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Governo amplia oferta de crédito a projetos inovadores
 Em busca da 
consolidação de uma 
cadeia moderna e pro-
dutiva em todo o Es-
tado, o Governo do 
Paraná ampliou o aces-
so a crédito voltado a 
projetos inovadores. O 
Instituto de Tecnologia 
do Paraná e o Banco 
Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul 
(BRDE) firmaram um 
acordo de cooperação 
técnica que permite dar 
apoio a empreendimen-
tos instalados dentro da 

Incubadora Tecnológica 
do Tecpar (Intec).
 O termo foi as-
sinado nesta terça-feira 
(26) pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, pelo diretor-pre-
sidente do Tecpar, Jor-
ge Callado, e pelo di-
retor de Operações do 
BRDE, Wilson Bley Lip-
ski, durante reunião do 
secretariado, no Palácio 
Iguaçu.
 “Queremos faci-
litar o crédito para per-
mitir que boas ideias 

saiam do papel, criando 
uma grande corrente de 
inovação que se espa-
lhe pelo Estado inteiro”, 
afirmou Ratinho Junior. 
“Essa cooperação téc-
nica reforça a preocu-
pação do governo em 
transformar o Paraná no 
Estado mais inovador 
do País”, completou.
 O acordo prevê 
o desenvolvimento de 
ações conjuntas para 
concretizar o apoio a 
crédito para empresas 
inovadoras, por meio da 

avaliação do mérito tec-
nológico e de inovação 
de projetos e de enqua-
dramento para as linhas 
de financiamento dispo-
níveis.
 F U N C I O N A -
MENTO – A ideia é que 
o Tecpar seja capacita-
do para poder validar 
projetos que atendam 
aos requisitos de finan-
ciamento do BRDE, tor-
nando-se interveniente 
das empresas incuba-
das no acesso a crédito 
voltado a projetos ino-
vadores.
 Callado expli-
cou que caberá à Intec 
chancelar o mérito tec-
nológico e de inovação 
do projeto. A partir dis-
so, a empresa passa a 
ter um encaminhamento 
mais ágil ao financia-
mento junto ao BRDE. 
“Muitas vezes o empre-
sário tem dificuldade em 
enquadrar seu projeto 
nas linhas de financia-
mento das instituições 
financeiras. Queremos, 
com esse acordo, ofere-
cer um apoio extra aos 
incubados”, destacou.
 INOVA – O acor-

do entre as duas ins-
tituições prevê que os 
incubados terão acesso 
prioritário ao Programa 
de Fomento à Inovação 
– BRDE Inova, que tem 
como objetivo fortalecer 
a atuação do BRDE no 
segmento de inovação 
no ambiente produtivo.
 De acordo com 
diretor de Operações 
do BRDE, a iniciativa 
atende a um pedido do 
governador para que 
o banco proporcione 
condições para ampliar 
a geração de emprego 
e renda no Paraná por 
meio de projetos inova-
dores. Lipski ressaltou 
que parte dos R$ 300 
milhões separados pelo 
banco para ser aplica-
dos no Estado serão 
destinados justamente 
a projetos que integram 
o BRDE Inova.
 “O BRDE é o 
maior repassador de 
linhas de inovação do 
Brasil, mesmo traba-
lhando apenas nos três 
estados do Sul. Quere-
mos levar as linhas de 
financiamento para que 
o Paraná se transforme 

de fato no Estado mais 
moderno do Brasil, com 
o banco atrelado à es-
tratégia do governo”, 
afirmou o diretor.
 Atualmente, cin-
co empresas passam 
pelo programa da Intec, 
com o desenvolvimento 
de tecnologias em diver-
sas áreas: Compracam, 
Forrest Brasil Tecno-
logia, Toys for Boys – 
Chemistry Automotive, 
Bley Energias e IJP.
 INTEC – Criada 
em 1989 para estimular 
a geração e instalação 
de empresas de base 
tecnológica no Paraná, 
a Intec foi a primeira 
incubadora do Estado 
com este perfil. Ao longo 
de sua história, já deu 
suporte a mais de 100 
negócios inovadores.
 Atualmente a 
incubadora oferece va-
gas de incubação nas 
modalidades residente 
e não residente para 
empresas de Curitiba, 
Araucária, Jacarezinho 
e outras cidades que 
compõem o Sistema 
Regional de Inovação 
do Norte Pioneiro: San-

to Antônio da Platina, 
Bandeirantes, Andirá e 
Cambará.
 DETRAN – 
Também durante a reu-
nião do secretariado 
nesta terça-feira (26), o 
diretor-geral do Detran 
Paraná, Coronel César 
Kogut, apresentou um 
balanço do ano de 2019, 
com destaque para a re-
dução dos gastos e a 
ampliação do programa 
de sinalização viária. 
Os gastos caíram de R$ 
434 milhões em 2018 
para R$ 354 milhões 
neste ano. A sinaliza-
ção viária foi expandida 
para mais 68 municí-
pios, com investimentos 
de R$ 10 milhões. A pre-
visão, informou Kogut, é 
investir R$ 15,3 milhões 
nesta área, em 2020.
 P R E S E N Ç A S 
– Também participaram 
da reunião os deputa-
dos estaduais Ademar 
Traiano, presidente da 
Assembleia Legislativa; 
Hussein Bakri, líder do 
Governo; Tiago Amaral, 
vice-líder do Governo; e 
Mabel Canto.

Fonte: aen.pr.gov.br

Jataizinho participa do Plano da Metrópole Paraná Norte
 O Governo do 
Paraná, por meio da 
Secretaria do Planeja-
mento e Projetos Es-
truturantes, entregou 
o Plano de Desenvol-
vimento Regional Sus-
tentável da Metrópole 
Paraná Norte. A sole-
nidade aconteceu no 
auditório do Senac, em 
Apucarana, sexta-feira 
(22). O documento foi 
entregue pelo secretá-

rio do Planejamento, 
Valdemar Bernardo Jor-
ge, a prefeitos que fa-
zem parte da Metrópole 
Paraná Norte e teve a 
participação do secre-
tário da Saúde, Beto 
Preto.
 Em formato de 
livro com 200 páginas, 
o plano reúne estraté-
gias e ações de desen-
volvimento da macror-
região Norte, composta 

por quinze cidades no 
eixo Londrina-Apucara-
na-Maringá.
 Segundo o se-
cretário Bernardo Jor-
ge, para a elaboração 
do Plano foi realizada 
uma ampla pesquisa e 
diagnóstico da região, 
fundamentada em cin-
co eixos de estudo: so-
cioterritorial, meio am-
biente, infraestrutura, 
economia e institucio-

nal, que culminaram na 
construção de cenários 
e visão de futuro para a 
região até 2035.
 “O plano de 
ação reúne 29 progra-
mas que se desdobra-
ram em 127 ações e 
projetos, a serem exe-
cutados em períodos de 
cinco, 10 e 15 anos. Ele 
foi elaborado pensando 
o Estado e a região de 
forma ainda mais inte-
grada, de acordo com 
suas potencialidades 
em diversas áreas”, 
destacou o secretário.
 PLANO – Nos 
19 meses de elabora-
ção, o Plano passou por 
cinco etapas. Foram re-
alizadas 20 reuniões 
técnicas, 21 oficinas 
participativas e qua-
tro audiências públicas 
que envolveram mais 
de 700 pessoas. A ela-
boração do documento 
é financiado pelo Banco 
Mundial (BIRD), coor-
denado pela Secretaria 
do Planejamento e Pro-

jetos Estruturantes e 
desenvolvido pelo Con-
sórcio Cobrape-Urbtec.
 O objetivo é 
criar um grande corre-
dor de desenvolvimento 
sustentável e integrado, 
que ligará as cidades 
de Arapongas, Rolân-
dia, Cambé, Londrina, 
Ibiporã, Jataizinho, 
Apucarana, Paiçan-
du, Maringá, Sarandi, 
Marialva, Mandaguari, 
Jandaia do Sul, Cam-
bira e Mandaguaçu. Os 
15 municípios, situados 
ao longo das BR-369 
e BR-376, concentram 
1,5 milhão de habitan-
tes e um PIB de R$ 35 
bilhões, em área de 
área de 6.225 quilôme-
tros quadrados.
 PROPOSTAS – 
Entre as principais pro-
postas estão o projeto 
Parque Metropolitano 
do Tibagi, na região de 
Londrina; os Contornos 
rodoviários de Maringá, 
Apucarana e Londrina; 
a criação de um ramal 

da Ferrovia Norte-Sul, 
que passará próximo a 
Maringá, permitindo a 
ligação com as demais 
cidades do eixo. Há 
também possibilidade 
de implantação de um 
aeroporto de cargas na 
região.
 O prefeito de 
Apucarana, Júnior da 
Femac, falou represen-
tando os prefeitos da 
região. “O que recebe-
mos hoje é um impor-
tante manual que vai 
auxiliar o poder públi-
co, a iniciativa priva-
da, as universidades, 
entidades diversas e a 
sociedade civil a cons-
truir esta região para 
os próximos 20 anos”, 
disse ele. “Ou seja, nos 
orientará o que fazer 
a curto, médio e longo 
prazo para que a região 
continue avançando”, 
destacou Júnior.
 COMITÊ DE 
COORDENAÇÃO – O 
Comitê de Coordena-
ção do Eixo Paraná 

Norte será composto 
por um conselho partici-
pativo, com vagas para 
os prefeitos de Londri-
na, Apucarana e Marin-
gá, mais três prefeitos 
dos demais municípios, 
dois representantes do 
Governo do Estado, um 
da sociedade civil orga-
nizada e um do setor 
empresarial.
 As diretrizes e 
sugestões de obras es-
truturantes serão ava-
liadas e podem ser via-
bilizadas com recursos 
do BIRD, mediante par-
ceria com o Governo do 
Paraná e os municípios.
 P A R T I C I P A -
ÇÃO – Participaram do 
evento o prefeito de Sa-
randi, Walter Volpato; 
de Rolândia, Luiz Fran-
cisconi Neto; de Marial-
va, Victor Celso Martini; 
o vice-prefeito de Lon-
drina, João Mendonça; 
a deputada federal Lui-
sa Canziani; o ex-depu-
tado Alex Canziani.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do 

Paraná.


