
• Tempo abafado na maior parte do Paraná nesta quarta-
feira. Especialmente a partir da tarde áreas de instabili-
dade provocam chuvas em vários pontos (inclusive com 
algum temporal). No litoral fica encoberto, com pouca 
variação das temperaturas.
Mín:  15°C em Curitiba
Máx: 36°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
14/10/20............................... R$ 142,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/10/20.................................R$ 58,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/10/20................................. R$ 67,00

Fonte: Deral/Seab

Com apoio do Estado, Positivo cria polo de pesquisa
e inovação no Paraná

 O Paraná vai se 
transformar em um polo de 
pesquisa, desenvolvimento 
e inovação do Grupo Posi-
tivo. Com o apoio do Gover-
no do Estado, a companhia 
confirmou a implantação de 
uma base em Curitiba com 
foco no estudo e na desco-
berta de novas plataformas 
e produtos tecnológicos. 
Além disso, a empresa 
anunciou a reformulação 
da Positivo Distribuidora, 
concentrando as importa-
ções a partir dos portos e 
aeroportos paranaenses. O 
investimento somado é de 
R$ 23,6 milhões.
 O protocolo que 
formaliza a inclusão dos 
empreendimentos no pro-
grama de incentivos do 
Estado foi concluído nesta 
terça-feira (13), no Palácio 
Iguaçu, em cerimônia com 
o governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior e execu-
tivos do grupo. Presidente 
da Positivo Tecnologia, Hé-

lio Rotenberg participou do 
ato por meio de videocon-
ferência. A previsão é da 
abertura de 15 empregos 
diretos neste primeiro mo-
mento.
 Ratinho Junior 
destacou a importância 
do investimento, especial-
mente por proporcionar 
a criação dos chamados 
postos de trabalho qualifi-
cados, que oferecem salá-
rios maiores. Segundo ele, 
a conclusão do acordo sig-
nifica ainda um novo passo 
da consolidação do Paraná 
como um agente inovador, 
agregador de novas tecno-
logias.
 “O Positivo é um 
grupo com a cara do Pa-
raná, que nos enche de 
orgulho, o que torna esse 
investimento ainda mais 
importante, motivo de mui-
ta alegria para todos nós. 
Nos colocamos à dispo-
sição para colaborar, fa-
zendo com que o Positivo 

cresça e gere mais empre-
gos para os paranaenses”, 
afirmou o governador.
 Ele lembrou que 
uma das prioridades da 
sua gestão é modernizar 
a máquina pública, melho-
rando a prestação de servi-
ços para o cidadão. Outro 
ponto, ressaltou, busca 
criar um ambiente favorá-
vel que estimule a nova 
geração a trabalhar dentro 
desta perspectiva tecno-
lógica, com a difusão de 
incentivos para pesquisa e 
desenvolvimento.
 “Pretendemos ter 
já em fevereiro 200 mil alu-
nos da Rede Estadual de 
Ensino recebendo aulas de 
programação. E a intenção 
é chegar a médio e longo 
prazo a 1 milhão de estu-
dantes, consolidando o Pa-
raná como um polo de tec-
nologia. E, claro, o grupo 
Positivo é uma referência 
neste contexto”, disse Ra-
tinho Junior.

AÇÕES
 O presidente da 
Positivo Tecnologia, Hélio 
Rotenberg, explicou que o 
investimento será dividido. 
A maior parte, de R$ 20 
milhões, será aplicada no 
centro de pesquisa. O res-
tante, de R$ 3,6 milhões, 
vai reformular a área de 
distribuição da empresa. A 
intenção, disse o executi-
vo, é centralizar no Paraná 
a logística do grupo.
 “Preciso elogiar 
a visão deste governo, de 
um Paraná do futuro. Não 
se trata de uma visão ta-
canha, imediatista, mas 
sim de longo prazo. Esse 
convênio é inédito, que 
pela primeira vez vai trocar 
investimento em pesquisa 
e desenvolvimento por um 
benefício de transferência 
de ICMS”, afirmou o exe-
cutivo. “E também agora 
tudo o que a empresa im-
porta será feito por portos 
e aeroportos paranaenses. 

O governo entendeu e nos 
ajuda a ficar aqui, a investir 
no Paraná e a gerar mais 
empregos de alto nível no 
Estado”, acrescentou.

HISTÓRICO
 Criaada em 1989, 
a Positivo Tecnologia é 
uma marca genuinamente 
brasileira. Fazem parte do 
portfólio da empresa com-

putadores, celulares, servi-
dores, tablets, acessórios, 
soluções para casas e es-
critórios inteligentes, além 
de equipamentos para 
escolas de mais de 40 pa-
íses. Tem presença na Ar-
gentina, Ruanda, Quênia, 
China e Taiwan.
 “O valor deste 
anúncio é até simbólico. 

Trazemos com a Positivo 
um investimento em tec-
nologia e inovação, algo in-
calculável. Agregamos em-
pregos e empregos com 
maior custo, gerando mais 
de R$ 100 milhões na ge-
ração de impostos”, disse o 
diretor-presidente da Invest 
Paraná, Eduardo Bekin.

Fonte: aen.pr.gov.br

Invest Paraná é indicada como uma das melhores
agências da América Latina

 A Invest Paraná, 
agência de promoção 
e prospecção de novos 
negócios do Governo do 
Estado, foi indicada como 
uma das melhores agên-
cias de Desenvolvimento 
e Atração de Investimen-
tos da América Latina. 
A entidade é finalista do 
2020 Awards Program-
me, prêmio concedido 
pela CFI.co (Capital Fi-
nance International) a 
indivíduos e organiza-
ções que contribuíram 
com a convergência da 
economia e com a cons-
trução de valores para o 
progresso mundial, como 
descreve a publicação, 
uma das mais importan-
tes do mundo no setor fi-
nanceiro e de investimen-
tos.
 Com a atuação 

da Invest Paraná junto à 
iniciativa privada, o Esta-
do já atraiu cerca de R$ 
20 bilhões em investi-
mentos desde o ano pas-
sado, com a capacidade 
de criação de quase 53 
mil postos de trabalho. 
“A Invest é como a vitrine 
que mostra as potencia-
lidades do Paraná aos 
investidores nacionais e 
estrangeiros. O reconhe-
cimento deste trabalho 
demonstra a relevân-
cia do Estado, que tem 
transparência, segurança 
jurídica e infraestrutura 
de qualidade para quem 
quer investir e gerar em-
pregos”, afirma o gover-
nador Carlos Massa Ra-
tinho Junior.
 As empresas e 
entidades nomeadas ao 
Awards Programme são 

indicadas pelos leitores, 
assinantes, colaborado-
res ou visitantes do site 
do CFI.co. Após a etapa 
de indicação, um corpo 
de juízes escolhidos pela 
publicação identifica os 
candidatos aptos para re-
ceber o prêmio.
 Para o diretor
-presidente da Invest, 
Eduardo Bekin, a indica-
ção é fruto de um trabalho 
constante de divulgação 
e de bom relacionamento 
com a iniciativa privada. 
Em 2019, a agência pro-
moveu quatro edições do 
Paraná Day, duas delas 
internacionais. Os even-
tos em Curitiba, Brasí-
lia, Nova York e Madri 
promoveram entre em-
presários, investidores e 
diplomatas os potenciais 
do Paraná e as oportu-

nidades de negócios em 
diferentes áreas.
 “É um reconhe-
cimento internacional de 
uma publicação consa-
grada e muito importante. 
A menção à Invest Para-
ná pelos leitores e pelo 
público do mundo dos 
negócios é reflexo de um 
governo transparente, 
que tem segurança jurí-
dica e está aberto para 
receber investimentos”, 
ressalta Bekin. “Temos 
um relacionamento pró-
ximo com os investido-
res, que foi potencializa-
do com esses eventos 
internacionais. Tivemos 
a oportunidade de levar 
o Paraná para fora para 
mostrar nossas vocações 
e o bom ambiente de ne-
gócios presente no Esta-
do”, salienta.

INVESTIMENTOS
  De janeiro de 
2019 a outubro de 2020, 
a Invest Paraná contri-
buiu com a atração de 
164 empreendimentos, 
que se instalaram no 
Paraná com apoio do 
programa de incentivos 
fiscais do Governo do Es-
tado. Os investimentos, 
que somam quase R$ 20 
bilhões, foram feitos em 
diversos setores, como 

o de papel e celulose, 
automotivo, de produtos 
alimentícios, bebidas, 
biocombustíveis, farmo-
químicos e farmacêuti-
cos, comércio varejista e 
diversos outros.
 Somente neste 
ano, foram atraídos R$ 
6,4 bilhões em novos ne-
gócios, com a previsão 
de gerar 24.188 empre-
gos diretos. “Mesmo com 
a pandemia e um contexto 
desfavorável a investimentos, 

o Paraná continua sendo um 
bom ambiente para a instala-
ção e aumento de capacidade 
das empresas. A nomeação a 
este prêmio internacional nos 
dá uma injeção de ânimo e 
mostra que estamos no cami-
nho certo neste sentido”, afir-
ma Bekin.
 “O papel da Invest 
Paraná é fazer a conexão entre 
o setor privado e o governo, fa-
zendo com que fique transpa-
rente quais são os incentivos 
e benefícios fiscais para que a 

empresa se estabeleça e pos-
sa crescer no Estado”, explica 
o presidente da Invest. “Tra-
balhamos com quatro pilares, 
que são o desenvolvimento 
regional, geração de empre-
go, aumento na arrecadação e 
sustentabilidade”, ressalta.

fonte: aen.pr.gov.br
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