
• O dia está começando com muita nebulosidade entre as regi-
ões do sul, Campos Gerais e leste do estado devido aos ventos 
que sopram do oceano em direção ao continente. No oeste e 
sudoeste, registros de chuvas isoladas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
29/06/20................................. R$ 97,50
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29/06/20.................................R$ 40,00
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Dia Preço
29/06/20................................. R$ 57,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná chega a 20,5 mil casos de coronavírus e 586 mortes
 O boletim di-
vulgado neste domingo 
(28) pela secretaria es-
tadual da Saúde confir-
ma 918 novos casos de 
coronavírus de residen-
tes no Paraná e mais 24 
óbitos. O Estado chegou 
a 20.516 pacientes com 
diagnóstico confirmado 
de Covid-19 e 586 per-
deram a vida por conta 
da doença. Há ajustes 
de município de residên-
cia detalhados ao final 
do texto.

INTERNADOS
 Neste domingo 
(28), 714 pacientes com 
Covid-19 estão interna-
dos, 608 deles em leitos 
SUS (215 em UTI e 393 
em leitos clínicos/enfer-
maria) e 106 em leitos 
da rede particular (39 
em UTI e 67 em leitos 
clínicos/enfermaria).
 Há outros 814 
pacientes internados, 
409 em leitos UTI e 
405 em enfermaria, que 
aguardam resultados de 
exames. Eles estão em 

leitos das redes pública 
e particular e são con-
siderados casos sus-
peitos de infecção pelo 
vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A secretaria es-
tadual informa a morte 
de mais 24 pacientes. 
Todos estavam interna-
dos. São dez mulheres 
e 14 homens com ida-
des que variam de 41 a 
96 anos. Os óbitos ocor-
reram entre 18 e 28 de 
junho.

 Os pacientes 
que faleceram residiam 
em Cascavel (8); Curiti-
ba (5); Londrina (2); ou-
tras cidades que regis-
traram uma morte são 
Araruna, Balsa Nova, 
Colombo, Congonhi-
nhas, Goioerê, Planalto, 
São José dos Pinhais, 
Três Barras do Paraná e 
Tupãssi.

MUNICÍPIOS
 De acordo com 
o boletim deste domin-
go, 348 cidades para-

naenses têm ao menos 
um caso confirmado de 
Covid-19. Boa Esperan-
ça, Porto Vitória e São 
Jorge d'Oeste registram 
casos pela primeira vez. 
Em 132 municípios há 
óbitos em decorrência 
da doença.

FORA DO 
PARANÁ 

 O monitoramen-
to da secretaria soma 
226 casos de coronaví-
rus de pessoas que não 
moram no Estado. Des-

tas, 13 morreram.
Alteração de município:
 - Um caso con-
firmado em 14 de ju-
nho em Guarapuava foi 
transferido para Curiti-
ba.
 - Um caso con-
firmado em 26 de junho 
em Almirante Tamanda-
ré foi transferido para 
Cerro Azul.
 - Um caso con-
firmado em 26 de ju-
nho em Adrianópolis foi 
transferido para Araucá-
ria.

 - Um caso con-
firmado em 26 de junho 
em Balsa Nova foi trans-
ferido para Campo Lar-
go.
 - Um caso con-
firmado em 26 de junho 
em Rio Branco do Sul foi 
transferido para Cerro 
Azul.
 - Um caso con-
firmado em 26 de junho 
em Rio Branco do Sul foi 
transferido para Itaperu-
çu.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias do Paraná.
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