
Boletim Informativo 
Coronavírus
002 - Segunda-feira, 23 de março de 2020  

JUNTOS PODEMOS 
ENFRENTAR
ESTE DESAFIO!  

é hora de cooperar

Balanço 
Casos confirmados

1629
Brasil

60
Paraná

631
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 23/03.  

Aferição de Temperatura dos Colaboradores 
Esta ação tem como objetivo identificar possíveis sintomas e encaminhar os colaboradores 
para atendimento médico, se necessário. 

A medida preventiva não afeta as atividades, já que a mesma ocorre antes do colaborador 
entrar na Unidade.

Assistência Técnica e Administração em home o�ce
A partir de segunda-feira, 23, a Assistência Técnica Bovinos trabalhará em regime de home 
office, procedendo com a visita técnica mediante demanda dos produtores. 

Além disto, todos os técnicos estarão disponíveis para contato de celular (WhatsApp) e 
e-mail. 

O que realmente muda?

Os técnicos seguem diretamente de suas casas para as propriedades, sem passar pelo 
escritório. Por ora, a Gerência Leite alerta e estabelece a suspensão de qualquer reunião, 
evento e/ou afins nas empresas e demais recintos de uso comum da equipe Leite.

Plantão - Assistência Técnica Carnes
O setor de suinocultura atuará com sua Assistência Técnica em formato de plantão a partir 
de segunda-feira, 23. 

Para isso, serão tomadas as seguintes providências:

• Não teremos técnicos de campo atendendo no escritório;
• Os técnicos estarão a campo atendendo visitas planejadas e restringirão ao máximo o 
contato com os colaboradores das granjas;
• O relatório de visita será enviado por e-mail e /ou WhatsApp;
• Em caso de necessidades emergenciais, os mesmos atenderão pelo telefone usual de 
contato.

Atendimento - Pool Leite 
O Pool Leite a partir de segunda-feira, 23, trabalhará em regime preventivo sem
atendimento presencial (home office/ plantões).

No horário de expediente (07h40 às 12h00 e das 13h00 às 17h30) é possível entrar em 
contato com a equipe através dos telefones/WhatsApp listados abaixo: 

Colaborador:

Marcos Koch
Rodrigo Prioto
Luana Medeiros
Priscila Biasio
Fabiano Peres
Guilherme Trojan
Maiquel Wagner
Raphael Nascimento

Contato de plantão: (17h31 às 07h39) e nos finais de semana (sexta-feira 17h31 até 
segunda-feira 07h39).

Operadora Telefone:
Vivo - (42) 9 8837-1762
Tim - (42) 9 9988-0014 

Vacinação Drive-thru
Como alternativa para evitar aglomerações no Hall do Memorial da Imigração Holandesa, 
disponibilizamos a opção de vacinação por drive-thru, ou seja, sem que o paciente precise 
sair do carro.

Tal opção estará disponível para cooperados, colaboradores de cooperados e seus 
dependentes que realizaram a reserva.

Importante: a aplicação seguirá o cronograma com as datas e horários 
enviados previamente.

Restrições de acesso e nova ferramenta
de atendimento - Loja Agropecuária
Para minimizar os transtornos desenvolvemos a ferramenta de comercialização on-line 
onde cooperados poderão enviar pedidos e agendar a hora para retirada dos produtos.

Segue abaixo o link da ferramenta:
https://wa.me/554291176604

Fazendo o pedido pelo aplicativo o produtor receberá até o horário de retirada para não ter 
que esperar.

Home O�ce e Atendimento - Financeiro 
Cooperado, utilize os canais de atendimento pelo portal, telefone, e-mail e WhatsApp. 
Conte com o atendimento da nossa equipe:

Caixa
Contas a Pagar
Contas a Receber
Análise de Crédito
Paulo Machinski
Francine
Marcos André
Fernanda
Ana Paula
Jefferson

Priorize os meios digitais utilizando o portal para sua programação financeira.

3234-8016 / 8096
3234-8188 / 8064 / 8076
3234-8088 / 8287 / 8059
3234-8221 / 8254
(42) 9.8837-0756
(42) 9.8849-1491
(42) 9.9165-9994
(42) 9.9113-9521
(15) 99722-4539
(42) 9.9152-4705

tesouraria@castrolanda.coop.br
contasapagar@castrolanda.coop.br
contasareceber@castrolanda.coop.br
analise_credito@castrolanda.coop.br
paulom@castrolanda.coop.br
francine@castrolanda.coop.br
marcosandre@castrolanda.coop.br
fernanda@castrolanda.coop.br
ana_paula@castrolanda.coop.br
jeffersonl@castrolanda.coop.br

Telefone:

(42) 9 8886-6903
(42) 9 9127-4373
(42) 9 9125-0317
(42) 9 9101-2546
(42) 9 8837-3643
(42) 9 9139-3552
(42) 9 9134-7263
(42) 9 9126-5885

Setor:

Coordenação
Supervisão
Administrativo
Administrativo
Logística
Logística
Qualidade
Qualidade

PREVINA-SE DO
CORONAVÍRUS

O QUE NÃO FAZER

Tocar os olhos,
nariz e boca
antes de lavar
as mãos.

Frequentar
lugares com
muita gente.

Compartilhar
objetos
pessoais.

Cumprimentar as
pessoas com
abraços, beijos e
apertos de mão.

Secretário-geral 
da ONU pede 
trégua global 
para enfrentar o 
coronavírus

Em um apelo forte, talvez 
um dos mais significativos 
desde o início da crise 
provocada pelo coronavírus, 
o secretário-geral da ONU, 
António Guterres, defendeu 
uma trégua global, se 
dirigindo a governos e 
grupos paramilitares que 
participam de conflitos ao 
redor do mundo, em 
diferentes intensidades. 
(Fonte: O Globo) 

Autoridades 
financeiras do 
G20 propõem 
ação conjunta 
contra 
coronavírus
Os ministros das Finanças 
e presidentes de bancos 
centrais do Grupo das 20 
principais economias 
concordaram em 
desenvolver um plano de 
ação em resposta ao 
coronavírus e monitorar de 
perto o impacto da 
epidemia nos mercados e 
condições econômicas. 
Fonte (Reuters)

Como o 
número de 
idosos com 
coronavírus 
varia entre 
países
Aspectos comportamentais 
e de convívio podem 
explicar discrepância na 
propagação da doença. 
Isolamento é 
recomendado. 
O coronavírus tem na 
população mais idosa seu 
principal grupo de risco, 
de acordo com 
informações de 
autoridades de saúde. 
(Fonte: Nexo Jornal)


