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Tecpar apresenta soluções 
tecnológicas a empresários europeus

 O Instituto de 
Tecnologia do Paraná 
(Tecpar) recebeu nesta 
segunda-feira (23) uma 
delegação de empresá-
rios europeus que parti-
cipam do Inovação e Ma-
tchmaking Tour to Brasil, 
uma série de encontros 
promovidos pela Enrich 
in Brazil – Rede Euro-
peia de Centros e Hubs 
de Pesquisa e Inovação. 
Ao longo da semana, o 
grupo formado por repre-
sentantes de empresas, 
startups e entidades de 
pesquisa visitará insti-
tuições que atuam nas 
áreas de biotecnologia e 
energias renováveis em 
busca de oportunidades 
de inovação para futuros 
negócios e parcerias.
 A delegação foi 
recebida pelo diretor-pre-
sidente do Tecpar, Jorge 
Callado, e pelo diretor de 
Novos Negócios e Rela-
ções Institucionais, Lindol-
fo da Silva Junior. Callado 
apresentou aos empre-

sários um panorama das 
atividades de pesquisa e 
desenvolvimento realiza-
das pelo instituto.
 “O Paraná já co-
leciona grandes avanços 
na geração de energias 
renováveis e o Tecpar, 
sempre focado na inova-
ção, está aberto para es-
tudar novas parcerias que 
venham contribuir para 
fortalecer este setor que 
está em constante expan-
são”, disse Jorge Callado.

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

 Os empresários 
conheceram as ações 
desenvolvidas pelo pro-
jeto Smart Energy Para-
ná, apresentadas pelo 
diretor de Indústria e Ino-
vação do Tecpar, Rafael 
Rodrigues. O instituto 
coordena o Programa 
Paranaense de Ener-
gias Renováveis e é 
responsável pela secre-
taria executiva do Smart 
Energy. O objetivo do 
projeto é desenvolver o 

setor energético do pon-
to de vista econômico, 
ambiental e social, mobi-
lizando as competências 
do Estado e da socieda-
de.
 As atividades de 
prospecção e inteligên-
cia tecnológica realiza-
das pela Agência Tecpar 
Inovação foram apresen-
tadas pelo gerente da 
unidade, Marcus Zanon. 
No final do encontro, o 
grupo visitou o Centro 
de Tecnologia em Saúde 
e Meio Ambiente e a In-
cubadora Tecnológica do 
Paraná (Intec).

COOPERAÇÃO
 Desenvo l v i do 
pela Sociedade Portu-
guesa de Inovação (SPI), 
o Enrich in Brazil é um 
projeto de cooperação 
internacional que busca 
construir relações susten-
táveis entre a Europa e o 
Brasil na área de ciência, 
tecnologia e inovação. O 
centro oferece diversos 
serviços para organiza-
ções brasileiras e euro-
peias, como serviços de 
informação, treinamento, 
infraestrutura, consulto-
ria, entre outros.
 O roteiro do Ino-
vação e Matchmaking 
Tour to Brasil em Curiti-
ba inclui ainda visitas à 
Federação das Indús-
trias do Paraná (Fiep) e 
ao Instituto Lactec. Na 
quinta-feira (25), o grupo 
estará em Foz do Igua-

çu, visitando a Itaipu Bi-
nacional, o Parque Tec-
nológico de Itaipu (PTI) 
e o Centro Internacional 
de Energias Renováveis 
(CIBiogás).

PRESENÇAS
 A comitiva euro-
peia foi liderada pela ge-
rente de parcerias do En-
rich in Brazil, Jaqueline 
Gil. Estiveram presentes 
Antti Pinomaa, da Uni-
versidade de Tecnologia 
de Lappeenranta (Fin-
lândia); Caroline Carriel 
Schmitt, do Instituto de 
Pesquisa e Tecnologia 
de Catálise e Instituto 
de Tecnologia Karlsruhe 
(Alemanha); Eric Dela-
cour, da Fertigaz - em-
presa de desenvolvimen-
to de biogás (França); 
María del Pilar de Miguel 
Ortega, do Centro para 
el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (Espanha) 
e Mojca Grandovec, da 
Embaixada da República 
da Eslovênia no Brasil.
 Também parti-
ciparam a consultora da 
Sociedade Portuguesa 
de Inovação (SPI), Thais 
Soares; os empresários 
brasileiros Marcos Nas-
cimento e Nuno Alexan-
dre Caldas, e o diretor 
de Projetos e Negócios 
Internacionais da Asso-
ciações das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia 
da Informação (Asses-
pro), Izoulet Cortes Filho.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Sanepar apresenta 
proposta de contrato para 

Ponta Grossa
 O diretor-presi-
dente da Sanepar, Clau-
dio Stabile, apresentou 
nesta segunda-feira (23) 
ao Conselho de Desen-
volvimento Econômico de 
Ponta Grossa a nova pro-
posta de contrato de pro-
grama da companhia para 
o município. A apresenta-
ção ocorreu em reunião 
ordinária do conselho.
 O presidente da 
Sanepar destacou que a 
empresa está aberta ao 
diálogo e aos questiona-
mentos. “É muito impor-
tante que a população 
discuta qualquer delega-
ção de serviço público, 
como o saneamento, que 
é uma questão estrutu-
rante. O diálogo faz uma 
grande diferença. Quan-
do se pensa em grupo, 
a chance de diminuir os 
erros é muito maior. Esta 
é uma exposição preli-
minar, que precisa ser 
discutida e analisada”, 
ressaltou Stabile.
 De acordo com o 
presidente do conselho, 
Wilson Souza de Olivei-
ra, o objetivo da entidade 
é contribuir com o de-
senvolvimento da cida-
de. “Temos a missão de 
ajudar a prefeitura para 
fazer o melhor contra-
to possível para Ponta 
Grossa, para conhecer-
mos a proposta e termos 
a convicção de que a Sa-

nepar é o melhor para a 
nossa cidade”.
 A atual proposta 
da Sanepar para o muni-
cípio prevê recursos em 
torno de R$ 1,5 bilhão 
para a cidade, num prazo 
de 30 anos. Desse valor, 
R$ 422 milhões seriam 
destinados a novas obras 
nos sistemas de água e 
esgoto e a diferença para 
operação e na reposição 
de ativos dos sistemas 
ao longo de três décadas. 
Para compor a programa-
ção desses investimentos 
a companhia realizou vá-
rios estudos de soluções 
técnicas que apontaram 
as melhores alternativas 
para a cidade.
 O prefeito de 
Ponta Grossa, Marcelo 
Rangel, também falou 
sobre a importância da 
discussão. “É um assun-
to que está sendo tratado 
com grande responsabi-
lidade e que vem sendo 
amplamente discutido, 
pensando no futuro da 
nossa cidade”, conclui.
 Representantes 
da Sanepar reforçaram 
que o contrato vigente 
está sendo cumprido, 
mas que há necessida-
de de antecipação de 
alguns investimentos de 
forma a acompanhar a 
dinâmica de crescimento 
de Ponta Grossa. Para o 
sistema de abastecimen-

to de água estão previs-
tos reforços na captação 
do Rio Pitangui e uma 
nova estação de trata-
mento de água no Rio 
Tibagi, entre outros.
 Para o sistema 
de esgotamento sanitá-
rio, entre os principais 
investimentos, está pre-
vista a retirada da maioria 
das estações de trata-
mento de esgoto existen-
tes na área urbana e a 
construção de uma nova 
em local mais afastado.
 Durante a reu-
nião, também foram cita-
dos o repasse de recursos 
para o fundo municipal de 
meio ambiente, a negocia-
ção da dívida com o muni-
cípio, a bonificação para 
a cidade, além do com-
promisso da Sanepar em 
atender aos parâmetros 
da legislação, com a pre-
servação ambiental e com 
a saúde da população.

PRESENÇAS
 Também com-
pareceram à reunião o 
diretor de Operações da 
Sanepar, Paulo Alberto 
Dedavid, o diretor Co-
mercial, Elerian do Ro-
cio Zanetti, o gerente de 
Concessões, Nuno Alves 
Pereira, a gerente- geral 
da Sanepar na região Su-
deste, Jeanne Schmidt, e 
o gerente regional da Sa-
nepar, Lincoln Vergés.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Paraná marca presença na 
Abav Expo Internacional

 O Governo do 
Paraná participará da 47ª 
Abav Expo Internacional 
de Turismo e 52º Encon-
tro Comercial Braztoa, 
que acontece de 25 a 
27 de setembro, em São 
Paulo. A Paraná Turismo 
estará no evento com um 
estande e profissionais 
para atender o público e 
divulgar as ações do Es-
tado no setor.
 A Abav Expo In-
ternacional é C A feira 
terá expositores de di-
versos segmentos, como 
destinos e representa-
ções turísticas, meios de 
hospedagem, cruzeiros, 
empresas aéreas, par-
ques temáticos, locado-
ras de veículos, startups 
e empresas de tecnolo-
gia, entre muitos outros.
 Para o presiden-

te da Paraná Turismo Ja-
cob Mehl, a presença na 
Feira evidencia a preo-
cupação, e o objetivo do 
Governo do Estado de 
valorizar o setor. "Estare-
mos com o maior estan-
de na história das parti-
cipações nesse evento”, 
diz o presidente.
 Serviço:
 47ª Abav Expo e 

52º Encontro Comercial 
Braztoa
 Data: 25 a 27 de 
setembro, das 12 às 20 
horas
 Local: Expo 
Center Norte – Pavilhões 
Verde e Branco  - Rua 
José Bernardo Pinto, 
333 - Vila Guilherme, 
São Paulo.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

ONU premia Brasil por controle ao 
tabaco e por ações no trânsito

 O ministro da 
Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, recebeu hoje 
(23) em Nova York o 
Prêmio da Força-Tarefa 
Interagências da Orga-
nização das Nações Uni-
das (ONU). O reconhe-
cimento foi para ações 
do governo brasilero 
de combate ao tabaco 
e pela redução de mor-
tes no trânsito. Nos últi-
mos 12 anos, o número 
de fumantes no Brasil 
caiu 40%, passando de 
15,6% em 2006 para 
9% em 2018. Entre 2010 
e 2017, o país reduziu 
em 17,4% o número de 
mortes por acidentes de 
trânsito, de 42.844 para 
35.374 óbitos. De acordo 
com o governo brasileiro, 
o prêmio da ONU é um 
reconhecimento à contri-
buição brasileira para o 
alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sus-
tentável (ODSs), fixados 
em 2015, como um pla-
no de ação em diferentes 
áreas, entre elas a saú-
de, até 2030.
 “Conseguimos 
chegar a 9% de pessoas 
que fumam no país gra-

ças a nossa luta contra 
o tabaco por quase 20 
anos”, afirmou Mandetta. 
“Nós seremos o primeiro 
país livre do tabaco no 
mundo. E isso é algo que 
somente a cobertura uni-
versal em saúde e o apoio 
da sociedade pode fazer”, 
ressaltou o ministro.
 Em relação ao 
tabaco, o prêmio foi des-
tinado à Comissão Na-
cional de Implementação 
da Convenção-Quadro 
para Controle do Taba-
co e seus Protocolos do 
Brasil (CONICQ), presi-
dida pelo Ministério da 
Saúde. A comissão tem 
o objetivo de promover 
o desenvolvimento, a 
implementação e a ava-
liação de estratégias, 
planos e programas 
para o cumprimento das 
obrigações previstas na 
Convenção-Quadro da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para o 
Controle do Tabaco.
 O Brasil também 
foi premiado pelo pro-
grama Vida no Trânsito. 
Criado em 2010, a inicia-
tiva tem como meta prin-
cipal a redução de 50% 

no número de óbitos por acidentes de trânsito até 
2020. Para isso, o Ministério da Saúde em parce-
ria com estados e municípios desenvolve ações que 
vão desde intervenções na engenharia do trânsito, 
passando por fiscalização, campanhas educativas 
até ações de atenção às vítimas. O Vida no Trânsito 
está implantado em 26 capitais e de outros 26 muni-
cípios, alcançando uma população de aproximada-
mente 50,6 milhões de habitantes. Nas capitais que 
mais se engajaram no programa, houve redução su-
perior ao índice de 40%, com detaque para Aracaju, 
com redução de 55,8%; Porto Velho (de 52,0%); São 
Paulo (de 46,7); Belo Horizonte (de 44,7); Salvador 
(de 42,7%); e Maceió (de 41,9%).

Fonte:http://agenciabrasil.ebc.com.br


