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Paraná ganha o Dia da Eletromobilidade para
incentivar tecnologia

 O Governo do 
Estado encerrou neste 
sábado (19) a primeira 
edição da Semana Pa-
raná Inovador com uma 
nova lei, que cria o Dia 
da Eletromobilidade. O 
objetivo é incentivar essa 
tecnologia e ampliar as 
ações de sustentabilida-
de no Estado. O texto 
que estabelece a cele-

bração anual no Paraná 
todo dia 19 de outubro, 
foi sancionado simboli-
camente pelo vice-go-
vernador Darci Piana em 
ato no Palácio Iguaçu.
 A partir de agora, 
a data, quando também 
se comemora o Dia Na-
cional da Inovação, pas-
sa a fazer parte do calen-
dário oficial de eventos 

do Estado. “A tecnologia 
tem avançado de uma 
maneira muito rápida, e o 
Estado precisa acompa-
nhar essa evolução. Aqui 
estamos fazendo a nossa 
parte para transformar o 
Paraná no Estado mais 
moderno e inovador do 
País”, afirmou Piana.
 O vice-gover-
nador citou iniciativas já 

adotadas pelo Executivo 
Estadual para incentivar 
a eletromobilidade. Entre 
elas, destacou o recen-
te decreto que zerou o 
Imposto sobre Proprie-
dades de Veículos Auto-
motores (IPVA) na com-
pra de veículos elétricos, 
até 31 de dezembro de 
2022. Antes, a alíquota 
cobrada era de 3,5%. 

Um carro elétrico, por 
exemplo, demanda 40% 
a menos de manutenção 
e consegue rodar 300 
quilômetros com aproxi-
madamente R$ 40.
 O Paraná tem a 
maior eletrovia do Bra-
sil, instalada pela Copel. 
São 730 quilômetros, 
ligando o Porto de Para-
naguá às Cataratas do 
Iguaçu, em Foz do Igua-
çu, e 12 eletropostos de 
abastecimento espalha-
dos pela BR-277. 
 O vice-governa-
dor lembrou que a Co-
pel simula a adesão de 
novos consumidores e 
garante que consegue 
atender um incremento 
repentino de até 700% 
nesse mercado. A com-
panhia concentra recur-
sos para se tornar prota-
gonista dessa onda com 
a sua capacidade elétri-
ca instalada.  “Tudo isso 
se reflete em um mundo 
mais limpo, melhorando 
o meio ambiente, trans-
formando o Paraná em 
um lugar melhor para 
para todos”, disse Piana.

ICMS
 Autor, junto com 
o deputado Gilberto Ri-
beiro, da lei que esta-

belece o Dia da Eletro-
mobilidade, o líder do 
Governo na Assembleia 
Legislativa Hussein Bakri 
destacou que o Paraná 
busca agora uma forma 
de ampliar o incentivo 
aos carros elétricos.
 De acordo com 
ele, o Estado está em 
negociação para reduzir 
também a alíquota do Im-
posto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) na compra 
de veículos que tenham 
essas características.
 “O Governo do 
Estado está em nego-
ciação com o Conselho 
Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) para 
ver essa possibilidade de 
redução do ICMS. Tudo o 
que nós pudermos fazer 
para incentivar essa ener-
gia limpa, nós vamos fa-
zer”, ressaltou o deputado.

PARANÁ INOVADOR
 A formalização 
do Dia da Eletromobili-
dade marcou também o 
encerramento da primei-
ra edição da Semana 
Paraná Inovador, que 
ocupou o segundo andar 
do Palácio Iguaçu com 
palestras, workshops, 
talkshows, exposições, 

painéis de debate e 
apresentações de star-
tups paranaenses.
 No evento, que 
começou quarta-feira, fo-
ram discutidos temas como 
soluções tecnológicas, ino-
vação social, construção 
de redes de colaboração e 
incentivo ao empreendedo-
rismo feminino.
 “O balanço é 
muito positivo, essa se-
mana materializa tudo o 
que esse governo vem 
buscando fazer”, afirmou 
Henrique Domakoski, su-
perintendente de inovação 
do Governo do Estado.

PRESENÇAS
 Participaram da 
solenidade o presiden-
te da Celepar, Leandro 
Moura; a esposa do vice-
governador, Maria José 
Piana; Rafael Rodrigues, 
diretor de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Ino-
vação do Tecpar; Felipe 
Braga Côrtes, diretor do 
Departamento de Apoio 
À Pessoa com Deficiên-
cia e de Políticas Públi-
cas para Acessibilidade 
da Secretaria Estadual 
de Justiça, Família e Tra-
balho; e o vereador de 
Curitiba, Professor Euler.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Nove voos marcam estreia do programa 
Voe Paraná

 Nove voos ligan-
do seis cidades marcam 
a largada do programa 
Voe Paraná. A rota inau-
gural parte de Campo 
Mourão, no Centro-Oes-
te, às 7h20 de terça-feira 
(22), com destino a Curi-
tiba. O tempo é estimado 
em 1h30. Haverá ainda, 
no mesmo dia, os voos 
entre Curitiba e Guaíra 
(ida e volta), Curitiba e 
Paranaguá (ida e volta) 
e Curitiba e Francisco 
Beltrão, com escala em 
União da Vitória (ida e 
volta).
 O Governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior vai participar do 
primeiro dia de funcio-
namento do programa. 
Ele estará no Aeroporto 
Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais, a par-
tir das 10 horas, para 
recepcionar os passa-
geiros que se preparam 
para embarcar nos voos 
Curitiba-União da Vitória 
e Curitiba-Guaíra, ambos 
com saída marcada para 
as 12h15. Está previsto 
um batismo das aerona-
ves com jato de água.
 “É o maior proje-
to de aviação regional da 
história do Estado. Nos-
so planejamento sempre 
foi fazer com que a Ca-
pital e o Interior ficassem 
mais próximos, desen-
volvendo o Paraná por 

completo, levando mais 
indústrias para outras 
regiões e consequente-
mente gerando mais em-
pregos”, afirmou o gover-
nador Ratinho Junior.

QUARTA-FEIRA
 No dia seguinte, 
quarta-feira (23), have-
rá a estreia das linhas 
Curitiba-Arapongas (ida 
e volta); Curitiba-Para-
navaí (ida e volta); Curiti-
ba-Campo Mourão (ida); 
Telêmaco Borba-Corné-
lio Procópio (ida e volta); 
Telêmaco Borba-Curitiba 
(ida) e Curitiba-Cianorte 
(ida).
 Ao todo, serão 
55 voos semanais ofer-
tados pela Gol para 12 
cidades do interior. É 
maior programa regio-
nal da empresa no País. 
Apucarana e Guarapu-
ava são os outros muni-
cípios beneficiados pelo 
projeto, mas os aero-
portos se encontram em 
fase final de readequa-
ção. Todas as cidades 
contam com população 
variando entre 32 mil e 
155 mil habitantes.

OUTROS VOOS
 Além das rotas 
que integram o Voe Pa-
raná, a Gol mantém ou-
tros 318 voos mensais 
no Paraná. A aérea ofer-
ta 14 mil assentos por 
dia no Estado, 4º maior 
do País, atrás apenas 

de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Distrito Fede-
ral. Entre as cidades de 
maiores destinos estão 
Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Brasília, Porto Alegre, 
Foz do Iguaçu, Maringá 
e Cascavel. A companhia 
ainda conta com voos re-
gulares para Londrina.

AZUL
 A Azul também 
ampliou a lista de voos 
ofertados no Paraná. Em 
janeiro a empresa opera-
va com 323 decolagens, 
número que saltou para 
391. A companhia está 
em oito cidades: Curi-
tiba, Maringá, Foz do 
Iguaçu, Londrina, Cas-
cavel, Ponta Grossa, 
Pato Branco e Toledo. 
São 52.838 assentos 
ofertados no total, atrás 
apenas de São Paulo e 
Minas Gerais.
 O Governo do 
Estado e a Azul acertam, 
ainda, os últimos deta-
lhes para abrir a linha 
Umuarama-Curitiba. É a 
terceira nova rota den-
tro do Estado apenas 
neste ano. Assim que o 
aeroporto ficar pronto, 
ele será certificado pela 
Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e a 
intenção da companhia é 
começar a operação em 
até 60 dias.

LATAM
 A Latam anun-

ciou a abertura de 71 
novos voos semanais 
no Estado no primeiro 
semestre. A frequência 
passou de 198 para 290 
por semana, aumento 
de 17%. A companhia já 
operava outras rotas re-
gulares em Curitiba, Foz 
do Iguaçu e Londrina e, 
agora, Maringá se trans-
formou na quarta base 
paranaense, o que en-
cerra uma espera de 11 
anos.

REDE
 Os avanços con-
quistados nos últimos me-
ses consolidam o Paraná 
como uma das maiores 
redes do País em volu-
me de decolagens do-
mésticas por semana. O 
Estado é o terceiro maior 
mercado da Azul e o 
quarto para a Gol e para 
a Latam. Para ampliar as 
frequências, o governo re-

duziu a alíquota do ICMS 
da querosene de aviação 
de 18% para 7%.

INTERNACIONAL
 As rotas interna-
cionais também aumen-
tam. A empresa JetSmart 
anunciou que iniciará no 
dia 5 de janeiro voos 
regulares entre Foz do 
Iguaçu e Santiago (Chi-
le). A Latam vai ampliar 
a rota entre Foz e Lima 
(Peru) e oferecer a liga-
ção entre Curitiba-As-
sunção (Paraguai), em 
parceria com a Paranair. 
A companhia também 
começa a operar, em 
março, o voo direto en-
tre Curitiba e Santiago 
– as passagens já estão 
sendo comercializadas. 
A Gol programou novos 
voos entre Foz e a capi-
tal chilena entre dezem-
bro e março.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


