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PREVINA-SE DO
CORONAVÍRUS

Adiamento da AGO -
Cooperativa de Distribuição 
de Energia Elétrica de Castro 

__________

A Cooperativa de Distribuição de Energia 
Elétrica de Castro (CASTRO-DIS) comunica o 
adiamento da Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
inicialmente convocada para o dia 27 de março. 

A decisão foi tomada pelo Conselho 
Administrativo com o intuito de evitar a 
potencial exposição dos associados ao 
Coronavírus (COVID-19), entendendo ser mais 
prudente para o momento o adiamento da AGO. 
O Conselho comunicará por meio de Edital, nos 
termos do Estatuto Social a convocação para 
uma nova data da AGO. 

A CASTRO-DIS, por meio de sua Administração, 
conta com a compreensão de todos para este 
momento de pandemia. 

Medidas de Contingência 
para Propriedades Rurais - 
Cordeiro Castrolanda
Redução do contato entre os colaboradores: 
- crie escalas de trabalho para minimizar o 
contato; 
- reforce a limpeza de superfícies, bancadas, 
balcões, dentre outros; 
- mantenha as áreas de trabalho ventiladas; 
- priorize o uso de luvas durante o trabalho. 

Fornecedores: 
- receba apenas os materiais indispensáveis 
para a propriedade; 
- evite contato pessoalmente com os 
fornecedores; 
- importante desinfetar todas as embalagens 
antes de entrar no local de armazenamento.

Resíduos: 
Resíduos derivados da limpeza e desinfecção 
devem ser descartados como resíduos sólidos, 
sendo entregue ao serviço de coleta. 

Armazene em local seguro, protegido da chuva 
e de contato dos animais, até a coleta ou o 
descarte.

Em caso de dúvidas, consultar seu técnico ou 
diretamente a Secretaria de Saúde de seu 
Município.

'Imploro que 
líderes se 
unam', diz 
diretor da
OMS ao 
lançar plano 
humanitário 
contra 
coronavírus
A Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) lançou 
nesta quarta-feira 
(25) um plano 
humanitário para 
apoiar países 
mais vulneráveis 
à pandemia de 
coronavírus e 
voltou a reforçar 
a importância de 
o mundo adotar 
medidas de 
quarentena e 
isolamento social 
para conter a 
transmissão do 
vírus, que tem se 
acelerado nas 
últimas duas 
semanas.

Fonte: G1

Maia defende 
redução de 
salário nos 
Três Poderes 
e de 
concursados
O presidente da 
Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), 
afirmou que a 
folha de 
pagamento da 
União atinge um 
valor de R$ 200 
bilhões e que 
uma economia de 
15% a 20% por 
mês poderia 
ajudar a conter a 
crise do 
coronavírus. O 
deputado trata o 
problema como 
situação de 
guerra. Entre 
outros pontos, 
defendeu a 
redução do 
salário de 
funcionários 
públicos 
concursados ou 
dos eleitos nos 
Três Poderes — 
Executivo, 
Legislativo e 
Judiciário.

Fonte: Correio
Braziliense 

OMS cria 
canal no 
WhatsApp 
para informar 
avanço e tirar 
dúvidas sobre 
coronavírus
A OMS 
(Organização 
Mundial da 
Saúde) lançou no 
WhatsApp um 
sistema gratuito 
para tirar dúvidas 
e informar sobre a 
evolução do novo 
coronavírus e os 
cuidados para 
conter a 
disseminação da 
doença. 
Inicialmente 
lançada em inglês 
a ferramenta 
responde uma 
série de 
solicitações por 
meio de 
mensagens 
automáticas e 
funciona 24 
horas. 

Fonte: Folha 
de São Paulo

EM ISOLAMENTO
Pessoa que testou positivo para o Covid-19.

EM QUARENTENA
Pessoa que esteve em contato com alguém
que tem o vírus e está aguardando para ver
se tem sintomas,

EM DISTANCIAMENTO SOCIAL
Pessoa que está fazendo a sua parte
para reduzir o risco de transmissão.


