
• Destaque desta sexta-feira para as baixas temperatu-
ras previstas no amanhecer entre o oeste, sudoeste e 
sul do Estado. Em grande parte do Paraná o céu fica 
com muitas nuvens, com condição para alguma garoa 
ocasional. 
Mín:  10°C em Curitiba
Máx: 22°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
15/05/20................................. R$ 98,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/05/20.................................R$ 42,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/05/20................................. R$ 60,00

Fonte: Deral/Seab

Cartão Comida Boa ajuda famílias vulneráveis no Interior do Paraná
 O programa 
Cartão Comida Boa, do 
Governo do Estado,  já 
registrou mais de 310 mil 
beneficiários em todo o 
Paraná até esta quinta-
feira (14). Pelo programa, 
o Governo começou a 
distribuir nesta semana 
um vale para que pes-
soas em situação de 
vulnerabilidade possam 
comprar produtos alimen-
tícios durante a pande-
mia do novo coronavírus. 
O vale de R$ 50 é recar-
regado a cada 30 dias, 
válido por pelo menos 
três meses. O Governo 
do Estado deverá distri-
buir mais de 1 milhão de 
vouchers.
 De acordo com 
a Secretaria da Agricul-
tura e do Abastecimento, 
uma das responsáveis 
pelo projeto, cerca de R$ 
8,3 milhões foram con-
sumidos nos estabeleci-
mentos conveniados em 

pouco mais de 181 mil 
transações até a quinta-
feira. O governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
destaca que o programa 
busca atender as pes-
soas mais humildes do 
Estado, servindo ainda 
como um complemento 
ao auxílio proposto pelo 
Governo Federal.
 “Essa metodo-
logia ajuda o comércio 
local e nos dá agilida-
de para cuidar de quem 
mais precisa”, afirma o 
governador. “Nossa pre-
ocupação é que os para-
naenses, especialmente 
os mais necessitados, 
sofram o mínimo possí-
vel durante essa crise na 
saúde. O Comida Boa 
garante ainda um alimen-
to de qualidade na mesa 
dos paranaenses”, acres-
centa Ratinho Junior.

REGIÃO NORTE
 Cidade mais po-
pulosa do interior do Pa-

raná, Londrina, na Re-
gião Norte, montou uma 
operação de guerra para 
que a distribuição do 
vale na cidade fosse fei-
ta rapidamente. Em par-
ceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, 
121 escolas foram trans-
formadas em pontos de 
troca.
 Apenas o mu-
nicípio vai disponibilizar 
42.938 vouchers do pro-
grama. Número que salta 
para mais 80 mil quando 
considerado as cidades 
vizinhas. “Vivo só com 
o Bolsa Família. Então 
com esse cartão vou po-
der comprar mais comida 
para mim e para o meu 
filho, de dois anos”, des-
tacou Ana Betriz Ferreira 
da Conceição, 18 anos, 
desempregada. “Meu 
marido sofreu um derra-
me e não pode trabalhar. 
Vivemos com um salário 
mínimo. Esse programa é 

Comércio local comemora aumento do 
movimento com o Cartão Comida Boa

Fábio Vieira, proprietário de um supermercado 
em Bela Vista do Paraíso, não sabe precisar o 

porcentual de aumento no volume de vendas, mas 
estava completamente satisfeito por ter aderido ao 
Programa Comida Boa. Segundo ele, o movimento 
de pessoas passando pelo local cresceu conside-
ravelmente desde que os vales começaram a ser 
distribuídos na cidade, no começo desta semana.

Feijão, arroz, ovos e carne estão entre os itens 
mais vendidos, contou Vieira, o que reforça a 

importância do auxílio dado pelo Governo Estadu-
al para as pessoas em vulnerabilidade social. “A 
pessoa recebe o cartão e já vem para o mercado 

consumir. Sem dúvida que melhorou o movimento, 
aqueceu a economia da cidade toda”, destacou o 
empresário. “É um apoio muito grande para quem 

tem empresa”, acrescentou.
Em Sarandi, as diferentes sedes de um dos super-
mercado da cidade credenciadas também estavam 

mais cheias. Em uma delas, próxima a um posto 
em que as pessoas carregavam o cartão, o movi-
mento era intenso. O voucher oferecido pelo Esta-
do já é uma das principais formas de pagamento 
na rede. “Vou aproveitar para comprar o que está 
faltando”, disse a costureira desempregada Diana 
Aparecida Martins enquanto finalizava o processo 

de pagamento.

INFORMAÇÕES
www.cartaocomidaboa.pr.gov.br

Este site foi criado pela Celepar, traz todas as informações necessá-
rias para o cidadão se informar e saber se tem direito ao cartão, onde 

retirá-lo e quais são os pontos de troca por alimentos.

uma ajuda e tanto”, com-
pletou a dona de casa 
Ilda Lopes Barbosa, de 
65 anos.

GRANDE OPÇÃO
 A pequena Bela 
Vista do Paraíso contou 
com 1.709 vouchers. Um 
deles foi para a decora-
dora de festas Marta Go-
mes Moreira, de 35 anos. 
Ela está parada desde a 
chegada da pandemia ao 
País, em fevereiro, já que 
as celebrações foram 
todas canceladas para 
evitar aglomeração. Está 
sem renda. Ela e o mari-
do, autônomo que viu o 
serviço rarear com o iní-
cio da quarentena.
 “Fomos o primei-
ro setor a parar e sere-
mos os últimos a retor-
nar. Então está tudo bem 
complicado. Acabou que 
o cartão Comida Boa vi-
rou a grande opção para 
quem não tem renda”, 
avaliou.

Como funciona o programa de apoio 
emergencial

O Programa Cartão Comida Boa cria um vale 
para que famílias em situação de vulnerabili-
dade possam comprar produtos alimentícios 

durante a pandemia de Covid-19.
Os beneficiários podem usar o cartão nos 
mercados credenciados pela Secretaria da 

Agricultura e do Abastecimento. O programa é 
operacionalizado por meio de um voucher com 

QR Code, para evitar falsificações.
O programa de auxílio emergencial terá duração 
de três meses, com possibilidade de prorroga-
ção, e é destinado a famílias mais vulneráveis. 

A base de beneficiários é o Cadastro Único 
(CadÚnico) dos programas sociais do País. A 

concessão é exclusivamente para a compra de 
produtos da cesta básica e os recursos são do 
Fundo Estadual de Combate e Erradicação à 

Pobreza.
O programa limita a dois membros da mesma 
família o recebimento do vale e abre espaço 

para que a pessoa provedora de família mono-
parental (apenas um dos pais arca com as res-
ponsabilidades) possa requerer o recebimento 
de duas cotas do auxílio emergencial, indepen-
dente do sexo, se cumprir os requisitos básicos 

do programa.


