
• O dia ainda será de tempo chuvoso nas regiões Oeste, Sudoeste, 
Sul, Central e faixa norte do Paraná, pois a frente fria continua atuando 
muito próxima do Paraná. Dos Campos Gerais até as praias, as chu-
vas mais significativas ocorrem entre a tarde e a noite.
   
Mín:  15° C em Curitiba
Máx: 25° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais muni-
cípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores 
para o Diário Oficial). Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR

  Terça-Feira, 17 de Dezembro de 2019 • ANO XIX • Edição N°. 2037 • R$ 2,00

SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/19................................. R$ 78,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/19.................................R$ 37,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Tecpar e Invest Paraná assinam acordo para atrair investimentos
 O Tecpar (Ins-
tituto de Tecnologia do 
Paraná) e a Invest Pa-
raná assinaram nesta 
segunda-feira (16) um 
acordo de cooperação 
para fortalecer a atração 
de empresas de base 
tecnológica para o Para-
ná. A assinatura do ter-
mo foi na Secretaria de 
Estado do Desenvolvi-

mento Sustentável e do 
Turismo.
 O objetivo do 
acordo é formalizar o tra-
balho conjunto que é fei-
to desde o início de 2019, 
e somar esforços entre 
as duas instituições, que 
podem complementar 
os seus programas para 
atrair investimentos ao 
Estado, com oportunida-

des para empresas para-
naenses e para aquelas 
que querem se instalar 
no Paraná.
 A Invest Paraná, 
por exemplo, adminis-
tra o programa Paraná 
Competitivo, para inse-
rir o Estado na agenda 
dos investimentos locais, 
nacionais e internacio-
nais e contempla uma 

série de medidas, como 
a dilação de prazos para 
recolhimento do ICMS, 
incentivos para melhoria 
da infraestrutura, comér-
cio exterior, desburocra-
tização e de capacitação 
profissional, com obje-
tivo de tornar o Paraná 
mais atrativo para novos 
empreendimentos.
 O Tecpar, por 
sua vez, é gestor de 
parques tecnológicos, 
instrumento de estímu-
lo a investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D) fomentado 
pelo Governo do Estado, 
e também conta com o 
programa de Living Lab, 
que vai transformar o seu 
câmpus em um ecossis-
tema de inovação aber-
to, um laboratório para 
testar ideias de serviços 
ou produtos tecnológicos 
e avaliar a sua eficiência.
 De acordo com 
o diretor-presidente do 
Tecpar, Jorge Callado, a 

atuação das duas insti-
tuições é complementar. 
“O trabalho desenvolvi-
do no Tecpar e na Invest 
Paraná tem um foco em 
comum: atrair empresas 
que promovam o desen-
volvimento do Estado, 
com geração de novas 
oportunidades de empre-
go e aumento de renda 
da população paranaen-
se”, disse Jorge Callado. 
Segundo ele, o acordo 
de cooperação vem para 
formalizar a parceria en-
tre as instituições, que já 
atuam em conjunto para 
atender as demandas do 
Governo do Estado.
 O diretor-presi-
dente da Invest Paraná, 
Eduardo Bekin, afirmou 
que o acordo formaliza 
um trabalho já desenvol-
vido pela Invest Paraná, 
de ser uma vitrine aos 
investidores de oportuni-
dades para projetos con-
juntos com instituições 
do Governo do Estado, 

como o Tecpar. “Em to-
das as missões, nacio-
nais e internacionais, a 
Invest Paraná apresen-
ta o Tecpar como uma 
oportunidade de investi-
mentos no Estado”, dis-
se. “O acordo credencia 
esse trabalho e formaliza 
uma aproximação que 
já é feita desde o início 
do ano, com foco no de-
senvolvimento econômi-
co do Paraná”, destaca 
Bekin.
 Márcio Nunes, 
secretário estadual da 
Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento 
Sustentável e do Tu-
rismo, ao qual a Invest 
Paraná está vinculada, 
salienta que os órgãos, 
secretarias e empresas 
do Governo do Estado 
trabalham juntos para 
o desenvolvimento do 
Paraná. “Esse acordo é 
um exemplo de parceria 
para apoiar o crescimen-
to das empresas e, des-

ta forma, gerar emprego 
e renda, melhorando a 
vida dos paranaenses”, 
ressalta.
 O acordo de co-
operação prevê ainda 
que a Invest Paraná irá 
enviar ao Tecpar projetos 
com similaridade à área 
de atuação do instituto 
e que o Tecpar, por sua 
vez, manterá a Invest 
Paraná atualizada sobre 
possíveis parcerias que 
possam ser efetivadas, 
com a finalidade de rea-
lizar o acompanhamento 
de empresas e promover 
a atração das compa-
nhias para o estado.
 P R E S E N Ç A S 
– Estiveram presentes 
na assinatura do acordo 
os diretores do Tecpar, 
Lindolfo Luíz Junior, da 
Diretoria de Novos Ne-
gócios e Relações Ins-
titucionais, e Rafael Ro-
drigues, da Diretoria de 
Indústria e Inovação.

Fonte: aen.pr.gov.br

Governo destina R$ 65 milhões para o meio ambiente nas cidades
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior confirmou nesta 
terça-feira (17), durante 
evento no Palácio Iguaçu, 
um grande pacote voltado 
para o meio ambiente e a 
sustentabilidade. Foram 
destinados, entre libera-
ções diretas e convênios, 
R$ 65 milhõe para cida-
des de todas as regiões 
do Estado.
 Os recursos se-
rão usados na implanta-
ção de parques urbanos; 
castração e microchipa-
gem de cachorros e gatos; 
construção de barracões 
de coleta de recicláveis; 
implantação de poços em 
comunidades rurais; tritu-
radores de galhos; além 
da entrega de caminhões 
compactadores, pipas e 
para coleta seletiva.
 Ratinho Junior 
destacou que a questão 
ambiental é umas das 
prioridades do Paraná, 
com a estratégia de aliar 
técnicas de conservação 
e despoluição com o de-
senvolvimento econômico 
do Estado. “Nosso foco é 
trabalhar muito a susten-
tabilidade, a preocupação 
com o meio ambiente. 
Parcerias como essa, 
com tantos municípios, 
colaboram para espalhar 
uma adequação ambien-
tal correta. O Paraná mais 
uma vez sai na frente”, 
afirmou.
 O governador re-
forçou que a maior fatia 

do montante de recursos 
será aplicada no progra-
ma Parque Urbano, que 
implantará parques linea-
res urbanos em 30 cida-
des de diferentes regiões. 
A intenção, ressaltou Ra-
tinho Junior, é evitar ocu-
pações irregulares, conter 
enchentes e erosões, co-
laborando com a preser-
vação do solo e da água. 
“Serão grandes parques 
"bariguis" por todo o Para-
ná”, afirmou, em referên-
cia ao parque que é um 
cartão-postal e ambiental 
de Curitiba.
 Márcio Nunes, 
secretário do Desenvol-
vimento Sustentável e 
do Turismo, explicou que 
apesar de diferentes na 
natureza, as ações se 
conversam, com o foco 
em deixar o Paraná mais 
verde e melhorar a vida 
das pessoas. “O Para-
ná é o estado que mais 
está recuperando o meio 
ambiente, entendendo a 
importância desse grande 
tema mundial de uma for-
ma correta”, destacou.
 LIXO – Ainda de 
acordo com o secretá-
rio, os recursos liberados 
nesta terça-feira reforçam 
a atenção do Governo do 
Estado ao destino corre-
to do lixo urbano. Estão 
previstas a construção 
de barracões de coleta 
reciclável em 14 cidades, 
além da compra de cami-
nhões voltados exclusiva-
mente para a atividade. 

“Isso fortalece muitos as 
cooperativas estaduais de 
lixo”, afirmou Nunes.
 ANIMAIS – O se-
cretário lembrou também 
que o governo credenciou 
clínicas veterinárias em 
todo o Paraná para fazer 
a castração e microchipa-
gem de cães e gatos. O 
Estado fica responsável 
por pagar as cirurgias nos 
animais. “Trata-se de um 
pedido antigo de ONGs 
do setor. Agora podere-
mos colaborar com a con-
tenção da população de 
cachorros e gatos, espe-
cialmente àqueles aban-
donados”, disse. “É uma 
questão de saúde pública 
também”, acrescentou o 
governador Ratinho Ju-
nior.
 PREFEITOS – 
São José dos Pinhais, 
maior cidade da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(RMC), terá à disposição 
R$ 100 mil para a cas-
tração e microchipagem 
de gatos e cachorros. “É 
uma ajuda muito grande 
do Governo do Estado. 
Os animais de rua são 
uma questão social atu-
almente, que muitas ve-
zes o município não tem 
condição de arcar com os 
custos sozinho”, afirmou 
Toninho Fenelon, prefeito 
da cidade.
 Já Catanduvas, 
no Centro-Sul do Estado, 
vai investir na compra de 
845 tubos de concreto 
para melhorar o mani-

lhamento da cidade, com 
galerias destinadas à con-
tenção de águas de chuva 
nos bairros mais baixos 
da cidade. “Serão duas 
mil pessoas beneficiadas, 
abrangendo um número 
considerável de ruas”, dis-
se Professor Moisés, pre-
feito do município.
 MUNICÍPIOS – O 
pacote de R$ 65 milhões 
contempla os seguintes 
municípios: Alto Paraíso; 
Alto Paraná; Alto Piquiri; 
Altônia; Andirá; Apucara-
na; Arapuã; Araruna; As-
sis Chateubriand; Bituru-
na; Boa Ventura de São 
Roque; Bom Jesus do 
Sul; Borrazópolis; Brasi-
lândia do Sul; Cafelândia; 
Cafezal do Sul; Cambé; 
Cambira; Campina da La-
goa; Campina do Simão; 
Campo do Tenente; Cam-
po Mourão; Capanema; 
Catanduvas; Cerro Azul; 
Colombo; Colorado; Co-
rumbataí do Sul; Cruzeiro 
do Iguaçu; Cruzeiro do 
Sul; Cruzeiro do Oeste; 
Diamante do Sul; Doutor 
Camargo; Douradina.
 Engenheiro Bel-
trão; Esperança Nova; 
Farol; Florida; Florestó-
polis; Formosa do Oeste; 
Foz do Iguaçu; General 
Carneiro; Guaíra; Honório 
Serpa; Icaraíma; Iguara-
çu; Imbaú; Imbituva; Iná-
cio Martins; Inajá; India-
nópolis; Iporã; Itapejara 
do Oeste; Irati; Itaperuçu; 
Ivaiporã; Ivaté; Jandaia 
do Sul; Janiópolis; Jardim 

Alegre; Jardim Olinda; 
Jataizinho; Juranda; Jus-
sara; Kaloré; Lapa; La-
ranjal; Leópolis; Loanda; 
Luiziana; Mamborê; Man-
daguaçu; Manfrinópólis; 
Mangueirinha; Marechal 
Candido Rondon; Maria 
Helena; Marilena; Mariluz; 
Maringá; Marquinho; Ma-
rumbi; Matelândia; Nova 
América da Colina; Novo 
Itacolomi; Nova Olímpia; 
Nova Santa Bárbara; 
Nova Senhora das Gra-
ças; Ourizona; Paiçandu; 
Palotina; Paranapoema; 
Paranavaí; Peabiru.
 Perobal; Pérola; 
Perola D'oeste; Pinhais; 
Piraquara; Pitanga; Pri-
meiro de Maio; Pore-
catu; Porto Rico; Quarto 
Centenário; Querência 
do Norte; Quinta do Sol; 
Rancho Alegre; Rancho 

Alegre do Oeste; Reser-
va; Roncador; Rondon; 
Rosário do Ivaí; Salto do 
Lontra; Santa Fé; Santa 
Isabel do Ivaí; Santa Isa-
bel do Oeste; Santa Mô-
nica; Santana do Itararé; 
Santo Antonio da Platina; 
Santo Antonio do Sudoes-
te; São João; São Jorge 
do Patrocínio; São José 
dos Pinhais; São Miguel 
do Iguaçu; São Tomé; 
Sapopema; Sarandi; Sen-
gés; Tapejara; Tapira; Ter-
ra Boa; Terra Rica; Três 
Barras; Tuneiras do Oes-
te; Umuarama; Ventania; 
Vera Cruz do Oeste; e 
Xambrê.
 PRESENÇAS – 
Participaram da cerimônia 
de lançamento o vice-go-
vernador Darci Piana; os 
prefeitos Rafael Greca 
(Curitiba) e Ulisses Maia 

(Maringá) e os prefeitos 
dos demais municípios 
beneficiados; o chefe da 
Casa Civil, Guto Silva; o 
secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto; os 
deputados estaduais Hus-
sein Bakri (líder do Go-
verno na Assembleia Le-
gislativa), Alexandre Curi, 
Anibelli Neto, Artagão Jú-
nior, Boca Aberta Júnior, 
Cobra Repórter, Delega-
do Jacovós, Do Carmo, 
Doutor Batista, Emerson 
Bacil, Evandro Araújo, 
Francisco Bührer, Jonas 
Guimarães, Luiz Cláudio 
Romanelli, Luiz Fernando 
Guerra, Marcel Michelet-
to, Michele Caputo, Nel-
son Luersen, Paulo Litro, 
Reichembach, Rodrigo 
Estacho, Soldado Adriano 
José e Tercílio Turini.

Fonte: aen.pr.gov.br


