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A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo) aprovou um projeto de lei 
que antecipa o feriado de 9 de julho 
(Revolução Constitucionalista) para a 
próxima segunda-feira, 25. A medida vale 
para todo o estado. O objetivo é tentar 
ampliar o isolamento social em São Paulo, 
que concentra a maioria dos casos 
confirmados e mortes pela covid-19 e se 
transformou no epicentro do novo 
coronavírus no país. Leia Mais 

Casos confirmados

 76.871
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 22/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Coronavírus já alcança mais da metade 
das cidades do Paraná

O novo Coronavírus alcançou mais da metade 
dos municípios do Paraná nesta semana, 
exatos 71 dias depois dos primeiros casos 
surgirem em Curitiba e Cianorte. Segundo o 
boletim epidemiológico da Secretaria de 
Estado da Saúde, 201 dos 399 municípios 
(50,3%) já registram ao menos um caso e 52 
ao menos um óbito (13%). A média desde a 
chegada da pandemia no Estado tem sido de 
39 casos por dia, mas houve evolução nos 
últimos dias. Mesmo diante dessa evolução, o 
Paraná mantém o menor índice de casos do 
País por 100 mil habitantes, com incidência 
de 24,6. A média nacional é de 147,6 e a 
regional (Sul) de 46,3. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Alesp aprova feriado no estado de 
São Paulo na segunda-feira

Fonte: UOL

GERAL

Anvisa aprova teste de anticorpos 
para o Coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou o teste sorológico Elecsys, 
da farmacêutica Roche, para uso no Brasil. O 
exame analisa amostras de sangue em 
busca de anticorpos que mostram se a 
pessoa foi infectada pelo novo Coronavírus 
e se possui anticorpos para a doença. A 
empresa havia anunciado planos de 
começar a vender o produto no País em 
maio. O teste sorológico possui até 100% de 
sensibilidade na detecção de anticorpos 
contra o covid-19 e especificidade maior 
que 99,8% para o SARS-Cov-2, evitando 
falsos positivos com outros tipos de 
Coronavírus. Leia Mais 
Fonte: Exame

Técnica utiliza a 
genética do vírus 
para sua detecção e 
sem risco de 
falsos-positivos, 
segundo o Hospital. 
O Hospital Israelita 
Albert Einstein, de 
São Paulo, anunciou 
que conseguiu 
desenvolver um 
nova forma de 
testar e diagnosticar 
para Covid-19, que 
pode aliviar o 
gargalo de testagem 
no país. A técnica, 
que utiliza a 
genética, tem a 
vantagem de 
conseguir processar 
mais de 1.500 
amostras 
simultaneamente, 
acelerando o 
procedimento em 
até 16 vezes na 
comparação com o 
teste RT-PCR, 
considerado o 
"padrão-ouro".
Leia Mais

Teste de Covid-19 
do Einstein amplia 
em 16 vezes 
capacidade de 
testagem

A Universidade de 
Oxford anunciou 
nesta sexta-feira, 
22, que está 
recrutando mais de 
10 mil voluntários 
do Reino Unido 
para a realização 
das próximas fases 
de um estudo para 
testar uma vacina 
para covid-19. Além 
de verificar a 
eficácia do 
imunizante, a etapa 
vai avaliar se as 
doses causam 
efeitos colaterais 
considerados 
inaceitáveis. Até o 
final do estudo, os 
participantes não 
vão saber se 
receberam a nova 
vacina ou um 
imunizante que será 
utilizado como 
controle. Leia Mais

Universidade de 
Oxford começa a 
imunizar voluntários 
em teste de vacina 
para Covid-19

Fonte: Terra

Casos recuperados

314.769
Brasil

Brasil
125.960

2.810
Paraná

1.680
Paraná

31.209
São Paulo

Balanço 

Fonte: Olhar Digital

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

INFECÇÃO POR 
COVID-19?

FUMANTES CORREM 
MAIOR RISCO DE  

Os fumantes podem já ter 
doença pulmonar ou 
capacidade pulmonar 
reduzida, o que 
aumentaria muito o 
risco de doença grave.

Outros produtos para fumar, 
como bongs, que geralmente envolvem 
o compartilhamento, podem facilitar a 
transmissão da COVID-19 em ambientes 
comunitários e sociais.

Condições que aumentem as necessidades 
de oxigênio ou reduzem a capacidade do 
corpo de usá-lo adequadamente colocam 
os pacientes em maior risco de doenças 
pulmonares graves, como pneumonia.

Fonte: Universidade Estadual Paulista - Unesp

A COVID-19 e as centralidades 
urbanas
Densidade por região. 

043 - Sexta-feira, 22 de maio de 2020

As Coletas Seletivas para 2020 acontecerão 
nos meses de maio, agosto e dezembro.

Orientações para o descarte correto: 
- Os resíduos descartados com suspeita de 
contaminação pela Covid-19 devem ser 
armazenados separadamente dos demais;

- Identifique as embalagens no ato da coleta 
e informe ao coletor; 

- Os resíduos provenientes de pacientes 
suspeitos ou confirmados pelo 
Coronavírus, devem ser 
enquadrados na categoria A1, 
sendo assim, devem estar em 
sacos brancos, identificados pelo 
símbolo de infectante. Deve-se 
também identificar o exterior da bombona. 

Confira a seguir o cronograma para o mês de 
maio:

Coletas Seletivas - Maio

*As datas podem sofrer alterações devido a 
pandemia do novo Coronavírus. 

Dúvidas, entrar em contato pelos telefones 
46 3536-5078 ou 67 3363-6067, ou com a 
Loja Agropecuária Matriz pelo 42 3234-1056.

Castro 
Segunda-feira - 25/05
Cidade do Leite, das 14h às 15h30 
Igreja de São Sebastião/Maracanã, das 16h 
às 17h 

Terça-feira - 26/05
Igreja do Abapan, das 08h às 09h30
UPL do Socavão, das 10h às 10h30
Igreja do Socavão, das 13h às 14h
Escola das Pedras, das 15h às 16h

Sexta-feira - 29/05
Igreja do Tronco, das 14h30 às 15h30
Igreja dos Agostinhos, das 16h30 às 17h00

Piraí do Sul
Quarta-feira - 27/05
Recanto das Brotas, das 08h30 às 09h30
Igreja da Ressaca, das 10h às 11h
CTG/Ventania, das 14h às 15h 

São Paulo 
Quinta-feira - 28/05
Ponte Alta/Itararé, das 10h às 11h
Engenheiro Maia (Sitio Caete)/ Itararé, das 
14h30 às 15h30

Ipiranga/Carambeí
Sexta-feira - 29/05
Povoado Riozinho/Ipiranga, das 10h às 11h
Boqueirão/Carambeí, das 13h30 às 14h00

Casos confirmados

Balanço

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107112&tit=Coronavirus-ja-alcanca-mais-da-metade-das-cidades-do-Parana
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/22/feriado-segunda-votacao-alesp-aprova.htm
https://exame.com/ciencia/anvisa-aprova-teste-de-anticorpos-para-o-coronavirus-criado-pela-roche/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/oxford-recruta-mais-de-10-mil-voluntarios-para-testes-com-vacina-para-covid-19,7ecb41735b44fbea65a9981530d3f452yjo5rp7t.html
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/novo-teste-de-covid-19-do-einstein-amplia-em-16-vezes-capacidade-de-testagem/101085

