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Atualização de Cadastro 
de Cooperados

__________

O Setor de Cadastro de Cooperados está 
trabalhando remotamente na atualização dos 
cadastros com o intuito de validar informações 
e atualizá-las. 

Também esta disponível a atualização cadastral 
pelo site da Cooperativa (castrolanda.coop.br), 
acessando o Portal do Cooperado. Confira o 
passo a passo: 

Os atendimentos seguem pelos contatos abaixo: 
Edina, Kimberly e Ana Luiza: (42) 3234-8246 
Edina Stresser: (42) 9 9124-9580
Roselia Gomes da Silva: (42) 9 9129-3268 
e-mail: cadastrocooperado@castrolanda.coop.br

QUANDO IR A UMA 
UNIDADE DE SAÚDE?

BC prevê zero 
crescimento 
da economia 
em 2020 por 
coronavírus

O Banco Central 
cortou sua 
projeção para o 
Produto Interno 
Bruto (PIB) a zero 
em 2020, ante 
crescimento de 
2,2% calculado 
em dezembro, 
destacando que a 
estabilidade 
agora vista está 
associada a 
impactos 
econômicos 
"expressivos" 
decorrentes da 
pandemia de 
coronavírus.

Fonte: Época 
Negócios

Coronavírus 
não foi 
criado em 
laboratório, 
mostra estudo

O vírus surgiu de 
mutações na 
natureza e não foi 
criado em 
laboratório. É o 
que aponta um 
grande estudo 
realizado por 
pesquisadores do 
Scripps Research 
Institute e 
publicado na 
revista 
especializada 
"Nature 
Medicine".

Fonte: Terra

G20 vai 
injetar 
5 trilhões 
de dólares 
na economia 
mundial

Os líderes dos 
países do G20 
anunciaram, 
nesta 
quinta-feira, em 
uma cúpula 
virtual, sua 
intenção de 
injetar mais de 
5 trilhões de 
dólares na 
economia 
mundial, a fim 
de combater as 
repercussões 
sociais, 
econômicas e 
financeiras do 
Coronavírus.

Fonte: AFP

Falta de ar (fôlego curto) + 
febre por mais de 24h. 

ESTÁ COM OUTROS SINTOMAS? 
Antes de sair de casa ligue para a 
Ouvidoria-Geral da Saúde.

TELEFONE: 
0800-644-4414
(41) 3330-4414

WHATSAPP:
(41) 99117-3500

QUANDO REALIZAR O 
TESTE DA COVID-19?
Apenas quando tiver o encaminhamento médico.  

REGIONAL 

Paraná lança aplicativo para ajudar no 
combate à Covid-19

O Governo do Paraná apresentou uma solução tecnológica 
para acompanhar pessoas com sintomas e ajudar no 
controle à circulação do novo coronavírus no Estado. O 
aplicativo COVID19 Paraná ajudará ainda na avaliação de 
sintomas da população local pois, além de dados cadastrais, 
contará com um questionário epidemiológico auto aplicável.

Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

MUNDO

SP anuncia repasse de R$ 218 mi para 
combater coronavírus

A divisão dos recursos será feita por critério demográfico – 
quanto maior a população, maior o repasse – e referenciada 
no piso de atenção básica do SUS, que é de R$ 4. Serão três 
faixas populacionais de repasses referenciados em pisos de 
R$ 8, R$ 10 e R$ 12 por habitante. O dinheiro será usado 
para instalação de centros de triagem e atendimento a casos 
suspeitos de coronavírus, além da realização de testes.

Fonte: Governo de São Paulo 

Mapa da disseminação do 
Coronavírus

Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA). Arte: BBC


