
• o dia começa com muitas nuvens desde o litoral até a região 
dos campos gerais, sul do estado devido a incursão dos ventos 
do oceano em direção ao continente. nesses setores do estado, 
temperaturas amenas.já entre o sudoeste, oeste, noroeste e nor-
te, poucas nuvens e o sol já predomina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
23/09/20............................... R$ 127,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/09/20.................................R$ 51,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/09/20................................. R$ 64,50

Fonte: Deral/Seab

Saúde alerta para casos de doença rara que pode
estar associada à Covid-19

 A Secretaria de 
Estado de Saúde está 
monitorando os casos 
de Síndrome Inflamató-
ria Multissistêmica Pedi-
átrica (SIM-P), uma do-
ença considerada rara 
e que pode estar asso-
ciada ao coronavírus. 
Os sintomas costumam 
aparecer até quatro se-
manas após a exposição 
ao vírus em crianças e 
adolescentes de zero a 
19 anos.
 Com objetivo de 
identificar se a síndrome 
pode estar relacionada 
à Covid-19, o Ministé-
rio da Saúde, em par-
ceria com a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) e a Sociedade 

Brasileira de Pediatria 
(SBP), emitiu em maio 
um alerta orientando so-
bre o manejo clínico e a 
importância da identifi-
cação precoce dos ca-
sos de SIM-P no Brasil.
 Em julho, o mi-
nistério publicou a nota 
técnica nº 16/2020-CGP-
NI/DEIDT/SVS/MS, que 
orienta sobre como a 
notificação deve ser re-
alizada pelos serviços 
de saúde ao identificar 
crianças ou adolescen-
tes que preencham a 
definição de caso atra-
vés dos sinais e sinto-
mas mais comuns.
 “Trata-se de uma 
medida de vigilância em 
saúde. É muito impor-

tante que os serviços 
de saúde notifiquem no 
sistema sobre os possí-
veis casos desta doen-
ça, prestando atenção 
nos sintomas, principal-
mente se a criança ou 
o adolescente tiveram a 
confirmação laboratorial 
de coronavírus, pois isso 
pode remeter à hipótese 
de associação entre a 
SIM-P e a Covid-19”, dis-
se o secretário da Saú-
de, Beto Preto.

SINTOMAS
 Os sintomas são 
febre persistente, con-
juntivite, edema em ex-
tremidades, manchas no 
corpo, dor abdominal, 
manifestações gastroin-
testinais (vômito e diar-

réia) e elevados mar-
cadores inflamatórios, 
sendo que os sintomas 
respiratórios nem sem-
pre estão presentes.

NÚMEROS
 No Brasil, até 
22 de agosto, dados 
do Ministério da Saúde 
mostram que foram no-
tificados casos de 197 
crianças e adolescentes 
de zero a 19 anos. Des-
tes, 14 morreram em 
função da SIM-P tem-
poralmente associada 
à Covid-19. No Paraná, 
até esta terça-feira (22), 
foram notificados 10 
casos, de acordo com 
levantamento da secre-
taria estadual da Saúde 
– seis do sexo masculi-

no e quatro do feminino, 
com idade entre três a 
16 anos. Quatro já ti-
veram alta hospitalar, 

três foram a óbito e três 
permanecem em inves-
tigação. Os casos ocor-
reram nos municípios 

de Curitiba (7), Fazenda 
Rio Grande (1), Realeza 
(1) e Medianeira (1).

Fonte: aen.pr.gov.br

Copel apresenta resultados em reunião com investidores
 A Copel apre-
sentou os resultados do 
segundo trimestre de 
2020 e conversou com 
investidores em reunião 
pública promovida pela 
Associação dos Analistas 
e Profissionais de Inves-
timento do Mercado de 
Capitais (APIMEC) nesta 
terça (22). O presidente 
da Companhia, Daniel 
Pimentel Slaviero, desta-
cou que a empresa está 
focada em desenvolver 
projetos alinhados ao seu 
negócio principal, que é 
a geração, transmissão, 
distribuição e comerciali-
zação de energia.
 Promovido anu-
almente pela APIMEC 
em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, o evento foi 
realizado nesta edição 
por videoconferência. O 
presidente da Copel  res-
saltou que a companhia 
tem trabalhado para a 
melhorar ainda mais a 
qualidade do fornecimen-
to de energia aos para-
naenses, participar de 
projetos rentáveis e ser 
uma empresa pública si-
nônimo de eficiência. Ele 
destacou os resultados 
da Companhia em 2020, 
mesmo diante do impacto 
causado pela pandemia 
do novo coronavírus.
  “Os primeiros 
nove meses deste ano 
têm sido muito desafiado-
res. Vínhamos em um rit-
mo de crescimento muito 
forte. Com a pandemia, 
fizemos o que uma gran-
de empresa deve fazer: 
executamos um plano 

de contingência robus-
to. Nosso resultado de-
monstra que uma estatal 
pode estar entre as mais 
eficientes do mercado”, 
ressaltou.

DESTAQUE
 Um dos desta-
ques apresentados foi 
o lucro acumulado da 
Copel de R$ 2,1 bilhões 
em 2020, 19,3% acima 
do lucro apresentado no 
mesmo período do ano 
passado. Esse valor foi 
influenciado pela decisão 
judicial que reconheceu 
o crédito tributário de-
corrente da exclusão do 
ICMS da base de cálculo 
do PIS e Cofins em ju-
nho.
Em busca de mais efici-
ência, a Companhia está 
executando um plano que 
dá atenção especial ao 
atendimento aos clientes 
e prioriza investimentos 
nos principais negócios 
da empresa. O empenho 
obteve reconhecimento 
do mercado.
 No final de julho, 
a Fitch Ratings, um dos 
principais agentes inde-
pendentes de avaliação 
de risco de crédito em 
todo o mundo, elevou 
para AA (bra) a nota de 
classificação de confia-
bilidade da Copel para 
investidores. "Todas as 
nossas ações foram co-
roadas pelo aumento da 
nota pela agência Fitch. 
Nessa conjuntura da eco-
nomia é um feito louvável 
e demonstra que a Com-
panhia está com bons 
fundamentos”, pontua o 

presidente.
INVESTIMENTO

HISTÓRICO
Durante a reunião, a Co-
pel apresentou os princi-
pais resultados de suas 
subsidiárias.
A Copel Distribuição se 
destacou por um desem-
penho de eficiência 9,8% 
acima do exigido pela 
regulação. Houve um 
crescimento de 19,5% 
no EBITDA (lucros antes 
de juros, impostos, de-
preciação e amortização) 
em comparação com o 
mesmo período do ano 
passado.
 A subsidiária 
ainda recebeu R$ 869 
milhões da Conta Covid, 
criada por um decreto do 
Governo Federal para 
aportar recursos de su-
porte ao caixa das distri-
buidoras de energia em 
meio à pandemia. 
 Ressaltando o 
foco no atendimento ao 
cliente, o presidente da 
Companhia comentou o 
lançamento do programa 
Rede Elétrica Inteligente, 
no início de setembro, 
que na primeira etapa vai 
levar a rede automatiza-
da a 151 municípios das 
regiões Leste, Centro-
Sul, Sudoeste e Oeste 
do Paraná e proporcionar 
um salto na qualidade da 
energia fornecida.
Somado a outras iniciati-
vas, o projeto faz parte do 
maior programa de inves-
timentos da história da 
Companhia. “Até o final 
deste ano, nossa meta 
é investir mais de R$ 1 

bilhão em distribuição, 
o maior investimento já 
aplicado em distribuição 
pela Companhia”, desta-
ca.
 Na área de ge-
ração e transmissão de 
energia, o foco da em-
presa é manter investi-
mentos em projetos com 
bom potencial de retorno, 
que estejam alinhados ao 
propósito e à expertise 
da empresa, dando espe-
cial atenção às fontes de 
energia renovável.
 No primeiro se-
mestre de 2020, a Com-
panhia investiu R$ 253 
milhões em geração e 
transmissão de energia. 
A política de investimen-
tos está dando bons re-
tornos: já são R$ 1,14 
bilhão em receita anual 
permitida (RAP) para os 
ativos de transmissão.
TELECOMUNICAÇÕES
 No que se refere 
ao braço de telecomu-
nicações, a Companhia 
destacou a execução do 
projeto para reduzir cus-
tos e aumentar a eficiên-
cia, com foco na venda 
da Copel Telecom em 
leilão que deve acontecer 
no dia 9 de novembro, 
com valor inicial de R$ 
1,4 bilhão.
 “Estamos obser-
vando grande interesse 
de operadores tradicio-
nais, e também dos ope-
radores de infraestrutura. 
Até o dia do leilão, vamos 
trabalhar para prestar 
esclarecimentos, realizar 
visitas técnicas e mostrar 
a segurança do negócio”, 

destaca.
CAMINHO

 Respondendo às 
perguntas dos investido-
res e analistas, o presi-
dente da Copel ressaltou 
o caminho a ser trilhado 

pela empresa: se tornar 
ainda mais eficiente e 
competitiva, com inves-
timentos em distribuição 
de energia para automa-
tizar a rede, dando aten-
ção especial a projetos 

de geração distribuída, e 
priorizar projetos de ge-
ração e transmissão com 
bom potencial de retorno 
para a Companhia e para 
o Paraná.

Fonte: aen.pr.gov.br
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