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Primeiro governador a participar de uma assembleia da Federação da Agricultura do
Paraná, Richa disse que o governo está sintonizado com os interesses dos
agricultores paranaenses e listou medidas já adotadas para apoiar o setor
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O governador Beto Richa apresentou nesta segunda-feira (23/01) um balanço das medidas
adotadas no primeiro ano de seu governo para fortalecer o agronegócio. Ele assegurou apoio
contínuo ao setor e disse que o governo está sintonizado com os interesses dos agricultores
paranaenses. O discurso aconteceu durante a assembleia geral ordinária da Federação da
Agricultura do Paraná (Faep), que reuniu em Curitiba produtores rurais de todo o Estado para a
eleição da nova diretoria da entidade.
“A agricultura é a base da nossa economia e é obrigação do Estado oferecer condições para o
seu desenvolvimento. Apesar das dificuldades financeiras, conseguimos conquistar avanços
significativos no primeiro ano, com a implantação de programas e melhora nas relações”, disse o
governador, que também elogiou o trabalho realizado pelo presidente da Faep, Ágide
Meneguette. 
Beto Richa disse que as medidas adotadas e as previstas são compromissos assumidos em
reuniões com os agricultores. “Temos uma extraordinária relação com as entidades do
agronegócio. O governo está afinado e sintonizado com as causas dos produtores”, disse o
governador. Ele lembrou que assumiu o cargo com o Estado em situação financeira difícil, mas
que isso não impediu avanços no primeiro ano de gestão. “Fomos austeros nos gastos públicos
e, com isso, conseguimos avanços significativos. Agora o Paraná volta a crescer e ser
respeitado”, afirmou.
Entre as principais medidas de apoio à agricultura adotadas pelo governo está a criação da
Agência Paraná de Desenvolvimento; adequação da tributação (ICMS) sobre diversas cadeias
da agroindústria, como leite, arroz, mandioca e trigo; lançamento do programa Pró-Rural, com
investimento de R$ 130 milhões nas regiões mais pobres do Estado; criação da Agência de
Defesa Agropecuária (Adapar), para ações de sanitária agropecuária; ampliação dos programas
Trator Solidário, Leite das Crianças e Fundo de Aval; e medidas para minimizar o impacto da
seca, com apoio aos produtores e decretação de estado de emergência em 137 municípios.
Outras ações estão previstass para melhorar a infraestrutura, como a retomada dos
investimentos no Porto de Paranaguá e das obras em rodovias concessionadas
(Medianeira/Matelândia, contornos de Campo Largo e de Mandaguari e duplicação do trecho
urbano de 17 km da PR 445 em Londrina), além de um grande programa de conservação de
rodovias, com recursos próprios do Estado.
COMPROMISSOS – Ágide Meneguette agradeceu o trabalho realizado pela Secretaria de
Abastecimento e disse que o governo está fazendo o melhor para alavancar o agronegócio
paranaense. “Temos uma relação excelente, de mão dupla. O governo estadual vem cumprindo
os compromissos assumidos e propondo programas que irão ajudar a fortificar a agricultura e a
agropecuária paranaenses”, disse o presidente da Faep, destacando a preocupação com a
sanidade do rebanho paranaense.
De acordo com Meneguette, é a primeira vez que um governador participa de uma assembleia
da Federação da Agricultura. “Esse prestigiamento mostra que o apoio do agronegócio é a
prioridade do governo estadual”, disse o presidente da Faep, que durante o evento foi eleito para
o oitavo mandato de três anos. 
O secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, disse que existem muitos avanços ainda para
serem conquistados e classificou os resultados do primeiro ano como fundamentais para a
consolidação do Paraná em mercados internacionais. “Vamos investir mais em pesquisa e
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assistência técnica para dar mais respostas aos agricultores”, disse o secretário.

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:
http:///www.facebook.com/governoparana e www.pr.gov.br

 Acesse a galeria de fotos

Receba novidades e alertas personalizados da Agência de Notícias no seu e-mail ou navegador

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Encontrou algum erro

 

http://www.pr.gov.br/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=31717
http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=31717
http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=31717
http://www.aen.pr.gov.br/modules/evennews/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/evennews/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/31717/RAL_8985.JPG
javascript:sharethis('facebook')
javascript:sharethis('facebook')
javascript:sharethis('twitter')
javascript:sharethis('twitter')
javascript:void(0)


Governo: Em assembleia da Faep, Richa renova apoio do governo ao agronegócio - Agência Estadual de Notícias

http://www.aen.pr.gov.br/...ticias/article.php?storyid=67407&tit=Em-assembleia-da-Faep-Richa-renova-apoio-do-governo-ao-agronegocio[26/04/2020 09:38:39]

PARANÁ INFORMA

Mais notícias 

Receba as novas publicações

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
DO PARANÁ

Últimas notícias |  Fotos |  Áudios |  Vídeos |  Acessibilidade |  Contato |  Assessorias de Comunicação |

Histórico de Notícias |  Arquivo de Notícias |  Clipping |

        

Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n 
Centro Cívico 80530-909 - Curitiba - PR - 

Para Informações entre em .

Secretaria de Estado da
Comunicação Social e da Cultura

 MAPA

contato

http://www.aen.pr.gov.br/noticias.html
http://www.aen.pr.gov.br/noticias.html
http://www.aen.pr.gov.br/noticias.html
http://www.aen.pr.gov.br/modules/evennews/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/evennews/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/evennews/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/hoje.php
http://www.aen.pr.gov.br/modules/galeria/listaEventos.php?categoria=8
http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/index.php?audiovideo=1&genreid=21
http://www.video.pr.gov.br/
http://www.aen.pr.gov.br/acessibilidade.php
http://www.aen.pr.gov.br/modules/liaise/index.php?form_id=1
http://www.aen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=80
http://www.historico.aen.pr.gov.br/
http://www.aen.pr.gov.br/noticias.html
http://www.clipping.pr.gov.br/
https://www.facebook.com/governoparana
https://www.facebook.com/governoparana
https://twitter.com/governoparana
https://twitter.com/governoparana
https://www.youtube.com/user/paranagoverno
https://www.youtube.com/user/paranagoverno
https://www.instagram.com/governoparana/
https://www.instagram.com/governoparana/
http://www.aen.pr.gov.br/backend.php
http://www.aen.pr.gov.br/backend.php
http://www.pr.gov.br/
http://www.celepar.pr.gov.br/
http://www.comunicacao.pr.gov.br/
http://www.comunicacao.pr.gov.br/
http://maps.google.com/maps?q=Pal%C3%A1cio+Igua%C3%A7u+-+Centro+C%C3%ADvico+Curitiba+PR&hl=pt-BR&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=39.184175,88.681641&z=16&iwloc=A
http://maps.google.com/maps?q=Pal%C3%A1cio+Igua%C3%A7u+-+Centro+C%C3%ADvico+Curitiba+PR&hl=pt-BR&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=39.184175,88.681641&z=16&iwloc=A
http://www.aen.pr.gov.br/modules/liaise/index.php

	www.aen.pr.gov.br
	Governo: Em assembleia da Faep, Richa renova apoio do governo ao agronegócio - Agência Estadual de Notícias


	Zlcm5vLWFvLWFncm9uZWdvY2lvAA==: 
	button1: 



