
• O dia está começando com uma maior variação de nebu-
losidade, com sol aparecendo entre nuvens na região leste 
do estado. Porém. Ainda há registros de chuvas fracas/chu-
viscos isolados na região. No Norte Pioneiro, chuvas de in-
tensidades fracas e isoladas ocorrem desde a madrugada. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
01/03/21............................... R$ 154,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/03/21.................................R$ 74,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/03/21................................. R$ 76,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná soma 11.581 mortes pela covid-19

 A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste do-
mingo (28) 3.675 novos casos confirmados e 34 mortes em 
decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.
 Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 
mostram que o Paraná soma 642.425 casos confirmados e 
11.581 mortos em decorrência da doença.
 Os casos divulgados nesta data são de janeiro (6) e 
fevereiro (3.638) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: ju-
lho (2), agosto (3), setembro (1), outubro (3), novembro (10) e 
dezembro (12).

VACINA 
 O Paraná já aplicou 396.049 doses, sendo 297.611 da 
primeira dose e 98.438 da segunda dose contra a Covid-19 até 
a manhã desta sexta-feira, 26 de fevereiro. Portanto, 297.611 
paranaenses já foram vacinados.
 Ao todo, o Estado recebeu 706.200 doses do Governo 
Federal até o momento (confirme).

INTERNADOS 
 1.576 pacientes com diagnóstico confirmado de Co-
vid-19 estão internados. São 1.382 pacientes em leitos SUS 
(641 em UTI e 741 em leitos clínicos/enfermaria) e 194 em lei-
tos da rede particular (84 em UTI e 110 em leitos clínicos/enfer-
maria).
 Há outros 2.011 pacientes internados, 716 em leitos 
UTI e 1.295 em enfermaria, que aguardam resultados de exa-
mes. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são 
considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A secretaria estadual informa a morte de mais 34 pa-
cientes. São 12 mulheres e 22 homens, com idades que variam 
de 42 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 8 de dezembro de 

2020 a 28 de fevereiro de 2021.
 Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba 
(8), Cascavel (4), Foz do Iguaçu (4), Campo Largo (2), Tijucas 
do Sul (2).
 A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que resi-
dia em cada um dos seguintes municípios: Altônia, Assis Cha-
teaubriand, Carambeí, Céu Azul, Cornélio Procópio, Guaratu-
ba, Itapejara D’Oeste, Itaperuçu, Paranaguá, Porto Amazonas, 
Santa Mariana, São Mateus do Sul, Sarandi e Vera Cruz do 
Oeste.

FORA DO PARANÁ 
 O monitoramento da Sesa 4.607 registra casos de re-
sidentes de fora, 88 pessoas foram a óbito.

Fonte: iwww.aen.pr.gov.br

Iniciativa vai premiar startups lideradas por mulheres 
 Estão abertas 
as inscrições para o Prê-
mio Mulheres Inovadoras 
2021, promovido pela 
Finep – Financiadora de 
Inovação e Pesquisa e 
pelo Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI). O prêmio 
conta com o apoio do 
Governo do Paraná, por 
meio da Superintendên-
cia Geral de Inovação, 
vinculada à Casa Civil.  
As inscrições vão até 8 
de março.  
 A iniciativa tem 
o objetivo de estimular 
empresas de base tec-
nológica lideradas por 
mulheres e, com isso, 
aumentar a represen-
tatividade feminina no 
cenário empreendedor. 
Dados globais da OCDE 
apontam que 90% das 
startups que conseguem 
parceiros investidores – 

um dos grandes desafios 
para o crescimento das 
empresas - são fundadas 
por homens.
 “Temos que cor-
rigir essa desigualdade 
de oportunidades e dar 
espaço para que as mu-
lheres possam apresen-
tar e desenvolver seus 
negócios, por isso somos 
parceiros dessa iniciati-
va”, explica o superinten-
dente geral de Inovação, 
Henrique Domakoski. 

PEFIL 
 Podem se ins-
crever empresas de base 
tecnológica, com alto po-
tencial de crescimento, 
que sejam inovadoras e 
tenham pelo menos uma 
mulher entre seus em-
preendedores, em função 
executiva ou gerencial. 
 As empresas 
irão concorrer regional-
mente e cada região tra-

balhará com dois temas 
prioritários, envolvendo 
inovações nos setores de 
competitividade produti-
va e qualidade de vida. 
No Sul, buscam-se solu-
ções de competitividade 
produtiva nos setores 
têxtil, calçados, móveis, 
agronegócio, metalme-
cânica, transporte e lo-
gística; e qualidade de 
vida em saúde, educa-
ção, segurança e mo-
bilidade urbana. Existe, 
ainda, a possibilidade de 
inscrição como “outras 
inovações”. 
 Serão seleciona-
das seis startups de cada 
região, que passarão por 
um processo de acelera-
ção de cinco semanas, 
com apoio de monitores 
e especialistas. Das seis, 
duas serão premiadas, 
com R$ 100 mil cada. 
 As inscrições 
devem ser feitas no site 
www.finep.gov.br/cha-
madas-publicas/cha-
madapublica/659

Fonte: iwww.aen.pr.gov.br
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