
• Destaque desta sexta-feira para o forte calor previsto 
para o Estado. Mais ao sul chove bastante, mas no Paraná 
as precipitações continuam ocorrendo de forma isolada e 
rápida, principalmente a partir da tarde.

Mín:  19°C em Curitiba
Máx: 32°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
26/03/21............................... R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
26/03/21.................................R$ 81,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
26/03/21................................. R$ 81,00

Fonte: Deral/Seab

BRDE disponibiliza crédito exclusivo para empreendedoras
 Com o objetivo de apoiar empresas que tenham mu-
lheres no comando, gerar novas oportunidades e assim redu-
zir as desigualdades, o Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE) disponibilizado a partir de quinta-feira 
(25) um programa de crédito voltado exclusivamente ao em-
preendedorismo feminino.
 Com possibilidade de financiamento para investimen-
tos fixos e capital de giro, incluindo micro e pequenas empre-
sas, o programa BRDE Empreendedoras do Sul vai atender 
clientes interessadas nos três estados: Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul.
 Além de recursos próprios, o BRDE se valerá de ou-
tros fundings nacionais e de captação de recursos em organis-
mos internacionais para atender a demanda.
 O programa é direcionado para empresas de diferen-
tes portes que tenham ao menos 50% do seu capital social 
de sócias mulheres. A oferta de crédito para capital de giro é 
reservada apenas para pessoas jurídicas e com receita opera-
cional bruta de até R$ 90 milhões no ano anterior ao pedido.
 Produtoras rurais poderão acessar as linhas repassa-
das pelo BRDE através do Plano Safra. Já as microempreen-
dedoras individuais e pessoas físicas poderão ter o apoio atra-
vés de parcerias do banco com outras instituições que atuam 
com programas de microcrédito, como as cooperativas.
 “Com este programa o BRDE se mostra não só um 
banco interessado no desenvolvimento econômico do Sul, 
mas também no empreendedorismo feminino. Na percep-
ção de técnicos do banco, inclusive, o risco das operações 
é menor”, afirma o vice-presidente e diretor de Operações do 
BRDE, Wilson Bley.

 Através do BRDE Empreendedoras do Sul, o banco 
está se comprometendo também a reduzir as tarifas de aná-
lise e fiscalização dos contratos, assim como do percentual 
de comissão interna. Com isso, o custo final do financiamento 
ficará, em média, entre taxa Selic mais 4,5% ao ano nos casos 
de crédito para capital de giro e de Selic mais 4% a.a. quando 
destinando a investimento fixo.

O QUE É POSSÍVEL FINANCIAR 
 Destinado a auxiliar empresas lideradas por mulheres 
a reorganizarem suas finanças e na compra de matéria-prima, 
por exemplo, o crédito para capital de giro está limitado a 20% 
do faturamento bruto registrado no ano anterior ao pedido. 
Para investimento fixo não há limite fixado no programa.
 O valor máximo de apoio será definido a partir do pro-
jeto e da capacidade de pagamento calculada pelo banco, per-
mitindo à empresa investimentos de longo prazo, buscando a 
expansão, modernização e inovação da sua atividade, incluin-
do a produção e o consumo sustentável.
 Será possível financiar obras de construção ou refor-
ma, compra de equipamentos nacionais ou do Exterior, adap-
tações de tecnologia e para capital de giro associado ao proje-
to.

COMO ACESSAR 
 Para solicitar o financiamento as empresas devem 
acessar o site http://www.brde.com.br, no ambiente do Internet 
Banking (IB) – http://ib.brde.com.br/Usuario/Login. Todas as 
operações serão através da plataforma digital e a documen-
tação deverá ser inserida (upload) também através do site. O 
app do BRDE também traz as informações sobre o programa.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Média de aplicação da 1ª dose da vacina pelos municípios está em 64,5%
 A aplicação das primeiras doses da vacina contra a 
Covid-19 já recebidas pelos municípios paranaenses chegou 
a 64,5% na manhã de quinta-feira (25), totalizando 704.320 
doses aplicadas. As cinco cidades com maior média são Ma-
rilena (98,6%), Paraíso do Norte (98,1%), Santa Isabel do 
Ivaí (97%), Farol (96,7%), Terra Rica (94,7%) e Santo Antônio 
do Caiuá (94,4%).
 Os percentuais levam em consideração as 1.091.871 
vacinas distribuídas para a aplicação da primeira dose pela 
Secretaria da Saúde desde o início da imunização dos pa-
ranaenses, em janeiro – sendo que 369,65 mil novas doses 
chegaram aos municípios na última segunda-feira (22). Os 
dados são do Vacinômetro, nova plataforma da pasta para 
atualizar o status da imunização do Paraná contra o corona-
vírus em tempo real.
 Dos 399 municípios, 19 haviam aplicado entre 90% e 
99,9% das doses recebidas, 26 entre 80% e 89,9% e 73 entre 
70% e 79,9%. A maior parte dos municípios figura entre 60% 
e 69,9% das primeiras doses aplicadas: são 125 cidades nes-
ta faixa, o equivalente a 31% de todo o Estado. Além destes, 
88 municípios aplicaram entre 50% e 59,9% das doses, e 60 

não chegaram a aplicar metade do que foi recebido.
 Outros oito municípios apresentam mais de 100% de 
aplicação, mas o Vacinômetro aponta inconsistência nos da-
dos recebidos por essas prefeituras.
 Das 22 regionais de Saúde do Paraná, a que obtém 
melhor média geral é a de Paranavaí, que já aplicou 73,1% 
do total de primeiras doses recebidas. A única outra regional 
que também já superou os 70% é a de Cascavel, com 72,9% 
das doses aplicadas.

MAIORES MUNICÍPIOS 
 Entre as cidades mais populosas do Paraná, que 
consequentemente recebem mais doses em números abso-
lutos, Francisco Beltrão é a que obtém a melhor percentagem 
de aplicação, com 76,3% das doses aplicadas. Outras cinco 
grandes cidades também já aplicaram mais de 70% das do-
ses: Foz do Iguaçu, Araucária, Maringá, Toledo e Cascavel.
 Umuarama, Curitiba, Campo Largo, Guarapuava, 
Ponta Grossa, Campo Mourão, Arapongas, Apucarana e 
Londrina estão entre 60% e 69,9% das doses aplicadas. En-
tre 50% e 60% estão Cambé, São José Dos Pinhais, Colom-
bo, Paranaguá e Paranavaí.

SEGUNDA DOSE 
 A média da aplicação da se-
gunda dose, por sua vez, está 
em 74,9%. Das 274.160 doses 

distribuídas, 205.221 já foram aplicadas. Três municípios já 
utilizaram 100% das vacinas recebidas: Guairaçá, Campo 
Bonito e Ourizona, e 31 já superam a taxa dos 91% de apli-
cação. Há números inconsistentes em 17 municípios.

ACELERAÇÃO 
 O Governo do Estado pediu, nesta semana, a ace-
leração da vacinação pelos municípios. A estratégia faz par-
te de uma nova recomendação do Ministério da Saúde, que 
prevê o uso de todas as vacinas disponíveis para aplicação 
da primeira dose para aumentar rapidamente a base da po-
pulação vacinada no Paraná.
 Anteriormente, metade das remessas recebidas 
eram armazenadas durante o intervalo das doses recomen-
dado pelas fabricantes – 21 dias para a Coronavac e três me-
ses para a vacina da Universidade de Oxford/Astrazeneca/
Fiocruz.
 Além da nova recomendação, o Governo do Estado 
também pediu aos municípios que usassem todas as doses 
já recebidas, para de fato ampliar a população imunizada. 
Atualmente, está em curso a imunização de pessoas acima 
de 70 anos, profissionais da saúde e quilombolas.
 A expectativa da Saúde é vacinar todos os grupos 
prioritários até maio de 2021. A estimativa da população a ser 
vacinada nesta etapa é de 4.635.123 de paranaenses.
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