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 DESTAQUES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 

 Nas últimas 24 horas
621 casos, com 6 mortes
COVID
11 mortes (nove só em São Paulo)

 Governo do E
a transferência de R$ 58 milhões dos demais Poderes de Santa Catarina, 
sendo R$ 20 milhões da Assembleia Legislativa, R$ 20 milhões do Tribunal 
de Contas do Estado, R$ 10 milhões do Tribunal d
do Ministério Público.

 É importante relatar que os casos que estão chegando no Alô Coronavírus 
Caçador são casos mais prevalentes de resfriado comum, sem sinais de 
alarme. 

o

 Informamos 
declaração de isolamento social 
estão sendo notificados para a Polícia Milit
está sendo obrigatório.
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DESTAQUES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

Nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados no Brasil subiu para
621 casos, com 6 mortes confirmadas tendo relação com infecção por 
COVID-19. Não oficialmente, os números de agora a tarde 
11 mortes (nove só em São Paulo). 

Governo do Estado cria fundo para combate à COVID
a transferência de R$ 58 milhões dos demais Poderes de Santa Catarina, 
sendo R$ 20 milhões da Assembleia Legislativa, R$ 20 milhões do Tribunal 
de Contas do Estado, R$ 10 milhões do Tribunal de Justiça e R$ 8 milhões 
do Ministério Público. 

É importante relatar que os casos que estão chegando no Alô Coronavírus 
Caçador são casos mais prevalentes de resfriado comum, sem sinais de 
alarme.  

o As orientações continuam sendo repouso em casa e ciência que
casos de sintomas respiratórios podem durar 7 a 10 dias, porém 
não pode haver a piora progressiva desses sintomas.

Informamos à população que todos que estão recebendo atestado ou 
declaração de isolamento social baseados na Lei n° 13.979, Art. 3°, § 3°, 
estão sendo notificados para a Polícia Militar, pois o isolamento social 
está sendo obrigatório. 
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, o número de casos confirmados no Brasil subiu para 
as tendo relação com infecção por 

Não oficialmente, os números de agora a tarde são 801 casos e 

COVID-19, o fundo receberá 
a transferência de R$ 58 milhões dos demais Poderes de Santa Catarina, 
sendo R$ 20 milhões da Assembleia Legislativa, R$ 20 milhões do Tribunal 

e Justiça e R$ 8 milhões 

É importante relatar que os casos que estão chegando no Alô Coronavírus 
Caçador são casos mais prevalentes de resfriado comum, sem sinais de 
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Dados do Alô Coronavírus Caçador: 

 Ligações recebidas 115 ligações 

 Casos que mantém acompanhamento da orientação: 18 

 Casos melhorados: 10 
  

 


