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A Transparência Internacional divulgou 
hoje o Ranking de Transparência no 
Combate à Covid-19, em que avalia como 
os portais de 26 governos estaduais, do 
Distrito Federal e de 26 capitais trazem 
informações sobre contratações 
emergenciais no âmbito do enfrentamento 
à pandemia de Covid-19. O resultado é 
uma pontuação de 0 a 100 em que os mais 
transparentes são aqueles que mais se 
aproximam da nota máxima. São Paulo, o 
estado mais rico do país, alcançou a 
segunda nota mais baixa, com 27,8 pontos, 
perdendo apenas para Roraima. Os dois 
tiveram seus portais de transparência 
avaliados como "ruins". Leia Mais 

Casos confirmados

 69.859
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 21/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Governo do Paraná amplia fiscalização 
na divisa com São Paulo

O Governo do Paraná vai reforçar a 
fiscalização nos postos instalados na divisa 
com São Paulo a partir desta quinta-feira. O 
número de agentes será ampliado em cerca 
de 40% nos 11 pontos em funcionamento. A 
ação de fiscalização, monitoramento e 
triagem será comandada pela Secretaria da 
Segurança Pública e contará com o apoio da 
Secretaria de Estado da Saúde, Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e Exército. São nove postos da 
Polícia Militar e dois PRF. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

São Paulo está em penúltimo lugar em 
ranking de transparência da Covid-19

Fonte: Época

GERAL

Macacos são imunizados contra novo 
Coronavírus em testes de vacinas

Dois estudos publicados na respeitada 
revista científica Nature indicam a eficácia 
de duas fórmulas contra a Covid-19 em 
primatas. As vacinas, uma desenvolvida na 
Inglaterra e outra na China, apresentaram 
resultados positivos em testes de 
imunização em macacos. O artigo publicado 
na Nature destaca que, embora os cientistas 
tenham identificado anticorpos protetores 
produzidos em resposta ao novo 
Coronavírus, ainda existem poucas 
evidências científicas para garantir a 
eficiência da vacina. Leia Mais 
Fonte: CNN Brasil

O presidente Jair 
Bolsonaro anunciou 
nesta quinta-feira, 
21, em reunião com 
governadores, 
sanção ao projeto 
de auxílio de 60 
bilhões de reais a 
Estados e 
municípios. O 
encontro durou 
cerca de 50 minutos 
e contou com a 
reunião dos chefes 
estaduais, além dos 
ministros: Paulo 
Guedes (Economia), 
Fernando Azevedo 
(Defesa), Braga 
Netto (Casa Civil), 
Luiz Eduardo Ramos 
(Secretaria de 
Governo), Augusto 
Heleno (Gabinete de 
Segurança 
Institucional) e 
Jorge Oliveira 
(Secretaria-Geral).
Leia Mais

Governo sancionará 
auxílio de R$ 60 bi 
a Estados e 
municípiosO planeta superou 

nesta quinta-feira, 
21, o marco de 
cinco milhões de 
casos de 
coronavírus, com 
uma situação 
contrastante entre a 
China, pronta para 
declarar a “vitória” 
sobre o vírus, e o 
continente 
americano, onde o 
balanço não para de 
aumentar. A 
Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) lembrou na 
quarta-feira que a 
pandemia está 
longe de ser 
contida. O Brasil 
está agora na linha 
de frente, passando 
por uma aceleração 
acentuada da 
epidemia, com um 
balanço diário que 
chegou a 1.179 
mortes. Leia Mais

Mundo tem mais 
de 5 milhões de 
casos de Coronavírus

Fonte: Istoé

Casos recuperados

296.113
Brasil

Brasil
116.683

2.810
Paraná

1.608
Paraná

25.873
São Paulo

Balanço 

Fonte: Exame

Todo cuidado é pouco. Proteja-se 
e cuide de quem você ama!

FAMILIAR 
INFECTADO?

O QUE DEVO 
FAZER QUANDO HÁ 
SUSPEITA DE UM

Se você tem um médico de referência, 
solicite aconselhamento; 

Você poderá entrar em contato com seu 
plano de saúde ou o Disque Saúde 136 
do Ministério da Saúde e obter a 
orientação adequada; 

Caso seja necessário ir ao hospital, ligue 
antes para informar que você está a 
caminho, assim, a equipe pode estar 
preparada.

Expediente Lojas 
Agropecuárias
A Unidade de Negócios Leite informa que em 
virtude da realização dos inventários de 
estoques semestrais as Lojas Agropecuárias 
estarão fechadas conforme cronograma 
abaixo:

Lojas Junho Julho

Loja Agropecuária Matriz

Loja Agropecuária Socavão

Loja Agropecuária Piraí do Sul

Loja Agropecuária Ventania

Loja Agropecuária Itaberá

Loja Agropecuária Itapetininga

Centro de Distribuição

22 e 23/05

29 e 30/05

26 e 27/06

19 e 20/06

12 e 13/06

 10 e 11/07

17 e 18/07

24 e 25/07

Obs: A Loja Matriz realizará atendimento de 
plantão nos dias em que estiver fechada 
somente com apresentação de receita.

Fonte: Universidade Estadual Paulista - Unesp

Total de casos confirmados 
com Covid-19 no Brasil 
Comparação nos meses de abril e maio. 
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http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107090&tit=Governo-do-Estado-amplia-fiscalizacao-na-divisa-com-Sao-Paulo
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/sao-paulo-esta-em-penultimo-lugar-em-ranking-de-transparencia-da-covid-19-24438690
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/20/macacos-sao-imunizados-contra-novo-coronavirus-em-testes-de-vacinas
https://istoe.com.br/planeta-supera-5-milhoes-de-casos-declarados-de-coronavirus/
https://exame.com/economia/bolsonaro-aprova-auxilio-de-r-60-bilhoes-a-estados-e-municipios/

