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A Cooperativa Castrolanda destaca que, por 
meio do seu Comitê de Crise, tem discutido 
diariamente as melhores condições e a atuação 
diante do momento em que estamos 
enfrentando. 

Temos adotado as medidas de prevenção, 
colocando sempre a saúde e bem-estar de todos 
em primeiro lugar.

Reiteramos a importância do isolamento no 
combate ao Coronavírus (Covid-19), conforme 
indicação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e demais órgãos competentes, e por isso, 
os setores cujas funções estão sendo cumpridas 
a distância, em home office, devem permanecer 
até que tenhamos um panorama favorável e 
condições que garantam a segurança de nossos 
colaboradores, cooperados, clientes e parceiros.

Além disso, para os que precisam atuar na linha 
de frente e seguir com suas atividades na 
Cooperativa, reforçamos ainda mais 
higienização dos locais de atuação, diminuímos 
drasticamente a aglomeração nesses ambientes, 
bem como, temos dado todo o suporte para que 
se sintam confortáveis e seguros para 
desempenhar suas funções.

Saúde e Segurança 
em primeiro lugar

Cursos Online 
Com a pandemia de 
Coronavírus, cursos e 
treinamentos presenciais 
foram cancelados sem 
previsão de retorno. 

O período de isolamento social deu 
oportunidade para muitos cursos online. A 
Unifica selecionou duas opções de 
aprimoramento. Confira: 

A Universidade de Harvard disponibilizou 100 
cursos online e gratuitos, divididos em 14 áreas 
de conhecimento. Basta fzer o cadastro no site: 
www.edx.org/school/harvardx

O Professor Mário Sergio Cortella 
disponibiliza na íntegra a palestra “Superar, 
Inovar e Transformar - A Sorte Segue a 
Coragem”. Disponível pelo site: 
cursodocortella.com.br/palestra

Balanço 
Casos confirmados

4.579
Brasil

160
Paraná

1.451
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 30/03.  

Fonte: Eco Diagnóstica; Arte: El País.  

REGIONAL 
Paraná passa a contar com hospital exclusivo 
para tratamento do Coronavírus

Centro Hospitalar de Reabilitação do Paraná, em Curitiba, 
passou a funcionar a partir desta segunda-feira, 30. O local 
conta atualmente com dez leitos de UTI. Outros 28 quartos 
de enfermaria estão sendo transformados em áreas de terapia 
intensiva.

Além disso, possui 40 leitos para isolamento, todos 
equipados com aparelhos respiratórios. Já há um paciente 
internado por causa do Coronavírus.

Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Papa apoia pedido 
do secretário da 
ONU por 
cessar-fogo global

Fonte: Reuters

Coronavírus eleva 
tráfego na internet, 
mas analistas 
descartam apagão

Fonte: Folha de São Paulo

GERAL

HC da USP e InCor desenvolvem protocolo 
para atendimento de pacientes

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e o Instituto do 
Coração (InCor) elaboraram um protocolo de atendimento de 
pacientes com COVID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus. As orientações são voltadas a profissionais da 
saúde, com enfoque no atendimento a casos graves no 
ambiente de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com 
necessidade de ventilação mecânica.

Fonte: Portal do Governo de São Paulo

Crescem as evidências de que o pangolim foi 
o animal de origem do Coronavírus

A análise de amostras genéticas aumenta o cerco ao 
pangolim como possível origem do coronavírus. Vários 
exemplares apreendidos há três anos, a mais de 1.000 
quilômetros de Wuhan, onde tudo começou, estavam 
infectados com vírus geneticamente muito semelhantes ao 
SARS-CoV-2, segundo um novo estudo. Este trabalho se junta 
a dois anteriores que também tinham encontrado uma 
conexão entre um dos animais mais ameaçados do planeta e 
a pandemia global.

Fonte: El País 

Pesquisas apontam que o vírus teve origem em um animal 
silvestre vendido no mercado de Wuhan. 

Fonte: Faculdade de Medicina da USP, Instituto Emílio Ribas, OMS 
e Ministério da Saúde.  

COMO FAZER O  

ISOLAMENTO 
DOMICILIAR?
O Ministéiro da Saúde recomenda o isolamento 
domiciliar para todos os pacientes com suspeita 
ou confirmação de infecção pelo Coronavírus, com 
sinais e sintomas que permitam esta assistência, 
além disso, viajantes vindos do exterior também 
devem seguir esta regra. 

O isolamento domiciliar pede alguns cuidados:    

O Papa Francisco, em 
comentário durante sua 
bênção semanal, realizada 
na biblioteca papal oficial, 
em vez da Praça de São 
Pedro por causa do 
isolamento na Itália, 
enfatizou o apelo feito 
pelo secretário-geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), António 
Guterres, por um 
cessar-fogo global para 
que o mundo possa se 
concentrar no combate à 
pandemia de Coronavírus.

Videochamadas e 
streaming ajudam a elevar 
picos de consumo de 
dados no Brasil. De acordo 
com Vivo, Claro, TIM e Oi, 
os picos de consumo 
chegam a ser 15% maiores. 
Normalmente, ocorrem 
pela manhã e à noite, 
enquanto ao longo do dia 
a ociosidade chega a 80%. 
A preocupação é que 
atinjam pico entre 150% e 
200%, o que provocaria a 
falência da rede, revela o 
jornal.

Uso de máscara em 
ambientes compartilhados. 

Não compartilhe copos, talheres 
e pratos. 

Mantenha janelas abertas para 
a circulação de ar e entrada de 
luz solar. 

É importante manter uma lixeira ao 
lado da cama, com saco plástico. Quando 
o recipiente estiver cheio, feche a 
sacola e deposite em lixeiras comuns.  

A ilustração mostra como cada tipo de teste funciona em 
momentos diferentes da infecção pela Covid-19. Caso sejam 
feitos em um período errado, há chances de que o resultado 
seja impreciso. 

Quando utilizar os testes rápidos 
de Covid-19 


