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D E  C U R I T I B A

A Secretaria de Esta-
do da Saúde divulgou 
ontem 674 novas con-
firmações e 14 mortes 
pela infecção causada 
pelo novo Coronavírus. 
O acumulado desde o 
início dos registros, em 
março, é de 14.336 casos 
confirmados e 442 mor-
tos pela Covid-19. On-
tem havia 451 pacientes 
internados, sendo 319 
em leitos SUS (134 em 
UTI e 185 em leitos clí-
nicos/enfermaria) e 132 
em leitos particulares 
(50 em UTI e 82 em leitos 
clínicos/enfermaria).

Todos os 14 pacientes 
com mortes relatadas 
ontem estavam inter-
nados. São sete mulhe-
res e sete homens, com 

Durante a pandemia, Estado acumula 14.336 casos e 442 óbitos

Paraná confirma 674 casos 
e 14 mortes por Covid-19

idades que variam de 
30 a 95 anos. Os óbitos 
ocorreram entre os dias 
16 e 21 de junho. Os 
pacientes que falece-
ram residiam em Curi-
tiba (4), Cascavel (3), 
Londrina (2), Fazenda 

Rio Grande (1), Foz do 
Iguaçu (1), Ibema (1), 
Paranaguá (1) e Vera 
Cruz do Oeste (1).

Das 399 cidades pa-
ranaenses, 328 têm ao 
menos um caso con-
firmado de Covid-19. 

No boletim de ontem, 
Cândido de Abreu, Ipo-
rã, Jaboti, Lupionópolis 
e Nova Prata do Iguaçu 
registraram casos pela 
primeira vez. Em 116 
municípios há óbitos 
pela doença. n

Saúde discute prevenção 
com trabalhadores 
de frigoríficos

O secretário de Esta-
do da Saúde, Beto Preto, 
participou na sexta-feira 
(19) de uma reunião on-
line com representantes 
dos trabalhadores das 
indústrias de alimentos. 
Mais de 20 pessoas liga-
das aos sindicatos, asso-
ciações e federações que 
representam os cerca de 
100 mil funcionários de 
empresas frigoríficas 
puderam discutir dire-
tamente com o secretá-
rio medidas e situações 
ligadas ao setor.

O Paraná tem mais de 
300 frigoríficos, muitos 

instalados em cidades 
de pequeno porte. A Se-
cretaria da Saúde inspe-
cionou 42 empresas do 
setor com mais de 500 
funcionários e monito-
ra todos os frigoríficos 
com orientações, mape-
amento de risco e con-
dução de casos. Até o dia 
9 de junho, havia o regis-
tro de 567 trabalhadores 
com diagnóstico posi-
tivo para Covid-19, dois 
óbitos (um trabalhador 
e um contato) e mais 17 
casos confirmados que 
são contatos de empre-
gados das empresas. n

Secretário Beto Preto participou 
de reunião online com entidades do setor
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Todos os 14 pacientes com mortes relatadas ontem estavam internados em hospitais
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