
 

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
A Embrapa oferece 14 cursos online gratuitos

durante o período de isolamento, com

certificado. As inscrições estão abertas na

plataforma e-Campo no site da empresa. Eles

abrangem diversas cadeias produtivas e

temáticas. Entre as 14 capacitações

disponíveis de forma gratuita para este

momento, cinco são destinadas à cadeia

leiteira. Há também cursos para o público

urbano. Leia mais no link. 

 

 

 

 

 

 

FAEP DESTACA AÇÕES NAS
RODOVIAS DO PARANÁ
Em entrevista ao Broadcast Agro, o consultor

de logística da Federação da Agricultura do

Paraná (Faep), Nilson Hanke Camargo,

destacou as ações do poder público em

benefício dos caminhoneiros para normalizar o

transporte nas rodovias paranaenses. Ele

também salientou que os fretes mantiveram-

se com preços estáveis. Leia mais no link. 

 

PARANÁ SOMA MAIS DE 102 
MIL CASOS DE DENGUE
 O boletim divulgado nesta terça-feira

(07) pela Secretaria de Estado da Saúde

confirma 102.247 casos de dengue no

Paraná, com aumento de 14.527 casos

em relação à semana anterior. São mais

nove óbitos confirmados, elevando para

78 o número de mortes. O boletim

também atualiza o número de

municípios em epidemia: são 189.

Outros 33 estão em situação de alerta. 

 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7266&tit=Boletim-coronavirus-um-obito-e-45-novos-casos
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