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OMS alerta sobre fim precipitado de isolamento 
07/05/2020 - Agência Brasil

Na busca por vacina e medicamentos, cientistas 
contam com ‘cobaias humanas’- 10/05/2020 - 
Estado de S. Paulo

Nenhuma medida salva vidas. Elas apenas com-
pensam vidas - 06/05/2020 - Gazeta do Povo

Lista de sintomas do novo coronavírus aumenta a 
cada semana - 10/05/2020 - G1 

Wuhan volta a registrar caso de coronavírus após 
mais de um mês - 10/05/2020 - Gazeta do Povo

Prefeito de Miami quer barrar voos do Brasil por 
risco de coronavírus - 10/05/2020 - Gazeta do Povo 

Novo coronavírus se espalha pelo país rumo ao 
interior, aponta estudo - 10/05/2020 - G1 

Coronavírus: o ritmo de contágio no Brasil, estado 
a estado - 10/05/2020 - Época

Colapso na rede privada de UTIs atinge seis 
estados - 07/05/2020 - Gazeta do Povo

Assembleia aprova decreto de calamidade pública 
em Londrina e mais 21 cidades - 07/05/2020 - Folha 
de Londrina 

Saiba quanto o seu município vai receber para 
combater o coronavírus - 06/05/2020 - CBN Maringá

Prefeitura não descarta novo lockdown em Marin-
gá - 08/05/2020 - CBN Maringá

Em meio ao coronavírus, Maringá faz aniversário 
“online” - 09/05/2020 - CBN Maringá

Empresas do Paraná estão retomando atividades após 
paralisação - 08/05/2020 - CBN Maringá 

Proprietários de restaurantes respiram aliviados com 
reabertura - 08/05/2020 - CBN Maringá

Maringaense terá R$ 1,5 bi a menos para gastar em 2020
09/05/2020 - GMC Online

Explode demanda por crédito na Fomento Paraná 
09/05/2020 - Folha de Londrina 

Setor industrial luta para sobreviver ao coronavírus - 
09/05/2020 - Gazeta do Povo

Pequenos negócios que se adaptam conseguem 
ampliar faturamento em 47% durante a semana - 
08/05/2020 - Helpdemia

Lazer, hotéis e escritórios são os setores mais afeta-
dos por pandemia - 11/05/2020 - Agência Brasil 

Secretaria de Saúde de Terra Boa procura por 
pessoas que estavam em festa com paciente confir-
mado com Covid-19 - 09/05/2020 - Ingá News 

Empresa italiana faz máscaras de apologia a Musso-
lini - 09/05/2020 - UOL Notícias

Procon fecha 65 lojas por descumprir decreto desde 
início do isolamento em João Pessoa - 08/05/2020 - G1 

Indústria da aviação manda trabalhadores para a o 
olho da rua - 06/05/2020 - Diário Causa Operária 

11 dicas para não ser vítima de fraudes tecnológicas 
durante a pandemia - 06/05/2020 - Estado de Minas

Com ação solidária, lojas de Curitiba se unem para 
movimentar setor da moda - 10/05/2020 - Gazeta 
do Povo

Empresa paranaense faz campanha digital e doa 10 
mil refeições em apenas uma semana - 08/05/2020 
- Helpdemia 

Cinco ferramentas digitais para fazer doações duran-
te a quarentena - 07/05/2020 - Gazeta do Povo

Banco do Brasil doa equipamentos à UnB para 
combate à covid-19 - 10/05/2020 - Agência Brasil

Supermercados Pague Menos doa R$ 2 milhões - 
08/05/2020 - SuperVarejo

Mercado Livre acelera vendas e entra no setor de 
supermercados -  07/05/2020 - Valor Econômico 

Concessionárias se reinventam na pandemia e 
fazem delivery de veículos - 06/05/2020 - ES Hoje

Supermercados do sul da Flórida lutam para 
repor estoque durante a pandemia - 09/05/2020 
- Gazeta News 

Prefeito fala sobre o transporte coletivo 
07/05/2020 - Facebook – Ulisses Maia

Crise e coronavírus: V, U ou W, os 3 cenários possíveis 
para a recuperação econômica após a pandemia de 
covid-19 - 10/05/2020 - BBC News Brasil 

Café: Ainda é cedo para mensurar impacto da Co-
vid-19 no consumo - 08/05/2020 - Notícias Agrícolas

Os setores que amargam os sintomas da Covid-19 — 
e o que os salvarão - 10/05/2020 - Veja

Corrida bilionária contra a covid anima mercado; veja 
lista de empresas - 06/05/2020 - Valor Econômico 

Jovens brasileiros se desiludem com home office após 
covid-19 - 08/05/2020 - Valor Econômico

Mercado de carros deve voltar para os modelos mais 
econômicos - 07/05/2020 - O Estado de S. Paulo

Shoppings de Maringá: 70 lojas fecham e 1.600 são 
demitidos - 06/05/2020 - GMC Online

Coronavírus: com restrições em asilos por causa da 
pandemia, artistas mineiros fazem cadernos de colorir 
para idosos - 11/05/2020 - G1 

Voluntárias escrevem cartas para mães com filhos 
internados e profissionais de saúde que combatem o 
coronavírus em SP - 10/05/2020 - G1 

Fábrica que teve conselheiro morto pela Covid-19 
doa 1 milhão de copos a hospitais - 07/05/2020 - Folha 
de S. Paulo

Escoteiros entregam mais de 2 mil pacotes de 
bolachas para profissionais da saúde de Maringá - 
08/05/2020 - Maringá Post

ACOMPANHE OS DASHBOARDS GLOBAIS

N
O

TÍ
C

IA
S

EC
O

N
O

M
IA

bo
ls

a

euro
R$ 6,20

Bovespa 80.263,35  (+2,75%)

Nasdaq 9.121,3206  (+1,58%)

Dow Jones 24.331,32  (+1,91%)
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Fonte: Ministério da Saúde; Secretaria da Saúde do Paraná; Secretaria da Saúde de Curitiba.

Fonte: Secretaria da Saúde de Maringá

(Fonte:https://br.advfn.com/mundo)
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Ônibus lotados continuam gerando reclamações
07/05/2020 - CBN Maringá

Shopping e loja de departamento de Araraquara 
são multados por descumprimento de decreto - 
09/05/2020 - G1

Supermercado Princesa quer que seus empregados 
tragam máscaras de casa, e entra na justiça - 
09/04/2020 - Diário do Rio 

Mais de um mês depois, ajuda prometida a famílias 
carentes no Paraná ainda não chegou - 07/05/2020 - 
Gazeta do Povo
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Supermercados tem capacidade máxima estendida 
para 60% em Campo Grande - 09/05/2020 - Correio 
do Estado

Três em cada quatro brasileiros vão manter consumo 
reduzido após pandemia, diz pesquisa da CNI - 
07/05/2020 - G1 

1.835 casos
109 óbitos

MARINGÁ
112 casos
6 óbitos

MUNDO
3.976k casos
277.708 óbitos

PR

BRASIL
162.699 casos
11.123 óbitos

PR

CASOS POSITIVOS DE COVID-19 POR ÁREA DE UBS EM MARINGÁ
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