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O

governador Carlos
Massa Ratinho Junior recebeu, nesta quarta-feira (23), uma comitiva formada por membros do Ministério da Infraestrutura,
do Ministério da Economia
e da Secretaria de Infraestrutura e Logística para discutir o projeto da Nova Ferroeste. A ferrovia ligará Maracaju, no Mato Grosso do Sul,
ao Porto de Paranaguá, e atualmente está em fase de elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômica,
ambiental e jurídica.
"Nosso objetivo é poder
tirar a Nova Ferroeste do
papel. O desenvolvimento
do Paraná e do Mato Grosso
do Sul passa por essa ferrovia, que escoa grande parte
da produção do agronegócio
dos dois Estados. Para nós,
esse é um projeto muito importante", afirmou Ratinho
Junior.
"Sempre se falou muito
na Ferroeste, mas nunca
ninguém trabalhou para elaborar esse projeto. Estamos
nos dedicando para poder
viabilizar esse sonho",
acrescentou.
Marcos Félix, assessor
especial do Ministério da
Infraestrutura, explicou que
o projeto é resultado de uma
parceria de muito trabalho
entre os governos federal e
estadual.
"Temos trabalhado conjuntamente há dois anos
para desenvolver esse projeto e fazer sua desestatização o quanto antes. Assim,
poderemos atrair novos investidores para o mercado
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Governador recebe comitiva federal
que ajuda a viabilizar a Nova Ferroeste

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu, nesta quarta-feira (23), uma
comitiva formada por membros do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia
e da Secretaria de Infraestrutura e Logística para discutir o projeto da Nova Ferroeste

ferroviário do Paraná e do
Brasil, barateando o escoamento da produção na região Sul do País", declarou.
Finalizada a fase dos estudos de viabilidade, o grupo de trabalho vai elaborar
um edital para encaminhar
o projeto para o leilão da
concessão. De acordo com
Luiz Henrique Fagundes, coordenador do Plano Ferroviário Estadual, a estimativa é realizar a concorrência
na Bolsa de Valores do Brasil (B3) no primeiro semestre de 2022.
"Esse é um projeto que
transformará o Paraná, beneficiando o setor produtivo. E essa parceria com o
governo federal é de fundamental importância, buscando a melhor solução logística para o Porto de Paranaguá, para a sociedade paranaense e do Mato Grosso
do Sul", ressaltou Fagundes.

O coordenador explicou
que o detalhamento técnico
do projeto almeja oferecer a
melhor infraestrutura ferroviária possível, para beneficiar tanto os estados diretamente contemplados pelo
traçado como pelos que serão influenciados indiretamente por ele, como Santa
Catarina e Rio Grande do
Sul.
A comitiva de trabalho
da Nova Ferroeste visitou
nesta terça-feira (22) o Porto de Paranaguá, passou pela
Capital e segue viagem para
Cascavel e Foz do Iguaçu,
conhecendo os municípios
estratégicos do desenho da
Nova Ferroeste.
NOVA FERROESTE
Com 1.285 quilômetros
de extensão, a Nova Ferroeste ligará o Mato Grosso do
Sul ao Paraná, criando um
dos mais importantes corre-

dores de exportação do Brasil. A expectativa é viabilizar o transporte de 54 milhões de toneladas de carga
por ano.
A área de influência indireta abrange 925 municípios de três países: 773 do
Brasil, 114 do Paraguai e 38
da Argentina. No Brasil, o
projeto impacta diretamente 425 cidades do Paraná,
Mato Grosso do Sul e Santa
Catarina, totalizando cerca
de 9 milhões de pessoas.
PRESENÇAS
Compareceram à reunião
o secretário estadual da Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex; o secretário
estadual de Administração
e Previdência, Marcel Micheletto; e Gustavo Gomes
e Tainá Carvalho, integrantes do Programa de Parceria
de Investimentos (PPI) do
Ministério da Economia.

Publicações
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO
Nelson Nogarotto - ME CNPJ 03.075.234/0001-96, torna público que
RECEBEU DO IAP, Licença de Operação n° 132463 protocolo nº
16.100.321-2 com validade até 24/10/2021, para atividade de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido e incorporação de Resíduos classe 2 no seu processo. Rua Mario Nogarotto, 660 na Cidade de
São José dos Pinhais- PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO
Nelson Nogarotto - ME CNPJ 03.075.234/0001-96, torna público que
IRÁ REQUER AO IAP, a Renovação da Licença de Operação n° 132463,
protocolo nº 16.100.321-2 com validade até 24/10/2021, para atividade de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido e incorporação de Resíduos classe 2 no seu processo. Instalada na Rua Mario
Nogarotto, 660 na Cidade de São José dos Pinhais- PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A Alesat Combustíveis S/A CNPJ 23.314.594/0018-59 torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença Ambiental
Simplificada para Transporte de Produtos Perigosos, n238140R1, válida até 14/06/2027 instalada na Rua Doutor Eli Volpato,
948, Bairro Chapada, Araucária/ PR, CEP 83.707-720.

ORÇAMENTO DE ANÚNCIOS:
Súmulas-IAP, Editais e
outros Solicitar no e-mail:
adm@agoraparana.com.br

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Ficará bem mais
evidente neste momento
que você tende a atrapalhar você para que possa
crescer neste momento
complicado.
TOURO - Você precisa, e
muito, deixar as coisas
para trás que te puxem
para baixo neste momento, tendo uma atenção
equivocada na beleza.
GÊMEOS - Agir com paciência fará com que você
se torne uma pessoa mais
ativa e com bastante sabedoria para você agir de
forma mais astuta.
CÂNCER - Algumas dificuldades podem vir a
ocorrer neste dia em que
precisa e muito de avanços fazer você dar um
grande salto. Ficar com o
semblante triste não lhe
ajudará em nada neste
momento do qual você
precisa alimentar um
pouco mais de alegria.
LEÃO - Demasiada força
será elevada durante este
período o que fará este
signo elevar-se bastante.
No Sol você encontrará a
sua força bem melhor condicionada para seguir
com energia e mais facilidade.
VIRGEM - Com as coisas
mais bem organizadas na
sua vida e aquilo que retrata as veracidades da
vida, você irá ganhar uma
grande oportunidade de
evoluir neste complexo
mundo.
LIBRA - Você irá se apresentar como uma pessoa
distante das turbulências
mais desagradáveis neste
momento.
ESCORPIÃO - As coisas
irão se transformar agora
trazendo um painel maior para você neste momento complexo. Todas
as mudanças na sua vida
passarão por uma avaliação mais difícil agora.
SAGITÁRIO - Você irá
mostrar estar calmo e bem
consigo mesmo neste momento de muitas revelações na sua vida.
CAPRICÓRNIO - Do planeta jupteriano virá uma
grande força que fará alguns elementos se sobressaírem neste momento de revelações.
AQUÁRIO - Estar bem tímido agora será a coisa
mais importante do planeta Mercúrio neste momento fatídico.
PEIXES - Tente deixar as
coisas que parecem ser
menos importantes para
resolver depois, foque
naquilo que alimenta os
teus sentimentos da melhor maneira agora.

