
•  São previstas chuvas a partir da tarde e de curta du-
ração que podem atingir todas as regiões do Paraná de 
forma bem isolada. As temperaturas continuam com forte 
elevação ao longo do dia, sendo um dos "gatilhos" para a 
formação de temporais.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
10/01/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/01/20.................................R$ 39,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/01/20................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

Paraná ganha mais uma ferramenta para atração de investimentos
 O Paraná passa 
a contar com mais uma 
ferramenta para atrair 
novos investimentos pri-
vados. Logo nos primei-
ros dias de 2020 entrou 
no ar o site Parceiro In-
vest Paraná,que busca 
promover o desenvolvi-
mento por meio da união 

do Estado com os muni-
cípios.
 Idealizado pela 
Invest Paraná, agência 
estadual responsável 
pela prospecção de no-
vos negócios e atração 
de empresas, o portal 
quer reunir o maior nú-
mero possível de infor-

mações sobre as 399 
cidades paranaenses. A 
intenção, de acordo com 
o órgão, é servir como 
um grande banco de 
dados para a consulta 
de companhias interes-
sadas em se instalar no 
Estado.
 No Parceiro In-

vest Paraná as prefei-
turas podem cadastrar, 
entre outros itens, áreas 
disponíveis para a ins-
talação de complexos 
industriais; políticas pú-
blicas de incentivo fis-
cal; leis municipais para 
atração de investimento; 
além de alíquotas de im-
postos como IPTU, ISS 
e ITBI. Espécie de car-
tão de apresentação da 
cidade para o empresa-
riado.
 “Conseguiremos 
entender as regiões e as 
suas habilidades, além 
de identificar as falhas 
que inviabilizam even-
tuais investimentos”, 
afirmou Eduardo Bekin, 
diretor-presidente da In-
vest Paraná.
 Consultor em 
desenvolvimento econô-
mico da agência, Bruno 
Banzato explicou que o 
site tem por caracterís-
tica aproximar os inves-

tidores dos municípios, 
facilitando a troca de 
informações. A Invest 
Paraná ficará encarre-
gada de validar as infor-
mações postadas. “Por 
isso o município que se 
cadastrar antes, com o 
maior número de infor-
mações possível, sai na 
frente na busca por in-
vestimento”, disse.
 PMAI – O portal 
se soma a outras inicia-
tivas da agência para re-
forçar a divulgação das 
características dos mu-
nicípios paranaenses. A 
Invest Paraná também é 
responsável pelos Pro-
gramas Municipais Para 
Atração de Investimen-
tos (PMAIs), em que as 
cidades são orientadas 
a fortalecer suas voca-
ções e ampliar as poten-
cialidades.
 O intuito des-
ses documentos que 
são entregues para as 

prefeituras e a socieda-
de civil organizada é de 
melhorar o ambiente de 
negócios e alçar o mu-
nicípio à condição de 
protagonista na captura 
de investimentos, fo-
mentando planejamen-
tos econômicos mais 
bem estruturados. “Ten-
tamos entender o que a 
empresa precisa, o que 
os investidores estão 
procurando e, assim, 
moldamos esses investi-
mentos específicos para 
cada setor”, ressaltou 
Bekin.
 INVESTIMEN -
TOS – O Paraná fechou 
2019 com R$ 23 bilhões 
anunciados em investi-
mentos privados, mais 
da metade dos R$ 40 
bilhões estipulados pelo 
Executivo para os qua-
tro anos de mandato do 
governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior.
 Segundo o ba-

lanço da Invest Paraná, 
350 novas empresas 
contataram a agência no 
ano passado, com mais 
de mil pessoas atendi-
das. Também foram re-
alizadas seis missões 
internacionais (China, 
Estados Unidos (Nova 
York), Estados Unidos 
(Vale do Silício), Cana-
dá, Portugal e República 
Tcheca) de apresenta-
ção do Estado e orga-
nizados sete eventos 
diretos em Curitiba e 
Brasília.
 Essas ações 
contribuíram para a cria-
ção de novos postos de 
trabalho. O Estado abriu 
até novembro do ano 
passado mais de 74 mil 
vagas de acordo com 
o Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados (Caged), vin-
culado ao Ministério da 
Economia.

Fonte: aen.pr.gov.br

Regionais do Estado e municípios devem fortalecer
combate à dengue

 O Comitê Inter-
setorial de Controle da 
Dengue no Paraná rea-
lizou nesta quinta-feira 
(9) a primeira reunião 
de trabalho com a par-
ticipação de represen-
tantes de 13 secretarias, 
autarquias e órgãos do 
Governo do Estado. No 
encontro foi reafirmada 
a importância da parti-
cipação ativa das regio-
nais dos órgãos esta-
duais e dos municípios 
para fortalecer a orien-
tação e conscientização 
da população quanto ao 
combate do mosquito 

Aedes aegypti. Também 
foram apresentados os 
números que confirmam 
o agravamento da epi-
demia no Estado e o ba-
lanço das ações já reali-
zadas.
 “O objetivo é 
que, principalmente as 
regionais das diversas 
áreas do Governo, pos-
sam atuar de forma ain-
da mais contundente”, 
afirmou o secretário da 
Saúde, Beto Preto. Ins-
tituído pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, em 18 de dezem-
bro de 2019, o Comitê 

Intersetorial é formado 
por representantes das 
secretarias estaduais e 
coordenado pela Secre-
taria da Saúde. Ele atua 
para implementar ações 
de mobilização para a 
intensificação do com-
bate à dengue no Esta-
do.
 “Cidadania é a 
palavra que define este 
momento e mais esta 
ação do Governo do 
Estado, que busca al-
cançar e sensibilizar di-
ferentes instâncias para 
o combate ao mosquito 
transmissor da doença”, 

disse Beto Preto. “O Pa-
raná vive uma situação 
de epidemia e alerta 
para a dengue. Os nú-
meros atuais estão aci-
ma de todos os anterio-
res no mesmo período, 
por isso a participação 
de toda a comunidade é 
fundamental”, afirmou.
 Ele destacou 
que na área da saúde 
pública se fala sobre a 
prevenção da dengue 
há 25 anos, mas que 
neste momento crítico, 
diante de uma epidemia 
que pode se agravar, 
é preciso intensificar e 

amplificar as 
orientações 
e informa-
ções. “Por 
isso a im-
portância da 
participação 
de todos os 
p a r c e i r o s 
e, principal-
mente, da 
população, 
para que fi-
que atenta e 
vigilante nos 
domicí l ios, 
el iminando 
os criadou-
ros. A den-
gue mata e 
pode atingir 
a todos nós 
e às nossas 
f a m í l i a s ” , 

enfatizou o secretário.
 AGRAVAMEN -
TO - Boletim emitido 
pela Secretaria da Saú-
de no final de 2018 e iní-
cio de 2019 apresentava 
132 casos confirmados 
de dengue. Já o boletim 
publicado nesta sema-
na, consolidando núme-
ros do final de dezem-
bro e primeiros dias de 
janeiro de 2020, totaliza 
5.343 casos de dengue 
no Paraná.
 Há um ano, 
eram 33 municípios com 
casos confirmados. Hoje 
são 160, sendo que 15 
estão em epidemia e 23 
em situação de alerta 
para epidemia; 274 têm 
notificações para den-
gue, indicando casos 
em investigação.
 CRIADOUROS - 
Levantamento apresen-
tado pela Coordenação 
de Vigilância Ambiental 
da Secretaria da Saúde 
sobre a situação da den-
gue confirma que o prin-
cipal foco de criadouros 
do mosquito transmissor 
da doença continua sen-
do o lixo a céu aberto, 
que acumula água e se 
transforma em local pro-
pício para a proliferação.
 Na sequência, 
estão recipientes do-
mésticos que também 
acumulam água, como 

as bandejas de geladei-
ra e de ar-condicionado, 
seguidos de vasos de 
plantas e garrafas arma-
zenadas destampadas.
 BALANÇO DE 
AÇÕES – Durante a 
reunião foi apresentado 
um balanço das ações 
doDia D de combate à 
dengue no Paraná, que 
contou com a participa-
ção de todas as secreta-
rias e órgãos ligados ao 
governo estadual.
 Em 18 de de-
zembro, dia da institui-
ção do Comitê Inter-
setorial, o Governo do 
Estado mobilizou toda a 
sua estrutura para ações 
integradas de combate 
à dengue, durante esta 
quarta-feira, 18 de de-
zembro, dando início a 
série de atividades que 
serão realizadas ao lon-
go dos próximos meses.
 Ao longo dia, fo-
ram disparados por SMS 
quase 1 milhão de men-
sagens de alerta contra 
a doença e de ações 
de prevenção: para 500 
mil celulares cadastra-
dos na Defesa Civil; 300 
mil cadastrados no por-
tal Paraná Inteligência 
Artificial (PIÁ) e 96 mil 
a caminhoneiros que 
atuam com transporte 
de cargas no Porto de 
Paranaguá. Além disso, 

também foi usado, em 
um terminal de ônibus, o 
envio de SMS por apro-
ximação, o que ajudou a 
ampliar a divulgação.
 Foram dezenas 
de ações de mobiliza-
ção, que se replicaram 
por todo o Paraná e que 
devem se repetir, como 
mutirões de limpeza e 
distribuição de material 
informativo, abrangendo 
por exemplo, trabalha-
dores e caminhoneiros 
no Porto de Paranaguá 
e viajantes e turistas 
que usaram o sistema 
Ferry Boat entre Caiobá 
e Guaratuba.
 PRESENÇAS – 
Participaram desta pri-
meira reunião do Comitê 
Intersetorial de Controle 
da Dengue no Estado do 
Paraná representantes 
da Casa Civil, Coorde-
nadoria Estadual da De-
fesa Civil, Casa Militar, 
Conselho Estadual de 
Saúde, e das secreta-
rias de Estado da Edu-
cação e do Esporte, do 
Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo, 
da Comunicação Social 
e da Cultura, do Desen-
volvimento Urbano e 
Obras Públicas, Justiça, 
Família e Trabalho, In-
fraestrutura e Logística 
e Segurança Pública.

Fonte: aen.pr.gov.br


