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CORONAVÍRUS
A Sesa confirmou mais dois óbitos (Paranaguá, 63 anos e Campo Mourão, 56 anos) por
coronavírus nesta quarta-feira (8) e 39 novos casos. Agora o Paraná soma 17 mortes, 550
casos confirmados e 5.303 descartados. Os 39 novos são em Cascavel (1), Curitiba (12),
Toledo (1), Londrina (5), Cambe (1), Arapongas (1), Araruna (1), Rio Negro (1), Mandirituba (1),
Quatro Barras (1), Rio Branco do Sul (1), Campo Largo (1), Piraquara (1), Fazenda Rio Grande
(2), Ivaiporã (1), São João do Ivaí (1), Paranaguá (1), Bandeirantes (1), Maringá (2), além de
pacientes de fora do Estado em Mafra (1), Barra do Turvo (1) e Campinas (1), diagnosticados
e atendidos no Paraná: www.saude.pr.gov.br

PARANÁ SOFRE COM ESTIAGEM MAIS SEVERA DOS ÚLTIMOS ANOS
O Paraná vive a pior estiagem desde que
o Simepar começou a monitorar as
condições do tempo, em 1997. A baixa
precipitação já dura dez meses. Nove das
maiores cidades tiveram chuvas bem
abaixo da média histórica entre junho de
2019 e março de 2020. As previsões
também não são animadoras: o relatório
mostra que o volume de chuvas ficará
abaixo da média normal no período que
varia de três a seis meses.

PORTARIA ALTERA O GARANTIA-SAFRA CARTILHA ORIENTA SOBRE
A Portaria n.º 11, da Secretaria de Política Agrícola, mudou os
critérios de verificação de perda no Programa Garantia-Safra

CORONAVÍRUS NO CAMPO
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