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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
06/09/19................................. R$ 76,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/09/19.................................R$ 28,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/09/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Governo confirma R$ 12,5 milhões para municípios do
Norte e do Vale do Ivaí

 O Governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior confirmou investi-
mentos que somam R$ 
12,5 milhões para 24 
municípios do Vale do 
Ivaí, Norte e Norte Pio-
neiro do Paraná. O pa-
cote de ações inclui pa-
vimentação asfáltica de 
vias urbanas, construção 
de barracões industriais 
e usina de asfalto, re-
forma em escolas, além 
da compra de veículos 
e equipamentos. As or-
dens para licitações e 
homologações foram as-
sinadas na quinta-feira 

(05), em evento na pre-
feitura de Apucarana.
 “São investi-
mentos em obras de 
mobilidade, aquisição de 
equipamentos e reforma 
em escolas. Há grande 
necessidade de melho-
rar a infraestrutura dos 
municípios e sozinhos 
eles não têm condições 
de fazer. Por isso Gover-
no do Estado apoia e é 
parceiro das prefeituras”, 
afirmou o governador.
 Ratinho Junior 
lembrou que Apucarana 
é uma das cidades con-
templadas no programa 

Voe Paraná, que busca 
fortalecer a aviação re-
gional do Estado. “As 
principais empresas aé-
reas se somaram neste 
projeto e colocaram em 
sua rota cidades impor-
tantes do Paraná, que 
muitas vezes não conse-
guiam atrair investimen-
tos de grandes empresas 
por não contar com uma 
linha aérea”, ressaltou.
 Em Apucarana, 
os investimentos do Go-
verno do Estado che-
gam a R$ 4,4 milhões. 
O dinheiro, explicou o 
prefeito Sebastião Mar-

tins Junior, será usado 
integralmente na pavi-
mentação de vias ur-
banas. “Percebemos 
o planejamento do go-
verno, que investe em 
obras estruturantes para 
os municípios”, disse. 
“Aqui em Apucarana, o 
governador dá a ordem 
de serviço de duas obras 
fundamentais, as das 
avenidas Cristiano Kus-
smaul e Nova Ucrânia, 
fazendo uma intersecção 
com o Contorno Sul, que 
está sendo duplicado. 
São dois grandes veto-
res de desenvolvimento 

da cidade”, explicou.
 DESENVOLVI-
MENTO URBANO – Os 
recursos da Secretaria 
de Estado do Desenvol-
vimento Urbano e Obras 
Públicas são divididos 
em transferências volun-
tárias, que são a fundo 
perdido, ou pelo Sistema 
de Financiamento aos 
Municípios (SFM), linha 
de crédito operaciona-
lizada junto com a Fo-
mento Paraná e o Para-
nacidade, que pertence 
à Secretaria.
 “É uma parceria 
importante do governo 
com os municípios, com 
recursos para aquisição 
de equipamentos para 
atender as áreas urbanas 
e rurais, construção de 
barracões industriais para 
a geração de renda, além 
de obras de pavimenta-
ção e reestruturação das 
cidades”, disse João Car-
los Ortega, secretário do 
Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas.
 Cornélio Procó-
pio terá R$ 1,155 milhão, 
o que inclui R$ 590 mil 
destinados à implanta-
ção de uma usina de 
asfalto, que permitirá ao 
município ampliar o ser-
viço de recape, baratean-
do os custos. O restante 
será investido na compra 
de uma pá carregadeira 
e uma retroescavadeira.

 Também foram 
beneficiados os municí-
pios de Alvorada do Sul, 
Barbosa Ferraz, Califór-
nia, Centenário do Sul, 
Cruzmaltina, Grandes 
Rios, Itambaracá, Ivaipo-
rã, Jaboti, Jandaia do Sul, 
Jundiaí do Sul, Leópolis, 
Lidianópolis, Lupionópo-
lis, Nova Fátima, Novo 
Itacolomi, Ribeirão Cla-
ro, Santo Antônio do Pa-
raíso, São José da Boa 
Vista, São Sebastião da 
Amoreira e Sapopema.
 Para o município 
de Leópolis, representa-
do pelo prefeito Alessan-
dro Ribeiro (Sandrinho), 
foi destinada uma emen-
da do Deputado Cobra 
Repórter de um cami-
nhão caçamba, no valor 
de R$ 314 mil.
 FUNDEPAR – 
Por meio do Instituto 
Paranaense de Desen-
volvimento Educacional 
(Fundepar), o Governo 
do Estado confirmou o 
repasse de mais R$ 478 
mil para melhoria de es-
colas em três municípios 
que, juntas, atendem 
1.100 alunos. Serão re-
formados o Colégio João 
Paulo I, em Bom Suces-
so; o Colégio Estadual 
Flórida do Ivaí, em Gran-
des Rios; e o Colégio Es-
tadual Bento Mossurun-
ga, em Ivaiporã.
 O João Paulo I é 

o único colégio de Bom 
Sucesso, e será refor-
mado pelo Estado. “São 
R$ 278 mil para amplia-
ção e construção de an-
fiteatro, um espaço muito 
funcional para atividades 
culturais. O município 
não tinha um local as-
sim e com esse recurso 
conseguimos trazer mais 
educação e cultura para 
a cidade”, afirmou o pre-
feito de Bom Sucesso, 
Raimundo de Almeida 
Junior.
 P R E S E N Ç A S 
– Participaram da sole-
nidade os secretários 
Beto Preto (Saúde) e 
Márcio Nunes (Desen-
volvimento Sustentável 
e Turismo); o diretor-pre-
sidente da Paraná De-
senvolvimento, Eduardo 
Bekin; o diretor-geral do 
Detran, César Kogut; a 
deputada federal Luísa 
Canziani; os deputados 
estaduais Tiago Amaral, 
Adriano José, Cobra Re-
pórter, Arilson Chiorato, 
Alexandre Curi e Dele-
gado Jacovós; o presi-
dente da Associação dos 
Municípios do Vale do 
Ivaí (Amuvi) e prefeito 
de Faxinal, Wilson Álva-
ro (Galo); o presidente 
da Câmara Municipal de 
Apucarana, Luciano Mo-
lina; além de prefeitos e 
vereadores da região.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Paraná é destaque em produção de alimentos de qualidade
 A capacidade 
do Brasil, e particular-
mente do Paraná, de 
produzir alimentos de 
qualidade e de conquis-
tar mais mercados pelo 
mundo foram destaca-
dos pelo secretário da 
Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Or-
tigara, no 7.º Fórum de 
Agricultura da América 
do Sul, que acontece 
em Curitiba. "A agrope-
cuária brasileira já mos-
trou sua força, sendo 
responsável por aproxi-
madamente 45% do co-
mércio exterior do País.
 No Paraná, o 
agronegócio ocupa cer-
ca de 75% da exporta-
ção. "A tendência é de 
crescimento acompa-
nhando as previsões de 
produção", afirmou Orti-
gara no evento, aberto 
nesta quinta-feira (05) e 
que reúne representan-

tes de 15 países. Orti-
gara foi o moderador do 
painel sobre proteína 
animal.
 Segundo ele, 
nos próximos dez anos 
a produção atual brasi-
leira de 240 milhões de 
toneladas de grãos de-
verá chegar próximo de 
350 milhões, enquanto 
se prevê um acréscimo 
de 7 milhões de tone-
ladas de carne às 26 
milhões de toneladas 
produzidas hoje. “E isso 
sem expandir a área já 
ocupada”, acentuou.
 HALAL - Du-
rante o painel, o dire-
tor-executivo da Cdial 
Halal, Ali Saifi, falou 
sobre as oportunidades 
que se abrem para as 
proteínas animais Ha-
lal (permitido). A Cdial 
Halal é uma das certi-
ficadoras dos produtos 
provenientes de abate 

que seguem as normas 
permitidas pela religião 
islâmica. Atualmente, o 
Brasil é o maior expor-
tador de carne Halal, 
com 52% do mercado. 
O Paraná lidera a pro-
dução de frango Halal. 
“O Brasil e o Paraná 
têm muito a ensinar”, 
disse Saifi.
 Segundo ele, 
as oportunidades de 
mercado continuam se 
abrindo. Há aproxima-
damente 1,8 bilhão de 
muçulmanos espalha-
dos nos cinco continen-
tes, com previsão de 
chegar a 2,2 bilhões em 
2030. O Brasil possui 
1,5 milhão de muçul-
manos. De acordo com 
Saifi, o mercado global 
de produtos e serviços 
Halal tem valor estima-
do de US$ 6,4 trilhões, 
com crescimento entre 
15% e 20% ao ano, com 

destaque para a China, 
que ocupa o primeiro lu-
gar (12,9% de participa-
ção).
 EVENTO – O 
7.º Fórum de Agricultura 
da América do Sul, que 
prossegue nesta sexta-
feira (06), tem como tema 
nesta edição “Da Produ-
ção ao Mercado - Global 
e Sustentável”. Serão 
cerca de 40 painéis com 
palestrantes brasileiros e 
estrangeiros.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


