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De acordo com o bole-
tim da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Araucária 
(SMSA) desta quinta-feira 
(08), o município chegou 
a 70 óbitos relacionados à 
Covid-19. Se por um lado, 
o município vê o índice de 
pessoas recuperadas cada 
vez maior (87,7% do total 
de casos positivos  já estão 
recuperados, conforme 
o boletim desta quinta-
feira), por outro, há uma 
preocupação dos órgãos 
de saúde para que todos 
(instituições e população) 
mantenham as medidas 
de prevenção que, com-

Balanço do município aponta que 87,7% se recuperaram da doença

A tão esperada ilu-
minação na pista de 
caminhada do Parque 
Verde já está sendo 
realizada. Serão 1281 
metros, com todas as 
lâmpadas em LED. O 
serviço é executado 
pelo setor de Ilumina-
ção Pública do municí-
pio, com recursos pró-
prios da Prefeitura. Se 
o tempo firmar, tudo 
poderá ficar pronto 
ainda nesta semana.

De acordo com a di-
retora de Iluminação 
Pública, Mávila Falcão, 
essa é uma solicitação 

que vem sendo feita pe-
los moradores, sobre-
tudo quem visita com 
frequência o Parque. 
“Estamos atendendo 
a um pedido de segu-
rança da população. Ao 
garantir a iluminação 
da pista de caminha-
da, garantimos que ela 
seja usufruída pelas 
pessoas, sem que elas 
sintam medo de qual-
quer situação”, afirma.

O horário de fun-
cionamento do Parque 
Verde, na pandemia, 
tem sido das 6h às 
20h.n

Araucária registra 70 mortes 
pelo novo Coronavírus

Pista do Parque 
Verde vai contar com 
iluminação de LED

Colombo tem 2872 
recuperados da Covid-19

Serão 1281 metros, com todas as lâmpadas em LED

O levantamento aponta que 132 pessoas 
estão aguardando os resultados dos exames

O novo boletim dos 
casos de Coronavírus, 
seguindo os protocolos 
da Secretaria de Estado 
de Saúde (Sesa), a Prefei-
tura Municipal por meio 
da Secretaria de Saúde, 
no seu departamento 
de Epidemiologia e Pro-
moção à Saúde, con-
firma nesta terça-feira, 
06, que o município re-
gistra, infelizmente, 148 
óbitos por Coronavírus. 
Colombo tem até o mo-
mento 3669 casos positi-
vos de Covid-19 – sendo 
que destes, 2872 já estão 
recuperados.

O balanço epide-

miológico, de número 
145, indica que 20 pa-
cientes infectados es-
tão hospitalizados. O 
levantamento aponta 
ainda que 132 pessoas 
estão aguardando os 
resultados dos exames 
comprobatórios, sem 
necessariamente es-
tarem hospitalizados. 
Outras 3278 pessoas 
sintomáticos respira-
tórios (que apresentam 
algum sintoma gripal 
– considerados leves) 
estão em isolamento 
domiciliar – sendo que 
deste total, 5308 já estão 
recuperadas.n

provadamente, têm efeito 
importante na prevenção e 
no combate à circulação do 
novo Coronavírus. 

Conforme os órgãos de 
saúde, as máscaras (de uso 
obrigatório - lei estadual nº 
20.189/2020) devem conti-
nuar fazendo parte da ro-
tina de todos, inclusive de 
quem já se recuperou da 
Covid-19. Quem, por conta 
própria, deixa de fazer uso 
da máscara pode se colocar 
ou colocar colegas de tra-
balho e familiares em risco. 
A higienização frequente 
das mãos, o distanciamen-
to entre as pessoas.n

Prefeitura de Araucária ressalta que as 
medidas de prevenção precisam continuar
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