
Uma "grande maioria" dos pacientes com 
formas leves da Covid-19 desenvolve 
anticorpos que podem imunizá-los por pelo 
menos "várias semanas" contra a doença, de 
acordo com um estudo co-conduzido pelo 
Instituto Pasteur da França. "Sabíamos que 
pessoas com formas graves da doença 
desenvolviam anticorpos nos primeiros 15 dias 
após o início dos sintomas. Agora sabemos que 
isso também é verdade para formas leves, 
mesmo que os níveis de anticorpos sejam mais 
baixos", explica em uma declaração um dos 
autores do estudo, Arnaud Fontanet, chefe do 
departamento de Saúde Global do Instituto 
Pasteur. Leia Mais
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O governador João Doria anunciou nesta 
quarta-feira, 27, o que chamou de 
"retomada consciente" da atividade 
econômica no estado de São Paulo em 
coletiva que foi realizada no Palácio dos 
Bandeirantes. Conforme já havia sido 
mencionado a flexibilização ocorrerá de 
forma gradual e heterogênea, de acordo 
com a evolução da pandemia em cada 
região. A partir de 1º de junho por 15 dias, 
manteremos a quarentena, porém, com uma 
retomada consciente de algumas atividades 
econômicas no estado de São Paulo." 
Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 27/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Paraná registra seis mortes por dia com 
suspeita ou confirmação da Covid-19
Média considera 411 mortes, segundo dados 
do Portal da Transparência do Registro Civil, 
com base nas certidões de óbitos. No país, a 
média diária é de 334. As primeiras 
confirmações oficiais completam dois meses 
nesta quarta-feira, 27. No momento, o avanço 
da pandemia no estado é tido como 
controlado. A taxa de mortes por Covid-19 
por milhão de habitantes é de 14 no Paraná, 
conforme a Sesa. No Brasil, a taxa é de 111 
óbitos por milhão de habitante. O 
crescimento da capacidade de testagem no 
estado, que deve chegar a 5,6 mil exames 
diários, vai aumentar o número de casos 
confirmados e, por outro lado, reduzir a taxa 
de letalidade da doença, avalia a diretora de 
Atenção e Epidemiologia da Sesa. Leia Mais
Fonte: G1

Doria anuncia 'retomada consciente' a 
partir de 1º de junho

Fonte: Estadão

GERAL

Fonte: AFP

O Reino Unido 
ministrará o 
antiviral remdesivir 
a alguns pacientes 
com Covid-19, que 
o medicamento tem 
mais probabilidade 
de beneficiar. O 
teste será feito 
como parte de uma 
colaboração com a 
fabricante Gilead 
Sciences, informou 
o Ministério da 
Saúde. O 
Departamento de 
Saúde disse que os 
dados iniciais de 
testes clínicos de 
todo o mundo 
mostraram que o 
remédio pode 
encurtar o tempo 
de recuperação dos 
pacientes com 
Covid-19 em quatro 
dias. Leia Mais
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Brasil, por meio do 
Ministério da 
Saúde, realizou a 
entrega de 1.437 
respiradores 
pulmonares para 
reforçar a rede 
pública de saúde no 
atendimento aos 
pacientes graves de 
Covid-19. Os 
equipamentos 
foram entregues 
entre os meses de 
abril e maio, em 17 
estados. A 
distribuição dos 
respiradores 
pulmonares para os 
municípios e 
unidades de saúde 
é de 
responsabilidade de 
cada estado, 
conforme 
planejamento local. 
Leia Mais

Governo do Brasil 
entrega mais de mil 
respiradores 
pulmonares

Fonte: Ministério da Saúde
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Todo cuidado é pouco. Proteja-se 
e cuide de quem você ama!

QUEIMADURAS 
CUIDADO COM

O álcool em gel demora 
a se dissipar nas mãos 
devido a sua 
consistência. Após a 
aplicação, espere 
secar completamente, 
e aguarde um tempo de 
15 a 20 minutos, para que 
atividades que envolvam qualquer fonte 
de calor sejam seguras.

Líquido ou em Gel, armazene em local 
fora do alcance de crianças, e distante 
de ambientes como a cozinha.

Deixe as embalagens de álcool longe do 
alcance de crianças; 

Não manuseie o álcool ou deixe suas 
embalagens próximas do fogão, 
churrasqueiras ou fontes de calor;

Não passe álcool nas mãos antes de 
cozinhar;
 
Em casa, opte por lavar as mãos, 
sempre. Lembre-se, o álcool é 
inflamável.

Fonte: Our World in Data, Worldometer e Ministério da Saúde; 
Arte: Poder 360

Mortes Diárias por Covid-19, 
por país
participação nos óbitos registrados diariamente no mundo (em %). Dados 
até 17 de maio. 
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Estudo mostra que mesmo doentes com 
formas leves da Covid-19 podem 
desenvolver imunidade

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 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

Loja Agropecuária Itaberá

Para otimizar os fluxos e tornar a 
comunicação cada vez mais assertiva, a partir 
da próxima semana, o Boletim Informativo 
passa a ser produzido semanalmente e será 
veiculado toda terça-feira às 17h, 
exclusivamente com notícias, gráficos e 
materiais sobre a pandemia.

Em contrapartida, a Circular, publicação 
direcionada aos Cooperados, será retomada e 
com isso, terá sua veiculação às 
quintas-feiras também às 17h. Dessa forma, 
pedimos aos setores que caso tenham 
conteúdos a serem divulgados, que sejam 
encaminhados sempre até quarta-feira às 
17h45. 

Os setores podem encaminhar suas solicita-
ções via Qualitor > Comunicação e 
Marketing > Circular. 

Veiculação Boletim 
Informativo e Circular 

POR ÁLCOOL
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https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/05/27/coronavirus-parana-registra-seis-mortes-por-dia-com-suspeita-ou-confirmacao-da-covid-19.ghtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,doria-anuncia-retomada-consciente-a-partir-de-1-de-junho-quarentena-e-prorrogada-ate-dia-15,70003316259
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/afp/2020/05/26/estudo-mostra-que-mesmo-doentes-leves-da-covid-19-podem-desenvolver-imunidade.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46939-governo-do-brasil-entrega-mais-de-mil-respiradores-pulmonares
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/reino-unido-vai-tratar-parte-de-pacientes-da-covid-19-com-remdesivir-24446210

