
• Destaque desta quarta-feira para as altas temperaturas 
previstas entre o oeste e o noroeste do Paraná, setores 
onde os ventos de norte/nordeste alcançam intensidade 
moderada durante o dia. Entre a região central e o leste 
(RMC e litoral) presença de algumas nuvens, com chu-
viscos nas praias.
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Máx: 26°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/06/20................................. R$ 92,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/06/20.................................R$ 36,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/06/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Saúde divulga 841 casos e 30 óbitos por Covid-19 em um único dia
 O Paraná che-
gou nesta terça-feira (16) 
a 841 novos diagnósticos 
positivos de infectados 
pelo novo coronavírus e 
30 óbitos decorrentes de 
complicações da doença. 
São os maiores registros 
desde o primeiro informe 
com casos confirmados 
(12 de março), há 97 
dias. O boletim epide-
miológico divulgado pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde indica um total de 
10.557 pessoas infecta-

das no Paraná e 364 óbi-
tos.
 As 30 mortes 
ocorreram em 12 municí-
pios entre 30 de maio e 
16 de junho: Andirá, Cas-
cavel, Congonhinhas, 
Cornélio Procópio, Curi-
tiba, Guarapuava, Leó-
polis, Londrina, Pontal do 
Paraná, Rancho Alegre, 
Santa Mariana e Serta-
neja. Os falecidos são 11 
mulheres e 19 homens, 
entre 56 e 90 anos.
 O maior registro 

é de Cornélio Procópio, 
no Norte Pioneiro, com 
nove óbitos, mas decor-
rente de atraso de envio 
de informações para o 
sistema da Secretaria 
de Estado da Saúde por 
parte da 18ª Regional de 
Saúde. As mortes no mu-
nicípio foram registradas 
entre 30 de maio e 15 de 
junho.
 As regiões do 
Estado mais afetadas 
pelo coronavírus, até o 
momento, também regis-

traram números expres-
sivos de óbitos. Curitiba e 
Londrina tiveram 4 novos 
casos cada e Cascavel 3. 
As três regionais são as 
que registram os maio-
res números de casos e 
de óbitos no Paraná. Em 
Curitiba os óbitos ocor-
reram entre os dias 12 e 
13 de junho, em Londrina 
entre 14 e 16 de junho e 
Cascavel de 13 a 15 de 
junho.

RECORDES 
ANTERIORES

 Os re-
cordes ante-
riores de ca-
sos e óbitos 
num mesmo 
dia ocorre-
ram na se-
mana pas-
sada. No dia 
10 de junho 
foram 22 óbi-
tos e no dia 
11 de junho 
627 casos. 
No dia 13 de 
junho foram 
533 casos e 
18 óbitos, os 
segundos re-
gistros mais 
altos até en-
tão.

MUNICÍ-

PIOS
 Segundo o bole-
tim, 308 cidades parana-
enses (77%) têm ao me-
nos um caso confirmado 
de Covid-19. Alto Piquiri, 
Altônia, Inajá, Lidianópo-
lis e São Sebastião da 
Amoreira registraram os 
primeiros casos nesta 
terça-feira. Em 111 muni-
cípios (27,8%) há óbitos 
pela doença.

INTERNADOS
 São 368 pa-
cientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 
internados: 262 estão em 
leitos SUS (113 em UTI 
e 149 em leitos clínicos/
enfermaria) e 106 em lei-
tos da rede particular (39 
em UTI e 67 em leitos 
clínicos/enfermaria). Há 
outros 885 pacientes em 
leitos UTI e enfermaria 
que aguardam resulta-
dos de exames. Eles são 
considerados casos sus-
peitos de infecção pelo 
vírus Sars-CoV-2.

LEITOS
 Apesar desse 
cenário, o Paraná ainda 
mantém taxa controlada 
de ocupação em Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTI) para adultos, atual-
mente de 58%, e de en-

fermarias, também para 
adultos, de 35%.
 Em relação a 
UTIs e enfermarias, os 
maiores índices de ocu-
pação estão na macror-
região Leste, que vai do 
Centro-Sul ao Litoral, 
passando por Curitiba 
e Região Metropolita-
na, com taxas de 74% 
e 41%, respectivamen-
te. A taxa de ocupação 
de UTIs pediátricas é de 
22% e de enfermarias 
pediátricas de 21%.

RAIO-X
 Segundo o bole-
tim epidemiológico, a po-
pulação economicamen-
te ativa continua sendo 
a mais impactada pelos 
casos no Paraná. São 
7.552 entre os 10.557 
casos (71%) entre pes-
soas com 20 a 59 anos. 
Um dado preocupante é 
a quantidade de crian-
ças e adolescentes que 
contraíram a doença no 
Estado. Foram 652 entre 
zero e 19 anos, corres-
pondente a 6,1%.

TESTES
 Os casos têm es-
calado com mais intensi-
dade nas últimas sema-
nas no Estado em razão 
do aumento na quantida-

de de testes. Houve cres-
cimento de 28% no nú-
mero de casos e de 34% 
no número de óbitos na 
comparação das últimas 
semanas epidemiológi-
cas.
FORA DO PARANÁ O 
monitoramento diário da 
Secretaria da Saúde já 
registra 133 casos de re-
sidentes de fora, sendo 
dez nas últimas 24 horas. 
Oito pessoas morreram.

AJUSTE
 Um caso con-
firmado em 01 de junho 
em Cornélio Procópio foi 
transferido para Santa 
Mariana. Um caso confir-
mado no dia 10 de junho 
em Araucária foi trans-
ferido para Curitiba. Um 
caso confirmado no dia 
11, em Rio Branco do 
Sul, foi transferido para 
Piraquara.
 Uma confirma-
ção feita 12 de junho, em 
Curitiba, foi transferido 
para Colombo; outro con-
firmado dia 09, em Pon-
ta Grossa foi transferido 
para Curitiba. Um caso 
confirmado na data de 
02 de junho, em Campo, 
Largo foi transferido para 
Ponta Grossa.

Fonte: aen.pr.gov.br

Copel apoia agricultura familiar durante a pandemia
 Com mais pesso-
as fazendo suas refeições 
em casa em função do 
home office, ganhou força 
a adesão ao ConsumAtor, 
programa de compra de 
produtos orgânicos direta-
mente de pequenos agri-
cultores certificados. Os 
fornecedores registraram 
um aumento de 15% no 
volume semanal de saco-
las adquiridas. O progra-
ma funciona desde 2010, 
quando foi concebido por 
técnicos da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimen-
to do Estado do Paraná.
 Segundo o coor-

denador do grupo da Co-
pel em Curitiba, Alexandre 
Húngaro da Silva, hoje o 
ConsumAtor conta com 
cerca de 150 participan-
tes regulares nos pólos de 
Curitiba e Cascavel, onde 
as entregas acontecem 
semanalmente, atendendo 
os protocolos de seguran-
ça recomendados pelos 
órgãos de saúde; e em 
Londrina, onde os produ-
tos continuam sendo en-
tregues por drive-thru.

Hortas Comunitárias

 Outro programa 

corporativo da Copel que 
incentiva os hábitos ali-
mentares saudáveis é o 
Cultivar energia, que pro-
picia a montagem hortas 
comunitárias em imóveis 
sob as linhas de trans-
missão e distribuição. Ele 
acaba de completar seis 
anos somando mais de 15 
mil metros quadrados de 
área plantada e cerca de 
150 famílias atendidas em 
Cascavel, Maringá, Ponta 
Grossa e Curitiba. A ação 
é uma parceria entre a Co-
pel e as prefeituras, que 
contribui para a segurança 
alimentar e a geração de 

renda das pessoas cadas-
tradas para usar.

Compostagem e mudas

 Por meio do pro-
jeto Vilas Sustentáveis, a 
Copel promove a separa-
ção de resíduos, recolhi-
mento e compostagem do 
material orgânico de toda 
a Vila de Faxinal do Céu, 
em Pinhão, na região da 
Usina Governador Bento 
Munhoz da Rocha NET-
to. O composto orgânico 
gerado nesse processo 
é usado para a produção 
de mudas florestais, que 
são doadas para peque-
nos agricultores da região. 
Somente em 2019, foram 
doadas 1.330 mudas para 
agricultores e instituições 
que os representam, a 
maior parte de erva-mate, 
que futuramente pode ge-
rar renda.

Melhores condições 

 A Copel também 
selecionou projetos de in-
cremento às atividades 
produtivas da agricultura 
familiar e do manejo sus-
tentável em municípios que 

tiveram as áreas alagadas 
pelo reservatório da Usi-
na Hidrelétrica Colíder, no 
Mato Grosso. Instituições 
sem fins lucrativos que re-
presentam os agricultores 
estão recebendo materiais, 
equipamentos e veículos 
para auxiliar nas tarefas de 
preparo do solo, otimiza-
ção do tempo de trabalho 
das famílias e aumento da 

capacidade produtiva.

ODS

 As atividades da 
Copel que promovem con-
sumo e agricultura sus-
tentáveis estão totalmente 
alinhadas aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) – agenda 
mundial adotada durante a 

Cúpula das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento 
Sustentável em setembro 
de 2015, composta por 17 
objetivos e 169 metas a se-
rem atingidos até 2030.
 A Copel se com-
prometeu com os ODS 
em 2016 e tem realizado 
muitas ações envolvendo 
todas as suas subsidiárias 
em prol da Agenda 2030.

Fonte: aen.pr.gov.br


