
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/11/21..................R$ 155,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/11/21..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/11/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  O dia está começando com pancadas 
de chuvas isoladas acompanhadas de 
algumas descargas elétricas entre as 
regiões oeste, sudoeste e sul do estado. 
No leste, muita nebulosidade, com chu-
viscos isolados entre a RMC e o Litoral.
Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.brFonte: www.aen.pr.gov.br

Programa Nota Paraná realiza sorteios nesta segunda-feira
 O Programa Nota 
Paraná realiza seus sor-
teios nesta segunda-feira 
(08), a partir das 9h30min, 
ao vivo pela página da 
Secretaria da Fazenda no 
Facebook.  Mensalmente 
o programa sorteia aos 
contribuintes paranaenses 
prêmios de R$ 10, R$ 10 
mil, R$ 200 mil e o prêmio 
máximo, de R$ 1 milhão. 

Já as entidades sem fins 
lucrativos que contribuem 
para assistência social, 
educação, saúde e gera-
ção de emprego no Estado 
concorrem a valores de R$ 
100 e R$ 20 mil. 
 O Programa Pa-
raná Pay, que também 
realiza sorteios mensais, 
irá liberar os créditos para 
uso exclusivo nos estabe-

lecimentos credenciados. 
A cada mês serão distri-
buídos 8 mil prêmios de 
R$ 100, totalizando R$ 800 
mil. Os contribuintes que 
fizeram o aceite do Paraná 
Pay concorrem em ambos 
os programas. 

COMBUSTÍVEL
 O consumidor que 
colocou CPF na nota fiscal 
na hora de abastecer o 

veículo durante o mês de 
julho concorre aos sorteios 
desta segunda com bilhe-
tes em dobro.  
 A cada R$ 200 em 
notas fiscais geradas nos 
postos de combustíveis, o 
contribuinte terá direito a 
dois bilhetes. Nos demais 
estabelecimentos vincula-
dos ao programa, cada R$ 
200 em notas fiscais com 

CPF identificado continua 
gerando um bilhete.  

COMO PARTICIPAR
 Para se cadastrar 
no Nota Paraná é só aces-
sar o site www.notaparana.
pr.gov.br, clicar na opção 
“cadastre-se” e preencher 
os dados pessoais, como 
CPF, data de nascimento, 
nome completo, CEP e 
endereço para criação da 

senha pessoal. 
 Para part icipar 
dos sorteios do Paraná 
Pay o consumidor deve 
estar cadastrado no Nota 
Paraná e ter manifestado 
concordância com os ter-
mos de uso dos créditos e 
prêmios. Para aderir, basta 
acessar o perfil de usuário 
no site ou no aplicativo e 
clicar em concordar.

        Mais 1.279 casos e cinco mortes pela Covid-19 
são confirmadas no Paraná

 A Secretaria es-
tadual da Saúde divulgou 
neste domingo (7) mais 
1.279 casos confirmados e 
cinco mortes em decorrên-
cia da infecção causada 
pelo novo coronavírus. Os 
números incluem meses 
ou semanas anteriores 
e não representam a no-
tificação das últimas 24 
horas.
 Os dados acumu-
lados do monitoramento 
da Covid-19 mostram que 
o Paraná soma 1.556.911 
casos conf i rmados e 
40.394 mortos pela doen-
ça.
 Os casos confir-
mados divulgados neste 
domingo são de novem-

bro (476), outubro (389), 
setembro (223), agosto 
(78), julho (36), junho (38) 
e maio (39) de 2021. Os 
óbitos são de novembro 
(3) e outubro (2) de 2021.

INTERNADOS
 Há 306 pacientes 
com diagnóstico confirma-
do de Covid-19 internados. 
São 244 em leitos SUS 
(138 em UTI e 106 em 
enfermaria) e 62 em leitos 
da rede particular (36 em 
UTI e 26 em enfermaria).
 Também há ou-
tros 930 pacientes interna-
dos - 538 em leitos se UTI e 
392 em enfermarias - que 
aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas 
redes pública e particular 

e são considerados casos 
suspeitos de infecção pelo 
Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A Secretaria da 
Saúde informa a morte de 
mais 5 pacientes. São 2 
mulheres e 3 homens, com 
idades que variam de 20 a 
90 anos. Os óbitos ocorre-
ram entre 25 de outubro e 6 
de novembro de 2021 em 
Realeza, Ponta Grossa, 
Piraí do Sul, Maringá e 
Itaipulândia.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
registra 6.216 casos de 
residentes de fora do Es-
tado – 222 pessoas foram 
a óbito.

Saldo de empresas cresce 10,39% em 
2021 no Paraná, aponta Junta Comercial

 O Paraná teve um 
aumento de 10,39% no 
saldo de empresas entre 
janeiro e outubro deste 
ano, levando em conside-
ração as aberturas e bai-
xas, no comparativo com 
o mesmo período do ano 
passado. Em 2021, foi de 
149.810, contra 135.711, 
de 2020.
 O saldo de ou-
tubro também é positivo: 
diferença de 21.283 (aber-
turas) e 8.172 (baixas).
 Cons ide rando 
apenas as aberturas de 
empresas, o crescimento 
no comparativo com 2020 

chega a 17,91%. Foram 
21.283 empresas abertas 
só em outubro, resultando 
em 232.769 em todo o 
ano. Em 2020, totalizaram 
197.419. Janeiro, feve-
reiro, março, abril, maio, 
junho, julho e agosto deste 
ano tiveram números me-
lhores que os respectivos 
meses do ano passado.
 Do total de em-
presas abertas em 2021, 
75,33% são referentes a 
MEIs, 18,85% são LTDA 

e 3,91% têm como Natu-
reza Jurídica Empresá-
rio. Os outros segmen-
tos têm percentual de 
abertura abaixo dos 2%, 
sendo Eireli (1,47%), S/A 
(fechada) (0,20%), S/A 
(aberta) (0,09%), Coo-
perativa (0,11%), Con-
sórcio (0,03%) e outros 
(0,004%). O Paraná tem 
1,4 milhão de empresas 
ativas.
 "A economia pa-
ranaense está em franco 

crescimento. É fruto da 
credibilidade do Governo 
e da agilidade de todos 
os órgãos envolvidos na 
abertura de empresas", 
disse Marcos Sebastião 
Rigoni de Mello, diretor-
-presidente da Jucepar.
 No que diz respei-
to às baixas, o percentual 
também teve aumento 
em comparação ao ano 
passado: 82.959 em 2021 
contra 61.708 em 2020, 
correspondente ao per-

centual de 34,44%. Só em 
outubro, foram extintas 
8.172 empresas.
TEMPO DE ABERTURA
 O tempo médio 
que o paranaense levou 
para abrir uma empresa 
no Estado em outubro foi 
de 1 dia e 13 horas, sendo 
um dos dez melhores tem-
pos do País. O resultado 
ainda supera a média na-
cional de 2 dias e 4 horas. 
O Paraná continua como 
o terceiro estado com o 

maior número de pedidos 
de abertura de empresas 
nesse cálculo, com 4.625, 
atrás apenas de São Pau-
lo (19.863) e Minas Gerais 
(4.919).
 No tempo médio 
de Consulta Prévia de Via-
bilidade Total, que leva em 
consideração a etapa de 
Viabilidade de Nome, de 
responsabilidade das Jun-
tas Comerciais (ou OAB) 
e a viabilidade locacional, 
de responsabilidade das 
prefeituras integradas, o 
Paraná tem o segundo 
melhor resultado do País. 
Esse é um dos componen-
tes do cálculo final.Fonte: www.aen.pr.gov.br


