
jornal da cidade • edição 2077 • 20 de Fevereiro de 2020.

Japão busca novos negócios via Porto de Paranaguá

 A empresa Por-
tos do Paraná recebeu 
nesta quarta-feira (19) 
uma comitiva do gover-
no do Japão que está em 
busca de mais negócios 
no Brasil. O país já é o 
segundo maior compra-
dor de produtos brasilei-
ros em valor agregado 
via Porto de Paranaguá, 
mas pode aumentar essa 
participação no futuro.

 Os japoneses 
querem diversificar ainda 
mais os fornecedores de 
produtos agrícolas e es-
tão verificando de perto 
toda a cadeia produtiva e 
logística desde o campo 
até o embarque dos pro-
dutos rumo ao Oriente.
 “Esse estreita-
mento comercial com 
outros países e com o 
Japão, em especial, é ex-

tremamente importante 
para os Portos do Para-
ná e mostra a nossa ca-
pacidade de atrair mais 
investimentos”, diz André 
Pioli, diretor de Relações 
Empresariais. De acordo 
com ele, a visita da co-
mitiva foi muito positiva 
e deve gerar mais negó-
cios para a cadeia produ-
tiva. “Temos eficiência na 
nossa operação, temos 

segurança com todos os 
protocolos do ISPS Code 
e uma organização que 
chama a atenção”, desta-
ca.
 Se depender do 
Porto de Paranaguá, o 
comércio com o Japão 
tem tudo para aumen-
tar. “É um porto muito 
organizado, a forma de 
operação é muito boa 
e a limpeza não vemos 

em outros portos”, afirma 
Daizo Matsubara, chefe 
do Escritório de Seguran-
ça Alimentar do Ministério 
da Agricultura, Florestas 
e Pescas do Japão.
 Segundo ele, a 
maior preocupação do 
seu país é a interrupção 
do fornecimento de ali-
mentos por problemas de 
logística, como greves, 
por exemplo. “Queremos 
garantia da continuidade 
de fornecimento para po-
dermos investir mais”, diz 
Matsubara.
 André Pioli ex-
plicou que a operação é 
feita por empresas priva-
das, o sistema de progra-

mação e o Pátio de Tria-
gem acabaram com as 
filas de caminhões e isso 
só faz aumentar a eficiên-
cia da empresa pública.
 No Paraná, a co-
mitiva (formada também 
pela vice-presidente da 
Associação Centro So-
cial Ibaraki do Brasil, Izu-
mi Honda, o consultor de 
cereais Heitor Hayashi e 
a intérprete Ana Kojima) 
fez visitas a cooperativas 
e empresas de logísticas 
para avaliar todo o cená-
rio desde o campo até a 
viagem dos produtos até 
o Japão. Outra preocupa-
ção foi com a sustentabi-
lidade e a conservação 

do meio ambiente na pro-
dução.
 No ano passado, 
os três principais produ-
tos importados pelo Ja-
pão via Paranaguá foram 
milho (1,9 milhão de to-
neladas ao custo de US$ 
318 milhões), frango (164 
mil toneladas, US$ 319 
milhões) e farelo de soja 
(163 mil toneladas, US$ 
51 milhões).
 No ranking do 
Porto, o Japão só perde 
para a China em valores 
movimentados: US$ 5,8 
bilhões contra US$ 745 
milhões, à frente do Irã 
com US$ 737 milhões.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Repartições públicas estaduais terão escala especial no Carnaval
 As repartições 
públicas estaduais te-
rão escala especial de 
funcionamento no Car-

 HOSPITAIS DO ESTADO – Funcionarão normalmente todos os dias.
 HEMEPAR:
 Curitiba: fecha 24 e 25. Dia 26 abre normalmente das 7h às 19h
 Paranaguá: fecha dias 24 e 25. Abre dia 26 às 13h.
 Ponta Grossa: fecha dias 24 e 25. Dia 26 abre o dia todo
 Irati: Fecha dias 24 e 25, abre dia 26 às 13h.
 Guarapuava: Funciona no sábado pela manhã, fecha 24 e 25. Abre 26 às 13h.
 União da Vitória: fecha dias 24 e 25 e abre dia 26
 Pato Branco: fecha 24 e 25. Abre 26
 Francisco Beltrão: fecha 24 e 25. Abre 26
 Foz do Iguaçu: fecha apenas na terça-feira de carnaval. Dias 22, 24 e 26 abre normalmente.
 Cascavel: abre dia 22 e fecha dias 24 e 25. Dia 26 abre às 13h.
 Campo Mourão: fecha dias 24 e 25 e abre dia 26 às13h.
 Umuarama: Abre todos os dias
 Cianorte: Fechado 24 e 25. Atendimento normal no dia 26.
 Paranavaí: Fecha dias 24 e 25. Abre dia 26
 Maringá: 24 e 25 fechado. Dia 26 aberto das 07 às 19h.
 Apucarana: Fecha dias 24 e 25. Dia 26 abre a partir das 11h
 Londrina: fechado dias 24 e 25. Aberto dia 26 a tarde
 Cornélio Procópio: fechado 24 e 25.
 Jacarezinho: Fecha dias 24 e 25, abre dia 26 às 13h.
 Toledo: fecha dias 24 e 25. Dia 26 abre normal
 Telêmaco Borba: fecha dias 24 e 25. Abre dia 26 o dia todo.
 Ivaiporã: sem coleta
 Biobanco: fechados nos dias 24, 25 e 26.
 O endereço e telefone de todas as unidades da Hemorrede podem ser conferidos no site do Hemepar

 RECEITA ESTADUAL – Não haverá expediente em todas as agências na 
segunda-feira e na terça-feira (24 e 25). Na quarta-feira (26), todas as agências aten-
dem às 14h.
 FARMÁCIAS DO GOVERNO – Não haverá atendimento nas regionais do 
Paraná na segunda-feira e terça-feira (24 e 25), com exceção de Cornélio Procópio 
que abre segunda das 08h às 12h e terça das 14h às 17h. As unidades de Irati, Foz 
do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Paranavaí e Toledo não abrem na quarta-feira de 
Cinzas, as demais farmácias abrem com horários diferenciados.
 DETRAN – Não haverá atendimento nos dias 24,25 e 26. O atendimentos 
volta ao normal na quinta-feira (27), das 08 às 14h. Os usuários podem realizar con-
sultas e serviços de habilitação e veículo no site www.detran.pr.gov.br nos terminais 
de autoatendimento.
 POLÍCIA CIVIL – As delegacias vão atender normalmente, em regime de 
plantão 24 horas, exceto as de área administrativa.
 PROCON – Não funcionará na segunda-feira (24) e terça-feira (25). Na quar-
ta-feira (26), os atendimentos serão realizados a partir das 14h. Atendimentos pode-
rão ser realizados pelo site consumidor.gov.br
 CEASA - As quatro unidades da Ceasa do Paraná, em Curitiba, Londrina, 
Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão fechadas na terça-feira (25). Esses mercados 
atendem normalmente no sábado (22), segunda-feira (24) e quarta-feira (26). A Ce-
asa de Maringá testará aberta normalmente na terça-feira (25) das 5h30 às 12h e 
fecha na quarta-feira (26).
 COPEL - As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado 
estarão fechadas na segunda-feira (24) e terça-feira (25). Na quarta-feira de Cinzas, 
o atendimento será a partir das 14h. Em casos de falta de energia ou emergência, os 
consumidores podem ligar para 0800 51 00 116.
 SANEPAR – As agências da Sanepar de todo o Estado ficarão fechadas na 
segunda-feira (24) e terça-feira (25). O atendimento retorna na quarta-feira (26), após 
as 13h30. Em caso de vazamento de água ou esgoto, a Sanepar atende 24 horas 
pelo 0800 200 0115.
 BIBLIOTECA – A Biblioteca Pública do Paraná não terá expediente na se-
gunda-feira (24) e terça-feira (25). Abrindo na quarta-feira (26) às 14h.  
 MUSEUS – Todos os museus funcionarão com horários especiais no sába-
do, domingo e terça-feira de carnaval.Os museus fecham normalmente na segunda-
feira para trabalhos administrativos.
 O Museu Oscar Niemeyer (MON) funcionará normalmente no Carnaval e 
quarta-feira de Cinzas das 10h às 18h. Além de oferecer uma programação especial 
com oficinais de adereços e visitas mediadas à exposição “Luz/Matéria.
 O Museu da Imagem e do Som (MIS-PR) funcionará de sábado a terça-feira 
das 10h às 16h. Na quarta-feira abre a partir das 09h.
 O Museu Paranaense funcionará de sábado a terça-feira das 10h às 16h. Na 
quarta-feira abre a partir das 12h.
 O Museu Casa Alfredo Andersen funcionará de sábado a terça-feira das 10h 
às 16h. Na quarta-feira o museu abre às 12h.
 O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) funciona de sábado 
a terça-feira das 10h às18h. Na quarta-feira abre normalmente.
 O Museu do Expedicionário funcionará no sábado e domingo e terça-feira, 
das 10h às 12h e das 14h às 17h. Na quarta-feira o museu abre às 13h.
 AQUÁRIO DE PARANAGUÁ – Funcionará normalmente durante o feriado 
das 10 às 17h30.

Confira o horário de funcionamento de órgãos públicos estaduais:

naval e na quarta-feira 
de Cinzas. Foi decre-
tado recesso para os 
funcionários públicos 

segunda e terça-feira 
(24 e 25 de fevereiro) 
e quarta-feira (26), até 
as 14 horas. O Decreto 

número 10.589 foi pu-
blicado no Diário Oficial 
de 20 de dezembro de 
2019.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


