
• A semana termina com tempo estável no Paraná. A massa de 
ar seco possibilita um dia com valores baixos de umidade relativa 
do ar.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
12/07/19................................. R$ 65,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/07/19.................................R$ 28,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/07/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Jogos de Aventura e Natureza vão movimentar o turismo do Paraná
 Natureza, espor-
te, aventura, turismo e 
cultura, tudo misturado. 
Essa é a essência dos 
Jogos de Aventura e Na-
tureza, evento que vai 
movimentar o Paraná de 
ponta a ponta a partir de 
agosto. Dividido em cin-
co etapas, as ações es-
portivas seguem até de-
zembro, abrangendo três 
regiões e 26 municípios 
do Estado, área com 
uma população estima-
da de 830 mil habitantes. 
O lançamento será feito 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, 
dia 23 de julho.
 Os Jogos reu-
nirão 29 modalidades: 
pesca esportiva, bodybo-
ard, canoagem, iatismo, 
stand up paddle, tria-
thlon, canoa havaiana, 
wakeboard, surf, para-
quedismo, parapente, 
balonismo, futevôlei, 
beach tênis, beach soc-
cer, vôlei de praia, BMX, 
mountain bike, cicloturis-
mo, jeep, rally, corrida de 
rua, slackline, escalada, 
skate, rugby, corrida de 
aventura, cross country 
e hand beach. A expec-
tativa é a participação de 
3 mil atletas por etapa, 
com 20 mil pessoas en-
volvidas.

 “É um projeto 
inovador e arrojado, que 
coloca o esporte como 
uma das pontas de lança 
para o desenvolvimento 
do turismo do Paraná”, 
diz o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. 
“Os jogos vão evidenciar 
a riqueza natural do nos-
so estado, atrair atletas e 
visitantes e movimentar 
a economia”, afirma.
 Os Jogos de 
Aventura e Natureza, 
diz Ratinho Junior, se 
incluem nas iniciativas 
do Governo do Estado 
para alcançar a meta de 
transformar o turismo em 
uma das principais matri-
zes econômicas do Esta-
do. “O desenvolvimento 
deste setor é a forma 
mais barata de ampliar a 
geração de empregos. O 
Paraná nunca trabalhou 
o turismo de forma orga-
nizada e planejada, nun-
ca usou seu potencial 
para fazer desse setor 
uma grande matriz eco-
nômica”, enfatiza.
VOCAÇÃO ESPORTIVA 
 Para o presiden-
te da Esporte Paraná, 
Helio Wirbiski, os Jogos 
são uma oportunidade de 
desenvolver a vocação 
esportiva de cada loca-
lidade e ainda fomentar 

o turismo. “A ideia é mo-
vimentar os municípios, 
especialmente na baixa 
temporada, para que se 
gere renda. É uma von-
tade do governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
desenvolver as regiões 
do Estado por meio do 
esporte, do turismo e da 
cultura”, disse.
 “Vamos mostrar 
o Paraná por inteiro, do 
Litoral ao Interior, um tu-
rismo itinerante que pas-
sa por várias cidades. E 
com isso incrementar a 
economia, o turismo e o 
comércio”, ressalta João 
Jacob Mehl, presidente 
da Paraná Turismo.

ESTREIA
 A abertura ocor-
re no Litoral, entre os 
dias 10 e 19 de agosto. 
Os Jogos se dividem em 
três categorias: compe-
tição, apresentação e 
participação. A de com-
petição reúne modali-
dades cujas inscrições 
são feitas via federações 
esportivas, muitas delas 
com premiações em di-
nheiro – além de troféus 
e medalhas.
 “O valor de ins-
crição do atleta, para as 
modalidades que assim 
definirem, será revertido 
em premiação”, confir-

mou o coordenador dos 
Jogos, Tiago Campos, 
que ainda salientou que 
“essa parceria com as 
federações é fundamen-
tal para o fortalecimento 
do sistema esportivo pa-
ranaense e ainda permi-
te prestigiar os atletas e 
atrair competidores de 
alto nível”.
 A comunidade 
local também poderá 
participar diretamente 
do evento, em clínicas 
disponibilizadas em di-
versas modalidades, a 
exemplo do de stand up 
paddle, escalada, rugby, 
skate e slackline. Ha-
verá ainda esportes de 
apresentações, caso do 
paraquedismo, balonis-
mo, parapente e wake-
board.
 Após a etapa de 
estreia, os Jogos migram 
para o outro lado do Pa-
raná, a chamada Região 
dos Municípios Lindei-
ros, no Oeste. De 7 a 15 
de setembro, será reali-
zado nos municípios en-
tre Guaíra e Entre Rios 
do Oeste. A terceira eta-
pa, também no Oeste, 
será de 28 de setembro 
a 06 de outubro, na re-
gião entre Santa Helena 
e Foz do Iguaçu.
 Depois disso, os 

Jogos voltam para o Li-
toral para a quarta fase, 
de 19 a 27 de outubro, 
fechando o cronograma 
em dezembro, em outra 
região, a Angra Doce, 
no Norte Pioneiro, de 
23 de novembro a 1º de 
dezembro. “Queremos 
que conheçam o poten-
cial e as belezas do Pa-
raná. Que os atletas e 
seus parentes, depois de 
competir, possam voltar 
para passar férias”, afir-
ma Tiago Campos.

CULTURA 
 Os Jogos de 
Aventura e Natureza têm 
também por premissa a 
valorização da cultura 

paranaense. Por isso, 
a cada etapa haverá 
shows de bandas e ar-
tistas locais, com ativida-
des de recreação, cultu-
rais, de lazer e saúde. Na 
abertura, dia 10 de agos-
to, acontecem shows da 
Banda Que Voa, Milk N’ 
Blues e Denorex 80.

COMUNIDADE 
 A população lo-
cal também poderá par-
ticipar e até competir nos 
Jogos. Haverá eventos 
de cicloturismo, stand up 
paddle, slackline, entre 
outros, cujas inscrições 
serão feitas no momento 
do evento.

CIDADES 

 Região Angra 
Doce: Siqueira Campos, 
Salto do Itararé, Carló-
polis, Ribeirão Claro e 
Jacarezinho; Região dos 
Municípios Lindeiros: 
Diamante D’Oeste, Entre 
Rios do Oeste, Foz do 
Iguaçu, Guaíra, Itaipu-
lândia, Marechal Cândi-
do Rondon, Medianeira, 
Mercedes, Missal, Pato 
Bragado, Santa Helena, 
Santa Terezinha do Itai-
pu, São José das Pla-
meiras, São Miguel do 
Iguaçu e Terra Roxa; Li-
toral: Antonina, Guaratu-
ba, Matinhos, Morretes, 
Paranaguá e Pontal do 
Paraná.

Novos helicópteros reforçarão trabalho da polícia do Paraná

 O Governo do 
Estado confirmou na 
quarta-feira (10) um re-
forço em equipamentos 
de segurança para as 
polícias do Paraná. Na 
solenidade em que en-
tregou mais 102 novas 
viaturas para as polí-
cias Militar e Civil, o go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior também 
anunciou a autorização 
para que a Secretaria da 
Segurança Pública inicie 

o processo de licitação 
de cinco helicópteros. 
As novas aeronaves, 
do modelo Police, serão 
usadas em operações 
policiais e aumentarão 
de quatro para nove a 
frota aérea da PM.
 “É o projeto do 
Governo do Estado de 
recuperação da frota da 
segurança”, afirmou o 
governador na soleni-
dade, realizada na Aca-
demia Policial Militar do 

Guatupê, em São José 
dos Pinhais. “É um pe-
queno início daquilo que 
vamos investir nas Polí-
cias Civil e Militar. Com o 
planejamento da Secre-
taria de Segurança esta-
mos conseguindo fazer 
com que os investimen-
tos se tornem realidade”, 
destacou o governador.
 De acordo com 
o plano inicial, as novas 
aeronaves serão es-
palhadas pelo Paraná, 

nas cidades de Curitiba, 
Ponta Grossa, Londrina 
e Maringá. O outro he-
licóptero deve ser des-
locado para a região da 
fronteira, entre Cascavel 
e Foz do Iguaçu. “Esses 
helicópteros darão apoio 
aos policiais na hora da 
ronda. É um compromis-
so nosso de fazer uma 
segurança cada vez me-
lhor”, afirmou Ratinho 
Junior.

FORTALECIMENTO 
 Já as 102 novas 
viaturas são do modelo 
trailblazer. São 72 unida-
des para a Polícia Militar 
e 30 para a Polícia Civil. 
Os veículos da Polícia 
Militar, por sua vez, se-
rão destinados ao forta-
lecimento das ações os-
tensivas, principalmente 
às equipes policiais da 
Rondas Ostensivas Tá-
tico Móvel (Rotam), das 
unidades operacionais e 
também da Companhia 
de Operações com Cães 
do Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope).
 No caso da Polí-
cia Civil, são 17 viaturas 

modelo caracterizadas 
e outras 13 descaracte-
rizadas. O destino será 
definido conforme a ne-
cessidade. “Essas via-
turas vêm em boa hora, 
é um grande apoio que 
as nossas forças de se-
gurança estão receben-
do”, ressaltou o coronel 
Romulo Marinho Soares, 
secretário da Segurança 
Pública.
 Marinho desta-
cou que nos próximos 
dias tanto a frota da PM 
quanto da Polícia Civil 
serão reforçadas com 
mais de 3 mil veículos 
que estavam parados 
em oficinas, aguardando 
concerto. “É um avan-
ço significativo para a 
Polícia Civil, só melhora 
a qualidade do atendi-
mento para a popula-
ção”, acrescentou Silvio 
Rockembach, Delegado 
Geral da Polícia Civil. “O 
fundamental é uma co-
munidade bem servida, 
porque além do policial 
bem treinado, teremos 
viaturas e equipamen-
tos que potencializam o 

serviço de segurança”, 
disse o coronel Péricles 
de Matos, comandante-
geral da Polícia Militar.

BONS NÚMEROS 
 O governador 
Ratinho Junior ressaltou 
também os bons núme-
ros apresentados pelas 
equipes de segurança 
do Estado nos primei-
ros meses deste ano. As 
ações promovidas pela 
Polícia Civil do Paraná 
fizeram o número de pri-
sões aumentar 334% (de 
157 para 682) no primei-
ro quadrimestre de 2019 
em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Segurança 
Pública, houve um au-
mento de 140% (27 para 
65) no volume de opera-
ções no combate à crimi-
nalidade.
 As ações inte-
gradas, envolvendo a 
Polícia Militar e a Polícia 
Civil, também têm dado 
resultado. Os dados 
apontam redução no ín-
dice de homicídios do-
losos, que caiu 32% no 

Paraná no primeiro qua-
drimestre. O número de 
latrocínios (roubo segui-
do de morte) caiu 46% 
durante o quadrimestre, 
marcando uma das prin-
cipais reduções do país.
 O índice de rou-
bo também teve queda 
no período (19%), as-
sim como o roubo de 
veículos, que baixou em 
31,4%. “É a estratégia 
em conjunto para levar 
segurança as famílias do 
nosso Paraná”, afirmou 
o governador. “Temos 
mais policiais na rua e 
por consequência esta-
mos prendendo mais”, 
disse o coronel Marinho.

PRESENÇAS 
  P a r t i c i p a r a m 
da cerimônia de entre-
ga das novas viaturas 
o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva; o Chefe do 
Estado-Maior da PM, co-
ronel Antônio Carlos de 
Morais, e os deputados 
estaduais Tiago Amaral, 
Soldado Adriano, Cobra 
Repórter, Artagão Junior, 
Alexandre Amaro, Esta-
cho e Soldado Fruet.


