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Política & Economia

Governo adota medidas trabalhistas 
para período de calamidade pública

Contrato de trabalho poderia ser suspenso por até quatro meses, mas o artigo foi revogado

O governo federal edi-
tou medida provisória 
(MP) com uma série de 
medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado 
de calamidade pública no 
país e da emergência em 
saúde pública decorrente 
da pandemia da covid-19. 
A MP já entrou em vigor 
no domingo (22) ao ser 
publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União, 
e tem validade de 120 dias 
para tramitação no Con-
gresso Nacional, e caso 
não seja aprovada, perde a 
validade.

Entre as medidas estão 
o teletrabalho, a antecipa-
ção de férias, a concessão 
de férias coletivas, o apro-
veitamento e antecipação 
de feriados, o banco de 
horas, a suspensão de exi-
gências administrativas em 
segurança e saúde no tra-
balho, o direcionamento 
do trabalhador para quali-
ficação e o adiamento do 
recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS).

Presidente revoga 
artigo que suspendia 
contrato de trabalho

O presidente Jair Bolso-
naro avisou nesta segun-
da-feira(23) nas redes so-
ciais que revogou o Artigo 
18 da Medida Provisória 
(MP) 927, que permitia a 
suspensão do contrato de 
trabalho por até quatro 
meses sem salário. O Arti-
go 18 previa que, durante 
o estado de calamidade 
pública, o contrato de tra-
balho poderia ser suspen-
so por até quatro meses, 
para participação do em-
pregado em curso de qua-
lificação profissional não 
presencial, oferecido pela 
empresa ou por outra ins-
tituição. Essa suspensão 
poderia ser acordada in-
dividualmente com o em-
pregado e não depende 
de acordo ou convenção 
coletiva.

A MP 927 traz outras 
medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado 
de calamidade pública no 
país e da emergência em 

saúde pública decorrente 
da pandemia da covid19. A 
MP entrou em vigor neste 
domingo (22) ao ser publi-
cada em edição extra do 
Diário Oficial da União, e 
tem validade de 120 dias 

para tramitação no Con-
gresso Nacional. Caso não 
seja aprovada, perde a va-
lidade.

Entre as medidas estão 
o teletrabalho, a antecipa-
ção de férias, a concessão 

de férias coletivas, o apro-
veitamento e antecipação 
de feriados, o banco de 
horas, a suspensão de exi-
gências administrativas em 
segurança e saúde no tra-
balho, o direcionamento 

do trabalhador para quali-
ficação e o adiamento do 
recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS).

 

Agência Brasil

Governo de SP faz acordos com supermercados e 
farmácias para oferta de álcool gel a preço de custo

Organizadores locais de 
Tóquio 2020 já avaliam 
hipótese de adiamento

Yoshiro Mori 
afirma que 

cancelamento 
“está fora de 
cogitação”

Após o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) admitir 
o adiamento da Olimpíada 
e da Paralimpíada de Tóquio 
(Japão) em razão da pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19), o Comitê Orga-
nizador local se pronunciou 
em entrevista coletiva nesta 
segunda-feira (23). Embora 
também reconheçam a pos-
sibilidade de postergar as 
competições, os dirigentes 
argumentam que há dificul-
dades que impedem garantir 
a mudança de data.

“Ainda não decidimos 
pelo adiamento, mas não 
podemos desconsiderar isso 
como uma opção realística. 
Não sou tolo de achar que 
os Jogos ocorrerão da manei-
ra como planejamos inicial-

mente. Os Estados Unidos, a 
Europa e novas áreas estão 
sob situações extremas ago-
ra (com o novo coronavírus). 
Entendemos isso e ouvimos 
muitas opiniões, de muitos 
países”, afirmou o presiden-
te de Tóquio 2020, Yoshiro 
Mori.

“Trabalhamos por seis 
anos para as Olimpíadas co-
meçarem em 24 de julho, 
então, esse trabalho terá que 
ser refeito. Fizemos muitos 
contratos que estão prontos. 
Revisá-los não é uma tarefa 
fácil”, disse o chefe executivo 
do Comitê, Yoshiro Mori, que 
garantiu que o cancelamento 
dos eventos está fora de co-
gitação.

Por Lincoln Chaves 

Agência Brasil

O Governador João Do-
ria anunciou na última se-
mana um acordo com su-
permercados e farmácias 
para oferta de álcool gel a 
preço de custo em todas 
as regiões do Estado. O 
produto é um dos princi-
pais itens recomendados 
por autoridades de saúde 
para prevenção e comba-
te ao coronavírus.

“A partir de 23 de mar-
ço, os supermercados e 
farmácias venderão o pro-
duto com margem zero. 
Nenhum valor adicional”, 
afirmou Doria. “Isso cer-
tamente vai impor uma 
redução no preço para 
o consumidor”, acres-
centou. A medida ainda 
não abrange o álcool gel 
vendido em farmácias, 
mesmo aquelas que fun-
cionam dentro de super-
mercados.

A medida foi viabili-
zada por um comitê exe-
cutivo sob coordenação 
da Secretária de Desen-
volvimento Econômico, 

Produto é um dos principais itens de higiene para prevenção ao coronavírus
Patricia Ellen, e formado 
por representantes do 
Estado e empresários. O 
setor supermercadista foi 
representado pela Apas 
(Associação Paulista de 
Supermercados) e o setor 
de farmácias foi represen-
tado pela Abrafarma.

Segundo o Governa-
dor, o preço promocional 
passa a valer a partir do 
dia 23. Os lojistas se com-
prometeram a praticar no 
varejo o valor que os pro-
dutores cobrarem no ata-
cado pelo álcool gel.

“As redes de farmácia, 
igualmente aos supermer-
cados, venderão álcool gel 
a preço de custo, ofere-
cendo condições de aces-
sibilidade à população”, 
afirmou Doria.

O limite máximo por 
pessoa será de dois fras-
cos, com objetivo de evi-
tar o acúmulo individual 
e excessos, o que acaba 
prejudicando outras pes-
soas que também quei-
ram fazer uso do produto.
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Educação: Quarentena e férias antecipadas

O Governador 
João Doria 
anunciou no 
último dia 

19 a antecipação das férias 
e recesso escolar de 150 
mil professores da rede 
estadual. Além das duas 
semanas de férias que es-
tavam previstas para o mês 
de julho, teve início na úl-
tima segunda (23) as duas 
semanas de recesso que 
aconteceriam em abril e 
outubro definidas no novo 
calendário.

A medida ocorre em 
prevenção ao contágio e à 
transmissão do novo coro-
navírus publicada em Di-
ário Oficial da sexta-feira 
(20).

“Estamos antecipan-
do as férias para 150 mil 
professores e auxiliares e 
para os 15 mil profissionais 
do Centro Paula Souza em 
todo o estado. Mais infor-
mações serão repassadas 
aos profissionais pelos di-
retores de ensino”, disse 
Doria.

A Secretaria da Educa-
ção já havia autorizado o 
trabalho remoto para ser-
vidores com 60 anos ou 
mais, gestantes e portado-
res de doenças respirató-
rias crônicas, cardiopatias, 
diabetes não controlada, 
hipertensão, pessoas em 
tratamento oncológico, lú-
pus e HIV que atuem nas 
escolas, diretorias de ensi-
no e órgãos centrais.

Entre abril e maio, a Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento deve efetuar o 
pagamento das férias a 150 
mil professores da rede es-
tadual. Estima-se a desti-
nação de R$ 130 milhões 
para efetivar o pagamento.

Aulas suspensas

Também como medi-
da de segurança, as aulas 
na rede estadual desde o 
último dia 23, foram sus-
pensas por tempo indeter-
minado e não haverá aten-
dimento ao público nesse 
período. Para garantir roti-
nas administrativas essen-
ciais, como preservação 
do patrimônio, limpeza, 
pequenos reparos e gestão 
de financeira, serão manti-
dos funcionários e equipe 
gestora nas escolas.

A Secretaria da Educa-
ção estuda parcerias com 
empresas de tecnologia 
para disponibilizar conteú-
dos por meio de ensino a 
distância durante o perío-
do de suspensão. A pasta 
analisa a questão do forne-
cimento de merenda para 
os estudantes mais vulne-
ráveis.

Os colégios particula-
res  estão em quarentena 
e também suspenderam as 
aulas por tempo indeter-
minado.

SP antecipa férias de 150 mil 
professores da rede estadual
Recessos e férias teve início na última segunda (23) para prevenir o contágio pelo coronavírus
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LUISA MELL DIZ QUE ELA E O 
MARIDO ESTÃO COM PNEUMONIA E 

ESPERAM RESULTADO DE EXAME

HORÓSCOPO

O Sol te dá motivos para estar 
mais confiante e esperançosa 
em relação ao seu futuro. Você 
pode, e você consegue, leonina! 
Mas não se esqueça de conside-
rar a vontade e as necessidades 
dos outros no meio do caminho, 
tá? Você pode fazer acontecer 
do seu jeito, claro, mas lembre-
-se que juntos chegamos mais 
longe!

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Essa semana pode ser de gran-
des decisões para você, que vêm 
acompanhadas de muita trans-
formação. Use o seu instinto na 
hora de escolher e siga suas ins-
truções, mesmo que essa esco-
lha seja a mais difícil. De repente 
você não tem opção nenhuma e 
a mudança simplesmente acon-
tece. Na hora o resultado pode 
não ser muito claro, mas confia 
que coisas boas virão!

Geminiana(o), é dia de se apro-
fundar e ir para a origem da 
questão que está te incomodan-
do no presente e cortá-la pela 
raiz. Você sabe o que é, né? Não 
precisa fazer movimentos brus-
cos e sair chutando tudo, pois 
o importante é que você faça 
essa escolha dentro de você em 
primeiro lugar. Você se sentirá 
super forte, como se tivesse re-
conquistado o seu poder!

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Todo medo ou desafio vencido é 
mais um poder adquirido. Você 
está passando por uma fase que 
testa a sua força, perseverança e 
confiança. Na hora pode ser um 
pouco tenso de lidar, pois pare-
ce que nada está colaborando 
a favor de nada, mas tente se 
concentrar e assumir a sua força 
nessas horas que a dúvida passa 
e a mudança positiva vem.

Tudo acontece na hora em que 
deve acontecer, mas às vezes 
acontece tudo ao mesmo tem-
po, de um jeito surreal, é só ver 
as notícias. Não tem nem como 
entender direito o que rola, mas 
mesmo assim você precisa dar 
um jeito de se virar no meio do 
caos, certo? Use seu feeling e 
não entre na onda da bagunça, 
tá? Sua capacidade de manter a 
mente fria é super bem vinda!

Quer aproveitar a energia do 
momento? Siga a sua intuição 
e coloque o que você sentir em 
prática, mesmo que pareça lou-
cura ou que isso implique em 
tomar umas decisões mais defi-
nitivas e fora do que você está 
acostumada. É a semana de fa-
zer mudanças mais radicais, da-
queles que marcam o começo 
de uma nova fase.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

É tanta coisa rolando que nem 
deu tempo para falar muito de 
Vênus em Touro, que anda es-
ticando a sua vida amorosa e a 
sua relação com as coisas mate-
riais para outro nível. Dúvidas e 
questionamentos são comuns, 
inclusive uma sensação de estar 
travada às vezes, e tudo bem. 
Se desenvolver é assim mesmo, 
leva tempo e sempre vem acom-
panhado de situações que a gen-
te desconhece. Nem esquenta!

Esta semana você terá inspira-
ção extra para encontrar novas 
formas de ganhar dinheiro e terá 
mais determinação para investir 
na carreira. Fique ligada que 
pode até pintar uma chance de 
promoção. É semana produtiva 
que fala? No amor, demonstre 
todo seu carinho. E na paque-
ra, não economize no charme!

Ariana(o), não adianta tentar 
achar uma lógica na reviravolta 
que está rolando, pois agora é só 
o seu instinto que saberá o que 
fazer, ok? Não adianta tentar 
querer saber o que vai aconte-
cer, o caminho é ir de passo em 
passo, usando o seu sexto sen-
tido para tomar cada decisão. O 
imprevisível pode trazer muita 
coisa boa para você, confia!

Mergulhe, taurina(o)! Não é 
pensando que você saberá o 
que fazer se você deseja algo, 
ou alguém. Esse é um daqueles 
momentos onde não tem muito 
o que fazer ou controlar, ou vai 
ou racha, bem oito ou oitenta. 
Se está rolando legal, se joga! E 
se a pessoa ou a oportunidade 
for embora, deixe ir.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Algumas conquistas dão muito 
medo, né? Para cada pessoa é 
algo diferente, para alguns é ter 
que falar em público, para ou-
tros é se jogar no amor, enfim, 
essas atividades têm uma coisa 
em comum: se você se entregar 
e superar o perrengue, você pas-
sa de nível no jogo da vida. Essa 
é a semana de vencer grandes 
desafios, bb. Vai com coragem e 
sem olhar para trás! 

Saturno entrou em Aquário, o 
que pode trazer uma fase um 
pouco mais puxada para você, 
astromiga. Puxada no sentido de 
ter que aprender a responsabili-
zar pelo seu próprio bem estar. 
Você pode culpar o mundo ou 
assumir as rédeas da vida em 
suas mãos. Existem culpados, 
sim, mas você é responsável por 
construir a sua felicidade. 

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

PASSATEMPO

DICAS DE COZINHA

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Luisa Mell usou o Insta-
gram neste domingo para 
fazer um relato sobre seu 
estado de saúde. A ativista 
de 41 anos revelou que ela 
e o marido, o engenheiro 
Gilberto Zaborowsky, de 
55, estão com pneumonia. 
Ele, mais grave, precisou 
ser internado num hospital 
em São Paulo. Luisa conta 
também que o filho, Enzo, 
de 4 anos, chegou a ter fe-
bre.

“Eu e meu marido es-
tamos com pneumonia. 
Provavelmente por conta 
do covid-19. Não é certeza 
só porque o exame ainda 
não ficou pronto. Fizemos 
há 1 semana. Para meu de-
sespero, meu marido foi 
internado. Eu vou me tra-
tar em casa. Resolvi fazer 
este post para mais uma 
vez alertar que não é uma 
gripezinha. Vocês não tem 
tem ideia da diferença no 

Fotos: reprodução Instagram

pulmão em uma semana. É 
sério. Muito sério. Graças 
a Deus estamos em um óti-
mo hospital. Mas e quando 
tudo tiver lotado? Quando 
não tiver leito para todos? 

Pelo amor de Deus fiquem 
em casa e rezem por nós. 
Meu filho também teve 
febre. Tõ arrasada amigos. 
Só tenho vontade de cho-
rar. Deus nos proteja”.

COMIDAS QUE 
DURAM MAIS TEMPO 
NA GELADEIRA: 
VEJA QUAIS SÃO

Quando a gente pre-
cisa planejar compras de 
mercado que durem por 
mais tempo, a principal 
preocupação é com os ali-
mentos da geladeira, que 
geralmente são perecíveis. 
Mas existem alguns deles 
que duram mais que os ou-
tros e isso costuma estar 
relacionado à quantidade 
de água existente naque-
le alimento. Quanto me-
nos água ele tiver em sua 
composição natural, mais 
tempo vai durar antes de 
você poder usar. Aqui em-
baixo nós falamos sobre as 
comidas que duram mais 
tempo na geladeira e ainda 
te damos algumas dicas de 
armazenamento.

Entre os legumes, aposte 
nos tubérculos

Legumes que se desen-
volvem abaixo da terra, os 
chamados tubérculos, são 
os que mais vão durar den-
tro da sua geladeira. Inse-
ridos nesse grupo estão 
todos os tipos de batata, 
aipim, beterraba, cenoura 
e rabanete. Ainda dentro 
dessa categoria de alimen-
tos que se desenvolvem 
abaixo da terra, temos dois 
dos temperos mais brasilei-
ros de todos: alho e cebo-
la. Esses alimentos duram 
bastante e, ao contrário do 
que muitos pensam, nem 
precisam sem conservados 
na geladeira.

Frutas exigem logística 
para não estragar

Planeje suas compras de mercado pra não faltar 
nem sobrar nada descobrindo quais alimentos 
duram mais e menos na sua geladeira

Entre as frutas, a maio-
ria das que encontramos 
no mercado têm vida útil 
pequena, justamente pela 
quantidade de água con-
tida em seu interior. Mas 
temos algumas exceções 
como maçãs, peras e la-
ranjas, que podem se ade-
quar melhor quando bem 
refrigeradas e duram um 
longo período de tempo. 
Se ainda assim você quiser 
comer algumas frutas que 
estragam rápido como mo-
rango, mamão e ameixa, 
compre poucas unidades 
delas e combine as com-
pras com aquelas frutas 
que você agora sabe que 
vão durar mais.

Cuidados gerais para o 
alimento durar mais na 

geladeira

Todas as dicas que de-
mos aqui em cima são rela-
cionadas a alimentos crus 
e ainda com casca. Depois 
de descascados, corta-
dos ou preparados, esse 
tipo de alimento começa 
a sofrer mais os efeitos 
da oxidação e se deteriora 
rapidamente, mesmo den-
tro da geladeira. O que dá 
pra fazer é tentar deixá-los 
refrigerados, tampados e 
com o mínimo de umida-
de possível entrando. Para 
reduzir a umidade, você 
pode colocar papel toalha 
dentro desse mesmo pote 
e, se ele for de plástico, 
trocar para um de alumínio 
que conserva melhor.
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SaúdE: Coronavírus

Posso frequentar estádios, teatros,
shoppings, shows, cinemas e igrejas?

Quando devo
usar máscara?

O que você precisa 
saber e fazer.

Se estiver tossindo ou espirrando; 

Se estiver cuidando de uma pessoa com 
doenças respiratórias;

LEMBRE-SE: as máscaras são eficazes somente 
quando usadas em combinação com a limpeza 
frequente das mãos com água e sabão ou 
higienizadas com álcool em gel 70%;

Após usar a máscara, descarte em local 
adequado e lave as mãos.

Tem algum risco em andar
de táxi, metrô, trem e ônibus?

Recomenda-se evitar horários de pico. Se não puder, tente 
manter uma distância segura de uma pessoa para outra e 
redobre os cuidados com a higiene.

Não é recomendável para quem tem mais de 60 anos, alguma 
doença crônica ou sintomas de doenças respiratórias. Para os 
demais, se possível, evitar locais com aglomerações, manter 
uma distância segura de uma pessoa para outra e redobrar 
os cuidados com a higiene.

Os organizadores ou responsáveis por eventos de massa devem 
cancelar ou adiar. Não sendo possível, recomenda-se que o evento 
ocorra sem público. Não sendo possível, devem cumprir os 
requisitos previstos na Portaria Nº 1.139, de 10 de junho de 2013.

saude.gov.br/coronavirus

Se preferir,
baixe o aplicativo 
Coronavírus – SUS.

SAIBA COMO PROTEGER VOCÊ 
E SUA FAMÍLIA. ACESSE:

Notícias falsas (Fake 
news), sobre o novo coro-
navírus estão circulando 
com força total nas redes 
sociais e, especialmente 
por telefone no WathsApp. 
Veja algumas e, caso rece-
ba, não reencaminhe aos 
seus contatos:

Água ou chá quente mata 
o coronavírus - É FAKE

Coronavírus fica vivo por 
9 dias - É FAKE 

Óleo consagrado para 
curar coronavírus - É FAKE

Vitamina C cura corona-
vírus, que veio dos animais, 
e água com limão que cura 
câncer - É FAKE 

Utilizar álcool em gel nas 
mãos para prevenir corona-
vírus altera bafômetro nas 
blitz - É FAKE

Álcool em gel é a mesma 
coisa que nada - É FAKE

Vacina contra o Covid-19 
foi descoberta - É FAKE

Prender a respiração por 
10 segundos indica se a pes-
soa tem a doença - É FAKE

Idosos perderão aposen-
tadoria ou benefícios se fla-
grados na ruas - É FAKE

Bares, restaurantes e lanchonetes em SP 
também entram na quarentena

O governador João Do-
ria, em coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes no sá-
bado(21), decretou que a 
partir de terça-feira (24), 
todos os bares, restauran-
tes e lanchonetes do es-
tado de São Paulo, devem 
fechar as portas e não ter 
atendimento ao público 
por 15 dias. Informou ain-
da que o transporte públi-
co, bancos e lotéricas da 
capital não serão afetados 
e que terão seus funciona-
mentos mantidos normal-
mente.

Poderão funcionar:
Hospitais, clínicas, far-

mácias, clínicas odonto-
lógicas, transporte pú-
blico, transportadoras, 
armazéns, empresas de 
telemarketing, petshops, 
deliverys, supermercados, 
mercados e padarias, lim-
peza pública, postos de 
combustível e indústrias.

Questionado sobre a 

postura do presidente 
Bolsonaro quanto a colo-
cação do COVID-19 como 
uma “gripezinha”, Doria 
aproveitou para criticar o 
presidente e dizer que os 
governadores estão to-
mando decisões “unilate-
rais”, porque para ele essa 
Pandemia não é brincadei-
ra e não podemos perder 
tempo em tomar atitudes 
que no futuro serão im-
prescindíveis em salvar 
vidas.

Ainda perguntado so-
bre a expressão usada 
pelo Ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 
dizendo que a saúde bra-
sileira entrará em colapso 
no mês de Abril, o gover-
nador explicou que apesar 
de admirar e respeitar o 
ministro, ele deve ter se 
equivocado ao falar isso, 
pois São Paulo está to-
mando todas as atitudes 
de prevenção e, principal-

Decreto do governador de SP, João Doria, tem duração de 15 dias, que permaneçam fechados até o dia 7 de abril

mente, de planejamento 
para que os paulistanos 
não tenham nenhum mo-
tivo para entrarem em pâ-

nico.
Doria ainda aproveitou 

para reforçar a importân-
cia das pessoas ficarem em 

suas casas, evitando as-
sim aglomerações e, com 
ações da polícia militar, vai 
aumentar a fiscalização e 

punir os organizadores de 
Bailes Funks na periferia 
da capital e em outras ci-
dades do estado.

Veja algumas Fake News sobre coronavírus 
que estão circulando pelas redes sociais
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Como controlar o pânico gerado 
pelo novo coronavírus

Para Fabiano de Abreu, 
jornalista, psicanalista e 
filósofo, “a primeira sen-
sação que muitos têm ao 
depararem-se com o des-
conhecido e com a possi-
bilidade de contágio é o 
pânico, seguido do medo 
de sair de casa por não 
se sentirem seguros.” 
De forma a evitar o pavor 
coletivo, Abreu reforça que 
o primeiro ponto é enten-
der o motivo, razão e as 
circunstância de tudo na 
vida. “Temos a obrigação 
racional de saber essas 
três coisas para que pos-
samos iniciar o processo 
de autoconhecimento, 
que é o necessário para 
encontrarmos o equilíbrio 
e viver bem a nossa roti-
na. O coronavírus é menos 
letal que muitos outros 
como o H1N1 e o SARS, 
doenças equiparadas, ten-
do mortalidade abaixo dos 
3,6%. Saber quais os seus 
sintomas, formas de contá-
gio e procedimentos é uma 
ajuda para que o nosso 
instinto de sobrevivência, 
que está no nosso incons-
ciente, não vença o nosso 
consciente ou não se trans-
forme em uma síndrome.” 

Coronavírus...
Embora o nosso instin-

to de sobrevivência ative 
a nossa ansiedade, tal traz 
consequências positivas 
e negativas. Por exemplo, 
“a nossa ansiedade pode 
ter duas vertentes, uma 
boa e a outra má. A boa 
é que nos prepara para 
tomarmos medidas para 
lidar com os problemas. A 
má é que pode causar pâ-
nico quando não sabemos 
como agir, ou quando não 
temos o que fazer e fica-
mos apenas na expectati-
va”, explica o psicanalista. 
Sobre este assunto que 
está na ordem do dia em 
todo mundo, siga os conse-
lhos de Fabiano de Abreu e 
não deixe que o pânico cau-
sado pelo surto da doença 
atrapalhe o seu dia a dia. 

8 dicas para evitar o
pânico causado pela

chegada do coronavírus
1. Não veja todas as 

notícias sobre o caso mas 
apenas as essenciais para 
se manter informada. Pro-
cure só pelas respostas es-
tritamente necessárias;

2. Esteja ciente dos 
sintomas, que são febre, 
tosse, vômito, falta de ar 
e diarreia. É importante 
identificar que não são os 
mesmos da gripe e que, 

caso os sinta, procure evi-
tar contato com outras 
pessoas.

3. Não frequente zonas 
turísticas e lugares públi-
cos que tenham muitas 
pessoas. Evite multidões;

4. Compre comida sufi-
ciente para que não tenha 
de ver o pânico dos outros 
no supermercado. Prate-
leiras vazias podem impul-
sionar medo e pânico. En-
tenda que há pessoas que 
não conseguem controlar 
o pânico e isso pode não 
estar relacionado com a 
epidemia;

5. Use a ansiedade a 

seu favor. Ocupe o seu 
tempo e preocupe-se me-
nos. E não se esqueça 
que as chances de viver 

Coronavírus - saiba como agir de forma racional sem sucumbir ao medo e ao pavor

são bem maiores do que 
as de morrer, e que o es-
tresse baixa a imunidade. 
A meditação é a busca do 

equilíbrio e é essencial 
para que possamos man-
ter-nos conscientes e com 
alta imunidade.

6. Aumente o consumo 
de vitamina C e chás que 
aumentem a imunidade 
como limão, gengibre e 
chá verde. Alimente-se 
bem.

7. O medo provoca uma 
sensação de prazer quan-
do é com o outro e não 
consigo mesmo. Não se 
sinta mal por isso, pois é 
uma defesa do nosso orga-
nismo que está em alerta 
através do instinto de so-
brevivência.

8. Tenha fé nas suas 
convicções e pense que a 
pandemia é mais uma cri-
se que vamos ultrapassar.

GUIA DE PREVENÇÃO SOBRE O 
CORONAVÍRUS: SAIBA COMO SE PROTEGER

São Paulo criou o centro de contingência do Estado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus.

O QUE É O CORONAVÍRUS?

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO:

PROTEJA-SE:

SINTOMAS:

A doença provocada pelo novo Coronavírus é denominada 
oficialmente como COVID-19, sigla em inglês para “coronavirus 
disease 2019” (doença por coronavírus 2019, na tradução).
Vírus que causa doença respiratória pelo agente coronavírus, com 
casos recentes registrados na China e em outros países.
Quadro pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. 
Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, em pessoas 
que já possuem outras doenças. Nessas situaçōes, pode ocorrer 
síndrome respiratória aguda grave e complicações. Em casos 
extremos, pode levar a óbito.

FEBRE TOSSE DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

ESPIRRO TOSSE CATARRO GOTÍCULAS
DE SALIVA

CONTATO FÍSICO 
COM PESSOA 
INFECTADA

CONTATO COM 
SUPERFÍCIES 

CONTAMINADAS

• Quem esteve em países com casos confirmados 

da doença e apresentar sintomas suspeitos deve 

evitar o contato com outras pessoas, procurar um 

serviço médico imediatamente e seguir os cuidados 

recomendados.

• Quem apresentar os sintomas deve procurar 

qualquer serviço de saúde. Para casos graves, a rede 

estadual de saúde preparou hospitais de referência 

na capital, interior e litoral.

• A notificação deve ser feita pelo serviço de 

saúde que atender o paciente em até 24 horas. A 

comunicação é feita pelas prefeituras ao Centro de 

Informações Estratégicas  em Vigilância em Saúde.

Mais informações em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus

• Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use 
antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente 
após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, 
após ir ao banheiro e antes/depois de comer.

• Ao tossir e espirrar:

- Cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. 
Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e 
sabão.

- Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos.

- Use, preferencialmente, lenços descartáveis.

• Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. 
Procure um serviço médico se apresentar sintomas como febre, 
tosse e dificuldade de respirar.

• No momento, não há recomendação para uso de máscaras 
para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa 
se preocupar com isso. Mas todos devem sempre fazer a 
higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar 
contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados 
simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir 
doenças contagiosas.
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