
• Na sexta-feira a condição meteorológica ainda é de 
tempo bastante instável. A tendência é de chover à qual-
quer hora do dia em grande parte do Paraná. No geral, a 
intensidade das chuvas varia de fraca a moderada, mas 
não se descartam algumas pancadas fortes e ocorrência 
de trovoadas.
Mín:  14°C em Curitiba
Máx: 24°C em Londrina
Fonte: Simepar
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municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consul-
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Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Sexta-Feira, 05 de Junho de 2020 • ANO XIX • Edição N°. 2150 • R$ 2,00

SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/06/20................................. R$ 91,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/06/20.................................R$ 38,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/06/20................................. R$ 61,00

Fonte: Deral/Seab

94% das empresas encerraram o mês de maio em atividade
 Análise do Gover-
no do Estado aponta que 
94% das empresas para-
naenses estavam em ati-
vidade na última semana 
de maio. A avaliação tem 
como base a emissão de 
notas fiscais eletrônicas.
 Por este parâme-
tro, apenas 1,4 mil estabe-
lecimentos que operam no 
Simples Nacional e 900 do 
Regime Normal ainda es-

tavam fechados no dia 29 
do mês passado.
 Os dados cons-
tam no boletim conjuntural 
elaborado pelas secreta-
rias de Planejamento e 
Projetos Estruturantes e 
da Fazenda e divulgado 
nesta quinta-feira (04).
 A análise revela 
que, apesar da retomada 
das atividades, o volume 
de negócios está abaixo 

do padrão normal.
 A situação cau-
sada pela pandemia da 
Covid-19 tem reflexo dire-
to nas receitas do Estado. 
Somente em maio, houve 
perda de R$ 853 milhões 
na arrecadação do Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em relação ao va-
lor previsto na Lei Orça-
mentária Anual.

 A queda de arre-
cadação atingiu as nove 
principais atividades eco-
nômicas do Estado no 
mês passado. No setor 
de combustíveis a receita 
caiu 60,8%, seguido do co-
mércio varejista (-32,8%), 
bebidas (-28,7%) e da in-
dústria (-22,3%).
 Segundo o bole-
tim conjuntural, a redução 
da atividade produtiva, 

embora mais 
aguda no se-
gundo trimes-
tre do ano, 
deve afetar o 
desempenho 
econômico 
do Estado 
até o final de 
2020.
 A pro-
jeção é de 
resu l t ados 
n e g a t i v o s 
no tercei-
ro trimestre 
(-8,9% em 
relação à pre-
visão inicial) 
e no quar-
to trimestre 
(-6%). As 
expectativas 
de mercado 

apontam que apenas em 
2022 deve ser observado 
o mesmo nível de produ-
ção e renda de 2019.
 VENDAS – O bo-
letim revela que as vendas 
do comércio ainda estão 
abaixo do padrão normal 
para os meses de abril e 
maio, mas alguns setores 
tiveram recuperação se-
gundo a análise da última 
semana de maio. É o caso 
do setor automotivo, que 
dobrou o volume de negó-
cios em relação à sema-
na anterior e teve pico de 
vendas em comparação 
com meados de março.
 Vestuário e aces-
sórios, bem como o seg-
mento de calçados, que 
atingiram patamares pró-
ximos à normalidade entre 
04 a 10 de maio, por conta 
do Dia das Mães, mantive-
ram o ritmo positivo no fi-
nal do mês, principalmente 
em decorrência da abertu-
ra de centros comerciais 
em algumas cidades.
 O final de maio 
também registrou evolu-
ção na movimentação em 
restaurantes e lanchone-
tes, mas estes segmentos 
ainda estão 46% abaixo 

do nível do início de mar-
ço.
 Materiais de 
construção; informática 
e telefonia; áudio, vídeo 
e eletrodomésticos; linha 
branca; telefone celular; e 
televisores mantêm bons 
índices de vendas em 
maio. O comércio de mó-
veis, colchões e ilumina-
ção aponta viés contínuo 
de alta, com status supe-
rior ao começo da crise.
 Os setores de be-
bidas (alcoólicas e não al-
coólicas) e de alimentação 
(carnes, peixes, frutos do 
mar, frutas, verduras, raí-
zes, mel, laticínios, ovos, 
café, farinha, sementes e 
cereais) registraram volu-
me de vendas estável ao 
longo dos últimos três me-
ses.
 SETORES - O 
comércio atacadista do 
Paraná, influenciado pelo 
segmento de combustí-
veis, registrou queda de 
2,4% do valor médio diário 
das emissões de nota fis-
cal eletrônica no mês de 
maio, em comparação a 
abril. O comércio varejista, 
com o reflexo da gradu-
al abertura de atividades, 

contabilizou elevação de 
11,2%, apesar de operar 
em um nível equivalente 
a 83,6% do patamar pré
-pandemia.
 A indústria de ali-
mentos não exibiu oscila-
ção significativa de abril 
para maio, enquanto as 
outras atividades da in-
dústria de transformação 
registraram considerável 
recuperação. Houve alta 
de 28,5% em comparação 
a abril, em decorrência 
principalmente do término 
da interrupção da produ-
ção de importantes seg-
mentos, como o metalme-
cânico.
 EXPORTAÇÕES 
– O boletim desta sema-
na aponta que houve au-
mento nas exportações de 
alimentos devido principal-
mente ao comportamento 
do câmbio. Porém, houve 
queda das exportações de 
produtos industrializados 
por conta da diminuição 
da demanda no período 
da pandemia.
 Confira o Boletim 
Semanal com indicadores 
do impacto da pandemia 
sobre a economia.

Fonte: aen.pr.gov.br

215 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Paraná
 O informe epide-
miológico emitido pela  Se-
cretaria da Saúde do Pa-
raná nesta quinta-feira (4) 
registra 327 novos casos 
confirmados da Covid-19 e 
dez óbitos. É o  maior nú-
mero de mortes registrado 
em um único boletim, des-
de as primeiras ocorrências 
no Estado, em 23 de mar-
ço.  Em 81 dias, 215 pesso-
as morreram por causa da 
doença no Paraná. Chega 
a 5.820 o total de diagnós-
ticos positivos.
 As 215 pessoas 
que perderam a vida pela 
Covid-19 tinham entre cinco 
e 95 anos. A média de ida-
de é de 67,2 anos. A maio-
ria dos casos que evoluiu 
para óbito é de homens, 
com 141 ocorrências, re-
presentando 66% do total.
 O secretário da 
Saúde, Beto Preto, ressalta 
a importância do cuidado 
no período da pandemia. 
“Temos visto dia após dia 
os números aumentarem, 
tanto de casos como de 
pessoas perdendo a vida 
pela doença. É preciso que 
as pessoas se cuidem e 
cuidem dos seus, para não 
perder ninguém e para ficar 
saudável. Precisamos nos 

unir em atitudes conscien-
tes para evitar colapso nos 
nossos hospitais”, afirma o 
secretário.

ÓBITOS
 Os dez novo óbi-
tos ocorreram entre o dia 
1º e 3 de junho. São seis 
mulheres e quatro homens, 
com idades que variam en-
tre 37 e 84 anos.
 Uma mulher de 
89 anos, que residia em 
Pinhais, faleceu dia 1º de 
junho. Duas mulheres, uma 
de 59 anos, de Cascavel, e 
outra de 65 anos, de San-
ta Tereza do Oeste,  e um 
homem de 59 anos, de Céu 
Azul, faleceram na terça-fei-
ra (2).
 Seis pessoas mor-
reram na quarta-feira (3). 
Três mulheres: moradora 
de Londrina, de 84 anos; de 
Piraquara, de 58 anos; e de 
Assis Chateaubriand, de 79 
anos. Entre os três homens 
que faleceram quarta-feira, 
registra-se um de Guapore-
ma, de 37 anos; um de Pi-
raquara, de 64 anos; e um 
de Arapongas, que tinha 54 
anos.

INTERNADOS
 Estão internados 
nesta quinta-feira, em todo 
o Paraná, 317 pacientes 

com o diagnóstico confir-
mado para Covid-19. Des-
tes, 232 estão em leitos 
SUS (85 em UTI e 147 em 
leitos enfermaria) e 84 em 
leitos da rede hospitalar pri-
vada (33 em UTI e 51 em 
leitos enfermaria).

LEITOS SUS COVID
 O Estado tem 658 
leitos de UTI adulto, sendo 
que 266 estão ocupados; 
1.182 leitos de enfermarias 
adulto, com 360 ocupados; 
37 leitos UTI pediátrico, 
com 9 ocupados; 70 leitos 
de enfermaria pediátrico 
com 9 estão ocupados.
  A média de ocu-
pação dos leitos SUS ex-
clusivos Covid-19 é de 33% 
nesta quinta-feira. A quanti-
dade de leitos pode variar, 
porque além dos leitos em 
unidades próprias do Esta-
do, a Secretaria da Saúde 
contrata diretamente leitos 
em unidades hospitalares 
filantrópicas e privadas 
para atendimento a pacien-
tes Covid-19 quando ne-
cessário.

MUNICÍPIOS
São 264 cidades parana-
enses com ao menos um 
caso confirmado pela Co-
vid-19. Em 79 municípios 
há registro de óbitos pela 

doença.
Quantidade de casos 
novos e municípios:

1 caso confirmado – Anahy, 
Antonina, Arapoti, Campi-
na Grande do Sul, Campo 
do Tenente, Campo Mou-
rão, Cantagalo, Carambeí, 
Catanduvas, Congonhi-
nhas, Guapirama, Imbaú, 
Indianópolis, Irati, Iretama, 
Itapejara D'Oeste, Jardim 
Alegre, Jesuítas, Lindoes-
te, Manfrinópolis, Nova Fá-
tima, Palmas, Paraíso do 
Norte, Planalto, Quatro Bar-
ras, Rolândia, São Tomé, 
Terra Rica, Tijucas do Sul, 
Tomazina, Três Barras do 
Paraná, Tupãssi. 
2 casos confirmados – Al-
mirante Tamandaré, Arau-
cária, Clevelândia, Corbélia, 
Douradina, Pato Branco.
3 casos confirmados – As-
sis Chateaubriand, Colom-
bo, Fazenda Rio Grande, 
Guarapuava, Ibiporã, La-
ranjeiras do Sul, Ponta 
Grossa, Reserva do Igua-
çu, Rondon, Santa Terezi-
nha de Itaipu.
4 casos confirmados – 
Cambé, Carlópolis, Foz do 
Iguaçu, Pinhais, São José 
dos Pinhais.
5 casos confirmados – Tu-
neiras do Oeste.

7 casos confirmados – Pa-
ranaguá.
9 casos confirmados – Ma-
ringá.
10 casos confirmados – 
Cianorte, Francisco Beltrão, 
Tapejara, Toledo.
11 casos confirmados – Pi-
raquara.
14 casos confirmados – 
Cornélio Procópio.
30 casos confirmados - 
Londrina.
34 casos confirmados – 
Cascavel.

38 casos confirmados - Co-
ronel Domingos Soares.
45 casos confirmados – 
Curitiba.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramen-
to da Secretaria da Saúde 
registrou dois casos a mais 
de residentes de fora. São 
75 pessoas que moram 
em outros estados e foram 
atendidas por aqui. Cinco 
pessoas foram a óbito.
 AJUSTES - Um 
caso confirmado dia 11 de 

maio em Foz do Iguaçu foi 
transferido para o Rio de 
Janeiro; um caso dia 01 
de junho em Cascavel foi 
transferido para Santa Tere-
za do Oeste.
 Dois casos con-
firmados dia 01 e 03 de 
junho em Corbélia foram 
transferidos para Cascavel; 
e um caso confirmado dia 
2 de junho, em Curitiba, foi 
transferido para Almirante 
Tamandaré.

Fonte: aen.pr.gov.br
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