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Transporte Colaboradores – Castro/PR
De acordo com o artigo 4º do decreto Nº 162/2020 da Prefeitura de Castro, os ônibus e 
outros veículos de transporte coletivo municipal não poderão trafegar com lotação 
superior a 50% de sua capacidade.

A Cooperativa Castrolanda destaca que segue rigidamente as orientações e demais ações 
com objetivo de zelar pela saúde e segurança de seus colaboradores, cooperados, clientes e 
parceiros.

Entrega de Uniforme
A entrega de uniformes está temporariamente suspensa. A decisão preza pela segurança 
dos responsáveis pela distribuição de uniformes e demais colaboradores.

Adiamento da Assembleia Geral Ordinária – AFCC
O Conselho de Administração da Associação dos Funcionários da Cooperativa Castrolanda 
(AFCC) deliberou pelo adiamento por prazo indeterminado da Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), que seria realizada até 31 de Março.

A AGO tem reunido anualmente mais de 30 (trinta) pessoas, o que está proíbido legalmente 
pelos riscos de propagação do referido vírus. Assim, deverá ser oportunamente convocada, 
em caráter extraordinário, em data a ser definida por este Conselho de Administração, tão 
logo a pandemia do Coronavírus (Covid-19) estiver sob controle.

Aniversariantes do Mês - Colaboradores
Informamos que a comemoração dos aniversariantes do mês de março para colaboradores 
está cancelada, esta ação se faz necessária para evitar a aglomeração de pessoas.

Com relação aos próximos meses, a atividade se mantém suspensa até que tenhamos um 
panorama mais claro e seguro.

Olimpíada de 
Tóquio é 
adiada para 
2021
O início estava previsto 
para 24 de julho de 2020, 
mas ficará apenas para 
2021, em função da 
pandemia espalhada pelo 
planeta. O anúncio foi 
feito pelo Japão nesta 
terça-feira (24), após 
reunião entre o primeiro 
ministro japonês, Shinzo 
Abe, e o presidente do 
Comitê Olímpico 
Internacional (COI), 
Thomas Bach.
Fonte: G1

Avanço do 
coronavírus 
provoca onda 
global
de golpes 
digitais
O avanço do coronavírus 
está gerando uma onda 
global de golpes digitais, 
que se aproveitam da 
incerteza para roubar 
dados, obter dinheiro e 
até servir de ponte para 
assaltos a residências. 
Segundo empresas de 
segurança digital, o 
movimento já chegou ao 
Brasil.
Fonte: Agência Estado

Incertos sobre a 
duração da 
crise, brasileiros 
temem perder 
renda, aponta 
Datafolha
Os brasileiros estão incertos 
sobre a duranção da crise. 
Metade da população prevê 
que coronavírus terá efeito 
prolongado na economia. O 
instituto realizou entrevistas 
a distância e não 
presencialmente para evitar 
o contato pessoal entre 
pesquisadores e 
entrevistados.
Fonte: Folha de S. Paulo

Balanço 
Casos confirmados

2016
Brasil

70 
Paraná

745
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 24/03.  

É sobre não transmitir,
é sobre amor, cuidado 
e cooperação.
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