
• Uma frente fria avança com tendência de algumas chuvas na 
região do estado. Ventos moderados e ocasionalmente podem 
ser mais fortes. principalmente entre os setores ao sul, Campos 
Gerais e RMC. Um ciclone extratropical sai pro mar bem ao sul 
do país a noite.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/07/20............................... R$ 100,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/07/20.................................R$ 42,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/07/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Compras do Governo garantem renda às famílias, 
afirmam agricultoras

 A agriculto-
ra Eliane Teresinha de 
Abreu Silva até deixa a 
timidez de lado e os afa-
zeres na cozinha, com a 
polenta e o frango caipi-
ra que cheiram de longe, 
para destacar a ação do 
Governo do Estado. Ela 
é uma das tantas pe-
quenas produtoras de 
Chopinzinho, na Região 
Sudoeste, entusiasta da 
manutenção da com-
pra da merenda escolar, 
mesmo com a suspensão 
das aulas presenciais da 
rede pública de ensino, 
por causa da pandemia 
de coronavírus.
 Eliane conta que 
está sobrevivendo com 

as contas em dia graças 
ao programa estadual de 
compra de alimentos da 
agricultura familiar. Por 
decisão do governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, mesmo com as 
escolas fechadas desde 
março, para evitar aglo-
merações e a circulação 
do vírus, os produtos são 
comprados e enviados 
quinzenalmente para as 
famílias de cerca de 230 
mil estudantes do Para-
ná. São entregues nos 
centros de educação jun-
to com o Programa Leite 
das Crianças e kits para 
famílias vulneráveis.
 E é justamente 
o fornecimento de pão, 

bolo, bolacha, mandioca 
e morango que está ga-
rantindo emprego e ren-
da na pequena proprie-
dade da Eliane. “É essa 
iniciativa do Governo do 
Estado que está segu-
rando o pequeno agricul-
tor. Um programa ótimo, 
uma ajuda para todos 
nós da região”, destaca.
 Segundo a agri-
cultora, a parceria co-
mercial com o Poder Pú-
blico possibilita amenizar 
outra baixa no orçamen-
to. Ela conta que, ape-
sar de o leite ter ficado 
mais caro nos mercados 
durante a pandemia, o 
lucro de quem produz di-
minuiu. “Estamos no má-

ximo empatando”, conta.
ASSOCIAÇÃO

 Eliane integra a 
Associação de Mulheres 
Rurais (AMR) de Chopin-
zinho. Ali, 35 agricultoras 
de um total de 176 asso-
ciadas fornecem algum 
tipo de alimento para a 
merenda escolar. Presi-
dente da entidade, Eva-
nir Acorsi produz e en-
trega diversos produtos 
panificados para reforçar 
a merenda.
 Ela faz coro com 
a colega de cooperativis-
mo. “O que seria dos pe-
quenos agricultores se o 
Governo tivesse parado 
de comprar os produtos 
da merenda? A maioria 
das pessoas aqui sobre-
vive disso. Só podemos 
agradecer, agradecer 
muito”, destaca.
 Marli Batisttuz é 
encarregada de fornecer 
polpas de fruta e doces 
em calda para os alunos. 
Por meio da AMR, ela 
concentra a produção 
de outras associadas e 
encaminha às escolas. 
“Sobrevivemos dessa 
venda. Sem a entrega 
não sei o que seria dos 
pequenos produtores ru-
rais”, diz.

AMPLIAÇÃO
 Também por 
determinação do gover-
nador Ratinho Junior a 

compra de alimentos da 
agricultura familiar foi in-
clusive ampliada durante 
a pandemia. O programa 
recebeu um aporte extra 
de R$ 20 milhões, acres-
centando mais 3 mil fa-
mílias de agricultores, 
totalizando 25 mil produ-
zindo em todo o Paraná.  
 “Essa crise afe-
tou muita gente humil-
de e não vamos admitir 
pessoas passando fome. 
O Paraná vem respon-
dendo à crise com pla-
nejamento, olhando 
efetivamente para quem 
mais precisa”, ressalta 
Ratinho Junior. “Com a 
manutenção da meren-
da escolar, ajudamos os 
pequenos agricultores 
do Estado e também le-
vamos alimentos de qua-
lidade para a mesa das 
famílias mais carentes”, 
acrescenta.

PRODUTOS 
 Secretário de 
Estado da Agricultura e 
Abastecimento, Norber-
to Ortigara explica que 
a compra é feita através 
de 179 associações e 
cooperativas de peque-
nos agricultores. São en-
tregues para as famílias 
frutas, verduras, legu-
mes, hortaliças, tempe-
ros, panificados, sucos, 
entre outros itens. O in-
vestimento é estimado 

em R$ 86 milhões.
 Além disso, o kit 
padronizado é composto 
também por um pacote 
de 5kg de arroz, dois pa-
cotes de 1 kg de feijão, 
dois pacotes de 1 kg de 
farinha milho, quatro pa-
cotes 500g de macarrão 
espaguete, uma unidade 
de 900 ml óleo de soja e 
três unidades de 340 g 
molho de tomate pronto.
 “Em março, logo 
no começo da pandemia, 
decidimos que não iría-
mos suspender a com-
pra. É uma importante 
ferramenta para manter 
o campo produzindo. 
É tarefa do Estado dar 
amparo às famílias mais 
vulneráveis e é isso que 
estamos fazendo com 
mais este programa”, 
ressalta Ortigara.

COMPRA DIRETA
 Outro projeto do 
Governo do Estado tem 
impacto direto na vida 
dos pequenos agricul-
tores. Lançado no mês 
passado, o programa 
Compra Direta Paraná 
vai fornecer alimentos a 
907 entidades sociais.
 Os alimentos 
repassados pelo progra-
ma serão fornecidos por 
148 associações e coo-
perativas da agricultura 
familiar que se creden-
ciaram por meio de edital 

de chamada pública. Ao 
todo, 12,5 mil agriculto-
res estão envolvidos.
 O governo es-
tadual destinou R$ 20 
milhões para o Compra 
Direta, recursos do Fun-
do Estadual de Combate 
à Pobreza (Fecop). En-
tre as entidades benefi-
ciadas estão Centros de 
Referência em Assistên-
cia Social (Cras) e Cen-
tros de Referência Espe-
cializados de Assistência 
Social (Creas), que po-
derão distribuir cestas 
básicas diretamente à 
população vulnerável.
 O restante é 
formado por hospitais 
filantrópicos; unidades 
de acolhimento para 
crianças, adolescentes, 
mulheres vítimas de vio-
lência e idosos; unidades 
terapêuticas; instituições 
de atendimento a indi-
víduos em situação de 
rua; casas de passagem; 
restaurantes populares; 
cozinhas comunitárias; 
bancos de alimentos e 
similares.
 “São aproxima-
damente 500 mil pesso-
as beneficiadas pelo pro-
grama. É um conjunto de 
ações do Estado visando 
apoiar a parte mais vul-
nerável de quem vive no 
campo”, afirma Ortigara.

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

Mesmo com pandemia, 11 mil trabalhadores conseguem emprego
 Mesmo com um 
período de crise que afe-
ta a economia no país, o 
Paraná conseguiu colo-
car, pelas Agências do 
Trabalhador, aproxima-
damente 11 mil traba-
lhadores no mercado de 
trabalho.
 Só no mês de ju-
nho, 4.019 paranaenses 
conseguiram emprego. 
Em abril, foram 2.966, 
e em maio mais 3.940 
pessoas tiveram a car-
teira assinada.
 As unidades que 
mais colocaram traba-
lhadores no mercado, 
no mês de junho, foram 
Curitiba (333), Cascavel 
(204), Marechal Cândido 
do Rondon (134), Man-
daguari (128), Rolândia 
(122), Umuarama (111) 
e Francisco Beltrão 
(110).

 Para o secretário 
estadual da Justiça, Fa-
mília e Trabalho, Mauro 
Rockenbach, esta é uma 
determinação do go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior de bus-
car uma atitude proativa 
na captação de vagas 
de trabalho. “Apesar da 
pandemia, muitas em-
presas continuam dispo-
nibilizando vagas pelo 
sistema das Agências 
do Trabalhador, como 
os setores de indústria, 
comércio e serviços, e 
isso tem possibilitado a 
retomada da geração de 
empregos”.
 Devido ao fe-
chamento das Agências 
do Trabalhador em al-
guns municípios, pela 
intensificação da pande-
mia, a Secretaria orien-
ta os trabalhadores que 

buscam vagas de em-
pregos e os empresários 
que ofertam vagas que 
continuem utilizando as 
plataformas digitais.
 As agências 
que não fecharam con-
tinuam com a inter-
mediação de mão de 
obra, disponibilizando 
vagas de emprego, por 
meio do atendimento 
presencial, mediante o 
agendamento prévio. 
“Atualmente, ainda te-
mos 2.297 vagas de 
emprego disponíveis 
no Estado, pelas Agên-
cias do Trabalhador, e 
estamos sempre traba-
lhando para intermediar 
mais vagas e contrata-
ções no Paraná”, afrima 
o coordenador interino 
da gestão do Trabalho e 
Emprego da Sejuf, Wal-
mir dos Santos.

PROCURA DE VAGAS
 Para consultar 
as vagas disponíveis na 
sua cidade, basta aces-
sar o aplicativo SINE 
FÁCIL que pode ser bai-
xado gratuitamente pela 
Play Store ou Apple Sto-
re, ou pelo site empre-
gabrasil.mte.gov.br.
 Para acessar 
o app é necessário um 
QRCODE que pode ser 
solicitado diretamen-
te no site da Sejuf pelo 
Chat do Trabalhador.
 Também é pos-
sível buscar atendimen-
to presencial nas Agên-
cias do Trabalhador que 
estão atendendo ao 
público, mediante agen-
damento prévio no site 
www.justica.pr.gov.br/
trabalho.

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