
• O tempo fica instável na quinta-feira em várias das regiões 
paranaenses. Finalmente começa a ter chuva que realmente 
contribua para amenizar um pouco os efeitos da estiagem des-
tas últimas semanas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
13/08/20............................... R$ 106,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/08/20.................................R$ 45,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/08/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Audi doa equipamentos ao Paraná para tratamento da Covid-19
 Uma parceria do 
Governo do Estado com 
a montadora Audi vai 
reforçar a estrutura de 
equipamentos dos hos-
pitais da rede especia-
lizada no tratamento da 
Covid-19 no Paraná. O 
protocolo que oficializou 
a doação de monitores 
para respiradores, no va-
lor de R$ 1 milhão, foi as-
sinado nesta quinta-feira 
(13), no Palácio Iguaçu, 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e 
o presidente da Audi do 
Brasil, Johannes Ros-
check.
 A doação é parte 
de uma série de contra-

partidas ao tratamento 
tributário concedido pelo 
Governo do Paraná à 
multinacional. Elas estão 
previstas nos aditivos, 
assinados em 2018, do 
protocolo de intenções 
que enquadra a Audi no 
programa estadual de in-
centivo fiscal.
 Além dos equipa-
mentos, que serão envia-
dos a hospitais de todo o 
Estado, a Audi também 
doará um veículo que 
será utilizado para a Pes-
quisa e Desenvolvimento 
na Universidade Esta-
dual de Maringá (UEM), 
em especial no curso de 
Engenharia Mecânica. A 

montadora vai destinar, 
ainda, R$ 221,5 mil ao 
projeto Simular e Apren-
der, do Hospital Pequeno 
Príncipe.
 “Além de gerar 
muitos empregos no Es-
tado, a Audi tem um re-
lacionamento forte com 
o Paraná, com um olhar 
importante para a área 
social. Um exemplo é 
esta doação de equipa-
mentos para a área da 
saúde, que vai atender 
vários hospitais”, afir-
mou o Ratinho Junior. 
“A empresa também vai 
destinar um veículo para 
UEM, para que os es-
tudantes conheçam de 

perto as tecnologias da 
multinacional, ajudando 
na formação desses futu-
ros profissionais”, disse o 
governador.
 “Somos uma em-
presa internacional que 
valoriza muito o lugar 
onde atuamos. O Paraná 
é a casa da Audi no Bra-
sil, estamos aqui desde 
1997”, destacou o Ros-
check. “Temos obrigação 
de sermos parceiros do 
Estado neste momen-
to complicado. Além de 
projetos que já fizemos 
no passado, queremos 
seguir ajudando o Para-
ná no que for necessá-
rio para o enfrentamento 
da pandemia, trazendo 
mais equipamentos para 
os hospitais”, salientou o 
presidente da Audi.

COMPROMISSO
 No protocolo de 
intenções firmado pela 
montadora para ampliar 
a unidade industrial de 
São José dos Pinhais, na 
Grande Curitiba, a Audi 
assumiu o compromisso 
de reinvestir parte do ga-
nho obtido com os incen-
tivos tributários em ações 
sociais e de consolidação 
da identidade paranaen-
se da empresa.
 Esses valores 

já têm sido empregados 
em projetos das áreas 
da saúde e da educa-
ção, através de convê-
nios firmados entre as 
secretarias envolvidas e 
a empresa. “Neste caso, 
os equipamentos serão 
levados aos hospitais 
que atendem a Covid-19 
no Estado, que fazem 
parte do nosso plano de 
contingência”, explicou o 
diretor-geral da Secreta-
ria de Estado da Saúde, 
Nestor Werner Junior.
 Os monitores 
multiparamédicos aju-
dam a compor os leitos 
de UTI, que precisam es-
tar completos para pode-

rem ser habilitados. “Eles 
darão consistência ao 
atendimento do cidadão 
paranaense, ajudando a 
evitar o colapso do sis-
tema e trazendo um re-
forço aos equipamentos 
que estão sendo adquiri-
dos pelo Estado”, afirmou 
Werner.
 A montadora 
também é parceira do 
Pequeno Príncipe no 
Projeto Simular e Apren-
der, auxiliando na aquisi-
ção de equipamentos e 
materiais para o Centro 
de Simulação, utilizados 
no treinamento dos pro-
fissionais do hospital, 
que é referência nacional 

no atendimento infantil.
PRESENÇAS

 Participaram da 
solenidade o secretário 
estadual da Fazenda, 
Renê Garcia; o dire-
tor-presidente da Invest 
Paraná, Eduardo Bekin; 
o diretor de Relações 
Institucionais e Sustenta-
bilidade de Audi, Antonio 
Calcagnotto; Luís Paulo 
Mascarenhas, da Divisão 
de Relações Internacio-
nais da Superintendência 
Geral de Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior; 
e o pró-reitor de Adminis-
tração da UEM, Antonio 
Flauzino dos Santos.

Fonte: aen.pr.gov.br

Programa desenvolverá ações para prevenção e controle de efeitos 
das mudanças climáticas
 A Secretaria de 
Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável e do 
Turismo assinou um con-
venio no valor de R$ 3,4 
milhões com o Sistema 
Meteorológico do Paraná 
(Simepar) para a implan-
tação do programa Sinais 
da Natureza. O programa 
é uma proposta da pasta 
para o desenvolvimento 
de projetos e ações de 
prevenção e mitigação de 
controle dos efeitos das 
mudanças climáticas.
 Entre outras 
ações, o recurso será des-
tinado para a implantação 
do Programa Paranáclima 
que vai atender às diretri-
zes do Plano Nacional de 
Mudanças Climáticas e o 
compromisso firmado pelo 
Paraná com o Governo 
Federal para reduzir as 
emissões de gases efeitos 
estufas (GEE).
 Sobre a assinatu-
ra do convênio, o secretá-
rio estadual do Desenvol-
vimento Sustentável e do 

Turismo, Marcio Nunes, 
destacou que a criação da 
secretaria, em 2019, foi o 
pontapé inicial para que o 
Paraná traçasse a traje-
tória para o crescimento 
sustentável. “O Paranácli-
ma é fruto dessa visão do 
governo Ratinho Junior”, 
disse o secretário.
 “Não foi apenas 
uma mudança de nome. 
Mudamos o DNA da Se-
cretaria, e o Simepar é um 
desses eixos que veio for-
talecer e somar no enten-
dimento de que vivemos 
uma crise climática e só 
atingiremos nossas metas 
identificando os sinais que 
a natureza está nos en-
viando. O Paranáclima é 
um componente dentro do 
Programa Sinais da Natu-
reza, que será construído 
por vários atores,a partir 
de levantamento de dados 
e interpretação de cada si-
tuação em particular”, ex-
plicou Nunes.
 Charles Carneiro, 
engenheiro e coordenador 

de Projetos Sustentáveis 
da secretaria estadual, 
salienta que o programa 
vai diagnosticar as emer-
gências climáticas do Pa-
raná, dentro da gravidade 
do problema e da realida-
de do País. Segundo ele, 
com a sondagem e o le-
vantamento de dados será 
possível fazer a diferen-
ciação em termos de im-
pacto, conforme vocação 
e adaptabilidade de cada 
região.
 “Com um estudo 
pormenorizado podemos 
identificar áreas de maior 
fragilidade e vocacionar 
melhor os programas de-
senvolvidos no nosso Es-
tado. Essa é a missão do 
Paranáclima, que será for-
matado nesse contexto do 
Programa Sinais da Natu-
reza, anunciado hoje”. Ele 
ressaltou que também vão 
propor ferramentas para 
sistematizar as informa-
ções coletadas, criando 
programas que estimulem 
a mitigação.

 O diretor-presi-
dente do Simepar, Edu-
ardo Alvim, disse que o 
Sinais da Natureza é um 
projeto que vai dar um 
rumo para o Estado com 
relação às mudanças cli-
máticas. “A partir disso, 
será possível criar um pla-
no com medidas regiona-
lizadas, em conformidade 
com o Plano Nacional, 
fazer prognósticos e an-
tecipar medidas mitigado-
ras e minimizar efeitos do 
aumento da temperatura, 
com um trabalho de curto, 
médio e longo prazo”,
 Alvim falou que o 
nome Sinais da Natureza 
foi inspirado na seguinte 
frase do artista plástico pa-
ranaense Poty Lazzarot-
to: estou entendendo que 
o Simepar não pretende 
decifrar ou controlar a na-
tureza, mas entender seus 
sinais, compreendê-la. O 
texto está estampado no 
mural do artista Tempo e a 
Vida, na sede do órgão.

PROGRAMAS
 O Programa Si-
nais da Natureza tem 
como objetivo a criação 

do Programa Paranácli-
ma, discutido no segundo 
semestre de 2019. Um 
grupo de trabalho reuniu 
técnicos da Secretaria do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo, do Si-
mepar e da Universidade 
Federal do Paraná para a 
elaboração do programa.
 Os primeiros estu-
dos foram agrupados em 
dois componentes: ativida-
des imediatas e atividades 
de longo prazo, voltadas 

à pesquisa e ao desenvol-
vimento do tema mudan-
ças climáticas e impactos 
no setor produtivo. Foram 
subdividos em quatro mó-
dulos – Políticas Ambien-
tais; Ações de Mitigação, 
Mapeamento e Estrutura-
ção do Plano Estadual.
 Entre as temáticas 
relevantes a serem con-
sideradas, embasarão o 
programa o monitoramento 
e inventário GEE; vigilância 
das atividades existentes; 

Selo Clima; ODS; Fórum 
Paranaense de Mudanças 
Climáticas; benefícios/re-
conhecimento a empreen-
dedores e órgãos públicos 
envolvidos; plataforma de 
divulgação para cidades, 
empresas, indústrias e 
setor produtivo; sustenta-
bilidade; biodiversidade; 
smartcity e componentes; 
mitigação; saúde ambien-
tal e pesquisa & desenvol-
vimento.

Fonte: aen.pr.gov.br
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