
A Rússia informou que decidiu adiar a cúpula 
dos países do Brics (bloco formado pelo Brasil, 
a Rússia, Índia, China e África do Sul). A reunião 
estava marcada para julho, em São 
Petersburgo, mas teve de ser adiada em razão 
da pandemia do novo Coronavírus. A reunião 
dos chefes do Conselho de Estado da 
Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na 
sigla em inglês) também foi adiada. "As novas 
datas para as cúpulas serão determinadas 
dependendo do desenvolvimento da situação 
epidemiológica nos países do grupo e em todo 
o mundo", afirmou o comitê organizador em 
comunicado. Leia Mais
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O governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), afirmou que o Estado aplicará 
medidas mais duras de distanciamento 
social, incluindo lockdown, caso não haja 
"comportamento adequado" da população 
durante a reabertura gradual. As novas 
regras começam a valer a partir da próxima 
segunda-feira, 1.º de junho, quando as 
regiões paulistas serão enquadradas em 
diferentes escalas, de acordo com a resposta 
à pandemia do novo coronavírus. “Temos o 
protocolo do lockdown pronto, que está 
acima da fase vermelha. Esperamos não ter 
de avançar até ele. Não há expectativa, 
neste momento, de que seja aplicado. Mas, 
se for necessário, poderá ser", disse Doria. 
Leia Mais 
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 28/05, às 16h40.  

REGIONAL 
Sancionada lei federal que prevê repasse 
de R$ 1,9 bilhão ao Paraná
O Paraná receberá da União cerca de R$ 1,9 
bilhão, em quatro parcelas, sendo R$ 1,7 
bilhão para recompor as perdas de 
arrecadação (uso livre) em razão da pandemia 
da Covid-19, e R$ 269 milhões para ações 
diretas de saúde. A lei que institui o programa 
de apoio financeiro a estados, municípios e 
ao Distrito Federal foi sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 
28. Além disso, a lei suspendeu o pagamento 
das dívidas dos estados com a União até o fim 
do ano. Com isso, o Paraná deixa de transferir 
R$ 563 milhões ao governo federal no 
período. A lei federal prevê que os municípios 
paranaenses vão receber R$ 163 milhões para 
aplicação em saúde pública e R$ 1,163 bilhão 
para uso livre. Leia Mais
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Doria admite medidas duras caso não 
haja 'comportamento adequado' na 
reabertura

Fonte: Terra
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Fonte: Reuters

Pesquisadores da 
Universidade de St. 
Andrews e do 
Hospital Ninewells, 
na Escócia, 
realizaram 
simulações de 
computador para 
estudar o impacto 
de lâmpadas UVC, 
usadas na 
desinfecção de 
ambientes, na pele 
humana. 
Simulações de 
computador 
apontam que 
algumas 
frequências são 
mais seguras e não 
causam inflamações 
e dores na pele ou 
nos olhos. 
“Devemos ter o 
cuidado de nos 
proteger de 
algumas lâmpadas 
UVC desinfetantes 
que são conhecidas 
por causar danos à 
pele”, disse Isla 
Barnard, estudante 
de doutorado em 
física médica em St. 
Andrews. Leia Mais

Pesquisadores 
estudam luz 
ultravioleta mais
segura para 
combater vírus

O último paciente 
internado com a 
Covid-19 na Nova 
Zelândia recebeu 
alta ontem. Além 
disso, o país não 
registra há 5 dias 
novos casos da 
doença provocada 
pelo Coronavírus. 
"Acho que é a 
primeira vez, pelo 
menos nos últimos 
meses, que não 
temos ninguém no 
hospital", afirmou 
Ashley Bloomfield, 
diretor-geral de 
Saúde da Nova 
Zelândia em uma 
coletiva de 
imprensa. Ele 
também confirmou 
a alta do último 
paciente, que 
estava internado no 
Middlemore 
Hospital, em 
Auckland. A notícia 
confirma a boa 
atuação do país no 
combate ao novo 
Coronavírus.
Leia Mais

Último paciente 
internado com 
Covid-19 na 
Nova Zelândia 
tem alta

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

COMBATEM O NOVO 
CORONAVÍRUS

PRODUTOS DE LIMPEZA QUE 

Água + Sabão 

Álcool 70%

Água Sanitária 

Desinfetantes 

Limpadores multiuso 
com cloro ou álcool 

Fonte: Época Negócios 

O ritmo de contágio do 
Coronavírus no Mundo 
Número de casos acumulados em cada país.

047 - Quinta-feira, 28 de maio de 2020

Casos confirmados

Rússia adia cúpula do Brics devido ao 
novo Coronavírus

Atendimento Grife 

Tuberculina (Bov+Avi) e Bruc.

Tubererculina (Bov) e (Avi)

Tubererculina (Bov) e exame Bruc.

Exame de Brucelose

R$ 20,00

R$ 24,00

R$ 20,00

R$ 12,00

R$ 12,00

Exames Sugestão

Tuberculina (Bov)

A Área de Negócios Leite divulga a sugestão 
de valores a serem aplicados nos exames do 
Controle Sanitário. Valores revisados e 
aprovados em reunião do Comitê de 
Bovinocultores e apresentado na Reunião 
dos Bovinocultores do dia 28/02 do Seguro 
Mútuo de Rateio. 

Sugestão de Valores - Controle 
Sanitário 

Balanço

Premissas dos serviços:  
1) Atualização anual pelo IGP-DI;
2) Correções aplicadas no mês de maio; 

Informamos que por motivo de inventário 
semestral, não haverá expediente na Grife 
Castrolanda na sexta-feira e sábado, dias 29 
e 30/05.

Agradecemos a compreensão de todos.

EUA Itália Espanha França

China Brasil Japão 
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