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 Governo quer atrair mais investimentos 
produtivos para os municípios

 A estratégia foi 
destacada pelo vice-go-
vernador Darci Piana 
durante o Fórum Invest, 
que apresentou a prefei-
tos e secretários munici-
pais das ações da Invest 
Paraná. Objetivo é atrair 
novos recursos privados 
por meio da parceria do 
Estado com os municí-
pios. 
 O Governo do 
Paraná quer atrair mais 
investimentos produtivos 
para os municípios, a fim 
de incrementar a oferta 
de emprego e renda lo-
calmente, segundo afir-
mou o vice-governador 
Darci Piana nesta quin-
ta-feira (22) no Fórum In-
vest. O evento foi online 

e apresentou a prefeitos 
e secretários municipais 
as ações da Invest Para-
ná, agência estadual res-
ponsável pela prospec-
ção de novos negócios e 
atração de empresas.
 O objetivo é 
atrair novos recursos pri-
vados por meio da par-
ceria do Estado com os 
municípios. “Queremos 
descentralizar os inves-
timentos e facilitar a ins-
talação de empresas em 
todas as regiões do Pa-
raná”, afirmou Piana.
 Durante a reu-
nião, os técnicos da In-
vest Paraná destacaram 
alterações no programa 
de incentivos fiscais para 
garantir maior compe-

titividade a empresas 
paranaenses. Entre as 
modificações estão a 
prorrogação do prazo 
para que empresas que 
atuam exclusivamente 
no e-commerce possam 
pleitear o benefício de 
crédito presumido e o 
tratamento tributário di-
ferenciado para as em-
presas que operam pe-
los portos e aeroportos 
paranaenses – crédito 
presumido nas opera-
ções de saídas dos pro-
dutos.
 O diretor-presi-
dente da Invest Paraná, 
Eduardo Bekin explicou 
que um calendário de 
reuniões mensais com 
os prefeitos será criado 

para facilitar e antecipar 
a troca de informações. 
“A pandemia nos trouxe 
a preocupação de an-
tecipar as informações. 
É preciso entender as 
regiões, ser ágil e trans-
parente com os empre-
sários e viabilizar os in-
vestimentos”, disse.

BALANÇO
 Segundo o ba-
lanço da Invest Paraná, 
desde 2019, já foram 
encaminhados 131 pro-
tocolos para análise de 
enquadramento de em-
preendimentos no pro-
grama de incentivo do 
Governo, com investi-
mentos somados de R$ 
16,3 bilhões e potencial 
de geração de 42 mil 

empregos. O Estado já 
atraiu cerca de R$ 20 bi-
lhões em investimentos 
desde o ano passado, 
com a capacidade de 
criação de quase 63 mil 
postos de trabalho

PRESENÇAS
 Participaram da 
reunião o secretário de 
Planejamento e Projetos 
Estruturantes, Valdemar 
Bernardo Jorge; o diretor 
de relações internacio-
nais da Invest Paraná, 
Giancarlo Rocco; o pre-
sidente da Associação 
dos Municípios do Para-
ná (AMP), Darlan Scal-
co; além de prefeitos e 
secretários municipais.

fonte:aen.pr.gov.br

Turismo tem retomada gradual e setor acredita em recuperação 
plena em 2021

 É o que mostra a 
segunda edição da Son-
dagem dos Impactos da 
Covid-19, feita pela Pa-
raná Turismo e o Cepa-
tur. Cerca de 70% dos 
1.050 empresários que 
participaram acreditam 
que a retomada em um 
ritmo mais forte não é 
esperada em 2020. 
 Os resultados 
da segunda edição da 
Sondagem dos Impac-
tos da Covid-19 desen-
volvida em parceria en-
tre a Paraná Turismo e 
o Conselho Paranaense 
de Turismo (Cepatur) 
mostram que o setor de 
turismo está retornando 
as atividades de forma 
gradual e que o empre-
sariado do Estado acre-
dita em uma retomada 
plena das somente em 
2021. Os dados foram 
coletados no período de 
4 a 16 de setembro.
 O período pan-
dêmico afeta diretamen-
te a intenção de viagem 
do turista em potencial 
e, consequentemente, o 
setor do turismo. Diante 
desse cenário, o retorno 
das atividades turísticas 
depende não somente 

do respeito a protocolos 
sanitários, mas também 
de como será o com-
portamento do turista, 
o que afeta diretamente 
os empreendimentos.  
 Cerca de 70% 
dos 1.050 empresários 
do setor do turismo que 
responderam à pesqui-
sa acreditam que a reto-
mada em um ritmo mais 
forte não é esperada em 
2020. Ainda de acordo 
com a sondagem, ape-
nas 18% dos hotéis do 
Paraná tiveram mais do 
que 40% de ocupação 
em setembro, o que de-
monstra que o movimen-
to de turistas no Estado 
ainda é tímido, mas que 
dá algumas demonstra-
ções de recuperação. 
 Outro dado que 
demonstra os impactos 
da pandemia no turismo 
é que 65% das empre-
sas do setor demitiram 
pelo menos uma pessoa 
no período e que menos 
de 6% fizeram contra-
tações. A previsão de 
empresários é que as 
reposições de vagas de 
trabalho devam aconte-
cer somente entre janei-
ro e fevereiro. 

 A pesquisa nas-
ceu ainda entre os me-
ses de março e abril, 
com a intenção de en-
tender as necessidades 
do empresário e a visão 
do turista nos momen-
tos iniciais da pande-
mia, além de ter servi-
do como embasamento 
para o Projeto de Re-
tomada do Turismo no 
Paraná. A segunda edi-
ção da sondagem, com 
dados coletados de 4 a 
16 de setembro, foi feita 
por uma necessidade de 
reavaliação dos resulta-
dos da primeira edição.

GRADUAL  
 De acordo com 
a diretora técnica da Pa-
raná Turismo, Isabella 
Tioqueta, o que se pode 
perceber a partir dos 
dados da segunda ava-
liação é que o setor do 
turismo está, sim, retor-
nando de forma gradual.
 Esse indicativo 
é corroborado, inclusive, 
com dados do Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
que aponta aumento de 
28% nas atividades tu-
rísticas na comparação 
entre os meses de julho 

e agosto. “Um dado im-
portante da nossa pes-
quisa é o de entender 
que essa necessidade 
[de o turista se deslo-
car] vem de alguns seg-
mentos prioritários que 
buscam a não aglome-
ração, como turismo de 
aventura, ecoturismo e 
turismo rural, que são 
segmentos trabalhados 
essencialmente ao ar li-
vre”, explicou Isabella. 
 A diretora técni-
ca esclareceu, ainda, o 
motivo de ter sido feita 
uma segunda etapa da 
sondagem. “Foi feita 
uma reavaliação dessa 
pesquisa principalmen-
te buscando entender 
qual é a atual visão do 
turista e da população 
paranaense e também 
qual é a situação que os 
empresários do setor do 
turismo vêm passando 
nesse momento”. 

GUIAS
 A Paraná Turis-
mo lançou também os 
resultados da Sonda-
gem dos Impactos da 
Covid-19 com os guias 
de turismo, que foi feita 
durante o mês de se-
tembro. Assim como na 

sondagem feita com os 
empresários, a maioria 
dos 140 guias (41%) 
respondentes também 
acredita que as ativida-
des turísticas só devem 
retornar plenamente so-
mente a partir do segun-
do semestre de 2021.
 A pesquisa 
apontou também que 
entre os guias respon-
dentes, 32% consegui-
ram se manter operacio-
nais após o decreto de 
pandemia pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), em março. 
 Com relação às 
medidas governamen-
tais mais relevantes 

para a minimização da 
crise provocada pela 
pandemia, 23% acredi-
tam que a principal de-
las seja a promoção de 
campanhas publicitárias 
para incentivar o turis-
mo, enquanto que 17% 
acreditam que a princi-
pal medida seja a dis-
ponibilização de auxílio 
financeiro para capital 
de giro.
 Esses dados re-
fletem outra informação 
apontada pela pesqui-
sa, a de que 57% dos 
guias responderam que 
necessitam de crédito 
durante o período de 
pandemia. Até por con-

ta dessa necessidade, 
22% tiveram que adotar 
o corte de custos como 
principal medida de mi-
tigação dos impactos 
da pandemia, enquanto 
que 18% passaram a 
trabalhar com remarca-
ções ou adiamento de 
serviços. 
 Os dados com-
pletos das sondagens 
dos impactos da Co-
vid-19 no empresariado 
e nos guias de turismo 
podem ser solicitados 
pelo e-mail estatista@
turismo.gov.br.

fonte:aen.pr.gov.br

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

  A JAMEF TRANSPORTES EIRELI, 
CNPJ:20.147.617/0010-32 torna público que 
irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Am-
biente de LONDRINA - PR, a Licença Simplifi-
cada para 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de 
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional a 
ser implantada AV JOANNA RODRIGUES JON-
DRAL 250, PVMT 01 BLOCO 02, NO CILO 2, NA 
CIDADE DE LONDRINA -PR.


