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O índice de isolamento social no estado de 
São Paulo foi de 55% no final de semana. 
Este é o melhor número alcançado no 
estado desde o dia 03 de maio. O governo 
paulista afirma que 55% é o mínimo 
aceitável para evitar medidas mais duras no 
combate ao novo coronavírus, como o 
lockdown. O isolamento social é uma 
obsessão das autoridades de saúde porque é 
o melhor meio de conter a taxa de 
contaminação e dar aos governos "tempo" 
para evitar o colapso do sistema de 
atendimento. Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 25/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Reforço na testagem trará quadro amplo 
da Covid-19 no Paraná
O Governo do Estado está ampliando 
testagem para a Covid-19 no Paraná. O 
processo iniciado nos últimos dias será 
reforçado ao longo das próximas semanas. A 
estratégia ajuda na identificação e controle 
do Coronavírus e passa pela distribuição de 
230 mil testes rápidos aos municípios, além 
do aumento da capacidade de diagnóstico por 
meio do RT-PCR, considerado padrão ouro 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A 
previsão da Secretaria de Estado da Saúde é 
realizar 200 mil testes RT-PCR nos próximos 
meses. A tendência é que também aumente o 
número de casos confirmados no Estado, já 
que a testagem em massa trará um panorama 
mais claro de quem pegou a doença, inclusive 
identificando casos leves. Leia Mais
Fonte: Sesa/PR

Isolamento em SP chega a 55% e atinge 
melhor índice desde início de maio

Fonte: UOL
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Fonte: Governo de S. Paulo

A Organização 
Mundial de Saúde 
(OMS) anunciou, 
nesta segunda-feira, 
25, que suspendeu 
temporariamente 
testes com a 
cloroquina e a 
hidroxicloroquina 
para tratar a 
Covid-19. A decisão 
foi tomada dentro 
dos ensaios 
Solidariedade, 
iniciativa 
internacional da 
OMS para buscar 
tratamentos contra 
a doença. O 
diretor-geral da 
entidade, Tedros 
Ghebreyesus, 
afirmou que a 
suspensão foi 
determinada depois 
de um estudo 
publicado na revista 
científica "The 
Lancet". Leia Mais
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O Comitê Gestor do 
Fundo de 
Financiamento 
Estudantil (Fies) 
autorizou a 
suspensão das 
parcelas dos 
contratos de 
financiamento 
estudantil 
concedidos com 
recursos do Fies, 
que estejam na fase 
de utilização, 
carência ou 
amortização, 
durante o estado de 
calamidade pública 
em razão da 
pandemia de 
covid-19. A 
resolução foi 
publicada hoje (25) 
no Diário Oficial da 
União. O estudante 
que tiver interesse 
em suspender as 
parcelas deverá se 
manifestar junto ao 
banco até 31 de 
dezembro. 
Leia Mais
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Todo cuidado é pouco. Proteja-se 
e cuide de quem você ama!

TRANSMITIR O 
CORONAVÍRUS? 

PESSOAS SEM 
SINTOMAS PODEM   

A principal maneira pela 
qual a doença se espalha 
é através de gotículas 
respiratórias expelidas por 
alguém que está tossindo. 

O risco de contrair COVID-19 de alguém 
sem sintomas é baixo. No entanto, muitas 
pessoas com COVID-19 experimentam 
apenas sintomas leves, isto é 
particularmente verdade nos estágios 
iniciais da doença. 

Portanto, é possível contrair COVID-19 de 
alguém que tenha, por exemplo, apenas 
uma tosse leve e não se sinta doente, por 
exemplo.

Fonte: Ministério da Saúde; Arte: Poder 360

Hospitalizações - Covid-19 
no Brasil
Internações por SRAG (Síndrome respiratória aguda grave) já são 13 vezes 
o número registrado na mesma semana de 2019. 
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Casos confirmados

Balanço

Expediente Lojas
Agropecuárias
A Unidade de Negócios Leite informa que em 
virtude da realização dos inventários de 
estoques semestrais as Lojas Agropecuárias 
estarão fechadas conforme cronograma 
abaixo:

Loja Agropecuária Matriz

Loja Agropecuária Piraí do Sul

Loja Agropecuária Ventania

Loja Agropecuária Itaberá

Loja Agropecuária Itapetininga

Centro de Distribuição

29 e 30/05

26 e 27/06

19 e 20/06

12 e 13/06

 10 e 11/07

17 e 18/07

24 e 25/07

Obs: A Loja Matriz realizará atendimento de 
plantão nos dias em que estiver fechada 
somente com apresentação de receita.

Lojas Junho JulhoMaio

Desde o sábado, 23, a limpeza das mesas nos 
prédios administrativos foram 
intensificadas.

O Setor de Facilities solicita o apoio de todos 
os colaboradores para que não deixem 
pertences pessoais, profissionais e materiais 
de expediente sobre a mesa.

Limpeza das Mesas - Setores 
Administrativos

Pesquisadores desvendam mecanismo 
que torna doença mais grave 
em diabéticos

Estudo apoiado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo é liderado 
por professor da Unicamp. Um grupo 
brasileiro de pesquisadores desvendou uma 
das causas da maior gravidade da Covid-19 
em pacientes diabéticos. Como mostraram os 
experimentos feitos em laboratório, o teor 
mais alto de glicose no sangue é captado por 
um tipo de célula de defesa conhecido como 
monócito e serve como uma fonte de energia 
extra, que permite ao vírus se replicar mais 
do que em um organismo saudável. Leia Mais
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