
•  O dia esta começando com nebulosi-
dade variável entre as regiões sudoeste, 
sul, Campos Gerais e o leste do estado. 
As temperaturas estão variando entre 20 
ºC no noroeste e 10 ºC no sul do estado.

Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/04/21..................R$ 159,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/04/21..................R$ 90,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
14/04/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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Decreto estende horário de funcionamento do comércio e 
reduz toque de recolher

 O Governo do Estado publicou na terça-feira 
(13) o decreto 7.320/2021, que altera as medidas res-
tritivas de enfrentamento à pandemia no Paraná que 
estavam em vigor desde março. As novas regras dimi-
nuem o período de proibição de circulação e estendem o 
horário em que restaurantes e shopping centers podem 
permanecer abertos ao público. O texto já está em vigor 
e segue até o dia 30 de abril. As regras são válidas para 
todo o Estado.
 A restrição de circulação de pessoas, o chamado 
toque de recolher, que começava às 20 horas, terá início 
às 23 horas, terminando às 5 horas do dia seguinte. Não 
se aplicam a essa regra profissionais e veículos vincula-
dos a atividades essenciais, que não têm 
restrição de dias e horários.
 Outra mudança estabelecida pelo 
decreto foi a extensão de três horas no 
funcionamento de restaurantes, bares e 
lanchonetes, que poderão abrir ao público 
das 10 horas às 23 horas, de segunda a 
sábado, com ocupação máxima de 50%. 
Fora desses dias e horários poderão aten-
der na modalidade de delivery.
 Comércio de rua, galerias e cen-
tros comerciais e de prestação de serviços 
não essenciais em municípios com mais de 
50 mil habitantes podem funcionar das 10 
horas às 22 horas, de segunda a sábado, 
com limitação de 50% de ocupação. Os 
municípios com menos de 50 mil habi-
tantes devem seguir a regulamentação 

municipal.
 Os shopping centers estão autorizados a abrir 
ao público das 11 horas às 22 horas, de segunda a sá-
bado, com limitação de 50% de ocupação. Restauran-
tes, bares e lanchonetes que funcionam nesses locais 
poderão funcionar até 23 horas, seguindo determinação 
do novo decreto.
 As academias seguirão as regras do comércio 
não essencial, com funcionamento de segunda a sexta-
-feira até 22 horas e com 30% de ocupação. A diferença 
é que poderão abrir mais cedo, a partir de 6 horas.

MANUTENÇÃO 
 A proibição de venda e consumo de bebidas 

alcóolicas em espaços de uso público continua mantida 
a partir das 20 horas, exceto em restaurantes, bares e 
lanchonetes, que seguirão o novo horário de 23 horas. 
Atividades não essenciais não poderão funcionar aos 
domingos.
 Também permanecem proibidas atividades que 
causem aglomerações, como casas de shows, circos, 
teatros, cinemas e museus; eventos sociais e atividades 
correlatas em espaços fechados, como casas de festas, 
de eventos, incluídas aquelas com serviços de buffet; 
os estabelecimentos destinados a mostras comerciais, 
feiras, eventos técnicos, congressos e convenções; 
casas noturnas e correlatos; além de reuniões com aglo-

meração de pessoas, encontros familiares 
e corporativos.

OUTRAS ATIVIDADES 
 As práticas religiosas devem atender a 
Resolução 371/2021 da Secretaria da Saúde, 
publicada em 9 de abril, que orienta templos, 
igrejas e outros espaços a adotarem, prefe-
rencialmente, o formato virtual. Em casos 
de atividades presenciais, os locais devem 
respeitar o limite de 25% da ocupação.
 Também continuam suspensas as 
aulas presenciais da rede estadual, que 
estão acontecendo no modelo virtual. O 
cronograma do retorno será definido pela 
Secretaria de Estado da Educação e do 
Esporte. Fonte: www.aen.pr.gov.br

        Copel abre 
chamada pública 

e busca 
parceiros para 
negócios de 

eficiência energética

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 155.377,90 (cento e 
cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos)
 Primeiro de Maio, 14 de abril de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

 A Copel está à 
procura de oportunida-
des de negócio na área 
de eficiência energética. 
A Companhia abriu nes-
ta semana uma chama-
da pública para avaliar 
o mercado e empresas 
que possuam projetos no 
segmento. As oportunida-
des de negócio abrangem 
diferentes fases de atua-
ção, como diagnósticos, 
análise técnica, desen-
volvimento, implantação 
e monitoramento de pro-
jetos de eficiência.  
 “Estamos buscan-
do oportunidades com em-
presas que prestam servi-
ços e desenvolvem projetos 
para terceiros, com o intuito 
de aumentar a eficiência no 
consumo de energia, sobre-
tudo através de contratos 
por performance”, explica o 
superintendente da Direto-
ria de Desenvolvimento de 
Negócios da Copel, Ricardo 
Rothstein.
 “Podem ser pro-
jetos de natureza variada, 
que vão desde o diagnósti-
co e avaliação de soluções 

de eficiência energética 
até a substituição de equi-
pamentos em indústrias 
por aparelhos mais mo-
dernos e que consumam 
menos, por exemplo. A 
empresa apresenta os 
projetos e nós poderemos 
fazer uma proposta para 
entrar como parceiros, se 
for de interesse da Compa-
nhia”, acrescenta.  
 Podem participar 
da Chamada Pública em-
presas interessadas que 
atuem no mercado de efici-
ência energética, possuam 
negócios relacionados à 
eficiência energética e te-
nham interesse em alienar 
participação no negócio. 
As inscrições vão até 27 de 
maio e todas as informa-
ções podem ser encontra-
das no site da Copel.
 Um comitê técnico 
da Companhia vai anali-
sar cada um dos projetos 
inscritos. A avaliação será 
feita com base em critérios 
como as características 
técnicas do negócio, o 
porte, o potencial de retor-
no financeiro e os riscos, 
entre outros.
 Havendo possibi-
lidade de fechar negócio, 
a Copel realizará análises 
de forma individualiza-
da e pormenorizada da 
oportunidade de negócio 
com base na classifica-
ção. Durante essa etapa, 
a Copel também vai levar 
em consideração as es-
tratégias da empresa, os 
diferenciais competitivos e 
parâmetros de governan-
ça empresarial.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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