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CORONAVÍRUS
A Sesa confirmou mais um óbito (em Londrina) e 45 novos casos no Paraná. Os dados foram
divulgados no boletim desta terça-feira (7). Os 45 novos casos foram registrados em Curitiba (19),
Quitandinha (1), Pinhais (1), Cascavel (5), Londrina (7), Vitorino (1), Campo Mourão (2), Araruna (1),
Cianorte (2), Cambe (1), Foz do Iguaçu (1), São José dos Pinhais (2), Colombo (1) e Santa Fé (1). O
Paraná tem atualmente 511 casos confirmados – oito pacientes não residem no Estado –, 4.962
descartados e 286 em investigação. Leia mais: www.saude.pr.gov.br
RECUPERAÇÃO - Dados da Sesa também mostram que 121 pacientes que contraíram a Covid-19 já
estão recuperados no Paraná.
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EMBRAPA OFERECE CURSOS GRATUITOS

municípios em epidemia: são 189.

A Embrapa oferece 14 cursos online gratuitos

MIL CASOS DE DENGUE

Outros 33 estão em situação de alerta.
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