
Em edição extra do 
Diário Oficial da União 
publicada, na noite de 
segunda-feira, 30, o 
ministro da Justiça e da 
Segurança Pública, 
Sérgio Moro, autorizou 
o uso da Força 
Nacional em ações de 
combate ao 
Coronavírus. A decisão 
tem validade até 28 de 
maio e pode ser 
prorrogada. A portatia 
destaca que a Força 
Nacional poderá 
trabalhar em "ações de 
preservação da ordem 
pública e da 
incolumidade das 
pessoas e do 
patrimônio por meio de 
apoio às ações do 
Ministério da Saúde na 
prevenção e combate 
da pandemia do novo 
Coronavírus".

Um grupo de cientistas 
brasileiros fez o 
sequenciamento 
genético do novo 
Coronavírus que circula 
pelo Brasil, o que 
permite abrir um banco 
com informações sobre 
a identidade que o 
microrganismo está 
ganhando desde que 
desembarcou por aqui. 
Segundo os 
pesquisadores, o vírus 
já está em mutação, 
ganhando 
características próprias 
enquanto se espalha 
pela região. O resultado 
do trabalho indica 
também que o vírus 
chegou ao Brasil vindo 
principalmente, da 
Europa, poucos casos 
chegaram importados 
da Ásia. 
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Devido a pouca utilização do transporte 
fretado neste período, por conta do trabalho 
home office, o Gestão de Pessoas informa 
que os ônibus e vans de Ponta Grossa e 
Carambeí estarão com novas rotas.

O micro-ônibus utilizado na rota da AFCC 
não irá circular. 

Aqueles que utilizarão o transporte em 
algum dos dias deste período devem entrar 
em contato com o GP com pelo menos 24h 
de antecedência.  

Novas Rotas - Transporte 

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 algumas opções de 
aprimoramento. Confira: 

A Perestroika oferece gratuitamente o 
acesso ao curso online CLIP, que trata sobre 
colaboração, pensamento em rede e 
interdependência. Acesse em: 
www.perestroika.com.br/online/vailaefica/

Alguns dos módulos dos cursos da Dobra 
também estão livres. Conheça as opções 
pelo link: 
querodobra.com.br/lp-modulos-liberados/

Confira outras empresas que estão com 
cursos gratuitos: 
Unicesumar: 
https://conteudo.universoead.com.br/cursos-
gratuitos

XP Investimentos: 
https://conteudos.xpeducacao.com.br/crise-
modulo1

Faber-Castell: 
https://cursos.faber-castell.com.br/courses

Balanço 
Casos confirmados

4.830
Brasil

185
Paraná

1.517
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 31/03.  

Fonte: ECDC Arte: Nexo Jornal.  

REGIONAL 
Lacen agiliza testes e ganha reforço no 
quadro de funcionários

O Governo do Paraná reforçou em 28,5% o quadro de 
profissionais do Laboratório Central do Estado 
(Lacen-PR), principal responsável por exames de 
contraprova para a Covid-19. A equipe da Divisão dos 
Laboratórios de Epidemiológica e Controle de Doenças 
(DVLED), em São José dos Pinhais, passará de 60 para 
77 agentes até o fim de abril – 74 já foram 
incorporados ao dia a dia.

Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Moro autoriza uso 
da Força Nacional 
no combate ao 
Coronavírus

Fonte: Correio Braziliense 

Pesquisadores 
começam a decifrar 
identidade do novo 
Coronavírus no Brasil

Fonte: Folha de São Paulo

GERAL

USP: Projeto permite construir ventiladores 
pulmonares mais baratos e em tempo recorde

Pesquisadores da Escola Politécnica (Poli) da 
Universidade de São Paulo (USP) desenvolvem o 
projeto de um ventilador pulmonar mecânico que 
poderá ser produzido por fabricantes autorizados, 
rapidamente e com menor custo, para atender 
emergências em pacientes atingidos pela COVID-19, 
doença causada pelo novo coronavírus.

Fonte: Portal do Governo de São Paulo

Novo estudo sobre cloroquina contra 
Coronavírus gera fortes receios de cientistas

O médico francês, Didier Raoult, publicou um novo 
estudo sobre um derivado da cloroquina que, segundo 
ele, confirma a “eficácia” do tratamento contra o novo 
coronavírus, ao contrário do que afirmam diversos 
especialistas. O estudo, divulgado on-line ainda não 
foi publicado em nenhuma revista científica, abrange 
80 pacientes, 80% deles com uma “evolução 
favorável”. Segue um estudo anterior que incluiu 20 
paciente, que gerou críticas pela metodologia 
utilizada.

Fonte: Carta Capital

Casos confirmados por país a partir do 60º 

Evolução dos casos 
de Coronavírus no mundo

Evite tocar
no seu rosto

Aposte em 
novas formas de 
cumprimentar 
as pessoas

Use o álcool em gel 
mesmo que aparentemente 
suas mãos estejam limpas

está em suas mãos
SALVAR VIDAS 

Todo cuidado é pouco. Proteja 
você e cuide de quem você ama!


