
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, 
afirmou que a fundação trabalha para 
desenvolver uma vacina própria contra a 
doença do novo Coronavírus, mas também se 
integra a um painel internacional que reúne 
esforços diversos ao redor do mundo. A 
presidente da Fiocruz argumenta que a 
Assembleia Mundial da Saúde definiu que 
vacinas contra a doença do Coronavírus 
devem ser consideradas um bem público e, 
portanto, quem alcançar um resultado bem 
sucedido deve permitir a reprodução em 
outros laboratórios. Leia Mais

Boletim Informativo 
Coronavírus
  

A Covid-19 avançou no Brasil em todas as 
faixas etárias entre abril e maio, mas um 
grupo que até o início de abril era pouco 
representado nas estatísticas teve um 
aumento mais significativo no período: o de 
crianças de até nove anos. Levantamento de 
exames realizados em uma rede de 
laboratórios privada apontou que o número 
de crianças de até nove anos com teste 
positivo para Covid-19 aumentou sete vezes 
em um mês. Em todo o estado de São Paulo, 
até o dia 3 de abril eram 15 os casos de 
Covid-19 na faixa etária de 0 a 9 anos. Já em 
maio, 755 crianças tiveram resultado 
positivo para o novo Coronavírus, um 
aumento de 50 vezes. Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 26/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Vigilâncias sanitárias serão responsáveis 
por fiscalizar uso de máscaras no Paraná
A fiscalização sobre o uso obrigatório de 
máscaras em espaços de uso público ou 
coletivo será realizada pelas vigilâncias 
sanitárias do Estado e dos municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições. As 
determinações constam no decreto 4692/20, 
que regulamenta a lei estadual 20.189 que 
instituiu a obrigatoriedade do uso das 
máscaras no Estado enquanto durar a 
pandemia. O decreto estabelece que a 
abordagem inicial para pessoas flagradas sem 
o equipamento de proteção deverá ser na 
forma de advertência verbal para instruir 
sobre a necessidade de adoção de medidas 
preventivas contra a Covid-19. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná

Casos de Covid em crianças até 9 anos 
cresceram 50 vezes em SP no último mês

Fonte: Folha de S. Paulo

GERAL

Fonte: CNN Brasil

O Ministério da 
Economia autorizou 
a contratação 
temporária de 
5.158 profissionais 
de saúde para 
ações de 
enfrentamento a 
Covid-19. A 
portaria foi 
publicada hoje, 26, 
no Diário Oficial da 
União (DOU). Os 
profissionais 
poderão ser 
contratados já a 
partir deste mês de 
maio e os contratos 
terão validade de 
até seis meses. A 
remuneração e a 
distribuição dos 
profissionais ficarão 
a cargo do 
Ministério da 
Saúde. Leia Mais

Saúde irá 
contratar 5 mil 
profissionais 
temporários para 
combater Covid-19

Um grupo de 
empresas de 
tecnologia está 
trabalhando em um 
pequeno adesivo 
que pode ser usado 
para monitorar 
temperaturas 
corporais elevadas 
que às vezes podem 
indicar os primeiros 
sintomas de 
Covid-19. O 
microchip será 
produzido em uma 
fábrica operada 
pela SkyWater 
Technology. O 
grupo tem como 
objetivo produzir 
um dispositivo que 
pode ser fabricado 
em larga escala 
para monitorar 
remotamente as 
temperaturas. 
Leia Mais

Empresas de 
tecnologia criam 
adesivo que monitora 
temperatura para 
combater Covid-19

Fonte: Reuters

Casos recuperados
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Fonte: Exame

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

ÁLCOOL GEL  
RECEITAS DE 

CASEIRO FUNCIONA?    

Não, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a 
Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) não divulgaram receita de gel para 
fazer em casa. 

Esse processo de produção caseira pode, 
inclusive, ser prejudicial à saúde.

Tanto álcool em gel quanto água e sabão 
são eficazes para matar vírus que podem 
estar nas mãos ou outra parte do corpo.

*Para combater as fake news sobre saúde, 
entre em contato pelo WhatsApp do 
Ministério da Saúde (61 99289-4640). 
Qualquer cidadão pode enviar mensagens 
com imagens ou textos que tenha recebido 
nas redes sociais para confirmar se a 
informação procede. 

Fonte: Global Overview of Covid-19 Impact on Elections; Arte: Poder 360

Eleições adiadas pela Covid-19 

57 pleitos já foram remarcados por conta da pandemia. Dados até 22 de 
maio de 2020, por tipo.  

045 - Terça-feira, 26 de maio de 2020

Casos confirmados

Balanço

Desde a última semana 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

Fiocruz trabalha em vacina contra 
Covid-19 e pode produzir doses 
concorrentes

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; 

Confira a seguir o cronograma para o mês 
de maio: 

Coleta Seletiva - 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.

ulPiraí do S
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

- 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.      

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

Castro

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107091&tit=Vigilancias-sanitarias-serao-responsaveis-por-fiscalizar-uso-de-mascaras
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/casos-de-covid-em-criancas-ate-9-anos-cresceram-50-vezes-em-sp-no-ultimo-mes.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/26/fiocruz-desenvolve-estudo-por-vacina-contra-covid-19-e-pode-produzir-doses
https://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN2321TP-OBRIN
https://exame.com/carreira/saude-ira-contratar-5-mil-profissionais-temporarios-para-combater-covid-19/

