
•  As temperaturas baixas persistem na madrugada e primei-
ras horas da manhã. Mas durante a tarde a presença do sol 
ajuda a elevar um pouco mais as temperaturas em todas as 
regiões.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/08/19................................. R$ 66,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/08/19.................................R$ 29,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/08/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

 Durante a pró-
xima semana, volun-
tários da Copel em 
todo o Paraná estarão 
mobilizados para dis-
seminar orientações 
para a prevenção de 
acidentes com choque 
elétrico, por ocasião 
da 13ª Semana Nacio-
nal de Segurança com 
a Energia Elétrica. A 
abertura da nova edi-
ção será nesta segun-
da-feira (05), em locais 
públicos de Curitiba e 
região, Londrina, Ma-

ringá, Cascavel e Pon-
ta Grossa. 
 As atividades 
seguem com visitas 
a canteiros de obras, 
cooperativas, lojas 
de materiais de cons-
trução e maquinários 
agrícolas, além das 
escolas, locais onde os 
profissionais da Copel 
irão conversar sobre 
os riscos da energia e 
medidas importantes 
a serem tomadas para 
evitar os acidentes 
mais comuns. 

Copel vai às 
ruas para 

Orientar sobre 
uso seguro da 

energia elétrica

Produtores Rurais de Florestópolis - "Atenção A Nota do Produtor"
 A Prefeitura Mu-
nicipal de Florestópolis, 
no intuito de regularizar 
pendências de notas fis-
cais, está solicitando a 
todos os produtores com 
CAD/PRO, que compa-
reçam e verifiquem sua 
situação, a fim de evitar 
futuros transtornos.
 O produtor rural 
é a pessoa que depende 
de atividades de agricul-
tura, pecuária, silvicultu-
ra, exploração florestal 
ou pesca, e que realiza 
operações de circulação 
de suas mercadorias, utili-
zando-se de notas fiscais.
  A nota do pro-
dutor é um documen-
to fiscal essencial para 
acompanhar a circula-
ção de bens e materiais 

destinados a atividades 
e mercadorias produzi-
das pelo produtor rural. 
A nota fiscal do produtor 
é obrigatória na saída de 
bens e produtos do esta-
belecimento rural.
  Por ser um do-
cumento fiscal, há de-
veres que precisam ser 
realizados pelo produ-
tor, como a prestação 
de contas, ou seja, as 
entregas das 2ª vias 
das notas fiscais até o 
último dia útil do mês de 
fevereiro do ano seguin-
te ao da sua emissão e 
também, notas que es-
tão pendentes de anos 
anteriores no sistema 
da Receita Estadual. 
Produtores com notas 
não entregues presen-

tes no sistema, pode-
rão ter seus cadastros 
(CAD/PRO) cancelados 
e impossibilitados de 
receberem novas notas 
fiscais, CICAD/PRO – 
Comprovante de Inscri-
ção Cadastral e demais 
serviços.
  As vantagens ao 
utilizar a nota do produ-
tor são: estar de acordo 
com as obrigações legais 
e respaldado pela legis-
lação vigente; garantir a 
procedência e qualidade 
dos produtos e merca-
dorias; obter créditos e 
financiamentos para a 
produção agropecuária; 
comprovar trabalho no 
campo ao solicitar apo-
sentadoria rural; entre 
outros.

  Para o muni-
cípio também há uma 
vantagem significativa, 
pois, independentemen-
te do recolhimento do 
imposto sobre a opera-
ção realizada, a cada 
nova nota do produtor 
emitida, favorece para 
o aumento do IPM (Índi-
ce de Participação dos 
Municípios), retornando 
em maior quota-parte de 
ICMS para benefício do 
município e, consequen-
temente, aos habitantes 
de Florestópolis.
  Para maiores 
esclarecimentos, favor 
se encaminhar à Emater 
e falar com Eduardo Ka-
nashiro, Agente de Ren-
das do Município.
Fonte: www.florestopolis.pr.gov.br

Agência americana tem interesse em 
projetos do Paraná

 O vice-gover-
nador Darci Piana se 
reuniu nesta sexta-feira 
(2), no Palácio Iguaçu, 
com representantes da 
Corporação de Investi-
mento Privado no Exte-
rior (Opic, da sigla em 
inglês), que tem interes-
se em apoiar projetos de 
investimento do Estado. 
Uma das instituições 
presentes na última edi-
ção do Paraná Day, que 
aconteceu em julho em 
Nova York, a agência do 
governo norte-america-
no ajuda empresas dos 
Estados Unidos a inves-
tir em países emergen-

tes.
 A reunião con-
tou com a presença da 
consultora sênior no 
Hemisfério Ocidental da 
Opic, Kristie Pellecchia; 
a vice-presidente interi-
na do Gabinete de Polí-
tica Institucional da enti-
dade, Anne Lesser; e o 
cônsul-geral adjunto dos 
Estados Unidos em São 
Paulo, Max Hamilton.
 Piana explicou 
que o Estado abrirá con-
cessões em diversos 
setores da infraestrutu-
ra, como de ferrovias, 
aeroportos, portos e ro-
dovias, além de oferecer 

oportunidades nas áre-
as da saúde, meio am-
biente e segurança pú-
blica. Recentemente, o 
governador Carlos Mas-
sa Ratinho sancionou a 
lei que regulamenta as 
Parcerias Público Priva-
das, que dá segurança 
para quem quer investir 
no Estado.
 “Serão mui-
tas oportunidades para 
quem quer investir no 
Paraná. Como o Gover-
no do Estado não tem 
condições de arcar sozi-
nho com os investimen-
tos na infraestrutura, vai 
trabalhar junto com o 

setor privado para tirar 
essas obras do papel”, 
disse o vice-governador. 
“Estamos estreitando o 
relacionamento com to-
dos os países que quei-
ram e entendam que o 
Paraná é o melhor Es-
tado para se investir no 
Brasil”, afirmou.
 Para Kristie Pel-
lecchia, a apresentação 
do Governo do Estado 
durante o Paraná Day 
deixou uma boa impres-
são para os investidores 
estrangeiros. “Ficamos 
muito impressionados 
com o profissionalismo 
e a atenção colocada 

pelo Estado para atrair 
capital privado. Viemos 
para cá para ver como 
podemos participar dos 
projetos de concessão 
que serão abertos no 
Paraná”, afirmou.

MULHERES 
EMPREENDEDORAS 

 A consultora 
da Opic ressaltou que, 
além dos projetos de in-
fraestrutura, a entidade 
também tem interesse 
em apoiar o Banco da 
Mulher Empreendedo-
ra. O projeto é da Fo-
mento Paraná, que cria-
rá uma linha de crédito 
com juros baixos para 
mulheres que queiram 
investir no negócio pró-
prio.
 “Como institui-
ção de desenvolvimento 
do governo americano, 
nós provemos ferramen-
tas de financiamento que 
ajudam os investimentos 
em países emergentes, 
incluindo instituições 
que estimulam negócios 
de mulheres”, disse Pel-
lecchia. “Já financiamos 
projetos nesta área de 
um banco brasileiro, que 
também oferece crédito 
para empreendimentos 
de mulheres”, destacou.

PRESENÇAS 
 O secretário do 
Planejamento, Valdemar 
Bernardo Jorge; e o pre-
sidente da Paraná De-
senvolvimento, Eduardo 
Bekin, também acompa-
nharam a reunião.


