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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
12/08/19................................. R$ 71,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/08/19.................................R$ 30,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/08/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Governo investe R$ 53 milhões no Litoral e anuncia 
intervenções em duas praias

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior esteve neste sá-
bado (10) em Matinhos 
para a entrega oficial de 
obras de saneamento 
que somam R$ 50 mi-
lhões. Ele também assi-
nou Termos de Adesão 
para obras de revitali-
zação em duas impor-
tantes praias – na Praia 
Central de Guaratuba e 
no molhe da Praia Man-
sa de Caiobá. O inves-
timento apenas nessas 
duas ações será de R$ 
4,25 milhões. Outros R$ 
3,3 milhões serão desti-
nados a intervenções da 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urba-
no e Obras Públicas em 

cinco municípios. Esses 
investimentos do Gover-
no do Estado no Litoral 
somam R$ 57,5 milhões. 
 “Este investi-
mento está dentro de 
um projeto de desenvol-
vimento para o Litoral. 
A região ficou por mui-
to tempo esquecida. A 
ideia agora é agir com 
velocidade para recu-
perar esse tempo que 
foi perdido”, afirmou o 
governador. “Queremos 
atrair mais investimentos 
imobiliários, turistas e 
consequentemente mais 
empregos”, completou.
 O montante des-
tinado por meio da Se-
cretaria do Desenvolvi-
mento Urbano refere-se 

a seis editais de licita-
ções, incluindo transfe-
rências voluntárias e 
recursos do Sistema de 
Financiamento aos Mu-
nicípios (SFM), linha de 
crédito operacionalizada 
em parceria com a Fo-
mento Paraná e o Para-
nacidade. As ações vão 
beneficiar os municípios 
de Antonina, Morretes, 
Guaratuba, Matinhos e 
Pontal do Paraná, con-
firmou Ratinho Junior em 
encontro com prefeitos 
da região.
 A maior parte 
do investimento da se-
cretaria estadual será 
concentrado em Antoni-
na. Serão R$ 1,6 milhão 
para pavimentação, si-

nalização e urbanismo 
em ruas da cidade. A 
outra parte será dividida 
entre Morretes (R$ 380 
mil), Guaratuba (R$ 842 
mil) e Pontal do Paraná 
(R$ 425 mil), também em 
obras de pavimentação.
 “São ações vol-
tadas para melhorar a 
vida das pessoas, de um 
governo que olha para o 
Litoral”, ressaltou João 
Carlos Ortega, secretário 
do Desenvolvimento Ur-
bano e Obras Públicas. 
Ele pediu aos prefeitos 
a apresentação de mais 
projetos executivos para 
que o Governo possa 
ampliar a realização de 
obras estruturantes.

PRAIAS 

 A revitalização 
das praias do Litoral 
consiste, em Caiobá, na 
melhoria da estrutura do 
molhe da Praia Mansa, 
paredão em forma de 
cais que funciona como 
um quebra-mar. O in-
vestimento é de R$ 600 
mil. “Isso muda a cara 
de Matinhos, o munícipio 
que é a segunda casa 
dos paranaenses”, disse 
Ruy Hauer, prefeito da 
cidade.
 Guaratuba terá 
uma intervenção em todo 
o calçadão da Praia Cen-
tral, castigado pelas re-
centes ressacas do mar. 
O repasse do Governo 
do Estado é de R$ 3,6 
milhões – a obra deve fi-
car pronta antes da tem-
porada de verão. “Fomos 
muito castigados pelas 
marés altas. É algo emer-
gencial que visa atender 
o veranista já da próxima 
temporada”, destacou o 
prefeito do município, Ro-
berto Justus.
 Ratinho Junior ex-
plicou que o Governo tra-
balha para realizar as en-
gordas da orla de Matinhos 
e também de Guaratuba. 
“Só assim vamos resolver 
os problemas”, disse.

SANEPAR 
 O pacote da Sa-
nepar, no valor de R$ 50 
milhões, contempla três 
municípios. Neste sába-
do, o governador inaugu-
rou a ampliação da Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Solimar, 
em Matinhos, que prati-

camente dobrou a capa-
cidade, passando de 210 
litros por segundo para 
402 litros por segundo. O 
valor do investimento foi 
de R$ 22 milhões.
 Em Pontal do 
Paraná, a obra de rea-
dequação da Estação de 
Tratamento de Esgoto 
Ipanema permitiu que a 
capacidade subisse de 
140 litros por segundo 
para 345 litros por se-
gundo, com custo de R$ 
23,6 milhões.
 “Essas ações da 
Sanepar comprovam que 
o Paraná tem o Litoral 
mais limpo do Brasil em 
termos de saneamento”, 
destacou o governador.
 Pontal ganhou 
ainda mais dois reser-
vatórios: no Balneário 
Atami (1 milhão de litros) 
e no Balneário de Cano-
as (2 milhões de litros), 
cujos investimentos so-
mados foram de R$ 2,9 
milhões. A Sanepar fez, 
ainda, a recuperação es-
trutural do Reservatório 
Central Brejatuba (3 mi-
lhões de litros), na Rua 
Coronel Carlos Mafra, 
com orçamento de R$ 1 
milhão.
 “Com essas 
obras a Sanepar traz 
saúde para o Litoral e 
evita que o Estado gas-
te com doença”, afirmou 
o presidente da compa-
nhia, Claudio Stabilie.
 As obras de am-
pliação do sistema de 
esgotamento sanitário 
do Litoral tiveram início 

em 2016 e começaram a 
ser entregues em 2018. 
O total de investimentos 
(considerando as obras 
entregues oficialmente 
neste sábado) foi de R$ 
252 milhões.

ÍNDICE 
 As ações transfor-
maram o Litoral do Paraná 
na região com o melhor 
índice de balneabilidade 
do País. Antes das obras, 
o índice era de 52%. Em 
2017, passou a 64%; em 
2018, foi para 80,8%, e 
agora é de 81,5%.
 Em Matinhos e 
Pontal do Paraná foram im-
plantadas mais de 500 qui-
lômetros de rede coletora 
e construídas 29 estações 
elevatórias de esgoto.

PRESENÇAS 
 P a r t i c i p a r a m 
também do evento de 
liberação de recursos 
o vice-governador Dar-
ci Piana; os secretários 
Guto Silva (Casa Civil), 
Márcio Nunes (Desen-
volvimento Sustentá-
vel e Turismo), Hudson 
José (Comunicação So-
cial e Cultura); Eduardo 
Bekin, diretor-presidente 
da Agência Paraná de 
Desenvolvimento; João 
Jacob Mehl, diretor-pre-
sidente da Paraná Tu-
rismo; Hélio Wirbiski, 
presidente da Esporte 
Paraná; os deputados 
estaduais Alexandre 
Curi, Galo, Luiz Claudio 
Romanelli e Nelson Jus-
tus; além de prefeitos, 
vereadores e lideranças 
da região.

Copel amplia rede para pagamento da conta de luz
 A rede creden-
ciada pela Copel para o 
recebimento da conta de 
luz ultrapassou a marca 
dos mil pontos comer-
ciais, entre eles farmá-
cias, supermercados e 
mercearias. Os novos 
convênios complemen-
tam a cobertura já ga-
rantida por 15 redes 
bancárias, e incluem 
ainda um agente virtual 
que recebe a conta de 
luz em débito e crédito 
(www.adeusfila.com.br).
 Esta amplia-
ção deve-se, em gran-
de parte, à entrada de 
77 lojas da rede de far-
mácias Nissei e de 36 
unidades dos super-
mercados Canção na 
rede credenciada pela 

Copel. Segundo o supe-
rintendente comercial da 
companhia, João Acyr 
Bonat Junior, as novas 
parcerias firmadas fa-
zem parte de um movi-
mento pela facilidade de 
acesso aos serviços da 
Copel como um todo.
 “Estamos tra-
balhando intensamente 
para tornar o contato 
mais rápido e fácil. E o 
pagamento da conta de 
luz é uma das maiores 
demandas trazidas por 
nossos clientes, junto 
com os pedidos de se-
gunda via da conta de 
luz”, explica o Bonat Ju-
nior.
 Pensando nisso, 
as agências da Copel 
estão ganhando totens 

de autoatendimento 
equipados com máqui-
nas de cartão de débito 
e crédito. Neles, é pos-
sível emitir novamente a 
fatura e pagar no mesmo 
momento, seja à vista ou 
parcelado.
 O superinten-
dente comercial destaca 
que a melhor forma de 
evitar a perda ou esque-
cimento de pagamento 
da conta de luz é a op-
ção pela fatura digital 
com débito automático 
em conta. “Recebemos 
uma média mensal de 
200 mil solicitações de 
segunda via da conta de 
luz. E quando a pessoa 
fica sem a conta, pode 
acabar inadimplente, 
correndo o risco de ter o 

fornecimento suspenso”, 
alerta.
 Graças às par-
cerias firmadas, a pro-
gramação do débito au-
tomático pode ser feita 
dentro do aplicativo da 
Copel, no celular, para 
dez bancos. O aplicativo 
ainda permite acompa-
nhar o histórico de con-
sumo e gerenciar infor-
mações de mais de uma 
conta de luz.
 SERVIÇO - Os 
locais credenciados em 
cada município podem 
ser consultados no aces-
so rápido do site copel.
com, em “Como pagar 
sua conta”.
 O aplicativo da 
Copel é gratuito e está 
disponível para Android e 

iOS. Permite o cadastro 
direto de débito automá-
tico para as instituições: 
Banco do Brasil, Brades-

co, Caixa Econômica, 
Itaú Unibanco, Santan-
der, Banco Cooperativo 
do Brasil, Intermedium, 

Cooperativa de Crédito 
Rural Coopavel, Unipri-
me Norte do Paraná e 
Central Int


