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Por Celso Alonso
Fonte - Revista Saúde
Fotos- Internet

Uma das pio-
res doenças 
do século 
21, após a 
gripe aviá-

ria (H1N1), ebola, peste 
negra, gripe espanhola 
e a gripe suína, o Cor-
vid-19 ou coronavírus 
abalou o planeta e co-
locou em alerta os seus 
cerca de 7,7 bilhões de 
habitantes.

Em janeiro, chegou ao 
Brasil e foi diagnosticado 
como sendo uma “gripe-
zinha” de menor poten-
cial pelo médico e co-
mentarista de saúde, Dr. 
Dráuzio Varela. Todavia, 
logo nos primeiros dias 
já deixou centenas de ví-
timas na China e Europa, 
chegando aos Estados 
Unidos como sendo de 
grandes proporções. No 
país está causando alvo-
roço aonde grande parte 
da população, seguindo 
orientação de governos 
estaduais, esta reclusa, 
em quarentena, dentro de 
suas casas.

Com o passar das se-
manas e o aumento dra-
mático de infectados, 
eventos foram cancela-
dos ou suspensos. Fes-
tivais e campeonatos 
esportivos foram parali-
sados e líderes mundiais 
como o americano Do-
nald Trump e a alemã 
Angela Merkel admiti-
ram recentemente que 

vivemos o maior desafio 
global desde a Segunda 
Guerra Mundial, que du-
rou de 1939 a 1945 (fon-
te: Revista Saúde).

É claro que o vírus por 
si pode não ser nocivo, 
mas, basta o infectado 
possuir um sistema imu-
nológico enfraquecido, 
ou está acometido de 
qualquer doença de trato 
respiratório classificada 
superior de moderada a 
grave, semelhante a um 
resfriado para que esse 
sofra as suas consequên-
cias, podendo ser mortal. 
Os sintomas do Corona-
vírus incluem coriza, tos-
se, dor de garganta, pos-
sivelmente dor de cabeça 
e febre, que pode durar 
alguns dias. No caso de 
idosos e crianças, há uma 
chance de o vírus causar 
problemas respiratórios 
de moderado a grave, 
como uma pneumonia ou 
bronquite, muitas vezes, 
não sendo necessário ha-
ver outra anomalia para 
levar o paciente ao óbito.

Da origem
A pandemia do coro-

navírus poderia ser um 
novo capítulo do livro 
Spillover - Animal In-
fections and the Next 
Human Pandemic, do es-
critor americano especia-
lista em ciência e nature-
za David Quammen. Na 
obra, publicada em 2012, 
o autor retrata como ví-
rus e bactérias que infec-
tam animais selvagens ou 
domésticos conseguem 
“pular” para a espécie 

humana, causando doen-
ças e mortes. Ele expli-
ca que a doença começa 
com o vírus Hendra, que 
saltou de cavalos para 
homens na Austrália em 
meados dos anos 1990, 
mas tem sua origem em 
morcegos chineses, que 
aliás, parecem ser um dos 
principais reservatórios 
para vírus potencialmen-
te terríveis ao ser humano 
(isso explica sua origem 
pela culinária chinesa) e 
vai até a gripe, que vem 
de aves podendo fazer 
um estágio em outras es-
pécies como porcos (fon-
te: Revista Saúde).

Ao contrário do que 
se comenta, o Corvid-19 
não foi criado em labo-
ratório. O vírus começou 
a circular na China em 
dezembro de 2019, che-
gou a diversos países, 
incluindo o Brasil, e está 
em todos os continentes; 
no dia 11 de março, a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) decretou 
pandemia (enfermidade 
epidêmica amplamente 
disseminada). 

Em uma análise de 
cientistas de universida-
des dos Estados Unidos, 
Inglaterra e Austrália, 
esses concluíram que 
o novo coronavírus foi 
originado naturalmente, 
através de seleção na-
tural, e não em um la-
boratório, como diziam 
algumas teorias da cons-
piração que circularam 
recentemente (o que jus-
tifica o artigo da Revista 
Saúde). O estudo, pu-

blicado na revista cien-
tífica Nature Medicine, 
contribui para esclarecer 
especulações sobre uma 
suposta manipulação do 
coronavírus pela Chi-
na, que teria objetivo de 
obter vantagens econô-
micas em um cenário de 
crise mundial.

O coronavírus chinês, 
primo do vírus da SARS, 
infectou centenas de pes-
soas desde o início do sur-
to em Wuhan, na China, 
em dezembro passado. O 
cientista Leo Poon, viro-
logista da Escola de Saú-

de Pública da Universi-
dade de Hong Kong, que 
primeiro decodificou o ví-
rus, acredita que esse teve 
origem em um animal e se 
espalhou para os seres hu-
manos. “O que sabemos é 
que causa pneumonia e, 
em seguida, não responde 
ao tratamento com antibi-
óticos, o que não é surpre-
endente”, disse.

Estamos diante de 
uma doença sem cura, ou 
que durará vários anos ou 
décadas? É impossível 
ter uma resposta à altu-
ra. O que é certo prever 

é, depois que essa crise 
finalmente for controla-
da, haverá outra. Assim, 
devemos usa-la, como 
uma lição para o futuro 
de como devemos agir.

Façamos nossa parte e 
sejamos inteligentes, para 
não incorrermos dos mes-
mos erros, acreditando no 
achismo o naquilo que 
me disseram, ou seja, agir 
conforme mandam os es-
pecialistas e não engordar 
somente pela boca e sim 
com aprendizados, pois 
mundo nos reserva tudo 
aquilo que plantamos.



Fonte - CNN Brasil, 
Portal Terra e Guia da 
Farmácia
Fotos - Internet  

Com a dispa-
rada de ca-
sos de novo 
coronavírus 
(COVID-19) 

pelo mundo, cresce tam-
bém o número de infor-
mações falsas sobre a 
doença circulando pela 
internet.

A desinformação aju-
da a criar clima de pâ-
nico. Apesar da rápida 
transmissão, a taxa de 
letalidade é de 3,4%, se-

gundo dados do Minis-
tério da Saúde.

Médicos, profissio-
nais de saúde, cientistas 
e gestores públicos aler-
tam que, em meio à pan-
demia do coronavírus, 
a disseminação de in-
formações sobre falsas 
curas para a covid-19 

pode agravar a situação.
Embora vídeos e con-

teúdos que rejeitem a 
gravidade da epidemia 
estejam perdendo impac-
to nas redes sociais bra-
sileiras, o compartilha-
mento de notícias falsas 
sobre curas continua em 
grupos de WhatsApp.

Enquanto mentiras 
sobre tratamentos con-
tra o vírus continua cir-
culando, as autoridades 
reforçam que não existe 
no momento nenhuma 
cura para a covid-19.

“Quando os trata-
mentos forem compro-
vados como eficazes e 
seguros, forem testados, 
e estiverem disponí-
veis para o público, vai 
haver uma divulgação 
massiva disso. Não é 
uma notícia que ficará 
restrita ao compartilha-
mento em um grupo de 
WhatsApp”, afirma Na-
tália Pasternak, pesqui-
sadora do Instituto de 
Ciências Biológicas da 
USP (Universidade de 
São Paulo) e presidente 
do instituto de divulga-
ção científica Questão 
de Ciência.

Por que as falsas curas 
são perigosas

Diversas das curas 
falsas sendo comparti-
lhadas indicam substân-
cias que podem inclusi-

Beber água quente ou 
chá mata o vírus

Falso - O vírus não 
pode ser combatido com 
a ingestão de bebidas 
quentes. Os antibióticos 
também não são reco-
mendados para preven-
ção ou tratamento. Se-
gundo o Ministério da 
Saúde, ainda não há um 
medicamento ou substân-
cia específica, vitamina, 
alimento ou mesmo va-
cina para evitar a doença.

A Sociedade Brasilei-
ra de Infectologia (SBI) 
ressalta também que a 
vacina da gripe não pro-
tege contra o novo coro-
navírus, apenas contra o 
influenza. Além disso, a 
associação informa que 
não há evidências cien-
tíficas que comprovem a 
eficácia de medidas rela-
tadas nas redes sociais, 
como lavar o nariz com 
água e sal, comer alho ou 
passar óleo de gergelim 
no corpo.

O coronavírus não tem 
cura e mata em alguns 

dias
Falso - Boatos indi-

cam que, na primeira fase 
da doença, há ocorrên-
cia de tosse seca e, dias 
depois, ela evolui para 
pneumonia, se tornando 
letal. Na verdade, a maio-
ria das pessoas diagnosti-

cadas com o novo coro-
navírus sobreviveram, ou 
seja, é possível se recupe-
rar da doença.

Ainda não há um tra-
tamento específico para 
o novo coronavírus, mas 
pesquisas estão em de-
senvolvimento. A reco-
mendação da Organiza-
ção Mundial de Saúde 
(OMS) é procurar um 
médico assim que se ma-
nifestarem sintomas mais 
fortes do que uma gripe 
comum, como coriza, dor 
de garganta, dor de cabe-
ça, febre, dor nos mús-
culos e dificuldade para 
respirar.

Transmissão: másca-
ras protegem contra o 

coronavírus

Verdadeiro - As más-
caras são recomendadas 
para pacientes identifica-
dos como casos suspeitos 
da doença. Elas devem, 
inclusive, ser usadas para 
que a pessoa chegue a um 
local de isolamento. Uma 
vez neste ambiente, reco-
menda-se que qualquer 
um que entre no quarto 
ou tenha contato com o 
paciente utilize a másca-
ra. Em outras situações, a 
SBI diz não haver neces-
sidade.

O vírus não sobrevive 
em altas temperaturas

Parcialmente verda-
deiro - É falso que o co-
ronavírus seja eliminado 
por temperaturas a partir 
de 26ºC. No entanto, o 
clima mais quente difi-
culta a multiplicação do 
vírus.

Como a maioria das 
doenças respiratórias, a 
infecção causada pelo 
COVID-19 se prolifera 
melhor em climas frios 
e secos. Renato Kfouri, 
diretor da SBIm (Socie-
dade Brasileira de Imu-
nizações), acredita que 
esse seja um dos motivos 
pela rápida transmissão 
em países do hemisfério 
norte.

Transmissão: evi-
tar passar as mãos 

em corrimões, pois o 
coronavírus sobrevive 
até 12h em superfícies 

metálicas

Verdadeiro -  Estudo 
publicado pelo órgão 
britânico de prevenção 
a infecções hospitalares 
mostra que coronaví-
rus semelhantes ao novo 
Covid-19 sobreviveram 
por até nove dias em su-
perfícies como plásticos, 
metais ou vidros. No en-
tanto, a pesquisa foi con-
duzida em laboratório, 
com o vírus concentrado 
em condições ideais para 
sua sobrevivência.

“Um corrimão em um 
ambiente movimenta-
do teria um tempo mui-
to menor”, diz Renato 
Kfouri, da SBIm. “Se um 
paciente com a doença 
espirrasse e tocasse no 
corrimão, também se-
ria impossível estimar a 
quantidade de partículas 

ve ser prejudiciais para 
o corpo.

“Esse tipo de mentira 
não é apenas ineficaz, é 
perigosa”, afirma Pas-
ternak.

É o caso da chama-
da “água prateada”, ou 
prata coloidal, que foi 
falsamente chamada de 
“cura” para o coronaví-
rus em postagens sendo 
compartilhadas nas re-
des. A notícia dizia que 
a “água prateada” seria 
capaz de “sufocar” o ví-
rus e curar a infecção. 
Mas de acordo com es-
pecialista, um vírus não 
respira. Ele é um con-
junto de material ge-
nético envolto por uma 
cápsula. Assim não é 
possível sufocá-lo.

Outra “cura” ques-
tionável é a dos “com-
bos de ervas” — plantas 
podem ter efeito no cor-
po, inclusive negativos, 
mas nenhuma delas ou 
algum princípio ativo 
contido nelas foi iden-
tificado como cura para 
o coronavírus até o mo-
mento.

Veja abaixo mitos e verdades sobre o novo coronavírus:
infectantes e se seria o 
suficiente para contami-
nar outra pessoa”.

Vitamina C pode aju-
dar a prevenir o coro-

navírus

Falso - “Não há ne-
nhuma evidência que in-
dique que a vitamina C 
previna ou trate qualquer 
infecção, muito menos o 
novo coronavírus”, diz 
Kfouri.

De acordo com o mé-
dico, nenhuma vitamina 
tem eficácia comprovada 
na prevenção. Para dimi-
nuir as chances de contá-
gio, as melhores práticas 
são lavar as mãos com 
frequência, evitar aglo-
merações e cobrir a boca 
e o nariz com o antebraço 
ao tossir ou espirrar.

Cuba anuncia vacina 
contra coronavírus
Falso - Ainda não há 

nenhuma vacina ou me-
dicamento com eficácia 
comprovada contra o 
coronavírus. Caso ma-
nifeste sintomas como 
febre e dificuldade de 
respirar e tenha retornado 
de viagem a países com 
ocorrência do vírus ou 
entrado em contato com 
pacientes confirmados, 
procure o serviço de saú-
de mais próximo e siga as 
orientações dos médicos.

De acordo com orien-
tações da Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS), todos os 
planos de saúde devem 
cobrir o teste para o coro-
navírus. O Sistema Único 
de Saúde (SUS) também 
oferece o exame.

Médicos tailandeses 
curam paciente com co-
ronavírus em 48 horas

Falso - Ainda não há 
um produto ou medica-
mento que ajude a pre-
venir ou tratar a infec-
ção. Os órgãos de saúde 
recomendam evitar ficar 
perto de pessoas com in-
fecções respiratórias gra-
ves, lavar as mãos com 
frequência, cobrir a boca 
e o nariz quando espirrar 
ou tossir, evitar tocar as 
mucosas de nariz, olhos e 
boca, além de manter am-
bientes ventilados.

Produtos de origem 
chinesa podem estar 

infectados
Falso -  Não há evi-

dências de que pro-
dutos enviados pela 
China ao Brasil pos-
sam trazer o novo co-
ronavírus. A Agência 
Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvi-
sa) está monitorando 
aeroportos, portos e 
fronteiras, mas não 
há restrições sobre 
produtos ou alimen-
tos fabricados na 
China.

Lança-perfume, 
o popular “loló”, 

pode curar uma in-
fecção

Falso - Não existe ne-
nhum estudo que com-
prove a eficácia do lança
-perfume contra o novo 
vírus. No entanto, há 
uma abundância de pro-
vas de que o loló pode 
causar perda de memó-
ria, náusea, dor de cabe-
ça, desmaios e, em casos 
extremos, até paradas 
cardíacas ou respirató-
rias. O uso e comerciali-
zação do lança-perfume 
são proibidos no Brasil.

NOTÍCIA
FALSA



Por Gizella Rodrigues, 
da Agência Brasília

O novo secre-
tário de Saú-
de do DF, 
F r a n c i s c o 
Araújo, tran-

quilizou a população e 
garantiu que o GDF está 
seguindo todos os proto-
colos estabelecidos para 
combater o avanço da 
Covid-19. Em pronun-
ciamento na tarde da úl-
tima terça-feira (17), ele 
afirmou que não há dú-
vidas, do ponto de vista 
epidemiológico, de que a 
crise do coronavírus vai 
passar no DF.

O secretário anunciou 
que, na próxima semana, 
os agentes comunitários 
de saúde serão envolvi-
dos no combate à Co-
vid-19. Além disso, a 
Secretaria de Saúde vai 
entregar 90 leitos de UTI 
que ficarão à disposição 
da comunidade caso as 
contaminações pelo vírus 
aumentem. “Temos uma 
rede de hospitais muito 
bem estruturada”, disse. 
“Estamos aqui essencial-
mente para reiterar nos-
so compromisso de que 

vamos derramar muito 
suor em todos os dias de 
trabalho na Secretaria de 
Saúde. ”

Segundo Araújo, o DF 
só vai conseguir vencer 
a Covid-19 com a sensi-
bilização da comunidade 
e defendeu que médicos, 
enfermeiros e outros pro-
fissionais de saúde devem 
estar preparados para dar 
informações com segu-
rança para a população. 
”Muito do que vivemos 
com essa pandemia é por 
conta de boataria, infor-
mações que não são reais. 
Hoje a pessoa espirrou e 
já acha que está com co-
ronavírus e não é assim. 
Há uma série de protoco-
los que estamos seguin-
do”, explicou, “Nunca 
tínhamos tido uma epi-
demia como essa na era 
do Whatsapp. A nossa 
meta é achatar esse gráfi-
co para que não aconteça 
um aumento substancial 
de casos de coronavírus”, 
completou.

Desde o início da ges-
tão do governador Iba-
neis Rocha à frente do 
Instituto de Gestão Estra-
tégica de Saúde do Dis-
trito Federal (Iges-DF), 
o secretário pretende 
repetir na pasta os bons 

resultados alcançados 
pelo instituto, respon-
sável pelo Hospital de 
Base, Hospital de Santa 
Maria e as seis Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs). “Produzimos 
vários resultados que im-
pactaram a vida da popu-
lação do Distrito Federal, 
entre elas contratar mais 
de 3,5 mil profissionais, 
restabelecer as cirurgias 
cardíacas de peito aberto 
no Hospital de Base e co-
locar todas as UPAs em 
pleno funcionamento”, 
ressaltou.

Durante o pronuncia-
mento, no qual se apre-
sentou, Araújo ressaltou 
o grande potencial do DF 
na atenção básica. “Que-
ro aproveitar para pedir 
para os 35 mil servidores 
da Secretaria de Saúde 
para assumirmos o nosso 
comprometimento e pro-
tagonismo em produzir 
saúde de qualidade, in-
cluir as pessoas, humani-
zar o atendimento nos 16 
hospitais, nas quase 600 
equipes de saúde da famí-
lia”, afirmou. E confirmou 
o compromisso o governo 
em proteger o SUS para 
que o sistema não entre 
em colapso, com o au-
mento da procura.

“Quero que o cida-
dão do Distrito Federal 
que precisa do sistema 
de saúde conte conosco, 
com nossa disposição e 
vontade de trabalhar. Não 

tem hora, não tem dia, es-
tamos aqui para trabalhar 
e conseguir dar uma res-
posta para a população. 
Essa crise passará e esta-
remos mais fortalecidos e 

após isso o compromisso 
continua, principalmente 
de fortalecer a atenção bá-
sica o que fará a diferença 
na saúde pública do Dis-
trito Federal”, afirmou.

Por - Jéssica Antunes, 
da Agência Brasília 
Foto - Internet

A c a m p a n h a 
de doações 
para ajudar 
no combate 
à Covid-19 

ainda nem foi lançada 
oficialmente pelo Gover-
no do Distrito Federal 
(GDF) e já há registro 
de contribuição. Uma 
pessoa depositou R$ 
500 nesta quarta-feira 
(26) para contribuir com 
as medidas de enfrenta-
mento à disseminação do 
novo coronavírus na ca-
pital. A ação surge para 
organizar as iniciativas 
que se espalham nos se-
tores público, privado, 
produtivo e cidadãos. 

Mais cedo, uma em-
presa doou 500 colchões 
e travesseiros que serão 
distribuídos em abrigos 
parceiros do GDF. Tam-
bém foram recebidos 425 
litros de álcool em gel 
da Casa Civil e quatro 
mil litros de água sanitá-
ria de lojistas da capital. 
Secretário de Economia, 
André Clemente diz que 

a campanha encabeçada 
pelo governo surgiu para 
organizar as diversas ini-
ciativas em contribuir 
com a luta contra a do-
ença declarada pandemia 
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). 

Clemente é coor-
denador do Comitê de 
Emergência Covid-19, 
instituído por decreto na 
terça-feira (24). O grupo 
é responsável por rece-
ber, planejar e coordenar 
campanhas de arrecada-
ção das doações, bem 
como elaborar ações a se-
rem desenvolvidas para o 
enfrentamento da pande-
mia. São aceitas ajudas 
diversas, como qualquer 
quantia em dinheiro,  
bens móveis e imóveis, 
serviços, insumos e equi-
pamentos. 

As doações em di-
nheiro deverão ser cre-
ditadas exclusivamente 
no BRB (Banco 070), 
Agência 0100-7, conta-
corrente n° 062.958-6, 
CNPJ 00.394.684/0001-
53. No caso de bens mó-
veis e imóveis, insumos 
e equipamentos, deverão 
ser entregues à Secreta-

ria de Economia (CNPJ 
00.394.684/0001-53), no 
seguinte endereço: SIA – 
SAPS, Trecho 1, Lote H, 
Brasília, DF.

A Secretaria de Eco-
nomia disponibilizará 
um link específico para 
as contribuições, assim 
como o Portal do Volun-
tariado da Secretaria de 
Justiça e Cidadania no 
endereço. Além disso, a 
Central de Atendimento 
156 prestará informações 
aos cidadãos que preten-
dem ajudar. As doações 
devem ser feitas sem 
qualquer tipo de ônus ou 
encargo ao Distrito Fede-
ral.

“É uma convergência 
do governo, população e 
setor produtivo no senti-
do de combater o coro-
navírus no DF. Todos te-
mos buscado maneiras de 
contribuir”, define André 
Clemente. “Abrimos esse 
canal oficial, com site 
para colher informações, 
telefone para fazer con-
tato, conta bancária ex-
clusiva, depósito de bens 
apreendidos para receber 
e guardar doações. É toda 
uma operação para orga-

nizar e fazer dar certo”, 
esclarece. 

Haverá prestação de 
contas de tudo o que for 
recebido. Clemente avisa 
que o Portal da Transpa-
rência vai computar essas 
informações. Além disso, 

a expectativa é que doa-
dores sejam informados 
do destino dos bens. 

Ao doar colchões e 
travesseiros, o empresá-
rio Carlos Luciano Ri-
beiro destacou: “Estamos 
passando por um mo-

mento grave e de muita 
preocupação. É necessá-
rio mostrar para os nos-
sos colaboradores, outras 
empresas e a sociedade, a 
importância de cada um 
fazer sua parte na atual 
realidade”. 



Por Celso Alonso com 
informaçoes MNews
Foto - Internet

Desde que as-
sumiu o con-
trole sobre a 
distribuição 
de ener-

gia elétrica do estado de 
Goiás, a Distribuidora de 
Energia Enel Goiás é alvo 
de constantes reclamações 
de consumidores insatis-
feitos com o serviço pres-
tado pela concessionária.

As reclamações vão 
desde apagões inespera-
dos até erros na emissão 
de faturas de energia. 
Também o alto valor co-
brado de tarifa junto aos 
consumidores é fator 
de bastante reclamação. 
O preço do serviço em 
muitos casos chega a ser 
superior a cinco vezes ao 
cobrado no DF.

Em Novo Gama por 

exemplo, um con-
sumidor ao compa-
rar o consumo im-
presso na conta ao 
descrito no relógio, 
notou desproporção 
em favor da conces-
sionária, ou seja, o 
seu consumo foi de 
240kw e o descrito 
na conta foi de 280. 
Ao questionar um 
funcionário da Enel, 
ouviu do mesmo 
que a empresa faz 
cálculos próprios, 
dando a entender 
que essa não res-
peita o trabalho dos 
funcionários respon-
sáveis pela medição 
do consumo. “Eles 
fazem uma base de 
consumo e envia para se-
rem distribuídas”.

Procurados, outros 
moradores informam 
que, apesar das constan-
tes reclamações registra-
das, nada acontece e a 

política implantada pela 
Enel continua a lesar os 
consumidores goianos.

Na Vila Zequinha, 
bairro Pedregal, a denún-
cia é de que a Enel está 
emitindo as faturas sem 

que seja feita a leitura dos 
relógios. Segundo um 
morador, na tarde da úl-
tima segunda-feira (25), 
foi surpreendido por um 
funcionário da Enel en-
tregando sua fatura sem 

que a leitura tenha 
sido realizada e, ao 
comparar o consu-
mo impresso com o 
descrito no relógio, 
o morador percebeu 
que estava sendo 
lesado em mais de 
100kw. 

Já em Valparaiso 
de Goiás, uma mo-
radora percebeu que 
a taxa de ilumina-
ção pública descrita 
na sua fatura estava 
bem acima do va-
lor que costuma pa-
gar. “De iluminação 
pública eu sempre 
pago no máximo R$ 
10, desta vez veio 
R$ 60 e quando li-
guei eles me disse-

ram que a cobrança esta-
va correta, pois varia de 
acordo com o meu con-
sumo, mas o meu con-
sumo foi praticamente o 
mesmo. Juntando o meu 
consumo e essa taxa, eu 

pago aproximadamente 
R$ 100 e agora veio R$ 
156. Isso é um absurdo.

O usual é que a co-
brança deva ser efetuada 
de acordo com o consu-
mo, sendo o valor fra-
cionado entre as residên-
cias da localidade, mas a 
política implantada pelo 
município é diferenciada 
para cada um dos mora-
dores, bem como a forma 
de cobrança o que fere as 
leis vigentes.

Procurada para falar 
sobre o assunto a Enel 
transferiu a responsa-
bilidade pelos valores 
cobrados pela taxa aos 
municípios, que por sua 
vez, informaram que a 
cobrança é feita através 
de cálculos realizados 
no momento da emissão 
das faturas pela con-
cessionária e que essa 
apenas repassa os valo-
res arrecadados para os 
municípios.

Por Valter Amilton com 
adptações JSN
Fotos - Arquivo

O avanço do 
Covid-19 no 
Brasil, prin-
cipalmente 
na região do 

entorno, apesar das medi-
das de isolamento social 
por meio de decretos dos 
governos federal, estadu-
ais e municipais, a dúvi-
da que tem pairado sobre 
a realização ou não das 
eleições em outubro pró-
ximo, deixam o pré-can-
didato a prefeito de Novo 
Gama, Carlinhos do 
Mangão, tranquilo ape-
sar dos constantes ques-
tionamento da imprensa 
e diversos seguimentos 
políticos. Ele deixou esse 
quebra-cabeça para o 
Congresso Nacional e 
ao TSE “montarem” e 
tomarem, juntos, a deci-
são que melhor atender 
a população. “Confesso 

que no momento deixei 
em segundo plano as 
questões políticas não 
pensando em eleições. 
O foco agora é seguir as 
orientações dos profissio-
nais de saúde para poder-
mos, juntos superar essa 
crise. O debate sobre as 
próximas eleições cabe 
ao Congresso Nacional e 
ao TSE. A partir do mês 
de julho, se essa crise 
ainda não tiver passado, 
aí sim é que vamos dis-
cutir a pauta, mas saben-
do que é o Congresso e o 
judiciário que tomarão a 
melhor solução. Vamos 
trabalhar a nossa pré-
campanha somente pelas 
redes sociais, contando 
com o apoio dos nossos 
amigos e apoiadores, por 
meio de chamadas de ví-
deo e ligações com nos-
sos pré-candidatos a ve-
readores. O corpo a copo 
parou, conforme orienta 
a Organização Mundial 
de Saúde, e o importante 
neste momento é pensar 
no povo e evitar aglome-
rações”, afirmou. 

Mangão é um dos 
principais afetados, caso 
a campanha para prefei-
tos e vereadores de 2020 
seja prorrogada. O pré-
candidato já está com o 
nome na rua há meses e 
tem se beneficiado disso.

Caso o pleito seja 
adiado para 2021, como 
já propõe o Congresso 
Nacional a oposição pode 
ganhar tempo para con-
trapor sua eventual can-

didatura ou ainda, ganhar 
fôlego com algum outro 
nome capaz de atrapalhar 
os planos de Mangão. 

Atualmente, todos os 
termômetros políticos 
apontam Carlinhos do 
Mangão como sendo o 
único com chances reais 
de derrotar a atual pre-
feita Sônia Chaves nas 
urnas. Nota-se inclusive, 
que Mangão já vem se 
distanciando da atual pre-
feita na liderança em al-
gumas pesquisas de con-
sumo interno de partidos. 

A ascenção de Man-
gão no pleito eleitoral 
tem feito com que alguns 
pré-candidatos do mu-
nicípio inventem e pro-
paguem fake news com 
a intenção de manchar a 
imagem do pré-candida-
to. 

O site de notícias Ma-

deirada News fez um le-
vantamento e descobriu 
que um pré-candidato, 
adversário de Mangão, 
está se valendo de uma 
“certidão eleitoral” fal-
sificada, afirmando que 
Carlinhos do Mangão es-
taria inelegível, por conta 
da prestação de contas 
de quando foi candida-
to ao cargo de deputado 
estadual, em 2016. Vale 
salientar que, mesmo se 
houvesse rejeição das 
contas (fato que aconte-
ceu com todos os candi-
datos do PROS por ques-
tões do partido e não dos 
candidatos), Mangão não 
poderia ser prejudicado 
e estaria apto a se candi-
datar, ou seja, apesar de 
inverídica a tentativa do 
tal adversário, Carlinhos 
ainda está respaldado 
pela legislação eleitoral. 

Veja o que diz o TSE 
(Tribunal Superior Elei-
toral): ELEIÇÕES 2012. 
REGISTRO DE CAN-
DIDATURA. AGRA-
VO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL. DE-
SAPROVAÇÃO DAS 
CONTAS DE CAM-
PANHA. QUITAÇÃO 
ELEITORAL. ENTEN-
DIMENTO JURISPRU-
DENCIAL MANTIDO 
NA RESOLUÇÃO Nº 
23.376/2012. OBSER-
VÂNCIA DO PRINCÍ-
PIO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. DEFERI-
MENTO DO PEDIDO 
DE REGISTRO. AGRA-
VO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 

1. A apresentação das 
contas de campanha é 
suficiente para a obten-
ção da quitação eleitoral, 

nos termos do art. 11, § 
7º, da Lei nº 9.504/1997, 
alterado pela Lei nº 
12.034/2009. 

2. Entendimento juris-
prudencial acolhido pela 
retificação da Resolução 
nº 23.376/2012 do TSE. 

3. Agravo regimental 
desprovido. (AR-REs-
pe nº 232-11/RJ, Relator 
Ministro Dias Toffoli, 
TSE.

 Diante disto, fica a 
pergunta que não quer 
calar - Se durante a pré-
campanha, tais pré-can-
didatos já estão mentindo 
para o povo e usando de 
um pedaço de papel gros-
seiramente falsificado, 
imagina se chegarem ao 
poder? 

Para não entrar em 
confronto, a ordem de 
Mangão para os seus co-
laboradores é que não 
respondam as provoca-
ções dos oposicionistas 
e mantenham serenidade 
no momento. “Estamos 
passando por um mo-
mento conturbando aon-
de vidas estão em jogo 
e muitas pessoas pen-
sando em politicagem e 
em disseminar o ódio. 
Vamos focar em resolver 
uma coisa de cada vez. 
Primeiramente ficarmos 
recolhidos durante a qua-
rentena e após, continuar 
o nosso trabalho visando 
a vitória nas urnas e pos-
teriormente poder melho-
rar a vida da nossa gente 
tão sofrida durante os úl-
timos anos”, finalizou.

Certidão válida emitida pelo TSE em 23/03/2020

Adversários po-
líticos estariam 
usando uma cer-
tidão falsa para 
denegrir a ima-
gem do pré-can-
didato e tentar 
tirá-lo das pró-
ximas eleições 
municipais.



Marco Túlio Alencar
Foto: Carlos Gandra/
CLDF
Núcleo de Jornalismo - 
Câmara Legislativa

Projeto de Lei 
nº 134/2019, 
que institui 
tratamento da 
Síndrome de 

Burnout aos professores 
da rede pública do Dis-
trito Federal, foi apro-
vado, nesta quarta-feira 
(11), em segundo turno, 
no plenário da Câma-
ra Legislativa do DF. A 
proposição, de autoria do 
deputado distrital, Robé-
rio Negreiros (PSD), tem 
como finalidade garantir 
aos professores acompa-
nhamento médico capaz 
de diagnosticar, orientar 
e tratar o transtorno. A 
proposta estabelece ain-
da que a assistência mé-
dica será disponibilizada 
pelo Poder Executivo.

Segundo uma pesqui-
sa realizada pela Uni-
versidade de Brasília 
(UNB), com mais de oito 
mil professores da educa-
ção básica da rede públi-
ca na região Centro-Oes-
te do Brasil, revelou que 
15,7% dos entrevistados 
apresentam a Síndrome 
de Burnout, que reflete 

intenso sofrimento cau-
sado por estresse laboral 
crônico.

De acordo com o Ro-
bério Negreiros, esta 
situação de desmotiva-
ção, no caso do profes-
sor, afeta fortemente a 
qualidade da aula, pois 
eles perdem entusiasmo 

e criatividade, sentindo, 
inclusive, menos simpa-
tia pelos alunos e fican-
do pessimista quanto ao 
seu futuro. “Como forma 
preventiva do transtorno, 
é necessário melhorar 
substancialmente as con-
dições de trabalho, seja 
nas relações entre alunos, 

professores, gestores e 
comunidade escolar. Essa 
mudança é lenta e estru-
tural podendo levar anos 
de reformulações legais, 
pedagógicas e adminis-
trativas”, frisou.

A proposta segue ago-
ra para sanção do gover-
nador

Luís Cláudio Alves
Fotos: Carlos Gandra/
CLDF
Núcleo de Jornalismo – 
Câmara Legislativa

Recursos de 
emendas par-
lamentares se-
rão utilizados, 
entre outras 

atividades, para a compra 
de respiradores mecâni-
cos, medicamentos e no 
atendimento da população 
de rua

A Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal 
aprovou na tarde desta 
quarta-feira (25) o rema-
nejamento de emendas 
parlamentares no valor 
total de R$ 12,4 milhões 
no Orçamento do DF, com 
a destinação dos recursos 
para ações de combate ao 
novo coronavírus. A vo-
tação ocorreu em sessão 
extraordinária remota, 
com a presença de todos 
os 24 deputados distritais. 
Segundo o presidente da 
Câmara, deputado Rafael 
Prudente (MDB), com as 
emendas remanejadas em 
votação na semana pas-
sada, o total de recursos 
destinados pelo Legisla-
tivo para a área de saúde 

passa dos R$ 30 milhões. 
Na próxima semana, a 
previsão é de votação de 
novos remanejamentos de 
emendas parlamentares, 
que podem variar entre R$ 
10 e 20 milhões, de acor-
do com Prudente. Também 
foram aprovados outros 16 
projetos com foco no en-
frentamento da pandemia. 
A sessão extraordinária re-
mota começou às 15h e só 
foi concluída às 21h20.

As emendas parla-
mentares foram incluí-
das no projeto de lei nº 
1.029/2020, do Executivo, 
que abria crédito especial 
ao Orçamento no valor de 
R$ 10,76 milhões, com re-
manejamentos para obras 
do DER e para ativida-
des da junta comercial do 
DF, entre outras ações. 

De acordo com o relator 
da proposta e presidente 
da Comissão de Econo-
mia, Orçamento e Finan-
ças (CEOF), deputado 
Agaciel Maia (PL), foram 
apresentadas e acatadas 57 
emendas de autoria dos 
deputados Roosevelt Vile-
la (PSB), Robério Negrei-
ros (PSD), Delegado Fer-
nando Fernandes (PROS), 
Júlia Lucy (Novo), Arlete 
Sampaio (PT), Delmas-
so (Republicanos), Chico 
Vigilante (PT), Eduar-
do Pedrosa (PTC), Prof. 
Reginaldo Veras (PDT), 
Martins Machado (Repu-
blicanos), Rafael Pruden-
te (MDB), Fábio Felix 
(Psol), Agaciel Maia (PL), 
Daniel Donizet (PSDB), 
José Gomes (PSB) e Cláu-
dio Abrantes (PDT).

Os recursos oriundos 
das emendas parlamenta-
res poderão ser utilizados, 
entre outras atividades, 
para a compra de respira-
dores mecânicos, compra 
de medicamentos e insu-
mos e atendimento da po-
pulação de rua. O projeto e 
as emendas foram aprova-
dos por unanimidade pelos 
deputados distritais.

Na sessão extraordiná-
ria remota desta quarta-
feira, apenas o presidente 
da Câmara, deputado Ra-
fael Prudente (MDB), o 
vice-presidente, deputado 
Delmasso (Republicanos) 
e o segundo secretário, de-
putado Robério Negreiros 
(PSD) estiveram no plená-
rio. Os demais parlamen-
tares participaram virtual-
mente das votações.

Da Redação com adap-
tações aos textos do site 
de noticias SantaOnline 
e do Radar Santa Maria

Pela segunda 
vez, a licitação 
da obra de pa-
vimentação da 
Vicinal 371, 

que liga a BR 040 à DF 
290, passando pelo con-
domínio Total Ville, foi 
prorrogada pelo Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem do Distrito Fede-
ral (DER). A publicação 
informando o novo prazo 
saiu no Diário Oficial do 
DF da última terça-feira 
(10). Agora as empresas 
têm até o dia 13 de abril 
para entregar a documen-
tação.

Segundo o diretor ge-
ral do DER, Fauzi Nac-
fur, a modificação se deu 
devido à necessidade de 
ajustes.  “Tivemos que 
fazer alguns ajustes no 
projeto, pois, do contrá-
rio iriamos ter problemas 
na hora da execução, o 
que poderia parar a obra. 
Então entendemos que 
era melhor fazê-los e 
prorrogar o início da obra 
para não causar transtor-
nos ainda maiores no fu-
turo”, explicou.

Em 2018, obras palia-
tivas no local chegaram 
a ser iniciadas, mas fo-
ram embargadas por não 
possuir o licenciamento 
do Ibram. Nesse sentido, 
Fauzi também deu uma 
excelente notícia sobre o 
andamento do processo. 
Ele informou que o Ins-
tituto Brasília Ambiental 
(Ibram) já emitiu a licen-
ça ambiental autorizando 
a execução da obra. “A 
licença do Ibram não era 
impeditiva para o anda-
mento da licitação, mas 
com a licença em mãos 
teremos total segurança 
de que não sofreremos 
embargo quando as obras 
tiverem início”, come-
morou.

Todavia, a notícia não 
foi bem aceita pela popu-

lação, especialmente os 
moradores do Total Ville, 
que há mais de oito anos 
sofrem com o descaso e 
que tinham com certo o 
início das obras e o fim 
dos transtornos causados 
pelas más condições da 
via que liga o bairro à 
Santa Maria.

Para Patricia Baraúna, 
moradora do bairro, clas-
sificou a decisão como 
“um absurdo”. Segundo 
ela os moradores do Total 
Ville precisam usar a vi-
cinal, mas nas condições 
que a via se encontra, é 
completamente impossí-
vel. “Uma estrada de ter-
ra, lama, cheia de buracos 
que estragam os carros. 
Quem está adiando essa 
obra não faz ideia da real 
situação de calamida-
de enfrentada por quem 
precisa utilizar essa via. 
Só falam em impactos 
ambientais e blá blá blá. 
Ora, toda obra gera im-
pacto ambiental, olha a 
quantidade de obras mui-
to maiores e que já foram 
feitas e aprovadas. Certa-
mente se algum morador 
que precisa passar por lá, 
fizesse parte do órgão que 
está a embargando, já te-
riam liberado essa licita-
ção há tempos, mas como 
não são eles que preci-
sam, não se interessam 
pela celeridade da obra. 
Se fosse uma estrada de 
50 km, até poderíamos 
entender a demora, mas 
toda essa burocracia por 
um trecho pequeno de 
aproximadamente 3 km. 
Lamentável”, desabafou.

Ainda, de acordo com 
informações, a justificati-
va de alterações no Ter-
mo de Referência poderá 
implicar no valor e proje-
to, e poderá elevar o seu 
custo.

Apesar de todos os 
contratempos a comuni-
dade irá aguardar a obra 
iniciar na próxima data 
prevista na esperança de 
que dessa vez as coisas 
“andem” e definitiva-
mente o tormento acabe.

Da Agência Brasília

Decreto publicado 
na noite da última 
sexta-feira (27), 

autoriza os estabeleci-
mentos reabrirem desde 
que clientes e funcioná-
rios mantenham distância 
mínima de dois metros 
entre todas as pessoas e 
terão ainda que disponi-
bilizar segurança e álcool 
em gel para todos.

O novo texto diz que 

lojas de conveniência e 
minimercados em postos 
de combustíveis também 
poderão abrir, mas ficam 
proibidos o consumo de 
produtos no local e a dis-
ponibilização de mesas e 
cadeiras.

Mais tarde, ao anun-
ciar que o número de 
casos subiu em menos 
de 24 horas, Ibaneis de-
cidiu esperar: “Mandei 
suspender a publicação 
do decreto até concluir os 
exames pendentes”.

GDF autoriza que lotéricas e 
lojas de conveniência reabram.



CORONAVÍRUS
O que o GDF está fazendo:
•  O GDF tomou medidas duras para conter o 

avanço da doença.
•  Foi o primeiro a suspender aulas, eventos e 

sessões de cinema. 
•  Isolou áreas nos hospitais da rede pública para 

atender os pacientes. 
•  Contratou 330 médicos e enfermeiros, abriu 

70 novos leitos de UTI, adquiriu 200 aparelhos 
respiratórios e mais medicamentos. 

•  Reduziu impostos para álcool gel, máscaras e 
outros equipamentos de prevenção.

•  Disponibilizou no aeroporto estrutura de 
atendimento pronta para detectar casos 
suspeitos. 

•  Colocou equipes do corpo de bombeiros para 
vistoriar voos e locais de grande circulação.

Em casos suspeitos, o GDF disponibiliza equipes volantes para 
fazer o exame onde a pessoa estiver. Caso você tenha os sintomas, 
ligue para 190, 193 ou 199.

O que você precisa fazer:
Lave as mãos com
frequência usando água
e sabão. E higienize com
álcool gel 70%.

Ao tossir ou espirrar,
cubra o nariz e a boca com 
lenço ou com o braço, 
e não com as mãos.

Se estiver doente,
evite contato físico com
outras pessoas e fique
em casa até melhorar.

Ao cumprimentar
alguém, evite dar as
mãos ou trocar beijos.

COMO O CORONAVÍRUS
(COVID-19)

É TRANSMITIDO?
A transmissão acontece de uma pessoa 

doente para outra ou por contato próximo 
(cerca de 2 metros), por meio de:

Espirros ou gotículas 
de saliva

Tosse Toque ou aperto
de mãos

Contato com objetos 
ou superfícies
contaminadas

Catarro

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS?
O coronavírus (Covid-19) é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve 
a moderada, mas os idosos, pessoas com baixa imunidade ou com doenças 
preexistentes têm mais chance de desenvolver um quadro grave da doença.

Os sintomas mais comuns são:

FEBRE TOSSE DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

Não compartilhe
objetos de uso pessoal, 
como talheres, toalhas,
pratos e copos.

Evite tocar nos olhos, nariz
e boca com as mãos não
lavadas. Ao tocar, lave sempre
as mãos com água e sabão.

Evite aglomerações
e mantenha os ambientes
ventilados.  

Da Agéncia Brasília 
com informações do 
Ibran

O Plano de Ma-
nejo do Par-
que Ecológi-
co de Santa 
Maria já pode 

sair do papel. Publicada 
na edição de quarta-feira 
(25) do Diário Oficial do 
Distrito Federal (DODF), 
a aprovação do plano se 
consolida como um ins-
trumento técnico para 

planejamento de gestão e 
uso sustentável dos recur-
sos naturais na unidade de 
conservação, que é admi-
nistrada pelo Instituto Bra-
sília Ambiental (Ibram).

Com a validação do 
plano de manejo, fica de-
finida uma série de nor-
mas gerais para o local e 
de conduta por parte dos 
visitantes, de forma a ga-
rantir o uso da área sem 
prejuízos para a biodiver-
sidade. Outras medidas 
abrangem o regramento 

para as zonas de preserva-
ção, recuperação e de uso 
especial, nas quais está 
inserido o Centro Olímpi-
co da Santa Maria.

Criado por meio da 
Lei nº 2.044/1998 e re-
categorizado em de-
zembro de 2019 com a 
Lei n° 6.414, o Parque 
Ecológico de Santa Ma-
ria possui atributos am-
bientalmente sensíveis, 
como campos de murun-
dus e solos encharcados 
(hidromórficos).

Publicada no 
Diário Ofi-
cial do DF, 

aprovação do 
projeto abre 

caminho para 
definir o pla-

nejamento 
com base em 
uso sustentá-
vel da unida-
de de conser-

vação


