
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
05/07/22..................R$ 174,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
05/07/22..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
05/07/22..................R$ 110,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Mais um dia de tempo estável em 
todas as regiões do Paraná. O dia 
está começando com temperaturas 
variando entre 19 ºC no noroeste e 
6 ºC no sul do estado.

Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Petrobras lança soluções inovadoras 
para empresas de tecnologia

 Com investimento 
de até R$ 21,2 milhões, a 
Petrobras está lançando 
novas oportunidades de 
contratação de soluções 
inovadoras, voltadas para 
empresas de tecnologia 
e startups. Nesse ciclo, o 
módulo aquisição de solu-
ções seleciona inovações 
nas áreas de robótica, 
tecnologias de inspeção 
e tecnologias digitais. As 
inscrições vão até o dia 31 
deste mês, e as empresas 

Inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês
podem receber até R$ 1,6 
milhão por proposta para 
desenvolvimento e testes 
das soluções em ambien-
tes produtivos.
 Desde o lança-
mento, o Programa Pe-
trobras Conexões para 
Inovação já abriga oito di-
ferentes módulos: Parce-
rias Tecnológicas, Trans-
ferência de Tecnologias, 
Ignição, Encomendas 
Tecnológicas, Startups, 
Aquisição de Soluções, 

Open Lab e Residentes. 
Esses dois últimos são 
inéditos e foram lançados 
recentemente. Os mó-
dulos têm o objetivo de 
acelerar a inovação co-
nectando a empresa com 
todo o ecossistema, desde 
startups e universidades 
até empresas, a partir de 
demandas mapeadas in-
ternamente pelas áreas 
corporativa e de negócios. 
A Petrobras tem, atual-
mente, uma carteira con-

tratada de de mais de R$ 3 
bilhões, com mais de 150 
parceiros tecnológicos, 
nas diversas modalidades 
de contratação e acordos 
de cooperação.
 O processo inclui 
pré-avaliação por uma 
banca de especialistas, 
seguida de uma fase técni-
ca para aprimoramento do 
plano de trabalho, modelo 
de negócios e preparação 
para que as empresas 
apresentem propostas a 

uma banca formada por 
gestores e especialistas 
da Petrobras.
 A primeira seleção 
nesse modelo foi lançada 
em 2021. Entre as em-
presas selecionadas pela 
Petrobras, sete já foram 
contratadas, por meio dos 
contratos públicos para so-
luções inovadoras, instru-
mento que traz agilidade 
aos processos de contrata-
ção e teve regras incorpo-
radas ao Regulamento de 
Licitações e Contratações 
da Petrobras.
 Os contratos te-
rão vigência de até 12 
meses, prorrogáveis por 
mais 12, para validação 
das soluções tecnológi-

cas. Após o contrato de 
inovação, a solução com 
melhor desempenho e que 
demonstrar agregação 
de valor para o negócio 
da Petrobras pode ser 
contratada por um período 
de dois anos, prorrogáveis 
por mais dois, para forne-
cimento em escala.
 Por trazer esta 
nova dinâmica, o módulo 
aquisição de soluções 
substituiu o anterior, co-
nhecido como teste de 
soluções. Outra novidade 
é o lançamento de conjun-
tos menores de desafios, 
periodicamente, aumen-
tando a frequência de inte-
ração com o ecossistema 
de inovação.  

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou, 
na segunda-feira (4), aos veículos de comunicação o 
projeto de divulgação dos resultados da apuração dos 
votos das eleições de outubro.
 Durante a reunião, os técnicos do TSE expli-
caram aos profissionais de tecnologia de informação 
das empresas jornalísticas modo de funcionamento 
dos mecanismos de recebimento e transmissão dos 
dados da totalização de votos.
 A ligação entre o sistema do tribunal e as 
emissoras de rádio e televisão, além das agências de 
notícias, permitirá que a população tenha acesso, em 
tempo real, à apuração dos votos que foram destinados 
aos candidatos no mesmo dia do pleito. Em geral, com 
o sistema eletrônico de votação, antes da meia-noite do 
dia de votação, o eleitor pode conhecer os candidatos 
mais votados.
 O primeiro turno será realizado no dia 2 de 
outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger 
o presidente da República, governadores, senadores, 
deputados federais, estaduais e distritais. Em um even-
tual segundo turno para a disputa presidencial e aos 
governos estaduais, a votação será em 30 de outubro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

TSE apresenta à imprensa projeto de divulgação da 
totalização de votos

Técnicos explicam sistema de 
recebimento e transmissão de dados

Divulgada a 
pontuação de 

credenciados do 
programa Compra 

Direta Paraná 
 Foram divulgadas 
nesta segunda-feira (04) 
as pontuações atribuídas 
aos projetos para o progra-
ma Compra Direta Paraná, 
da Secretaria estadual da 
Agricultura e do Abasteci-
mento.
 Pelo programa, 
são adquiridos gêneros 
alimentícios da agricul-
tura familiar destinados 
à rede socioassistencial, 
restaurantes populares, 

cozinhas comunitárias, 
bancos de alimentos e 
hospitais filantrópicos.
 Ap resen ta ram 
projetos 173 organizações 
da agricultura familiar. 
Caso haja discordância 
em relação à pontuação, 
há a possibilidade de ques-
tionamentos no prazo de 
48 horas, por meio do e-
-mail compradireta@seab.
pr.gov.br.
 A habilitação final 
deverá ser publicada após 
a análise documental e vai 
considerar apenas as or-
ganizações que preenche-
ram todos os requisitos do 
edital e têm regularidade 
fiscal.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Agradecer o que temos e somos, 
em todo o lugar. Agradecer a todo 
momento é o mesmo que viver a 

todo momento.


