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Fique em casa que ele vai embora
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha

------------------------------------------------------------------------------------

"Eu tive que montar um necrotério quase na frente da UPA"

Coronavírus pode ter causado
primeira morte, diz secretária

Em cima de uma caminhonete da Guarda Municipal, estacionada em rua que corta a Praça Pedro Kaled, a secretária municipal de Saúde
Lídia Kravutchke afirmou na tarde dessa quinta-feira (2), que "o município não possui estrutura para enfrentar o coronavírus e não é
para acreditar nos números da televisão, pois as mortes que estão ocorrendo é para multiplicar por três". Foi dela também a
afirmação de que "(...) nós já tivemos um primeiro óbito na noite retrasada [31 de março]. Das 10 horas da noite até às 5 horas da
manhã, estive batendo cabeça em grupos de como fazer. Era um suspeito, não tinha confirmação, não podia colocar em risco
ninguém. Então é grave (...)". Ao final disse que "tive que montar um necrotério quase na frente da UPA. Está lá uma puta de uma
estrutura do quartel".
Na mesma quinta-feira (2), um pouco antes e durante pronunciamento feito nas redes sociais com o prefeito Moacyr Fadel Junior, a secretária
Maria Lidia também afirmou que ocorreu um óbito, possivelmente em decorrência da Covid-19, no município.
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castrenses mostram o lado humanitário

Solidariedade contra a covid-19

A crise gerada pela pandemia do coronavírus também vem revelando fatores muito positivos, como a empatia e solidariedade das pessoas, que
diante da fase difícil que muitos estão enfrentando, decidem doar tempo e dinheiro para ajudar o próximo. Foi o caso por exemplo, de alguns
grupos de castrenses que estão somando esforços para fazer refeições e entrega-las para caminhoneiros que passam pela rodovia PR 151,
desde o sábado (28). A iniciativa conta com empresas, com a Cooperativa de Caminhoneiros Autônomos de Castro (Coopertrac), e com
empresários e pessoas que se disponibilizaram a ajudar individualmente, como o caminhoneiro Rosnei Cardoso.
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Confirmado primeiro caso de Covid-19 em
Palmeira
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Ruas de Tibagi recebem melhorias na
sinalização viária
Página 4

Impactos econômicos

Governadores debatem pandemia em
videoconferência

Governadores dos estados que formam o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) se reuniram na quinta-feira (02), por meio de
videoconferência, para debater questões de saúde e impactos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Em carta que
será encaminhada para a União, os governadores do Paraná e de mais seis estados mostram a preocupação do grupo com a abrupta queda
de arrecadação.
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Carambeí

Manutenção de estrada tem apoio de
produtor

A Secretaria Municipal de Obras de Carambeí realiza a manutenção da Estrada do São João, que serve de ligação com as regiões da
Santa Cruz, Balsa e Santo André. Nesta quarta-feira (1º),o produtor Cornélio de Roy (Toco), proprietário da Fazenda Capão Grande,
cedeu trator e uma carreta tanque para auxiliar no trabalho de compactação do cascalho.
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Tibagi

Novo decreto abre comércio a partir do dia 3

Na tarde de terça-feira (31) a Prefeitura publicou o decreto nº 727/2020 que autoriza a retomada do atendimento ao público de algumas
empresas, a partir desta sexta-feira (3). No dia 21 de março o poder executivo já havia decretado a suspensão do atendimento presencial,
através do decreto nº 721/2020, mantendo abertas só empresas com atividades consideradas essenciais, como mercados, mercearias,
farmácias, borracharias e oficinas mecânicas.
Página 8

Colheita e venda de pinhão estão
liberadas no Paraná desde dia 1º
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Castro

Polícia Civil elucida e prende envolvidos

Após investigação que durou cerca de um mês, policiais civis prenderam na quinta-feira (2), dois suspeitos de matarem um homem e
arrancarem o seu coração na localidade do Maracanã, em Castro.
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Telêmaco Borba tem uma das unidades

Antecipada entrega de três hospitais
Página 6

Referência em média e alta complexidade nos Campos Gerais

Hospital da UEPG completou 10 anos
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