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Mercado tenso
NNAlém da tensão provocada pelo avanço do novo coronavírus, a instabilidade na articulação política do
Palácio do Planalto e o atraso no envio de reformas administrativa e tributária - arrefeceram o otimismo
dos investidores. Não bastasse isso, outras matérias
enviadas pelo governo ao Congresso - apoiadas pelo
mercado financeiro - tramitam em ritmo lento. A PEC
Emergencial, elaborada pela equipe econômica para
conter o crescimento das despesas obrigatórias do
governo, esbarra no calendário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Serão realizadas três audiências públicas antes de o relator, senador Oriovisto
Guimarães (Podemos-PR), ler seu parecer.

Seu bolso

Marketing do covid

NNOs

NNEspetáculo no aeroporto de Brasília: a administração colocou cinco
maleiros, de máscara, de
prontidão no portão de
embarque. E só. É a fiscalização ‘no olho’.

setores de automóveis, eletrônicos e eletrodomésticos no Brasil começam a sentir os efeitos
do coronavírus na China,
onde se concentra hoje a
maior produção mundial.

Prévia das ruas
Marcelo Camargo/Agência Brasil

NN Rodrigo Maia
apareceu em 19
mil citações na
hashtags #maiagolpista no Twitter nos últimos
dias. Já a expressão #euapoiobolsonaro ultrapa s so u 2 5 m i l
citações.

Jucá eterno

Bolsa Delator

NNO acordo inédito entre
os Poderes Executivo e
Legislativo de repartir o
valor das emendas parlamentares (R$ 30 bilhões
esperados para este ano)
mostra o quão poderoso
foi o então senador Romero Jucá (MDB-RR), que
por muitos anos - e pelo
menos uns três governos
anteriores - foi relator do
Orçamento na Comissão
Mista do Congresso. Jucá
foi o rei do beija mão e o
homem mais poderoso
de Brasília no período em
que, de suas mãos, saíam
as decisões de direcionar bilhões de reais para
projetos.

NNO Ins tituto dos Advogados Brasileiros se
posicionou contra o PL
3.165/2015, de autoria
do deputado federal licenciado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que prevê
pagamento em dinheiro
para delatores de crimes
(de corrupção, em especial). “É mais um instituto para recompensar
a ação de alcaguetas,
agora sob a promessa de
gratificação monetária”,
diz o criminalista Antonio Claudio Mariz de
Oliveira.

Sempre eles
NNA despeito da relatoria
deste ano para o deputado Domingos Neto (PSDCE), a sombra de Jucá está
‘presente’ na comissão de
Orçamento. Está na presidência da comissão para
o senador Marcelo de
Castro (MDB-PI). Ele é a
figura representativa ali
do grupo de Jucá e Michel
Temer no Congresso, de
olho no deputado relator.

Olhar pra frente..?
NNA lei de prisão imediata
para condenados em segunda instância só passa no Congresso se não
“olhar para trás”. É o recado de bancadas do centro
-esquerda, como a do PT.
O ex-presidente Lula da
Silva escaparia da prisão
neste caso.

Eleição no MT
NNCandidato ao Senado na

eleição suplementar do
Mato Grosso, o ex-deputado Nilson Leitão (PSDB)
articula apoios fora de gabinetes. Há dias estava aos
cochichos numa cafeteria
de Brasília com o ministro
do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

CrônicaS E ARTIGOS

Mobilização em nome da Saúde
Edmar Santos
secretário estadual
de Saúde do Rio de
Janeiro

A

confirmação de casos do Novo
Coronavírus (Covid-19) em São
Paulo, Rio e Espírito Santo precisa levantar no Brasil um debate capaz de envolver todas as esferas de
poder, bem como a sociedade civil e a
população de uma maneira geral. Em
pauta, qual o papel de cada um para
evitar a disseminação da doença respiratória, que se alastrou pela China e
já está presente em mais de 70 países.
O mesmo questionamento pode ser
feito quando o assunto é o combate
ao sarampo, à gripe e às arboviroses
(dengue, zika e chikungunya), cujos
números de casos prometem se multiplicar nos próximos meses, segundo
estudos de especialistas.
Mais do que nunca, o poder público
conta com o engajamento de todos.
Nos dois primeiros casos, a vacinação é a melhor forma de prevenção (e
amanhã acontece o Dia D contra o Sarampo em todo o estado!); no terceiro,
levantamento do Ministério da Saúde
mostra que 80% dos focos do mosquito
Aedes aegypti estão dentro dos lares.
Ou seja, sem o apoio do cidadão nesses
casos, não há política pública de saúde

que sobreviva.
É dever das autoridades sanitárias
mobilizar todo o seu corpo técnico
para tentar conter surtos, epidemias
e, quiçá, pandemias. Governos federal,
estadual e municipal precisam caminhar lado a lado, sempre pensando na
coletividade, o que, nestes casos, significa a saúde da população e o bem-estar comum. É inadmissível qualquer
falha por omissão neste momento,
pois qualquer descuido pode ser fatal.

“Vacinação é a
melhor forma
de prevenção. E
amanhã acontece
o Dia D contra o
Sarampo em todo o
Estado do Rio”
No caso específico do Estado do Rio
de Janeiro, a Secretaria de Estado de
Saúde (SES) está mobilizada desde
janeiro, quando definiu seu plano de
contingência, para evitar um possível
surto do Novo Coronavírus em território fluminense. Representantes da
SES vêm se reunindo com diversos

profissionais do Ministério da Saúde,
rede privada, Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde (Cosems), além
de autoridades da Justiça, Defesa Civil,
Forças Armadas e Corpo de Bombeiros. O objetivo é traçar estratégias e
ações de enfrentamento.
Por outro lado, a população também
tem sua parcela de responsabilidade
nesse desafio. O ditado propagado nas
ruas garante que “é melhor prevenir
do que remediar”. São ações de prevenção: proteger nariz e boca ao espirrar
ou tossir; não compartilhar objetos de
uso pessoal, como talheres e copos; lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir; evitar
ambientes com muita aglomeração; e
utilizar álcool em gel nas mãos.
Entretanto, caso surjam sintomas
como febre, tosse ou falta de ar, é de vital importância que todas as pessoas,
sem exceção, procurem uma unidade
de saúde aos primeiros sintomas da
doença e sigam as orientações dos profissionais de saúde.
Portanto, para sarampo, gripe e
arboviroses, existem medidas eficazes para combatê-las. No caso do
Novo Coronavírus, o mundo busca
Arte Paulo Márcio
entender a nova doença, porém,
medidas simples também podem evitar
a contaminação. Se todos seguirem
na mesma direção, ganha o cidadão,
ganha a sociedade.
Arte Paulo Márcio

Acidez
NNO deputado Fausto Pinato (Progressistas-SP)
protocolou, em nome da
Frente Parlamentar da Indústria Brasileira de Bebidas, nota de repúdio contra o governo. Na véspera
de Carnaval, o Planalto
publicou o Decreto 10.254
que beneficia em isenções
a Coca-Cola e Ambev na
Zona Franca de Manaus.
Diz que esses grupos fazem o país perder R$ 7
bilhões em arrecadação
(segundo ele, dados da
Receita Federal).

Transtorno de conduta infantil
Luciana Brites
pedagoga especializada em Educação
Especial

Los Paraguaios
NNOs números dos passaportes não batem com o
registro no departamento. Mas a Polícia Nacional
do Paraguai quer entender mesmo como o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis, seu
empresário, têm carteiras de identidade do país
hermano.

Coronavírus & mercado
NNEmpresários brasileiros estão preocupados. A
Bolsa de Turismo de Lisboa adiou o seu conhecido evento para 27 a 31
de maio. A TAP cancelou
mais de mil voos em vários países ontem.

ESPLANADEIRA
NNA psicóloga Beatriz Moura criou projeto de surf para meninas em

Saquarema, Região dos Lagos no Rio de Janeiro. Apenas 19% das mulheres praticam o esporte.
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Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH).
Outro detalhe é o fato do TDAH
ser a comorbidade mais comum entre crianças com TC (43% dos casos).
Além disso, os pacientes do sexo

O

Transtorno de Conduta (TC)
não é uma simples desobediência. Bem mais séria do
que um momento de pirraça ou birra, o TC é uma das alterações mentais, ou comportamentais, mais frequentes no fim da infância ou no começo da adolescência.
A principal característica é o comportamento antissocial, além de insubordinação em qualquer ambiente
e furto de objetos de valor. Quando
iniciado precocemente, tem grandes chances de ser acompanhado do

“A principal
característica é o
comportamento
antissocial, além de
insubordinação em
qualquer ambiente e
furto de objetos”

masculino correspondem por uma
parcela maior das pessoas diagnosticadas com ambos os distúrbios. Vale
ressaltar que o transtorno de conduta afeta meninos e meninas de maneira diferente.
O Transtorno de Conduta está ligado a fatores constitucionais e ambientais, como receber cuidados materno e paterno inadequados; viver
em um local com discórdias familiares; ser criado por pais agressivos e
violentos; ser filho de mãe com problema mental; entre outros.
A psicoterapia familiar e individual
é a principal intervenção realizada
para família e para quem tem TC. O
tratamento com medicamentos é indicado para quem tem TC associado
a outras comorbidades como TDAH.
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