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CORONAVÍRUS
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 13 novos casos de coronavírus e dois óbitos
no Paraná nesta quarta-feira (15). Os novos casos foram registrados nos municípios de
São José dos Pinhais (1), Foz do Iguaçu (4), Maringá (1), Araucária (1), Apucarana (2) e
Curitiba (4). Até o momento o Estado tem 816 casos confirmados, 41 óbitos, 7.119
descartados e 377 em investigação. O Paraná soma hoje 147 casos de pacientes
recuperados, exceto os registrados pelo município de Curitiba. www.saude.pr.gov.br

PARANÁ REGISTROU 105 MORTES DESAN PROMOVE WEBCONFERÊNCIA
POR DENGUE DESDE AGOSTO/19 SOBRE O EDITAL COMPRA DIRETA PR
O boletim epidemiológico de terçafeira (14) confirma mais 27 óbitos
por dengue, que estavam em
investigação. As mortes ocorreram
desde o início de fevereiro, mas
somente nos últimos dias tiveram a
conclusão da causa definida como
dengue. Os dados da Sesa mostram

A diretora do Departamento de Segurança
Alimentar e Nutricional, Márcia Cristina Stolarski,
conduziu na tarde desta quarta-feira (15) uma
webconferência com a participação de
aproximadamente 150 pessoas, entre servidores
do Sistema de Agricultura do Estado e dirigentes
de associações e cooperativas. Ela explicou

114.711 casos confirmados da doença detalhes sobre o edital do Compra Direta Paraná,
que deve ser publicado sexta-feira (17).
no período, 12% a mais que o
boletim anterior, que trazia como
total 102.427. Em todas as 22

DIA NACIONAL DA CONSERVAÇÃO DO SOLO
Em 15 de abril comemora-se o

regionais de saúde já há casos

Dia Nacional da Conservação do

confirmados. No total, 333

Solo. Para marcar a data, a

municípios registraram pessoas

Coamo trouxe em seu

com a doença. A diferença entre o

informativo uma entrevista com

período anterior de 2018/2019
mostra um incremento de 3.475%
no número de casos, ou seja, 111.503
a mais em comparação ao mesmo
período do ano passado. Leia mais
no site www.saude.pr.gov.br

os técnicos da cooperativa
André Lima e Otávio Castoldi,
que explicaram a importância
da conservação do solo para o
desenvolvimento da
agropecuária. Clique no link
para ouvir.
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