
•  Quinta-feira com condição para chuvas isoladas e rápidas 
especialmente à partir da tarde entre o Norte Pioneiro, Cam-
pos Gerais e RMC. Nas praias condições para muitas nuvens 
e pode chover fraco a qualquer hora. No oeste, sudoeste e sul 
paranaense tempo estável.

Mín:  17°C em Curitiba
Máx: 33°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
10/12/20............................... R$ 136,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/12/20.................................R$ 62,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/12/20................................. R$ 67,00

Fonte: Deral/Seab

 A Secretaria de 
Estado da Saúde divul-
gou nesta quarta-feira 
(09) mais 2.555 casos 
confirmados e 69 mortes 
em decorrência da infec-
ção causada pelo novo 
coronavírus. O Boletim 
registra também 2.505 
casos retroativos do pe-
ríodo entre 24 de março 
e 07 de dezembro. Eles 
estavam em investiga-
ção, foram confirmados 

Boletim confirma 2.555 
novos casos de Covid-19 e 69 óbitos

e automaticamente com-
putados no sistema.
 Os dados acu-
mulados do monitora-
mento da Covid-19 mos-
tram que o Paraná soma 
311.083 casos e 6.550 
mortes em decorrência 
da doença. Há ajustes 
de casos confirmados ao 
final do texto.
 INTERNADOS – 
Nesta quarta-feira (09) 
são 1.273 pacientes 

internados com diag-
nóstico confirmado de 
Covid-19. Destes, 1.072 
ocupam leitos SUS (519 
UTI e 553 clínicos/en-
fermaria) e 201 da rede 
particular (80 UTI e 121 
clínicos/enfermaria).
 Há outros 1.526 
pacientes internados, 
521 em leitos UTI e 
1.005 em enfermaria, 
que aguardam resulta-
dos de exames. Eles es-

tão em leitos das redes 
pública e particular e são 
considerados casos sus-
peitos de infecção pelo 
Sars-CoV-2.
 ÓBITOS – A se-
cretaria estadual informa 
a morte de mais 69 pa-
cientes. São 31  mulhe-
res e 38 homens com 
idades que variam de 
16 a 98 anos. Os óbitos 
ocorreram entre 08 de 
novembro  e 09 de de-
zembro.
 Os pacientes 
que foram a óbito resi-
diam em Curitiba (27), 
Colombo (5), Loanda 
(4), Maringá (4), Apuca-

rana (2), Fazenda Rio 
Grande (2), Guarapua-
va (2), Piraquara (2). O 
informe registra ainda 
uma morte em cada um 
dos seguintes municí-
pios: Antonina, Cianorte, 
Cruzeiro d’Oeste, Dois 
Vizinhos, Foz do Igua-
çu, Guaratuba, Ibaiti, 
Itaperuçu, Lapa, Mandi-
rituba, Marilândia do Sul, 
Marmeleiro, Matelândia, 
Paiçandu, Paranaguá, 
Pato Branco, Pinhais, 
Porecatu, São José dos 
Pinhais, São Pedro do 
Ivaí e Umuarama.

Fonte: Agência de Notícias do PR.
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