
• Nebulosidade ainda presente no Estado, com momentos de chu-
va em áreas isoladas, mas principalmente na "metade sul" do Pa-
raná. Temperaturas pouco variam na região de Curitiba e no litoral.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/09/19................................. R$ 76,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/09/19.................................R$ 28,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/09/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Programa de inovação da Copel abre inscrições para startups
 O programa 
de inovação aberta da 
Companhia Paranaense 
de Energia, o Copel+, 
lança edital para sele-
cionar startups vindas 
do mercado para serem 
aceleradas pelo progra-

ma. Entre os benefícios, 
a empresa oferece pos-
sibilidade de acesso a 
um fundo de pesquisa e 
desenvolvimento no va-
lor de R$ 10 milhões. As 
inscrições vão até 13 de 
outubro.

 O programa 
Copel+ tem duas fren-
tes: uma direcionada à 
formação de startups a 
partir de ideias de estu-
dantes universitários, por 
meio da qual foram se-
lecionados projetos para 

serem desenvolvidos até 
a validação de um mode-
lo de negócios; e outra 
voltada a empresas que 
já venham do mercado, 
que contempla um plano 
de aceleração a ser de-
senvolvido em parceria 
com o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), do Sistema 
Fiep.
 Para a acele-
ração, a Copel e seus 
parceiros no programa, 
PUCPR e Sistema Fiep, 
selecionarão cinco star-
tups que apresentem 
soluções inovadoras e 
com potencial de impac-
to positivo no mercado 
para serem incubadas e 
aceleradas. Destas, três 
serão escolhidas entre 
as startups inscritas a 
partir da chamada que já 
está aberta e disponível 
no site http://www.copel-
mais.com

ACELERAÇÃO
 O plano de ace-

leração acontecerá com 
base em metodologia 
exclusiva do Sistema 
Fiep, dividido em quatro 
etapas: Arranque, Cres-
cimento, Consolidação 
e Liberação. As etapas 
contemplarão consulto-
ria por parte das parcei-
ras e entregas por parte 
das startups, resultando 
na criação de produtos 
ou serviços que atendam 
às demandas do setor 
elétrico e na avaliação 
das empresas para gra-
duação com base na 
matriz BCG para o mer-
cado.
 As startups que 
apresentarem resulta-
dos alinhados com estes 
fatores, e que demons-
trem poder se beneficiar 
de projetos de pesquisa 
nos moldes do programa 
P&D da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel), terão acesso a 
um fundo de P&D no va-

lor de R$ 10 milhões.
 O programa pro-
verá mentoria especia-
lizada e é equity free, 
ou seja, não exigirá um 
percentual das empre-
sas em troca da acelera-
ção. A Copel qualificará 
a startup para estruturar 
um projeto de pesqui-
sa e auxiliará na busca 
por institutos de ciência 
e tecnologia interessa-
dos em figurarem como 
parceiros tecnológicos 
do projeto. Nesta mo-
dalidade, a propriedade 
intelectual da pesquisa 
necessariamente será 
da Copel para atender 
aos requisitos do progra-
ma P&D Aneel, porém, 
a companhia garantirá 
uma licença de uso das 
tecnologias e patentes 
desenvolvidas para a 
startup que desenvolver 
projetos de pesquisa. 
Durante esse processo, 
as startups selecionadas 

também terão a oportuni-
dade de licenciar outras 
tecnologias e patentes 
desenvolvidas pela Co-
pel.
 Podem partici-
par empresas nascentes 
ou spin-offs – startups 
– com no mínimo seis 
meses de CNPJ, devida-
mente constituídas, que 
tenham produto, servi-
ço ou processo inova-
dor, com sede no Brasil 
e instituída conforme a 
legislação, entre outros 
critérios, que devem ser 
observados com atenção 
no edital disponível no 
site www.copelmais.com
 As inscrições 
vão até 13 de outubro de 
2019 e o resultado das 
selecionadas será divul-
gado em 18 de novem-
bro. A etapa de acelera-
ção acontece entre 19 de 
novembro de 2019 e 18 
de maio de 2020.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Indicação de condutor e recurso 
de multa podem ser feitos online

 Uma nova so-
lução desenvolvida pelo 
Detran-PR e pela Cele-
par traz ainda mais facili-
dade para os motoristas. 
A novidade lançada nesta 
quarta-feira (04), em Curi-
tiba, permite que motoris-
tas façam a indicação de 
condutor e recursos de 
multa de forma online, 
usando o PIÁ – Paraná 
Inteligência Artificial, uti-
lizando a solução Detran 
Inteligente. Os serviços 
estão disponíveis para 
proprietários de veículo 
de Curitiba após convê-
nio com a Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Social e 
Trânsito (Setran).
 Com mais rapi-
dez e celeridade, o servi-
ço online desburocratiza 
o Estado e moderniza a 
vida dos paranaenses. 
“A diretriz desta adminis-

tração é desburocratizar. 
Esta é mais uma inicia-
tiva que o Detran, por 
meio do PIÁ, em bene-
fício da população. Um 
motivo a menos para se 
deslocar até uma uni-
dade do departamento”, 
afirma o diretor-geral do 
Detran, Cesar Kogut.
 “O objetivo do 
Paraná Inteligência Ar-
tificial (PIÁ) é facilitar 
o dia a dia do cidadão, 
unificando em uma úni-
ca plataforma mais de 
380 serviços públicos. 
Indicação de condutor e 
abertura de recursos de 
multa pela internet já são 
realidades”, ressaltou 
presidente da Celepar, 
Leandro Moura.

COMO FAZER
 Para fazer o pro-
cedimento pela internet 
basta acessar o site da 

Secretaria Municipal de 
Defesa Social e Trânsito 
(Setran) e seguir os pas-
sos indicados. É neces-
sário o cadastro prévio na 
plataforma do Paraná In-
teligência Artificial (PIÁ), 
do Governo do Estado.
 “A tecnologia, 
por meio de inteligência 
artificial, auxilia no reco-
nhecimento e compara-
ção de assinaturas, evi-
tando fraudes, além de 
dispor de metodologias 
de segurança, sendo au-
ditável em todas as fases 
de operação do proces-
so”, explica o secretário 
municipal de Defesa So-
cial e Trânsito, Guilher-
me Rangel.
DETRAN INTELIGENTE
 Com o Detran In-
teliGente o usuário pode 
consultar os pontos da 
carteira de habilitação, 

verificar o andamento da 
emissão da CNH, emitir 
um extrato de débitos do 
veículo (IPVA, licencia-
mento, seguro DPVAT e 
infrações) e também o 
extrato das multas pa-
gas. O aplicativo possi-
bilita solicitar emissão 
da segunda via do Cer-
tificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículo 
(CRLV), emitir guias de 
pagamento de multas, 
IPVA e licenciamento, 
recuperar o número de 
processos do Detran e, 
ainda, agendar atendi-
mento para unidades 
onde este serviço está 
disponível.

PIÁ 
 O Paraná Inte-
ligência Artificial possui 
níveis de informações 
personalizadas para 
cada pessoa. Para utilizá
-lo, basta entrar no site 
www.pia.pr.gov.br e fazer 
perguntas ao PIÁ. Caso 
o usuário informe o seu 
CPF, o nível de customi-
zação aumenta, a partir 
do momento em que o 
PIÁ passa a saber exa-
tamente com quem está 
se comunicando. A pla-
taforma responderá ao 
usuário e, consequente-
mente, ganhará mais re-
cursos a cada pergunta 
feita pela sociedade.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Parto de quíntuplos 
tem toda assistência 

do serviço público de saúde
 Passam bem os 
irmãos Antonella, Laura, 
Tiago, Jhordan e Luís 
Henrique, os quíntuplos 
que nasceram nesta se-
gunda-feira (02) no Hos-
pital Nossa Senhora do 
Rocio, em Campo Largo. 
Os pais, Aniele Kurtel, 24 
anos, e Luís Fernando, 
33, são de Chopinzinho, 
no Sudoeste do Para-
ná, onde a gravidez foi 
acompanhada até mea-
dos de julho. A partir do 
dia 22 do mesmo mês, o 
casal veio para o Hospi-
tal do Rocio para assis-
tência médica ampliada 
devido à raridade da 
gestação.
 Todo acompa-
nhamento da gravidez 
foi por meio do SUS, in-
cluindo consultas e exa-
mes em Chopinzinho e 
em Pato Branco. Aniele 
Kurtel fez seu pré-natal 
na Rede Materno Infantil 
do Paraná, assistida na 
Atenção Primária à Saú-
de, assim como no Con-
sórcio Intermunicipal e 
Referência Hospitalar de 
Alto Risco de sua região, 
devido à gestação múlti-
pla.
 Com a evolução 
da gestação, avaliada a 
condição de saúde da 

gestante e previsão de 
nascimento dos bebês, 
foi estabelecido um pla-
no de cuidados que in-
cluiu o planejamento da 
transferência de Aniele 
para em Campo Largo, 
via transporte aeromé-
dico da secretaria esta-
dual da Saúde. A viagem 
de carro, com distância 
de 400 quilômetros, po-
deria trazer risco para a 
gestante e para as crian-
ças.
 O Hospital do 
Rocio é referência em 
gestação de alto rico e 
está vinculado à Rede 
Materno Infantil do Go-
verno do Estado.
 O nascimento 
dos quíntuplos aconte-
ceu, nesta segunda-fei-
ra (02), por volta das 22 
horas. A ação envolveu 

diversas áreas, pontos 
de atenção e fluxos de 
regulação, que somados 
ao trabalho da equipe de 
cerca de 30 profissionais 
do hospital resultaram 
no melhor benefício para 
o nascimento dos cinco 
bebês.
 Com gestação 
de 28 semanas e cinco 
dias, os bebês nasceram 
com saúde, com peso 
médio de mais de um 
quilo. Dos cinco, ape-
nas um tem 950 gramas. 
Eles permanecem sob 
os cuidados da equipe 
multiprofissional da ins-
tituição. De acordo com 
informações do hospital 
divulgadas nesta quarta, 
todos os bebês apresen-
tam quadro de saúde es-
tável.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


