
• Frente fria avança com seu eixo mais instável po-
sicionado sobre o mar na altura do sul do país. No 
Paraná fica mais quente, faz um pouco de calor. É 
baixa a possibilidade de alguma chuva, com alguma 
chance em áreas de divisa com SC. 
Mín:  14°C em Curitiba
Máx: 29°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
29/04/20................................. R$ 89,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/04/20.................................R$ 38,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/04/20................................. R$ 60,00

Fonte: Deral/Seab

Uso de máscara em locais públicos é obrigatório em todo o Paraná
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior sancionou nes-
ta terça-feira (28) a lei 
20.189/20 que torna obri-
gatório o uso de máscara 
em ambientes coletivos 
em todo o Paraná. O ob-
jetivo é reduzir os riscos 
de contágio do novo Co-
ronavírus. Até segunda-
feira, o Estado registrava 
1.186 casos confirmados 
e 75 óbitos por Covid-19. 
Quem descumprir a le-
gislação estará sujeito à 
multa.
 O texto, propos-
to por deputados esta-
duais, determina que a 
população use máscaras 
de tecido em espaços 
abertos ao público ou de 
uso coletivo, como ruas, 
parques e praças, esta-
belecimentos comerciais, 
industriais e bancários, 
repartições públicas, as-
sim como no transporte 

público de passageiros 
(ônibus, trens, aviões, ta-
xis e aplicativos de trans-
porte) e onde houver 
aglomeração de pesso-
as.
 De acordo com o 
governador, o isolamento 
social é a melhor forma 
de prevenção, mas quem 
precisar sair de casa, a 
partir de agora, deverá 
usar máscara para ajudar 
a evitar a contaminação. 
“Nosso grande desafio é 
reduzir a proliferação do 
vírus”, explica.
 Ratinho Junior 
reforça que o Paraná está 
respeitando as orienta-
ções da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
e das autoridades sanitá-
rias do País e do Estado 
para conter a proliferação 
da Covid-19. “O uso de 
máscara é uma atitude 
importante e reconhecida 
como ação preventiva”, 

acrescenta.
PARCERIA

 O chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, destaca 
a parceria entre os pode-
res no enfrentamento ao 
coronavírus. Na semana 
passada, o governador 
já havia transformado em 
lei uma proposta assina-
da por todos os deputa-
dos estaduais, proibindo 
o corte do fornecimento 
de luz, água e gás en-
quanto durar a pandemia 
de coronavírus no Esta-
do.
 “Estamos viven-
do um momento único, 
diferente de tudo o que 
já passamos, e o gover-
no e os deputados estão 
unidos no enfrentamen-
to da pandemia do novo 
coronavírus”, afirma Guto 
Silva, reforçando a impor-
tância da nova legislação 
para a prevenção de toda 
a sociedade.

O QUE DIZ A LEI 
 A lei sancionada 
nesta terça-feira determi-
na que os estabelecimen-
tos em funcionamento 
devam fornecer gratuita-
mente as máscaras para 
seus funcionários, além 
de locais para higieniza-
ção das mãos ou pontos 
de álcool gel a 70%. O 
álcool gel deve estar dis-
ponível também para os 
clientes e o público em 
geral.
 Caberá aos esta-
belecimentos exigir que 
as pessoas utilizem más-
cara durante o horário de 
funcionamento, indepen-
dentemente de estarem 
ou não em contato direto 
com o público.
 A multa para 
quem descumprir a lei 
varia de uma até cinco 
Unidades Padrão Fiscal 
do Paraná (UPF/PR), 
para pessoas físicas, e 

de 20 a 100 Unidades 
Padrão Fiscal do Paraná 
(UPF/PR), para pesso-
as jurídicas. A unidade 
fiscal equivale hoje a R$ 
106,60.

 Em caso de rein-
cidência os valores pode-
rão ser dobrados. Os re-
cursos das multas serão 
destinados às ações de 
combate à Covid-19. O 

governo estadual deverá 
editar decreto nos próxi-
mos dias regulamentan-
do a forma de fiscaliza-
ção.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Programa seleciona 50 startups para mentoria e consultoria
 Cinquenta star-
tups foram selecionadas 
para participar do progra-
ma Startup Evolution, que 
prestará consultorias para 
as pequenas empresas 
afetadas pela crise do 
novo coronavírus, além 
de um trabalho individual 
de mentoria com profis-
sionais e especialistas do 
mercado. A iniciativa é do 
Governo do Estado, por 
meio da Superintendên-
cia Geral de Inovação, da 
Hotmilk, ecossistema de 
inovação da PUCPR, e do 

Sebrae-PR.
 Cerca de 350 em-
presas se inscreveram no 
programa. Mas mesmo 
quem não foi seleciona-
do pode participar, já que 
todo o material será dispo-
nibilizado para o público. 
Diversos workshops onli-
ne e gratuitos começam 
a ser transmitidos nesta 
terça-feira (28) com es-
pecialistas em inovação, 
empreendedorismo e com 
conhecimento técnico em 
diversas áreas essenciais 
para as startups.

28 de abril (terça-feira) - Gestão de crise: reinventando seu negócio – 
Thiago Ayres
30 de abril (quinta-feira) - Novas regras trabalhistas – André Zipperer
4 de maio (segunda-feira) - Plano financeiro para superar a crise – Le-
onardo Grisotto
7 de maio (quinta-feira) - Reposicionamento de marketing – Celia Lin-
singen
8 de maio (sexta-feira) - Employee Succes: experiência do cliente inter-
no – Bianca Paraguassu
11 de maio (segunda-feira) - Novos canais de vendas e novas formas de 
vender – Giovanni del Negro
14 de maio (quinta-feira) - Como captar fomento na crise -  Marcos 
Buson
18 de maio (segunda-feira) - Como administrar e manter sua equipe 
produtiva a distância – Thiago HC
21 de maio (quinta-feira) - Medidas provisórias para sobrevivência das 
startups – Jacqueline Jianoti
25 de maio (segunda-feira) - Avaliação de cenários de mercado e estra-
tégias de posicionamento – Alex Anton
28 de maio (quinta-feira) - Como potencializar as estratégias de Marke-
ting Digital – Júlio Lussari
1 de junho (segunda-feira) - Como não perder seus clientes nessa hora 
– Bianca Paraguassu
4 de junho (quinta-feira) - Recuperação judicial, insolvência e contratos 
– Ademar Nitchke Junior

Confira o cronograma dos workshops
 “Cada parceiro 
do programa traz sua ex-
pertise para ajudar as star-
tups a identificarem suas 
dificuldades, para que 
possam superar a crise 
por meio da gestão e de 
estratégias que são bené-
ficas para as empresas”, 
afirma o superintendente 
de Inovação do Governo 
do Estado, Henrique Do-
makoski.
 Para participar, 
é necessário se inscre-
ver pelo link https://bit.ly/
WorkshopsStartupEvolu-

tion. O workshop 
desta terça-feira vai 
falar sobre a gestão 
de crise, mas tam-
bém estão previstos 
temas como novas 
regras trabalhistas, 
plano financeiro 
para superar a crise 
e reposicionamento 
de marketing, entre 
outros (confira o 

cronograma abaixo).
 O Startup Evolu-
tion segue até o mês de 
junho com diagnósticos 
e mentorias das startups, 
feitos por profissionais 
selecionados pelos par-
ceiros do programa. Eles 
vão identificar problemas 
como fluxo de caixa, an-
tecipação de receitas, me-
lhoria de processos logís-
ticos, novos concorrentes, 
canais de vendas e ques-
tões trabalhistas, jurídicas 
e contratuais.
 Após o diagnós-
tico, será montado um 
plano de gestão, finan-
ceiro e jurídico para cada 
empresa participante. Os 
especialistas também 
vão orientar as startups a 
buscarem soluções aos 
problemas que estão en-
frentando. As empresas 
participantes são de dife-
rentes setores e cidades.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


