
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
15/10/21..................R$ 159,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
15/10/21..................R$ 84,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
15/10/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Sexta-feira com nova frente fria que 
avança rápido no sul do país. No Para-
ná, nova condição de instabilidade, em 
relação às temperaturas, pela manhã 
fica mais abafado, enquanto a partir 
da tarde com mais nuvens e chuvas.
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 22°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Diretores da Sanepar e de grandes empresas do País 
debatem clima e preservação da água

 Diretores da Sane-
par e de mais 17 grandes 
empresas, de diversos se-
tores, que estão entre as 
maiores do País, participam 
nesta sexta-feira (15) de um 
debate sobre mudanças 
climáticas que vai resultar 
em uma carta com orien-
tações para a melhoria da 
qualidade da água em todos 
os seus usos.
 O documento, que 
será apresentado à socie-
dade após o evento, recebe 
o nome de Pacto pela Resi-
liência Hídrica e Energética 
e estabelece princípios e 
mecanismos de gestão inte-
grada dos recursos hídricos 
e a proteção e restauração 
de ecossistemas relaciona-
dos à água.
 O debate será rea-
lizado por uma agência da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), a Rede Bra-
sil do Pacto Global, que atua 
no País com projetos dos 
Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). 

O diretor-presidente da Sa-
nepar, Claudio Stabile, e o 
diretor de Meio Ambiente 
e Ação Social, Julio Gon-
chorosky, vão falar sobre 
os riscos das mudanças 
climáticas relacionados à 
água e os esforços do setor 
empresarial para superar 
a escassez hídrica a partir 
de soluções baseadas na 
natureza.
 O evento terá início 
às 8 horas, com transmis-
são ao vivo pelo canal do 
YouTube da Rede Brasil 
do Pacto Global. O público 
terá acesso até as 9 horas. 
A abertura será feita pelo 
diretor-presidente da Água 
de Manaus e Águas de São 
Francisco, da Aegea Sa-
neamento, Thiago Terada, 
que coordena a Plataforma 
de Ação pela Água da Rede 
Brasil do Pacto Global. Em 
seguida, abordará o tema 
Resiliência Hídrica e Ener-
gética em um Futuro Incerto 
a vice-presidente do Painel 
Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas, Thel-
ma Krug.
 A partir das 8h25, 
o diretor da Sanepar Julio 
Gonchorosky, o gerente de 
Economia da Biodiversi-
dade da Fundação Grupo 
Boticário – Movimento Viva 
Água, André Ferreti, e o 
diretor-presidente da Com-
panhia de Saneamento de 
Minas Gerais (Copasa), 
Carlos Eduardo Tavares de 
Castro, apresentam cases 
de sucesso sobre soluções 
baseadas na natureza para 
a segurança hídrica e climá-
tica e o aumento da resiliên-
cia.
 Em seguida,  o 
debate exclusivo para os 
líderes terá a participação 
do presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, e de dire-
tores executivos da Petro-
bras, do Banco do Brasil, 
Grupo Boticário, Copasa, 
Klabin, Votorantin Energia, 
Itaipu, Coca-Cola América 
Latina, Sanasa, Braskem, 
Schneider Electric, Enel 

Brasil, Aegea Saneamen-
to, Saneago, Cervejaria 
Ambev, Siemens do Brasil 
e Falconi.

 As lideranças vão 
abordar temas relevantes, 
como escassez hídrica, 
universalização do acesso 

ao saneamento, criação de 
ações coletivas, investimen-
to em soluções baseadas na 
natureza e crise energética.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 A Paraná Turismo promoveu 
nesta quinta-feira (14), em Foz do 
Iguaçu, no Oeste, uma reunião com en-
tidades do setor com objetivo de discutir 
estratégias para melhorar a segurança 
dos turistas na região da fronteira. A reu-
nião contou com o apoio da Secretaria 
estadual da Segurança Pública.
 A Paraná Turismo é vinculada 
à Secretaria do Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo (Sedest). A ideia 
é elaborar uma proposta concreta para 
acolher e proteger os visitantes para 
mostrar que o Paraná é seguro para 
receber turistas, especialmente vindos 
do Exterior.  "O Governo do Estado está 
muito preocupado com a retomada do 
turismo, e a segurança dos viajantes é 
importante para que tenham tranquilida-
de e conforto”, disse o diretor-presidente 
da Paraná Turismo, João Jacob Mehl. 
 O secretário da Segurança 

Pública,  Rômulo Marinho, disse que 
todas as demandas da reunião foram 
ouvidas e serão discutidas com a equi-
pe da segurança. "Queremos que as 
pessoas venham a Foz ver as belezas 
naturais que a região oferta e o Governo 
do Estado vai trabalhar para oferecer 
essa segurança", afirmou.
 De acordo com o secretário, a 
expectativa é que nos próximos meses 
uma estratégia seja implantada na 
região, com mais efetivo e equipamen-
tos para garantir o lazer dos turistas. 
Somente no feriado da Independência, 
Foz do Iguaçu recebeu mais de 20 mil 
visitantes.
 Apenas as Cataratas do Iguaçu, 
atrativo eleito como uma das Sete Mara-
vilhas do Mundo, atingiram a marca de 
19.273 pessoas, com turistas de todas 
as regiões do País e de 30 diferentes 
nacionalidades. O complexo da Usina 

de Itaipu recebeu 7.801 pessoas, supe-
rando em 73,3% a previsão inicial, de 4,5 
mil visitantes.

OPINIÕES
 Durante a reunião, vários repre-
sentantes dos setores privado e público 
se manifestaram sobre as medidas 
discutidas em Foz. "A sensação de segu-
rança é importante para a manutenção 
do turismo que vem aumentando na re-
gião", afirmou o presidente do Conselho 
Municipal do Turismo de Foz do Iguaçu 
(Comtur), Iuri Benitez.
 O presidente do Codefoz/Visit 
Iguaçu, Felipe Gozales, agradeceu a 
atenção das autoridades no alinhamento 
da segurança na cidade de Foz do Igua-
çu. "Esta é uma grande oportunidade 
e uma discussão importante, porque o 
turismo é a maior economia da cidade", 
afirmou.
 Segundo o prefeito em exercí-
cio Francisco Sampaio, ninguém visita 
destinos turísticos sem saber se terá 
segurança. "É um momento de retomada 

e precisamos oferecer a sensação de 
segurança aos nossos turistas", disse.

PRESENÇAS
 Também participaram do en-
contro o chefe do Ministério Público 
Federal, João Fabio Galeano; da Inte-
ligência da Polícia Rodoviária Federal, 
Davi Paes; comandante do 14º Batalhão 
de Polícia Militar, Adelar Davies; secretá-
rio municipal de Turismo, Newton Paulo 
Angeli; secretário municipal de Seguran-
ça Pública de Foz do Iguaçu, Reginaldo 
Silva; o presidente do Sindhotéis, Neuso 
Rafain; gestor da empresa Princesa dos 
Campos, Gilson Barreto; representante 
do Macuco Safari, Lucas de Almeida; 
do sócio da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Paraná, Camilo 
Rorato; chefe de gabinete de Foz do 
Iguaçu, Paulo Custódio; coordenador 
de Comunicação da Paraná Turismo, 
Evelozio Velozo Santos; e a assessora 
regional de Foz do Iguaçu pela Paraná 
Turismo, Valéria  Mariotti.

Paraná alinha estratégias para ampliar segurança aos 
turistas na área de fronteira do Estado 

Fonte: www.aen.pr.gov.br


