
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/06/21..................R$ 153,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/06/21..................R$ 84,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/06/21..................R$ 82,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Na quinta-feira o tempo segue instável 
no Paraná. Nestas condições, há previ-
são de formação de áreas de instabi-
lidade sobre as regiões paranaenses, 
ocasionando pancadas de chuvas em 
boa parte do estado.
Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 21°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Estado distribui testes rápidos e 
oxímetros para municípios das 22 

Regionais de Saúde
 A 
Secretaria 
de Estado da 
Saúde come-
çou a enviar 85 
mil testes rápidos 
para pesquisa do 
antígeno viral SARS-
-CoV-2 e 640 oxímetros 
aos municípios sede das 
22 Regionais de Saúde, 
quatro de fronteira, além 
de todos os do Litoral. São 
31 cidades beneficiadas.
 O objetivo é for-
talecer o rastreio, monito-
ramento e isolamento de 
contatos relacionados à 
Covid-19. A estratégia foi 
pactuada com o Conselho 
de Secretarias Munici-
pais de Saúde do Paraná 
(Cosems/PR) e pretende 
reduzir o número de novos 
casos da doença, pos-
sibilitando que contatos 
próximos de confirma-
dos possam ser testados 

mesmo assintomáticos, e, 
nos casos positivados, o 
oxímetro auxiliará no mo-
nitoramento do paciente.
 “Estamos enfren-
tamento um dos piores 
momentos da pandemia 
até agora e precisamos 
evitar a contaminação pelo 
vírus. Estes insumos irão 
ajudar as equipes de saú-
de municipais a realizarem 
o controle e monitoramen-
to dos casos, evitando a 
disseminação da doença”, 
afirmou o secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Preto.
 Ainda segundo 

ele, as medidas de pre-
venção devem continuar, 
independente do avanço 
da vacinação. “O uso de 
máscaras, higienização 
das mãos e objetos, dis-
tanciamento social e ou-
tras testagens, ainda são 
ações que fazem a dife-
rença e por isso devem ser 
reforçadas”, acrescentou.
 O Paraná rece-
beu nesta semana 98.275 
testes rápidos de antígeno 
(TR Atg SARS-CoV-2) do 
Ministério da Saúde. Essa 
remessa que possibilitou 

o desenvolvimento da es-
tratégia. Este exame é re-
alizado por meio de coleta 
de amostra da secreção 
nasofaringe, capaz de de-
tectar o vírus Sars-CoV-2 
com apresentação do re-
sultado em até 15 minutos.
 O Es-
tado é um dos 
que mais tes-
ta no País, se-
gundo dados 
do Ministério 
d a  S a ú d e . 
Além dos qua-
se 3 milhões 
de testes do 
tipo RT-PCR 
processados 
em laborató-
rios, diversas 
i n i c i a t i v a s 
municipais e 

de entidades públicas e 
privadas estão sendo de-
senvolvidas para analisar 
a circulação do vírus em 
assintomáticos, o que aju-
da no isolamento. 
 Na semana pas-
sada, por exemplo, a Se-

cretaria de Saúde testou 
passageiros do Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais. 
Dos 458 aplicados até dia 
5, sete resultados positivos 
para a doença.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

           Consulta ao auxílio emergencial para empresas 
começa às 14h desta quinta

 Microempresas de segmentos específicos 
cadastradas no Simples Nacional e registradas até 
31 de março, microempresas incluídas nestes setores 
sem inscrição estadual e MEIs podem se cadastrar 
pelo www.auxilioemergencial.pr.gov.br, que entra em 
operação para consulta cadastral nesta quinta-feira 
(10), a partir das 14 horas.
 Pela legislação aprovada, apenas microem-
presas (MEs) e microempreendedores individuais 
(MEIs) com sede no Paraná fazem parte da relação 
de beneficiários. Pessoas físicas não têm direito ao 
benefício. Ao todo, 27 setores serão atendidos.
 Entre os documentos exigidos estão Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do estabeleci-
mento; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do sócio; 
Código de Endereçamento Postal (CEP) do esta-
belecimento do beneficiário, que deve ser o mesmo 
constante junto à Receita Federal do Brasil (RFB); e 
conta bancária de pessoa jurídica, se microempresa, 
ou conta bancária de pessoa física ou jurídica, no caso 
de microempreendedor individual.
 Não são todas as MEs e MEIs que poderão re-
ceber o benefício. Em ambos os casos, foi observado 
o grau de impacto da pandemia na atividade, sendo 
priorizadas aquelas mais impactadas.
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O AUXÍLIO 

EMERGENCIAL
 REGULAMENTO
 O Governo do Estado regulamentou por meio 
do decreto 7.868/2021 o pagamento do auxílio emer-
gencial. O programa vai destinar R$ 80 milhões para 
apoiar financeiramente 124 mil empresas ativas. O 
valor é 35% superior ao estimado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefa). Os recursos são oriundos 
do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná 

(Fecoop).
 O  pagamento 
seguirá os moldes dos 
créditos oferecidos pelo 
programa Nota Paraná. 
Ou seja, os valores fica-
rão disponíveis na plata-
forma do auxílio para de-
pois serem transferidas 
para as contas bancárias 
(conta corrente ou conta 
poupança) indicadas pe-
los titulares do cadastro 
– o custo da transferência 
bancária não será repas-
sado ao beneficiário.
 O crédito finan-
ceiro do auxílio emer-
gencial será ofertado 
na plataforma digital, a 
todos os empresários 
enquadrados, até o dia 20 de cada mês. Saldo que 
entrará na conta bancária indicada até o dia 30 de 
cada mês, desde que solicitados até o dia 25 do mês 
corrente – solicitações de resgates feitas após essa 
data terão o valor disponibilizado até o dia 30 do mês 
seguinte.

VEJA QUEM TEM DIREITO
 Microempresas
 Requisitos: Faturar até R$ 360 mil/ano e 
possuir inscrição estadual junto à Receita-PR
 Valor: R$ 1.000,00 em 4x de R$ 250,00
 CNAES beneficiados: restaurantes e simila-
res; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; 
bares e outros estabelecimentos especializados 

em servir bebidas, sem entretenimento; bares e 
outros estabelecimentos especializados em servir 
bebidas, com entretenimento; serviços ambulantes 
de alimentação; serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas; casas de festas e 
eventos; atividades de sonorização e de iluminação; 
transporte rodoviário coletivo de passageiros, com iti-
nerário fixo, municipal; transporte rodoviário coletivo 
de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em 
região metropolitana; transporte rodoviário coletivo 
de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, 
exceto em região metropolitana; transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interesta-
dual; transporte rodoviário coletivo de passageiros, 
com itinerário fixo, internacional; transporte escolar; 
transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob re-
gime de fretamento, municipal; transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e internacional; organi-
zação de excursões em veículos rodoviários próprios, 
municipal; organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e 
internacional; comércio varejista de artigos do vestu-
ário e acessórios; e comércio varejista de calçados.
 Microempreendedores Individuais (MEIs)
 Requisitos: Natureza jurídica de MEI
 Valor: R$ 500,00 em 2x de R$ 250,00
 CNAES beneficiados: restaurantes e simila-
res; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; 
bares e outros estabelecimentos especializados 
em servir bebidas, sem entretenimento; bares e 
outros estabelecimentos especializados em servir 
bebidas, com entretenimento; serviços ambulantes 
de alimentação; gestão de instalações de esportes; 
produção e promoção de eventos esportivos; serviços 
de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas; casas de festas e eventos; produção teatral; 
produção musical; produção de espetáculos de dança; 
atividades de sonorização e de iluminação; aluguel de 
equipamentos recreativos e esportivos; agências de 
viagens; operadores turísticos; e filmagem de festas 
e eventos. Fonte: www.aen.pr.gov.br
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