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A Medida Provisória nº 927/2020 possibilitou 
ao empregador a suspensão e o parcelamento, 
sem multa e encargos, do recolhimento do 
FGTS das competências referentes a março, 
abril e maio de 2020. 

Essas competências poderão ser recolhidas ao 
FGTS parceladamente entre julho e dezembro 
de 2020, sem impacto na regularidade dos 
empregadores junto ao FGTS (CRF). Tudo será 
feito de maneira 100% digital, sem precisar ir à 
agência bancária.

Dessa forma, Cooperados que utilizam o serviço 
de contabilidade da Castrolanda, e que 
quiserem suspender o recolhimento, devem 
entrar em contato com o Setor de Folha de 
Pagamento informando sobre o interesse até o 
dia 02 de Abril.

Informações com Marcos 
(marcos@castrolanda.coop.br), Michelly 
(michellyac@castrolanda.coop.br) ou 
pelo fone: (42) 3234-8068.

Suspensão no Recolhimento 
do FGTS

Castrolanda Revista
De olho no futuro
A edição desse trimestre conta com muitas 
novidades. Vamos falar sobre inovação, 
transformação digital, a força do cooperativismo 
e os diversos cenários do agronegócio. Mas a 
maior delas é que a Castrolanda Revista será 
majoritariamente digital, para que todos 
possam acessar e se informar de suas casas 
nesse momento tão difícil.

Estamos em meio a uma pandemia e temos 
feito grandes esforços no sentido para que a 
produção de itens essenciais não pare e o 
alimento chegue a milhares de famílias. 

Acesse a versão em pdf pelo nosso site para 
acompanhar a 11ª edição da Castrolanda 
Revista. Boa leitura!

Balanço 
Casos confirmados

3.417
Brasil

119
Paraná

1.223
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 26/03.  

CORONAVÍRUS: O QUE É O 
PERÍODO 
DE INCUBAÇÃO?
O Período de Incubação é o 
intervalo entre a data de 
contato com o vírus até o 
ínicio dos sintomas. No caso 
do Covid-10, já se sabe que 
o vírus pode ficar incubado 
por até 14 dias. 

Saiba mais: baixe o 
APP Coronavírus - SUS

REGIONAL 
Não acredite em fake news. Acesse os canais 
oficiais e denuncie

Não há cura mágica, solução imediata ou “números maiores 
que os reais” diante do novo coronavírus. A Covid-19 impôs 
desafios globais sem precedentes para as administrações 
públicas, principalmente pela necessidade de conter as 
aglomerações e melhorar as estruturas hospitalares dentro 
de prazo exíguo. Mas esse momento também renovou uma 
necessidade de primeira hora: a importância das fontes 
oficiais de informação e da comunicação pública, aliadas 
contra as fake news.

Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

O Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 
editou portaria, 
publicada no Diário 
Oficial da União 
desta sexta-feira 
(27), que trata de 
medidas essenciais 
para garantir o 
pleno 
funcionamento das 
cadeias produtivas 
de alimentos e 
bebidas, 
assegurando o 
abastecimento e a 
segurança 
alimentar da 
população, durante 
o estado de 
calamidade pública 
decorrente da 
pandemia do novo 
coronavírus 
(covid-19).

Governo fixa 
medidas 
para garantir 
a segurança 
alimentar 
da população

Fonte: Agência 
Brasil 

Fiocruz vai 
liderar ensaio 
clínico 
mundial da 
OMS sobre 
medicamentos 
no BR

A Fundação 
Oswaldo Cruz 
anunciou que vai 
liderar um ensaio 
clínico da 
Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) no Brasil 
sobre o 
Coronavírus, 
envolvendo 18 
hospitais em 12 
estados. O ensaio 
global avaliará, 
entre outras 
questões, o uso de 
medicamentos 
para o tratamento 
da doença.
Os estudos serão 
realizados no 
Centro Hospitalar 
que já está sendo 
construído no 
campus da 
Fundação, em 
Manguinhos, no 
Rio.

Fonte: Agência 
Saúde

Doação de 
sangue não 
pode parar 
com 
pandemia, 
orienta 
Ministério 
da Saúde

Diante da 
necessidade 
de manter os 
estoques e a 
rede abastecida 
de sangue, o 
Ministério da 
Saúde orienta à 
população que 
as doações de 
sangue devem 
continuar 
acontecendo 
neste momento 
em que o país 
registra casos 
e óbitos por 
coronavírus. 
É importante 
lembrar que 
não há um 
substituto para 
o sangue e a 
disponibilidade 
é essencial em 
diversas 
situações. 

Fonte: O Globo 

GERAL

Levantamento mostra que isolamento 
começou a achatar a curva de coronavírus 
em SP

Os dados do Ministério da Saúde, compilados pelo professor 
de física da Universidade de São Paulo (USP) José Fernando 
Diniz Chbaci, compararam os crescimentos do estado de São 
Paulo, do Brasil e do país sem o estado de São Paulo. Entre 
os dias 18 e 19 de março, cerca de uma semana após as 
primeiras ações para conter o vírus, como cancelamento de 
aulas em escolas e universidades, o número de casos 
confirmados no resto do país passa a ser maior do que no 
estado paulista. 

Fonte: Folha de São Paulo. Dados: Ministério da Saúde compilados
pela Universidade de São Paulo.  

Número de casos no país desde a 1º confirmação, há um mês 

Curva de crescimento do 
Coronavírus no Brasil e no mundo

Fonte: Organização Mundial da Saúde. Arte: G1


