
Coronavírus e histeria

O mundo assiste a 
uma pandemia, ao 
menos é o que afirmam 
os principais meios 
de comunicação, 
ancorados em fontes das 
mais distintas, médicas 
ou não

A rápida expansão glo-
bal do Coronavírus 
tem desestabilizado 

os diversos setores e parece 
ter atingido parcela da mídia 
de maneira avassaladora. 
Antes de entrar em pânico, é 
necessário analisar de forma 
crítica o cenário criado pela 
doença, assim como as di-
versas afirmações divulgadas 
recentemente. Diante dos 
desdobramentos da epidemia 
no Brasil, há tópicos essen-
ciais a serem destacados. 

O primeiro passo é relem-
brar a Gripe Suína (H1N1), 
que matava e ainda muito 
mais, em comparação ao Coro-
navírus/COVID-19. Aliás, em 
2009, foi registrado o pico da 
doença, mas, até hoje, o vírus 
continua a infectar brasileiros. 
Atualmente, o País apresenta 
dez vezes mais casos de H1N1. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, no ano passado, 
somente no Brasil, foram 
796 mortes e 3.430 pessoas 
infectadas. 

Portanto, a gripe matou 
23,2% dos pacientes inter-
nados, uma porcentagem que 
representa 23 mortes a cada 
100 doentes. É responsável 
ressaltar ainda que a taxa de 
letalidade de uma doença é 
calculada pela razão entre 
o número de pessoas que 
morreram e o total de casos. 
Porém, nem sempre é fácil 
calcular esse índice, já que 
muitos com sintomas mais 
leves, nem procuram um 
serviço de saúde. 

Em contrapartida, a morte 
sempre é contabilizada cer-
tamente. De acordo com in-
formações do Johns Hopkins 
Coronavírus Resource Center, 
a taxa de mortalidade real do 
coronavírus é de 0,2%: a mes-
ma taxa de mortalidade geral. 
Visto que o COVID-19 causa 
infecções respiratórias bran-
das a moderadas, representa 

maior ameaça às pessoas com 
doenças prévias ou idosos. 

No grupo de risco estão 
pacientes em tratamento 
oncológicos, cardiopatas, dia-
béticos, pessoas com insufici-
ência renal crônica ou doença 
respiratória crônica. Assim, 
quando se fala em mortalida-
de, é fundamental levar em 
consideração a idade, outras 
enfermidades associadas, o 
local, a equipe médica envol-
vida e a estrutura de suporte 
de vida disponível para esse 
paciente que, infelizmente, 
não é a mesma para todas as 
regiões do Brasil. 

Frente a esses dados, é 
inevitável pensar na criação 
de uma paranoia irrespon-
sável em torno do assunto, 
prejudicando o comércio, 
as atividades esportivas e a 
própria rotina das pessoas. 
Inclusive, esse pânico gera 
situação de caos que pode 
levar até à falta de suprimento 
nos supermercados. 

Outro ponto a ser avaliado 
é a possibilidade de o Corona-
vírus estar servindo como es-
tratégia política e de marketing, 
desviando o foco de situações 
políticas em curso no Brasil e 
no mundo. Parece que se per-
deu de vista a noção de que a 
doença raramente apresenta 
complicações mais sérias e 
o tratamento necessário é 
basicamente o repouso. 

Por fim, é mister alertar 
sobre a prevenção. O uso 
da máscara e do álcool não 
apresentam a mesma efici-
ência quando comparado à 
higienização das mãos com 
água e sabão. Além disso, 
evitar colocar a mão na 
boca e olhos é outra medida 
essencial. Gerar pânico não 
é a melhor maneira de con-
duzir esse tipo de situação. 
É indispensável atentar-se às 
declarações sem fundamen-
tos e equivocadas. 

Dados e números são in-
formações valiosas capazes 
de fornecer um panorama 
da situação, tornando-se 
ferramentas ao combate da 
doença. Porém, isolados po-
dem não dizer nada. Pense e 
compare antes do desespero. 
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D - Energia do Lixo
A BioX Energy desenvolveu um sistema de tratamento de lixo com impacto 
zero para o meio ambiente. A planta, tem tamanho expansivo, e vai desde 
uma planta completa para cidades ou municípios ou até uma versão em 
Container móvel que pode ser instalada em fábricas ou aterros. Por exemplo: 
uma planta capaz de tratar 24 toneladas de lixo por dia consegue produzir 
aproximadamente 24 megawatts de energia, o suficiente para iluminar 3.960 
casas. O processo produz energia limpa que pode ser negociada no mercado 
livre de energia. Além disto, ainda são gerados combustíveis sintéticos, gás, 
óleo e carvão coque. Todo lixo vira energia ou subprodutos sustentáveis. 
Outras informações em: (www.instagram.com/biox.energy/).

E - Metodologias de Gestão 
Para disseminar tendências e melhores práticas em gestão, será realizado 
o XII Congresso Internacional Six Sigma Brasil 2020 nos dias 26 e 27 de 
maio, no Hotel Pullmann (R. Olimpíadas, 205). O evento trará conteúdo de 
qualidade e credibilidade a gestores e profissionais da área para ajudá-los 
a lidar com os revezes que acometem o ambiente empresarial de maneira 
cada vez mais frequente. A temática “Valor Para o Amanhã” estará no 
centro dos debates sobre como garantir a continuidade dos negócios sob 
diferentes perspectivas – da liderança à gestão de projetos, processos e 
qualidade. Um dos temas de destaque é a LGPD, que entrará em vigor em 
agosto. Outras informações: (www.congressosixsigma.com.br).

F - Indústria de Saúde 
Wolters Kluwer Health, líder mundial no fornecimento de soluções e 
informações para o momento de cuidados ao paciente, para a indústria 
de saúde, acaba de anunciar que o UpToDate, foi classificado como o 
recurso número um para o suporte à decisão clínica no ranking Best in 
KLAS: Software and Services de 2020. A KLAS, empresa de pesquisa 
especializada em monitorar e relatar o desempenho dos fornecedores 
de serviços de saúde, pelo segundo ano consecutivo, considerou que o 
UpToDate  da Wolters Kluwer Health teve a  melhor performance entre 
as soluções de referência clínica que são usadas por profissionais da 
saúde no momento do cuidado ao paciente. Mais informações: (http://
healthclarity.wolterskluwer.com).

A - Simpósio de Segurança
Nos dias 5 e 6 de maio, Brasília sediará a 3ª edição do Simpósio Inter-
nacional de Segurança, que objetiva debater a utilização da tecnologia 
e inovação no aperfeiçoamento do combate à criminalidade, além de 
contar com uma feira, por meio da participação de empresas com atu-
ação nesse setor. Sob o tema "As Inovações Tecnológicas no Combate 
à Criminalidade", o evento reunirá especialistas, empresários do setor 
e representantes de instituições policiais e de entidades congêneres. 
Novidades relacionadas às inovações tecnológicas, por meio da parti-
cipação de empresas que são referência internacional no combate ao 
crime. Mais Informações: (www.simposioseguranca.com.br). 

B - Piracicaba/Panorama
O consórcio vencedor da licitação para a concessão Lote Piracicaba 
Panorama, que abrange 1.273 km de rodovias, está com 448 vagas de 
empregos abertas em 32 cidades atravessadas pela malha que estará 
sob sua operação a partir da assinatura do contrato. A habilitação do 
consórcio foi publicada no DOE na última sexta-feira (13), após análise 
da documentação apresentada pela licitante sob aspectos jurídicos, 
econômico-financeiros e técnicos, constatando que a licitante atende a 
todos os requisitos estabelecidos em edital. A partir desta publicação, o 
grupo tem até 30 dias para assinar o contrato de 30 anos de concessão. 
O início de operação está previsto para o primeiro semestre de 2020. 

C - Software e Gestão
O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre software e 
gestão – chega a sua 4ª edição no Brasil tendo como tema central: “O 
software como agente da transformação humana e dos negócios”. A 
atividade acontece no Expo Center Norte, nos dias 14 e 15 de abril. 
Entre as diversas discussões, que podem ajudar os participantes a ter 
um panorama mais abrangente do mercado de modo geral, está a pa-
lestra de Paulo Rabello, que irá falar obre os “Riscos e Oportunidades 
da Reforma Tributária: O que o Brasil precisa”. O evento é voltado para 
profissionais do setor tecnológico, e para quem compreende o investi-
mento em tecnologia como fundamental para o crescimento do negócio. 
Informações: (https://erpsummit.com.br/).

G - Teste Gratuito
Preocupado em oferecer acesso e mitigar os riscos de pacientes acima 
de 80 anos, o Labi Exames está oferecendo exames gratuitos para o 
diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). O atendimento será reali-
zado na casa do paciente, exclusivamente na capital paulista, mediante 
agendamento. Na primeira semana, a startup de exames laboratoriais 
atenderá 10 pessoas por dia. O Labi Exames é um laboratório de análises 
clínicas cujo propósito é descomplicar o cuidado com a saúde, e trabalha 
para que todos possam viver mais e melhor. O agendamento deve ser 
feito diretamente pelo site (https://labiexames.com.br/coronavirus).

H - Professor Assistente
A Unesp seleciona candidatos para 27 vagas de professor assistente nos 
seguintes municípios: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Franca, 
Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rio Preto e Sorocaba. Os prazos 
de inscrição vão até 15 de abril de 2020, de acordo com o departamento 
e a área da vaga. Exige-se titulação mínima de Doutor. As contratações 
são para Radiologia Odontológica, Física e Física Geral, Ciências Bio-
lógicas e Morfologia, Sistemas de Computação, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional e Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos.
Inscrições pelo site: (https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concursos).

I - Profissionais de TI
A Matera, empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro, 
fintechs e gestão de riscos, segue inovando os serviços oferecidos e 
participando da transformação do mercado em que atua. Pagamentos 
Instantâneos, QR Code para pagamento mobile offline, open banking, 
fintechs embarcadas, são algumas das novidades que a empresa tem atu-
ado diretamente. A Matera está abrindo mais de 200 postos de trabalho 
para as áreas de tecnologia, RH, marketing, negócios e vendas e negócios 
financeiros e estão distribuídas entre os escritórios de Campinas, São 
Paulo, Maringá e Porto Alegre. Os interessados devem se inscrever pelo 
site (https://jobs.kenoby.com/matera). 

J - Maratona de Manaus
A Cosan, conglomerado brasileiro com atuação em energia e logística, é 
a nova patrocinadora da Maratona de Manaus 2020, que será realizada 
no dia 22 de novembro. Esta edição terá novidades nos percursos. Além 
das provas de 42km, 21km e 10km, contará com dois desafios inéditos 
nos quais os corredores irão testar seus limites: 10k + 42k e 21k + 42k - o 
atleta irá correr no sábado (21) o percurso de 10k ou 21k, conforme sua 
escolha, e no domingo (22) o percurso de 42k. No dia 21 ainda acontece 
a Maratoninha de Manaus em um percurso de 100 metros para crianças 
na faixa etária de 1 a 12 anos. As inscrições para todas as provas podem 
ser feitas pelo site (www.maratonademanaus.com.br).

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. 
nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 08.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 13 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

A maior parte dos re-
cursos será disponi-
bilizado de remane-

jamentos, de linhas de cré-
dito e de antecipações de 
gastos, sem comprometer o 
espaço fiscal no Orçamento. 
Entre as medidas, estão a 
liberação de saques dos 
FGTS, a antecipação do 13º 
do INSS, e a suspensão por 
três meses do pagamento 
de alguns impostos. 

"Estamos fazendo um 
programa emergencial que 
no total tem quase R$150 
bilhões de recursos injeta-
dos em três meses".  Guedes 
explicou que até R$ 83,4 
bilhões serão destinados a 
ações para a população mais 
vulnerável. Já R$ 59,4 bi-

Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou medidas para 
tentar amenizar impacto do coronavírus.
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A Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil cancelou, 
a partir de amanhã (17), 
as entrevistas rotineiras de 
visto de imigrante e não imi-
grante. O cancelamento vale 
também para os consulados 
do país no Brasil. Segundo 
informou a embaixada hoje 
(16), não existe uma data 
para que os atendimentos 
sejam retomados. A expec-
tativa é retomá-los “o mais 
rápido possível”.

A embaixada esclareceu 
ainda que a taxa paga para 
solicitação de visto tem validade de um 
ano a partir da data do pagamento. Des-
sa forma, um novo agendamento poderá 

Medida é tomada em virtude da pandemia de coronavírus.
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O Brasil permanece en-
tre os maiores recicladores 
mundiais de latas de alumí-
nio para bebidas. Em 2018, 
foram coletadas e recicladas 
96,9% dessas embalagens. O 
que equivale dizer que foram 
reaproveitadas quase todas as 
latas que entraram em circu-
lação no mercado, cerca de 26 
bilhões de unidades. 

Em números exatos: das 
330,3 mil toneladas de latas 
que foram comercializadas no 
período, 319,9 mil toneladas 
foram recicladas. O levanta-
mento é feito com base em 

números apurados pela Asso-
ciação Brasileira do Alumínio 
(Abal) e pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alumínio (Abra-
latas). Em relação a 2017, o 
consumo de latas de alumínio 
de bebidas em 2018 cresceu 
8,7% e esse aumento foi acom-
panhado pela reciclagem, que 
avançou 8,1%. 

"O Brasil é exemplo para o 
mundo. Desde 2004, o nosso 
índice de reciclagem de latas 
permanece acima de 90%, 
o que significa que a cadeia 
da reciclagem tem acom-

panhado o crescimento do 
consumo, o que não é trivial", 
lembra Milton Rego, presi-
dente executivo da Abal. "Isso 
é resultado do investimento 
da indústria do alumínio 
no sistema de reciclagem. 
Criamos pontos de coleta 
em todo o país e uma rede 
logística estruturada, que 
faz esse material chegar às 
fábricas, onde é reaproveita-
do. E, claro, contamos com o 
trabalho eficiente, dedicado e 
fundamental dos catadores". 

Os fabricantes de latas de 
alumínio para bebidas en-

tenderam as demandas dos 
consumidores, usaram novas 
tecnologias de impressão, 
mostraram que a embalagem 
é mais leve e pode ser uma 
opção interativa, além de 
ser mais fácil de transportar. 
"Além disso, diversificamos 
o uso da lata: da cerveja, 
envasada principalmente 
em lata, chá, bebidas ener-
géticas, cachaça e, agora, a 
água mineral também mostra 
movimento para as latas", res-
salta o presidente executivo 
da Abralatas, Cátilo Cândido 
(AC/Abralatas|AC/ Abal).

Governo anuncia pacote para 
injetar R$147 bilhões na economia
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um pacote de medidas emergenciais que visa injetar até R$147,3 
bilhões na economia do país nos próximos três meses, na tentativa de amenizar o impacto do novo coronavírus

"Vamos cuidar dos mais 
idosos. Já anunciamos os R$ 
23 bi para entrar em abril 
e mais R$ 23 bi para maio 
(sobre antecipação para 
aposentados e pensionistas 
do INSS) e antecipar abo-
nos para junho (R$ 12 bi)", 
acrescentou. 

No total, 19 propostas em 
tramitação no Congresso 
Nacional foram definidas 
como prioridade, incluindo 
a proposta do Pacto Fede-
rativo, que descentraliza 
recursos da União para 
estados e municípios, e a 
aprovação do projeto de lei 
que autoriza a privatização 
de Eletrobras, que renderá 
R$ 16 bilhões ao governo 
neste ano (ANSA/ABr).

lhões dos recursos vão para 
a manutenção de empregos, 
enquanto que pelo menos 

R$ 4,5 bilhões serão dispo-
nibilizados para o combate 
direto à pandemia.

Embaixada dos EUA cancela entrevistas 
para obtenção de visto

mente para aquele país, a 
orientação é contatar a em-
baixada pelo e-mail: (bra-
zil_contactus+br+info+en@
visaops.net).

As medidas foram toma-
das em virtude da pandemia 
de coronavírus (Covid-19). 
São mais de 180 mil casos 
em todo o mundo, com o 
número de contaminações 
crescendo a cada dia. Países 
como Itália e Espanha de-
cretaram quarentena para 
conter o ritmo de contami-
nações. Com isso, as pesso-

as só podem sair para comprar comida 
e medicamentos, ir ao hospital ou por 
causa de outras urgências (ABr).

ser feito respeitando o prazo. Caso o 
viajante tenha um assunto urgente nos 
Estados Unidos e precise ir imediata-

Brasil na liderança de reciclagem de latas de alumínio

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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