
• Os destaques meteorológicos para hoje indicam o alto poten-
cial atmosférico para a produção de pancadas de chuvas e ainda 
para a possibilidade de temporais. A disponibilidade das imagens 
dos radares, imagens de satélite e dos dados de nossos postos 
telemétricos atualizados em nosso site auxiliam no acompanha-
mento dos possíveis núcleos de chuvas e/ou tempestades.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
28/10/19................................. R$ 76,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
28/10/19.................................R$ 33,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
28/10/19................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

Governo e empresariado colocam Paraná em novo patamar

 A somatória de 
esforços do Governo do 
Estado e do empresariado 
coloca o Paraná em um 
novo patamar de desenvol-
vimento, afirmou o gover-
nador Carlos Massa Rati-
nho Junior, nesta sexta-feira 
(25), em Foz do Iguaçu. Ele 
participou do Congresso 
Empresarial Paranaense, 
promovido pela Federação 
das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Pa-
raná (Faciap).
 Ratinho Junior 
defendeu que a estraté-
gia do governo para au-
mentar o crescimento do 
Estado é a de consolidar 
um ambiente favorável 
para investimentos, com 

pacificação política, des-
burocratização e um tra-
balho de parceria com 
o setor produtivo. “Con-
solidamos um ambiente 
em que o Estado não 
atrapalha quem produz. 
Pelo contrário, o poder 
público passa a ser um 
facilitador, criando um 
ambiente propício para 
quem quer trabalhar e 
gerar empregos”, afir-
mou ele.
 “Esse bom mo-
mento também se deve ao 
setor empresarial parana-
ense, que é forte, arrojado 
e mostra que está prepa-
rado para competir com 
grandes centros”, desta-
cou no evento, que reúne 

cerca de 1,2 mil empresá-
rios e diretores de associa-
ções comerciais.
 O governador ci-
tou iniciativas já implan-
tadas pela sua gestão, 
como o programa Des-
complica, que agiliza a 
abertura de empresas, 
e o Banco da Mulher 
Paranaense, uma linha 
de crédito subsidiado da 
Fomentou Paraná volta-
da às mulheres empre-
endedoras. Ele lembrou 
que o Paraná é o Estado 
que teve o maior cresci-
mento industrial do Bra-
sil, de 6,5%. “Um índice 
comparado com a China. 
Foram gerados quase 60 
mil novos empregos nes-

te ano”, salientou.
FORTALECER

 O presidente 
da Faciap, Marco Tadeu 
Barbosa, afirmou que o 
empresariado trabalha 
de forma conjunta para 
fortalecer o ambiente 
econômico do Estado. 
“Se cruzarmos os bra-
ços para esperar a coisa 
acontecer, o País não 
anda. Esperar não é o 
caminho, então procura-
mos fazer a nossa par-
te”, disse.
 “O Paraná tem 
uma sociedade engaja-
da, empreendedores que 
fazem a diferença, um 
agronegócio forte e o po-
der público que trabalha 
em sinergia com o setor 
produtivo”, declarou Bar-
bosa. “O governo sabe 
da importância de ter em-
presas mais ágeis, com 
menos burocracia, que 
está sendo muito bom, 
tem nos ajudado muito”.

LOGÍSTICA
 Além do incen-
tivo ao setor produtivo, 
o Governo do Estado 
também investe na me-
lhoria da infraestrutura 
e ampliação dos modais 
logísticos. Um exemplo é 
o programa Voe Paraná, 
que retomou a aviação 
regional do Estado ao le-
var voos para 12 cidades 

do Interior.
EVENTO

 O congresso faz 
parte da 29ª edição da 
Convenção Anual da Fa-
ciap, que acontece até o 
sábado (26). Além de em-
presários e diretores de 
associações comerciais, 
participaram também 
nomes reconhecidos do 
mercado de gestão, da 
economia e da inovação.
 Durante o even-
to, os participantes tam-
bém têm a chance de 
conversar com os con-

 Durante a solenidade, o governador Carlos Massa Ratinho Junior 
também assinou um convênio com a Confederação Nacional dos Jovens 
Empresários (Conaje). O objetivo é implantar, no Estado, o programa Brasil 
Mais Empreendedor, que capacitará e dará suporte a cerca de 10 mil jovens 
paranaenses de baixa renda, para que eles abram seus próprios negócios.
 O Paraná é o primeiro estado a fazer parte do programa, que tem a 
meta de alcançar 100 mil jovens e abrir 70 mil novas empresas em todo o 
País. De acordo com o presidente da Conaje, Marcelo Quelho, as primeiras 
capacitações também começaram no Estado, com turmas abertas em Lon-
drina, Palotina, Campo Mourão, Francisco Beltrão e Guarapuava.
 Ele explicou que a entidade trabalha em conjunto com órgãos esta-
duais, como a Fundação Araucária e a rede de universidades, para capacitar 
os jovens. “Queremos usar essas estruturas, como os projetos de inovação, 
professores, mentores e alunos, para potencializar o programa e alcançar o 
maior número de jovens possível".
 O projeto conta com metodologia própria para capacitação, com uma 
imersão de 30 horas com jovens selecionados nos Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Assistência de Re-
ferência de Assistência Social (Cras). Após a imersão, são feitos três meses 
de incubação e mais 12 meses de acompanhamento da Conaje.
 “O propósito é apoiar aquele jovem em situação de vulnerabilidade 
social, que hoje está desempregado, e transformá-lo em um gerador de em-
pregos, desenvolvendo a economia de sua comunidade”, afirmou Quelho.

Paraná firma parceria para incentivar 
empreendedorismo de jovens

sultores da Faciap para 
fechar parcerias na Feira 
de Negócios, que com 
expositores estratégicos 
que apresentam solu-
ções voltadas para todos 
os tipos de empresa.

PRESENÇAS
 Participaram o 
chefe da Casa Civil, Guto 
Silva; o secretário de Es-
tado do Planejamento e 
Projetos Estruturantes, 
Valdemar Bernardo Jor-
ge; o prefeito de Foz do 
Iguaçu, Chico Brasileiro; 
o diretor-presidente da 

Fomento Paraná, He-
raldo Neves; o chefe de 
Gabinete da Governado-
ria, Daniel Villas Bôas; os 
presidentes da Confede-
ração das Associações 
Comerciais do Brasil, 
George Teixeira; e da As-
sociação Comercial do 
Paraná, Gláucio Geara; 
o superintendente do Se-
brae-PR, Vítor Tioqueta; 
o deputado federal Ver-
melho e os deputados 
estaduais Tiago Amaral 
e Marcel Miqueletto.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Assinada ordem de serviço para início da construção dos lagos
entre o conjunto Náutico e São Paulo em Primeiro de Maio.

 Foi assinada na sexta feira (25/10), pela prefeita Bruna Casanova, o se-
cretário de viação e transportes 'Preto Motoca' e o representante da empresa ven-
cedora do processo licitatório, a ordem de serviço para o início das obras de lim-
peza da construção dos lagos municipais, entre os bairros São Paulo e conjunto 
Náutico.
 Após a assinatura integrantes da administração municipal e moradores 
dos bairros puderam ver o início dos trabalhos, numa área que era de propriedade 
de 'Joaquim Bernardes'.
"É um momento ímpar para nossa administração. Essa era uma vontade que tí-
nhamos há muito tempo e graças a muito trabalho e dedicação pudemos dar início. 
Vai ser uma grande obra que vai mudar a cenário nesses bairros, além de tornar 
um lindo cartão postal para nossa Primeiro de Maio", disse a prefeita.

Fonte:https://www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/


