
• Na quinta-feira as condições do tempo se mantêm se-
melhantes aos dias anteriores. Chuvas/temporais evoluem 
pelas diversas regiões do Paraná ao longo do dia.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/03/21............................... R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/03/21.................................R$ 74,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/03/21................................. R$ 77,00

Fonte: Deral/Seab

BRDE disponibiliza 
R$ 105 milhões para projetos 

de inovação

 O Banco Regional de Desenvolvimen-
to do Extremo Sul (BRDE) continua liberando 
crédito a diversas empresas no Sul do País e 
anuncia R$ 105 milhões para novos projetos 
de inovação, por meio da Inovacred, uma linha 
de crédito que favorece iniciativas voltadas à 
inovação, desenvolvimento e aprimoramento 
de produtos, processos e serviços. O montan-
te destina-se a empreendedores do Paraná.
 Desde 2013, o BRDE é o maior repas-
sador da Finep no Brasil, com mais de R$ 572 
milhões em crédito. A Financiadora de Estudos 
e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência 
e Tecnologia e Inovação, é uma empresa de 
fomento à ciência, tecnologia e inovação em 
empresas, universidades, institutos tecnológi-
cos e outras instituições públicas ou privadas.
 Em parceria com o Governo do Esta-
do, o BRDE estimula a inovação com essa linha 
voltada a empresas com receita operacional 

bruta anual 
ou anualiza-
da de até R$ 
90 milhões. O 
crédito serve 
para moderni-
zar maquiná-
rio, produtos, 
processos e 
outros.
 E n -
tre os itens 
f inanciáveis 
estão projetos 
como obras civis e instalações, equipamentos 
nacionais e importados, softwares, P&D inter-
no, aquisição externa de P&D e introdução das 
inovações tecnológicas no mercado.
 Para o vice-presidente e diretor de 
Operações do BRDE, Wilson Bley, essas li-

nhas de crédito são um instrumento 
importante para promover a inovação 
da região Sul do País. “São financia-
mentos com juros, condições, tarifas 
e acompanhamentos diferenciados. 
Incentivos importantes que nos permi-
tem fomentar a inovação”.
 Em 2020, o banco creditou 
projetos de empresas de diversos 
ramos que tinham a inovação como 
objetivo. A Teles Hidráulica, localizada 
na cidade de Paiçandu, fabrica cilin-
dros hidráulicos para equipamentos 
agrícolas. A empresa recebeu o cré-

dito para o pro-
jeto de aquisição 
de duas células 
(equipamento). 
“Esses cilindros 

servem para realizar uma soldagem de alta 
qualidade. Isso aumenta, além da qualidade, 
a repetibilidade e produtividade do setor de 
soldagem, uma das principais etapas do pro-
cesso da Teles Hidráulica”, afirma o diretor da 
empresa, Paulo Teles.
 Outro parceiro do BRDE que foi bene-
ficiado pela Inovacred foi a Circuibras, empre-
sa de produção de placas de circuito impresso. 
Localizada em Araucária, buscou o investi-
mento para aplicar em tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento.
 A proposta é manter-se como referên-
cia na produção de placas de circuito impres-
sos com a aquisição e instalação da estação 
de tratamento de efluentes ETE; climatização 
e isopainéis; aquisição de robôs de carrega-

mento de placas, com foco no desenvolvimen-
to de Indústria 4.0.

INOVACRED
 A linha Inovacred pode ser acessada 
por empresas com faturamento bruto anual de 
até R$ 90 milhões. As taxas variam hoje entre 
TJLP (pura) e TJLP + 1% ao ano, conforme o 
porte da empresa, e o prazo total alcança até 
oito anos, incluída carência de até dois anos.
 Esta linha financia empresas com pro-
jetos inovadores nas áreas de produtos, pro-
cessos, gestão e marketing, podendo financiar 
pesquisa, desenvolvimento e testes de concei-
to, simulações, adaptações de tecnologias, en-
saios, certificações, entre outros. Além disso, 
pode ser acessada para financiar a instalação 
de empresas dentro de parques tecnológicos.
 Empresas que tenham interesse em 
adquirir o crédito, podem verificar demais in-
formações AQUI  (www.brde.com.br/servicos/
inovacao/) ou entrar em contato por meio do 
Whatsapp do BRDE: (41) 99234-4575.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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