
•  O destaque meteorológico para esta sexta-feira vai 
para as pancadas de chuvas e para a sensação de 
tempoabafado no Paraná.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
15/03/19................................. R$ 67,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/03/19.................................R$ 28,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/03/19................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

O sus e a social democracia 
primaense é tema da 
conferência municipal 

de saúde
 Profissionais da 
saúde, representantes 
da Regional de Saúde, 
a prefeita Bruna Casa-
nova e outras autorida-
des, participaram nes-
ta quinta feira (14), da 
Conferência Municipal 

China quer parceria com Paraná para obra do corredor bioceânico

 A China quer 
ser parceira do Paraná 
em obras de infraestru-
tura, com grande inte-
resse na execução do 
projeto do corredor bio-
ceânico, que ligará os 
portos de Paranaguá, 
no Litoral do Estado, ao 
de Antofagasta, no Chi-
le. A posição foi con-
firmada ao governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior pelo embaixador 
da República Popular 
da China, Yang Wan-

ming, em reunião nes-
ta quinta-feira (14), no 
Palácio Iguaçu.
 No encontro, 
eles assinaram um pro-
tocolo de intenções para 
promoção da coopera-
ção cultural, turística e 
comercial.
 O governador 
destacou que a China 
é o principal mercado 
exportador do Paraná. 
“Somos o maior produ-
tor de alimentos por me-
tro quadrado do mundo. 

Esta é a nossa vocação 
e queremos ser um gran-
de parceiro comercial da 
China, em especial nes-
sa área”, afirmou.
 Ratinho Junior 
ressaltou que o plane-
jamento do Estado para 
os próximos anos é de 
muito investimento em 
infraestrutura. “Temos 
que organizar todo es-
coamento da safra para 
poder exportar para Chi-
na e outros países de 
maneira mais eficiente, 

mais rápida e mais bara-
ta. Vemos a China como 
um grande parceiro nes-
tes investimentos de in-
fraestrutura”, ressaltou.
 Segundo o em-
baixador, as empresas 
chinesas têm interesse 
nos projetos de conces-
são de rodovias, ferro-
vias e aeroportos do Pa-
raná, além de um projeto 
em andamento no Esta-
do na área portuária.

CORREDOR 
  A implantação 
do corredor bioceânico 
é um projeto estratégico 
do Governo do Estado. 
“Queremos fazer do Pa-
raná o hub logístico da 
América do Sul”, reiterou 
o governador, salien-
tando que o Estado é o 
trecho mais curto entre 
os oceanos Atlântico e 
Pacífico.
 A ideia é que 
Itaipu faça o projeto exe-
cutivo da ligação ferrovi-
ária entre Paranaguá e 
Antofagasta, interligan-
do, também, Argentina e 
Paraguai. Ratinho Junior 
já levou o projeto ao pre-
sidente Jair Bolsonaro e 
em breve irá apresentá

-lo ao presidente do Pa-
raguai.
 “Tendo o projeto, 
a ideia é fazer a licitação 
por 50 anos para que pa-
íses como a China e ou-
tros possam participar e 
construir a ferrovia”, dis-
se o governador. “Pelos 
nossos cálculos, barate-
aria 40% do custo logísti-
co da exportação para a 
Ásia e diminuiria em mui-
tos dias esse transporte”, 
apontou.

ESTRATÉGICA 
 O embaixador 
Wanming, que já traba-
lhou nas embaixadas 
do Chile e Argentina, já 
esteve na região de An-
tofagasta e considera 
estratégica a proposta 
do canal transoceânico. 
"Gostaria de trabalhar 
junto para concretizar 
este sonho”, declarou. 
O embaixador informou 
que, além da China, Ja-
pão, Coreia do Sul, Índia 
e outros países asiáticos 
apoiam a iniciativa. Ele 
vai apresentar o projeto 
para empresas chinesas 
de construção de ferro-
vias.

BOX

 Empresas chi-
nesas planejam ampliar 
investimentos no Estado
 O embaixador 
frisou que a China é o 
maior parceiro comercial 
do Paraná, maior destino 
da exportação estadual 
de alimentos e que há 
empresas chinesas in-
vestindo no Estado em 
agricultura, eletricidade 
e infraestrutura. “As em-
presas chinesas mani-
festam grande confiança 
no desenvolvimento do 
Paraná e interesse de 
ampliar a cooperação 
econômica e aumentar 
investimentos no Esta-
do”, disse.
 Ratinho Junior 
destacou as vantagens 

do Paraná, como mão 
de obra qualificada e a 
abundância de energia 
do Brasil. “Temos muito 
potencial, queremos am-
pliar a parceria na gera-
ção de empregos com 
serviços das empresas 
chinesas”, pontuou.
 O embaixador 
revelou que também há 
interesse em ampliar a 
cooperação nas áreas 
de agronegócio, indús-
tria e cultura. Ratinho 
Junior colocou a Agência 
Paraná Desenvolvimen-
to (APD) à disposição 
dos chineses e anunciou 
a disposição de visitar a 
China, se possível neste 
ano, para poder avançar 
nestas parcerias.

de Saúde de Primeiro 
de Maio-2019, cujo tema 
atual abordou "O SUS e 
a Social Democracia" em 
nosso município.
 Além de palestra 
é uma série de interlocu-
ções, os participantes da 

Conferência Municipal 
de Saúde também de-
bateram sobre propostas 
de melhorias para saúde 
do município e aconte-
ceu a eleições dos Con-
selheiros Municipais de 
Saúde.

Paraná segue em alerta contra 
a febre amarela

 O boletim epi-
demiológico semanal 
divulgado nesta quinta-
feira (14) pela Secreta-
ria Estadual da Saúde 
não registra novos ca-
sos de febre amarela, 
mas o Paraná segue 
em alerta com 8 casos 
confirmados da doen-
ça, incluindo uma mor-
te.
 “A nossa reco-

mendação é para que a 
população busque uma 
unidade de saúde mais 
próxima da sua casa e 
tome a vacina contra a 
doença, que está dis-
ponível nos 399 muni-
cípios”, alerta o secre-
tário Beto Preto. Ele 
destaca a preocupação 
com algumas pesso-
as que não querem se 
vacinar. “A vacina é 

segura é a única forma 
eficaz de proteger a po-
pulação”.
 O número de 
casos já investigados 
e descartados aumen-
tou da semana passa-
da para cá: eram 129 
e agora são 137 casos 
descartados.
 Continuam em 
investigação 59 notifi-
cações. Os municípios 

com mais notificações 
são Paranaguá, Curiti-
ba e São José dos Pi-
nhais.
 A Secretaria da 
Saúde segue com as 
ações de combate à 
febre amarela em todo 
Paraná. De janeiro até 
agora foram aplicadas 
cerca de 300 mil doses 
da vacina.
 “A vacina leva 
10 dias para conferir a 
proteção’, diz a supe-
rintendente de Vigilân-
cia em Saúde, Acácia 
Nasr. “Portanto, reco-
mendamos que todos 
procurem o serviço de 
saúde para a imuniza-
ção, devem receber a 
vacina pessoas entre 9 
meses e 59 anos”, afir-
mou.
 Os parques es-
taduais também estão 
sob alerta, pois são 
consideradas áreas 
de risco de circulação 
viral. “Quem for visi-
tar essas unidades de 
conservação deve es-
tar vacinado”, reforça a 
superintendente.


