
A partir de hoje, 29, os beneficiários do auxílio 
emergencial de R$ 600 – R$ 1,2 mil para mães 
solteiras – poderão pagar compras em cerca de 
3 milhões de estabelecimentos comerciais em 
todo o país por meio do celular. A Caixa 
Econômica Federal liberou uma atualização do 
aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento 
por meio de código QR. Segundo o 
vice-presidente de tecnologia do banco, 
Cláudio Salituro, a ferramenta foi desenvolvida 
em dez dias. Leia Mais

Boletim Informativo 
Coronavírus
  

A Secretaria da Saúde de São Paulo 
informou que o número de pacientes que 
tiveram alta após terem sido assistidos em 
hospitais do estado, por causa do novo 
Coronavírus, soma agora 18.955. O número 
é hoje 2,7 vezes maior que o total de óbitos, 
que neste momento está em 6.980. O estado 
tem hoje 4.701 pessoas internadas em 
unidades de terapia intensiva (UTIs) e 7.805 
em enfermarias para tratamento da 
Covid-19, doença causada pelo novo 
Coronavírus. Leia Mais 

 95.865
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 29/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Paraná ultrapassa 3 mil casos entre 
população economicamente ativa
A Secretaria de Estado da Saúde demonstra 
que a população economicamente ativa é a 
mais afetada pela pandemia do Coronavírus 
no Paraná. O informe mostra que 3.077 casos 
da Covid-19 são de pessoas entre 20 e 59 
anos. Isso representa 77% do total de 3.984 
casos no Paraná. Entre 22 de abril (dia em 
que essa métrica começou a ser computada) e 
28 de maio, a evolução foi percentualmente 
mais rápida entre os mais jovens e a 
população adulta na comparação com os 
idosos. Em números absolutos, foram 59 
novos casos entre crianças e adolescentes, 
2.293 entre adultos e 439 entre idosos. A 
faixa etária mais afetada pelo Coronavírus 
desde o começo da pandemia é de pessoas 
com 30 a 39 anos. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

SP: altas hospitalares após tratamento 
de Covid-19 são quase 19 mil

Fonte: Época Negócios

GERAL

Fonte:  Agência Brasil

Os executivos da 
indústria 
farmacêutica são 
otimistas, mas 
alertam que os 
desafios serão 
colossais para 
produzir e distribuir 
bilhões de doses 
necessárias. Mais de 
100 laboratórios de 
todo mundo lutam 
contra o tempo para 
produzir uma, ou 
várias, vacinas 
contra o novo 
Coronavírus. Destes, 
dez alcançaram a 
fase de testes em 
humanos até o 
momento. "A 
esperança de 
muitas pessoas é 
que consigamos 
uma vacina, talvez 
várias, até o fim do 
ano", disse o 
diretor-geral da 
AstraZeneca, Pascal 
Soriot. A empresa 
britânica está 
associada à 
Universidade de 
Oxford. Leia Mais

Indústria 
farmacêutica 
acredita em vacina 
contra Coronavírus 
ainda em 2020A China não 

registrou novos 
casos de 
Coronavírus nem 
nenhuma suspeita, 
segundo 
informações 
divulgadas pela 
Comissão Nacional 
de Saúde do país. A 
autoridade sanitária 
chinesa havia 
reportado duas 
novas infecções na 
quarta-feira, 27, 
ambas de pessoas 
que haviam voltado 
do exterior, 
enquanto na 
terça-feira houve 
uma, também das 
chamadas 
"importadas". Esta é 
a segunda vez que 
a China não detecta 
novos contágios 
desde que a 
pandemia começou. 
A primeira foi há 
cinco dias, embora 
na ocasião 
houvesse casos 
suspeitos.
Leia Mais

China não registra 
novos casos de 
Covid-19 nos 
últimos dois dias

Fonte: R7

Casos recuperados
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Fonte: AFP

Todo cuidado é pouco. Proteja-se 
e cuide de quem você ama!

PRONTO 
ATENDIMENTO?

DEVO IR AO 

Na dúvida, consulte a 
Assistente Virtual Unimed e 
saiba a recomendação para
o seu caso. 

Fonte: Ministério da Saúde; Arte: Poder 360

Mortes diárias e média móvel 
de 7 dias  
Curva permanente ascendente. 
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Casos confirmados

Beneficiários do auxílio emergencial 
podem pagar compras via celular

Atendimento Grife 

Balanço

Informamos que por motivo de inventário 
semestral, não haverá expediente na Grife 
Castrolanda no sábado, dia 30/05.

Agradecemos a compreensão de todos.

Para otimizar os fluxos e tornar a 
comunicação cada vez mais assertiva, a partir 
da próxima semana, o Boletim Informativo 
passa a ser produzido semanalmente e será 
veiculado toda terça-feira às 17h
exclusivamente com notícias, gráficos e 
materiais sobre a pandemia.

Em contrapartida, a Circular, publicação 
direcionada aos Cooperados, será retomada e 
com isso, terá sua veiculação às 
quintas-feiras também às 17h. Dessa forma, 
pedimos aos setores que caso tenham 
conteúdos a serem divulgados, que sejam 
encaminhados sempre até quarta-feira às 
17h45. 

Os setores podem encaminhar suas solicitações
via Qualitor > Comunicação e Marketing > Circular

Veiculação Boletim 
Informativo e Circular 

Clique aqui para acessar 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107220&tit=Parana-ultrapassa-3-mil-casos-entre-populacao-economicamente-ativa
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/05/sp-altas-hospitalares-apos-tratamento-de-covid-19-sao-quase-19-mil.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/compras-com-auxilio-emergencial-podem-ser-pagas-celular
https://noticias.r7.com/internacional/china-nao-registra-novos-casos-de-covid-19-nos-ultimos-dois-dias-29052020
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/05/29/interna_internacional,1151880/industria-farmaceutica-acredita-vacina-contra-coronavirus-ainda-2020.shtml
https://www.afcc.com.br/doacoes-covid
https://coronavirus.unimed.coop.br/

