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Prefeitos Leila e Betinho discutem
mudança de microrregião da saúde
Os prefeitos de Goioerê Betinho Lima e de Juranda, Leila Amadei, se
reuniram nesta segundafeira, par discutirem ações
que buscam melhorar a
saúde dos moradores da
região. É que a prefeita
Leila tem interesse em
migrar seu município para
a microrregião de saúde
de Goioerê, com os atendimentos sendo feito na
Santa Casa. PÁGINA 03

População pode
sugerir ações
à Semana do
Meio Ambiente
Os paranaenses podem
participar ativamente das
atividades da Semana do Meio
Ambiente, contribuindo com
sugestõ es d e açõ es e
exemplos de boas iniciativas
nesta área. A iniciativa é do
Governo do Paraná, através
da
Secr etar ia
do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo.A participação
se dará em um formulário
o nlin e d a Secr etar ia. A
proposta é que sejam elencad as
iniciativas
qu e
são realizadas e sugestões de
ações que podem acontecer
nos municípios. PÁGINA 04

Procon: atendimentos
agendados devem
ser remarcados para
o mês de maio
O Procon de Goioerê
comunica que os atendimentos que estavam agendados para os próximos 15
dias, deverão ser remarcaPÁGINA 02
dos.

Comcam: região garante construção de
Ambulatório Médico de Especialidades
Por intermédio do
deputado estadual Douglas Fabrício, o prefeito de Moreira Sales, Rafael Bolacha, participou
ontem (27 de abril), de
uma audiência na Secretaria de Estado da Saúde.
A audiência foi para
tr ata r da ob ra de
construção de um Ambulatório Médico de
Espacialidades (AME).
A obr a é fru to de
pa rcer ia d o CISCOMCAM (Consórcio
Intermunicipal de Saúde de Campo Mourão –
com o Governo Estadual.
PÁGINA 05

UEM é 6ª melhor universidade
estadual do Brasil, aponta Inep
A Universidade Estadual de Maringá (UEM) é a 6ª
melh o r
u niv er sid ad e
estadual do país, consolidando-se como uma das
mais respeitadas e conceituadas do Brasil. É o que
aponta o indicador oficial
de qualidade do ensino su-

perior brasileiro, elaborado
pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/Ministério da Educação ) , co n h ecid o co mo
Índice Geral de Cursos
Avaliados da Instituição
PÁGINA 04
(IGC).

Em Goioerê,
proibição na venda de
bebidas vale a partir
desta sexta-feira
A proibição na venda de
bebidas alcoólicas em
Goioerê começa a valer
nesta sexta-feira, dia 30.
Lojas de conveniências,
postos de combustívei, supermercados, mercearias,
bares e lanchonetes não
poderão vender estes
produtos no final de semana.
PÁGINA 03

Moreira Sales reivindica melhorias
para os setores de Esporte e Lazer
O prefeito de Moreira
Sales, Rafael Bolacha, juntamente com os vereadores
Sueli Leite Lessa e Rafael
Bezerra – Pastel – devem
retornar nesta quinta-feira de

Curitiba, onde mantiveram
diversos contatos em órgãos
do governo estadual e também
com
d ep u tad o s
que
representam o município na
capital.
PÁGINA 02
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Moreira Sales reivindica melhorias
para os setores de Esporte e Lazer

O deputado Douglas recebeu a comitiva de Moreira Sales: demandas feitas ao parlamentar

O prefeito de Moreira
Sales, Rafael Bolacha,
juntamente com os
vereadores Sueli Leite
Lessa e Rafael Bezerra –
Pastel – devem retornar
nesta quinta-feira de
Curitiba, onde mantiveram
diversos contatos em
órgãos do governo
estadual e também com
deputados
que
representam o município
na capital.
Entre as audiências na
capital, as lideranças

estiveram terça-feira com
o deputado Douglas
Fabrício,
onde
manifestaram
a
necessidade
de
investimentos nas áreas de
esporte e lazer. Entre as
demandas apresentadas,
d e s t a c a m - s e
investimentos
em
academias da terceira
idade, arena multiuso e
playground.
O prefeito Rafael
Bolacha explica que o
alinhamento de trabalho

com os vereadores tem
resultado em conquistas
para a cidade. “Temos
vereadores dedicados para
identificar necessidades
do nosso município. E o
trabalho em conjunto do
deputado
Douglas
Fabrício com o Governo
do Estado facilita a
conquista de recursos para
a nossa cidade”, afirma o
prefeito.
A vereadora Suely diz
que a viagem foi das mais
proveitosas, com a cidade

ganhando
com
as
conquistas viabilizadas.
“Estamos
bastante
satisfeitos, pois por conta
dessa nossa viagem
Moreira Sales vai ganhar”,
disse.
O mesmo cita o
vereador Rafael Bezerra.
“Se a gente se unir as
coisas acontecem. Os
resultados já podem ser
vistos e nós queremos
agradecer ao deputado
Douglas pelo apoio ao
nosso município”, citou.

Procon: atendimentos agendados devem
ser remarcados para o mês de maio
O Procon de Goioerê
comunica
que
os
atendimentos que estavam
agendados para os
próximos 15 dias, deverão
ser remarcados.
A coordenadora do
órgão no município,
Daniele de Prince,
responsável
pelos
atendimentos, está de
licença, motivo pelo qual
os serviços estarão
suspensos a partir desta
segunda-feira,
26,
retomando a normalidade
no dia 10 de maio.
O escritório do Procon
estará aberto e a equipe
estará remarcando os
horários, esclarecendo
dúvidas e fazendo as
orientações para o público.
Apenas os atendimentos
que dependem da
coordenadora Daniele
estarão suspensos.

Empregos
O Paraná fechou o primeiro trimestre entre os cinco
estados que mais abriram vagas formais em 2021, total de
78.484. respondendo por 9% de toda a geração de empregos
com carteira assinada no País. Os setores que mais se
destacaram em março no Paraná foram o da Indústria Geral,
com maior participação da Indústria de Transformação,
Comércio, Construção, Agricultura e Serviços. “O
desempenho consolida o Estado como um dos protagonistas
na retomada do crescimento do País”, afirmou o governador
Ratinho Junior.
Ranking de empregos
Segundo o Caged, os 15
municípios que mais geraram
empregos em março foram
Cascavel (598), Londrina
(567), Toledo (526), Cambé
(491), Apucarana (403),
Ar au cária (341), Pato
Branco (315), Ibiporã (313),
Arapongas (306), Paraíso do
Norte (279), São Mateus do
Su l (253), Rolân dia e
Umuarama (245), Palotina
(226) e São José dos Pinhais
(202). Os resultados também
f or am exp ressiv os em
Medianeira (199), Palmas
(166), Ortigueira (164) e
União da Vitória (162).
Livre da Aftosa
O Paraná p oderá ter
acesso irrestrito ao mercado
mundial de carnes a partir
dos próximos meses. No dia
27 de maio, a Organização
Mundial de Saúde Animal
(OIE) deve formalizar o
reconhecimento do estado
como território livre de febre
af to sa sem v acin ação ,
abrindo a possibilidade de
exportação para importantes
destinos, como Japão, Coreia
do Sul e México, países que
hoje o Paraná não acessa
p or cau sa d a restrição
sanitária.
Termelétrica em PG
Na próxima sexta-feira
(30) ser á inau gur ada a
primeira usina termelétrica

A coordenadora do Procon de Goioerê, Daniele de Prince

pública a biogás do país, em
Ponta Grossa. Os convites
para o evento começaram a
ser distribuídos na terça-feira
(27) e uma das autoridades
que estará presente é o exprefeito Marcelo Rangel.
“Finalmente conseguimos. A
primeira é de Ponta Grossa.
Valeu uma vida dedicada ao
meio ambiente”, ressalta
Rangel.
Medalha de ouro
A atleta cur itib an a
Mariane Moreira Santos
conquistou duas medalhas de
ouro no Campeonato SulAmericano de Jiu-Jitsu NoGi
(sem kimono), na cidade do
Rio de Janeiro. A competição
reuniu grandes nomes da
modalidade na América do
Sul, a maioria de academias
e equ ip es b rasileir as.
Mariane é beneficiária do
Pro grama Mu nicipal de
Incentivo ao Esporte da
Prefeitura de Curitiba.
Retorno gradativo
O governador do Paraná,
Ratinh o Ju nior ( PSD) ,
af ir mo u qu e o reto rn o
gr ad ativ o
das au las
presenciais na rede estadual
de educação deve começar
no mês de maio. O Governo
do Estado emitiu um pedido
de antecipação da vacinação
do s
pr of ission ais
e
trabalhadores da Educação
ao Ministério da Saúde.
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Prefeitos Leila e Betinho discutem
mudança de microrregião da saúde
Os prefeitos de Goioerê
Betinho Lima e de Juranda,
Leila Amadei, se reuniram
nesta segunda-feira, par
discutirem ações que buscam
m elh o rar a saú d e d o s
moradores da região. É que
a prefeita Leila tem interesse
em migrar seu município para
a microrregião de saúde de
Go io erê,
co m
os
atendimentos sendo feito na
Santa Casa.
Além d os p refeito s
Betinho e Leila, participaram
da reunião a secretária de
Saúde, Gabriela Martins, o
Provedor da Santa Casa,
Ademir Antonio de Lima, a
vice-prefeita de Juranda,
Joelm a Dem eneck e o
secretario de Saúde, Marcelo
Matos.

A reunião aconteceu ontem no gabinete do prefeito Betinho em Goioerê: fortalecimento da saúde regional

Em Goioerê, proibição na venda de
bebidas vale a partir desta sexta-feira
A proibição na venda de
bebidas alcoólicas em
Goioerê começa a valer
nesta sexta-feira, dia 30.
Lojas de conveniências,
postos de combustíveis,
supermercados,
mercearias, bares e
lanchonetes não poderão
vender estes produtos no
final de semana.
Nos supermercados,
por exemplo, somente
poderão ser vendidos itens
de alimentação, higiene
pessoal, descartáveis e
produtos de primeira
necessidade.
A medida se devem ao
aumento de casos da
Covid-19, cujo número de
positivados tem crescido
em Goioerê.

As lojas estão proibidas de vender bebidas a partir de amanhã

ALIMENTO SOLIDÁRIO

Projeto mobiliza sociedade para
doar frutas, verduras e legumes
Uma iniciativa da secretária
de Assistência Social, Ivanilda
Plazza, em conjunto com a
vereadora Luci Alvino, foi
lançado em Goioerê, para
auxiliar famílias em situação
de vulnerabilidade social ou
risco alimentar, o projeto
Alimento Solidário, que está
mobilizando supermercados,
sociedade e produtores que já
estão fazendo as doações.
O prefeito Betinho Lima
participou do lançamento na
segu nd a- feir a, 26, n a
Secretaria de Assistência
Social, quando a secretária
Ivanilda e a vereadora Luci
fizeram as primeiras entregas
dos alimentos.
Ivanilda explicou que o
p ro jeto
n asceu
da

O projeto foi lançado na última segunda-feira em Goioerê
necessidade de famílias por
cestas de alimentos e que
nestas cestas as famílias não
contam com uma variedade
nutricional de alimentos. Na

contramão desta realidade,
estão os sup ermercado s,
mercados e até famílias que
acabam descartando no lixo
alimentos que não tem mais

utilidade, no entanto, estão em
condições de serem utilizados
p or
o utr as
f amílias.
“Visitamos
d iv er so s
estabelecimentos em Goioerê
que vão nos ajudar com essas
d oaçõ es”, en f atizou a
secretária, con vidando a
sociedade a participar.
Ela cita q ue além de
supermercados e famílias, os
produtores rurais quando
tiverem verduras, legumes,
frutas em excesso, que podem
ser consumidos, façam a
doação que irá enriquecer o
prato de muitas famílias em
Goioerê.
A vereadora Luci Alvino
explica que todo alimento que
for recebido na secretaria
passará por uma seleção, que
será r ealizad a p o r u ma
assistente social, que fará a
embalagem dos alimentos em
condições de serem doados
às terças e sextas-feiras.
Nestes dois dias as famílias
p od er ão b uscar estes
alimentos.

Na o p o rtu n id ad e, a
prefeita Leila explicou que
atualmente os pacientes de
Juranda são atendidos em
Ubiratã, mas como a Santa
Casa de Goioerê está dotada
de excelente estrutura de
equipamentos e profissionais
qualificados, existe a intenção
de Juranda em migrar o
aten d im en to ao s seu s
pacientes.
Por sua vez, o prefeito
Betin h o d estacou a
importância de Juranda se
somar a microrregião de
Goioerê para, segundo ele,
fortalecer esse p rojeto
regional. A prefeita Leila
Am ad ei
agu arda
a
au torização d o Estad o.
“Juntos nós somos mais
fortes”, destacou Betinho.
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UEM é 6ª melhor universidade
estadual do Brasil, aponta Inep
A Universidade Estadual
de Maringá (UEM) é a 6ª
melhor universidade estadual
do país, consolidando-se como
uma das mais respeitadas e
conceituadas do Brasil. É o
que aponta o indicador oficial
d e qu alid ad e do ensin o
superior brasileiro, elaborado
pelo Instituto Nacional de
Estu do s
e
Pesq uisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/Ministério da Educação),
conhecido como Índice Geral
de Cursos Av aliado s da
Instituição (IGC).
O s dado s do I nep
referentes ao ano-base de 2019
também posicionam a UEM
como a 2ª melhor estadual do
Paraná, atrás ap en as d a
Universidade Estadual de
Londrina (UEL). A UEM
mantém o conceito 4 desde
2007, con siderado d e

Fachada do prédio da UEM em Maringá: universidade bem avaliada
excelência (o máximo é 5).
Tradicionalmente, o IGC é
divulgado anualmente pelo

Inep em dezembro do ano
posterior à análise, mas desta
vez foi divulgado na sexta-

feira, 23. No índice de IGC
Contínuo, a UEM apresentou
ligeiro aumento: de 3,646 em

População pode sugerir ações
à Semana do Meio Ambiente
Os paranaenses podem
participar ativamente das
atividades da Semana do Meio
Ambiente, contribuindo com
sugestões de ações e exemplos
de boas iniciativas nesta área.
A iniciativa é do Governo do
Paraná, através da Secretaria
do
Desenv olvimento
Sustentável e do Turismo.
A participação se dará em
um formulário online da
Secretaria. A proposta é que
sejam elencadas iniciativas que
são realizadas e sugestões de
ações que podem acontecer
nos municípios. As ideias
devem ser enviadas até o dia 7
de maio. Elas serão avaliadas
e podem aparecer nas redes
sociais entre os dias 31 de
maio e 05 de junho.
A ação pode ser individual
ou em grupo, envolvendo
resíduos sólidos, água, flora,
fauna, energia limpa, limpeza
de áreas, ou até mesmo
mu danças climáticas e
edu cação ambien tal. De
acordo com o secretário do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, Márcio Nunes,
as políticas públicas para a
pasta no Par an á são
direcionadas para o equilíbrio
entre o desenvolvimento e
geração de emprego e o
cuidado e recuperação do meio
ambiente.
“O meio ambiente é tudo o
que versa sobre a vida na terra,
um setor amplo onde muita
coisa é importante. Porém,
q uatr o
ações
são
f un damentais: edu cação
amb iental, fiscalização ,
preservação e recuperação da
flora e da fauna”, disse.

População pode participar ativamente das
atividades da Secretaria de Meio Ambiente
C
O
M
O
PARTICIPAR – É possível
anexar documentos, fotos e
vídeos com as iniciativas e
sugestões. Os vídeos devem
ser gravados na horizontal e
ter, no máximo, um minuto de
duração. Dúvidas podem ser
env iadas
ao
email comunicacao@sedest.pr.gov.br.
SEM ANA DO M EIO
AM BIEN TE –
A
c o m e m o r a ç ã o
acontece mundialmente na
primeira semana de junho. O
objetivo é conscientizar as
pessoas e organizações sobre
a necessidade crescente de
cuidar do meio ambiente.
A data foi estabelecida pela
O NU ( Or ganização das
Nações Unidas) em 1972, na
Con ferência d as Nações
Unidas sobre Meio Ambiente,
que ocorreu em Estocolmo,
Suécia. No Brasil, esse período
foi estabelecido em 1981,

através do Decreto nº 86.028.
Segundo o diretor de
Po líticas Ambien tais d a
Secr etar ia
do
Desenvolvimento Sustentável
e d o Tu rismo, Raf ael
Andreguetto, a participação da
sociedade é também uma
possibilidade de cada indivíduo
ter a p er cepção d e su a
responsabilidade e de se tornar
um agente de mud an ça,
apo iand o
fo rmas
de
desen volvimento ju sto e
sustentável.
“Par a sab er mo s as
demandas e exemplos de
açõ es q u e o co rr em n o s
municípios, nada melhor do
que ouvir quem vive nas
cidades. São eles os mais
impactad o s p elas açõ es
lo cais.
Mas
tamb ém
buscamos, com isso, trabalhar
a conscientização das pessoas
ao se tornarem protagonistas
das suas ações”, afirmou.
EXEM P LO –

Um

exemplo de ação inspiradora
é a do Diego Saldanh a,
morador de Colombo, na
Região Metrop olitana de
Curitiba. Há cinco anos, o
desejo de preservar o Rio
Atuba, local de brincadeiras
da infância, o levou a criar as
Ecobarreiras.
São galões de 50 litros
enfileirados, envolvidos em
uma rede de proteção com o
objetivo de reter todo o lixo
que flutua pelo rio. O material
é retirado três vezes por
semana e encaminhado para a
reciclagem.
A estimativa é que quase
10 toneladas já tenham sido
recolhidas no Rio Atuba. Além
d isso , Diego co nta qu e
promove a conscientização
ambiental de quem mora no
lo cal com p alestras para
estudantes.
“Além de ir até as escolas,
os estudantes fazem visitas até
o rio para ver como é o trabalho.
Com pouco recurso, estou
conseguindo transformar um
bair ro e lev ar edu cação
ambiental para crianças e a
comunidade”, afirmou. “Assim
como o poder público tem a
sua obrigação, nós, cidadãos,
também
temo s
a
responsabilidade de cuidar do
meio amb iente ao no sso
redor”.
O Rio Atuba se junta ao
Rio Iraí e forma o Iguaçu,
maior rio do Paraná e que
desagua nas Cataratas do
Iguaçu, atração eleita como
uma das sete Maravilhas do
Mundo em 2012 e reconhecida
pela Unesco como Patrimônio
Mundial Natural em 1986.

2018 para 3,648 em 2019.
Como
o
IGC
é
calculado? De acordo com o

In ep, para se chegar ao
conceito IGC, de 1 a 5, são
consideradas: a) a média do
Conceito Preliminar de Curso
(CPC), considerando o último
ciclo do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade); b) a média dos
conceitos de avaliação dos
pr ogramas
de
p ósgr ad u ação str icto
sen su ( mestrado s
e
doutorados), atribuídos pela
Coo rd en ação
de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) na
última avaliação trienal; c) a
distribuição dos estudantes
entre as diferentes etapas de
ensino superior (graduação ou
pós stricto sensu). O IGC é
um dos componentes que
ajudam a definir políticas
públicas para o ensino superior.
(ofatomaringa)
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Comcam: região garante construção de
Ambulatório Médico de Especialidades
Po r in ter méd io d o
deputado estadual Douglas
Fab r ício , o p r ef eito d e
Mo r eir a Sales , Raf ael
Bolacha, participou ontem
( 27 d e a b r il) , d e u ma
audiência na Secretaria de
Est ad o d a S aú d e . A
audiência foi para tratar da
obra de construção de um
Amb u lató rio Médico d e
Espacialidades (AME). A
obra é fruto de parceria do
CIS-COMCAM (Consórcio
Intermunicipal de Saúde de
Campo Mourão – com o
Governo Estadual.
Co m o
p r e sid e n te
consórcio, o prefeito Rafael
destacou a importância da
o b r a p ar a a r egi ão .
“Re p r ese n tan d o o s 25
municípios da Comcam, com
o
n o sso
c o n só r cio
intermu nicip al de saú de,
fomos na secretaria de saúde
falar sobre um significativo
investimento. Junto com o
deputado Douglas Fabrício
tratamos desta demanda. O
projeto já está finalizado
p ar a ser lic itad o . A
expectativa d o secretário
estadu al d e Saú d e Beto

O prefeito Rafael e o deputado Douglas Fabrício: conquista importante para a região Comcam
Preto é iniciar a obra ainda
este ano”, diz o prefeito.
Na ocasião, o deputado
destacou os investimentos
que serão utilizados para a
construção da obra. “Temos

uma parceria de longa data
co m o p r ef eit o Raf ael
Bolacha. Agor a estamo s
tratando de um projeto muito
impor tan te p ara a nossa
região. Ele é o presidente do

CIS- COMCAM e f o mo s
conversar com o secretário
estad ual de Saú de, Beto
Preto, sobre essa obra, que
atenderá Campo Mourão e
to d a a r egi ão , co m

Paraná defende antecipação da vacinação
de trabalhadores do setor de Educação
O Governo do Paraná
apresentou nesta quartafeira (28) um pedido de
antecipação da vacinação
d o s p r o fis sio n ais e
trabalhadores da Educação
ao Ministério da Saúde. O
ap elo fo i feit o p e lo
secretário da Saúde, Beto
Preto, a autoridades da
pasta federal em Brasília.
O Esta d o d ef en d e a
readequação do calendário
n a cio n al p ara q u e a
imunização dos docentes e
se rvid o res
ac o n te ça
simultaneamente às pessoas
com comorbidades.
"Entendemos que existe
viab ilid ad e p a ra u m a
vacinação em paralelo. Esta
tem sido a orientação do
governador Ratinho Junior.
O Estado vem trabalhando
com essa possibilidade.
Temos seguido o Programa
Nacional de Imunização,
mas estamos pleiteando
essa alteração junto ao
Min istério ", afirmo u o
secretário.
Ele entregou um ofício
ao secretário Nacional de
Vigilâ n cia em Saú d e,
Arn ald o
Med eiro s,
re fo rç an d o
o
posicionamento do Paraná.
Beto Preto destacou que
a mudança na orientação e a

O Estado defende a readequação do calendário nacional para que a imunização dos
docentes e servidores aconteça simultaneamente às pessoas com comorbidades

garantia das doses precisam
partir do Ministério da
Saúde. "Queremos vacinar
os professores. Precisamos
de vacinas. Vamos enfatizar
esta posição do Paraná
acerca d a cobertura da
Ed u cação . Cab e ao
Ministério essa revisão",
afirmou.
A adequação, de acordo
com o secretário, é viável,
seguindo, inclusive, o novo
entendimento da antecipação
da vacinação das forças de
segurança e salvamento pelo
próprio Ministério.
"Precisamos de mais

doses para que a gente
avance rapidamente nos
gru p o s p rioritário s. O
próprio PNI antecipou essa
cobertura para as forças de
segu ran ça. Da m esm a
forma, queremos que o
governo federal envie doses
para que a gente inicie a
vac in aç ão
d os
trabalhadores da educação
o mais rápido possível",
frisou Beto Preto.
EM BRASÍLIA – A
agenda do secretário em
Brasília dá sequência a um
primeiro contato feito pelo

governador Ratinho Junior
com o ministro Marcelo
Queiroga, novo titular da
pasta. Na ocasião o pedido
en g lo b o u rev isão d o s
q uantitativo s d e do ses
enviadas, que considerou o
Censo pop ulacion al de
2010, a recomposição do
número de trabalhadores de
sa ú d e e ag ilid ad e n a
distribuição das vacinas.
No ofício desta quarta,
a Secretaria de Estado
Saúde reforça a defasagem
d e 78. 400 d o s es q u e
deveriam ser aplicadas nos
trabalhadores de saúde.

investimentos de quase R$
10 milhões”, afirma.
AM E – Os AMEs são
centro s ambulatoriais de
diagn óstico e or ien tação

ter ap êu tica
de
alta
r eso lu tiv id ad e
em
especialidades médicas, com
ênfase nas necessidades da
rede básica.
O atendimento é próximo
e acessível ao cidadão, por
meio d a p r estação d e
ser v iço s qu e gar an tam
intervenção rápida e eficaz,
a f im d e p r o mo v er o
diagnóstico precoce, orientar
a terapêutica e ampliar a
o f er ta
de
ser v iço s
ambulatoriais especializados.
O
AME
aten d e
à
necessidade region al nos
problemas de saúde que não
p o d em ser p len amen te
diagnosticados ou orientados
na red e básica, pela sua
complexidade, mas que não
p r ecisam d e in ter n ação
hospitalar ou atendimento
urgente.
Ess as
u n id a d es
amb u lato r iais
são
ger en ciad as
p e lo s
Consórcios Intermunicipais
de Saúde, visando otimizar e
poten cializar os recu rsos
estaduais e municipais, e
fortalecer a Regionalização
das ações de saúde.
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BRDE e Embrapii apoiam empresas
com projetos de inovação no Paraná
O convênio entre o Banco
Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE) e a
Empresa Brasileira de Pesquisa
e Inovação Industrial
(Embrapii) está com novas
ações para fomentar e apoiar
cada vez mais projetos de
inovação no Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
O foco são projetos
empresariais de pesquisa,
desenvolvimento e inovação,
também conhecidos como
PD&I.
“Nós queremos que a
ciência, por meio da pesquisa e
inovação, traga muitos frutos
para o Sul. Por isso essa
parceria com a Embrapii ganha
relevância.
Temos
a
oportunidade de viabilizar
projetosde extrema importância
à região”, afirma o vicepresidente e diretor de
Operações do BRDE, Wilson
Bley.
O apoio do banco se dará
por meio do financiamento
reembolsável às empresas
industriais, no âmbito das linhas
de inovação operadas pelo
BRDE que apresentem
características compatíveis
com a demanda do projeto. Já
a
Embrapii fará
a
intermediação entre empresas
industriais, Unidades Embrapii
e BRDE.
“Nós queremos cada vez
mais fortalecer e ampliar
projetos nessa parceria com o
BRDE”,
destaca
a
coordenadora de Relaçõescom
o Mercado da Embrapii, Ana
Arroio.
“ Novas ações foram

no mercado internacional.

Novas ações visam fomentar cada vez mais projetos empresariais de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, também conhecidos como PD&I.

planejadas para que esse
convênio cujos benefícios são
indiscutíveis seja cada vez
mais conhecido e utilizado
pelas empresas. É o BRDE
mais uma vez mostrando o
seu papel na inovação e
desenvolvimento do Sul”,
conclui Bley.
EMBRAPII- AEmbrapii
é uma Organização Social
qualificada pelo Poder Público

Federal que desde 2013 apoia
instituições de pesquisa
tecnológica, fomentando a
inovação na indústria brasileira.
A contratação da Embrapii
parte do reconhecimento das
oportunidades de exploração
das sinergias entre instituições
de pesquisa tecnológica e
empresas industriais, em prol
do fortalecimento da
capacidade de inovação
brasileira. Ela tem por missão

apoiar instituições de pesquisa
tecnológica, em selecionadas
áreas de competência, para
que executem projetos de
desenvolvimento de pesquisa
tecnológica para inovação, em
cooperação com empresas do
setor industrial.
A empresa atua por meio
da
cooperação
com
instituições de pesquisa
científica e tecnológica,
públicas ou privadas, tendo

como foco as demandas
empresariais e como alvo o
compartilhamento de risco na
fase pré-competitiva da
inovação. Ao compartilhar
riscos de projetos com as
empresas, tem objetivo de
estimular o setor industrial a
inovar mais e com maior
intensidade tecnológica para,
assim, potencializar a força
competitiva das empresas
tanto no mercado interno como

SOBRE O BRDE - O
Banco
Regional
de
Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE) é uma instituição
de fomento criada pelos
estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
como objetivo de fazer a região
prosperar. É signatário do
Pacto Global da ONU e opera
em sintonia com os ODS.
O BRDE também conta
comrecursos internacionais da
Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) e
Banco
Europeu
de
Investimento (BEI) para o
financiamento de projetos
voltadosà produção e consumo
sustentáveis. É agente
financeiro do Fundo Setorial
do Audiovisual (FSA/Ancine)
em todo o território nacional.
O banco apoia projetos
culturais, sociais e esportivos
que beneficiam milhares de
pessoase instituições, por meio
das leis de incentivo. Em 2020,
financiou R$ 3,2 bilhões para
projetos na Região Sul que
beneficiam todos os portes de
empresas e setores da
economia.
A instituição oferece
crédito de longo prazo para
viabilizar investimentos a
empresas de todos os setores
e portes, cooperativas,
produtores rurais e prefeituras,
mantendo acordos com
instituições internacionais de
fomento para ampliar as fontes
de recursos à disposição dos
clientes.

