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   Empresas têm adota-
do como alternativa o 
teletrabalho, sistema de 
rodízio e cartilhas de 
segurança para evitar a 
parada total dos servi-
ços. Nessa perspectiva 
entrevistamos o Eng. 
Civil Marcos Oliveira 

da New Inc. Construtora e Incorporadora 
de forma a tentar entender quais as alter-
nativas adotadas pela construtora diante 
do cenário da pandemia. A seguir, os 
principais trechos da conversa: 
 
Marcos, diante do cenário da pande-
mia, quais foram as estratégias adota-
das em seu canteiro de obras para que 
os trabalhos possam continuar? 
   Efetuamos a contratação de um Plano 
de Contingência, atendendo ao requisito 
para retomada das atividades do setor de 
construção no estado, composto por reco-
mendações do plano de contingência do 
Sindicato da Indústria da Construção no 
Estado de Goiás (SINDUSCON-GO), 
bem como, medidas exigidas para ativi-
dades inclusas no Decreto nº 9.653. 
 
Em relação a esse plano de contingên-
cia, poderia esclarecer alguns dos pon-

tos relevantes? 
   Realizamos triagem para identificação 
dos colaboradores pertencentes ao grupo 
de risco com uma declaração diária da 
sua condição de saúde. Além disso, na 
entrada do canteiro é verificado a tempe-
ratura, aqueles com valor acima de 
37,5 ºC deverão ser melhor avaliados e 
em caso de sintomas, serão encaminha-
dos a atendimento médico; após a verifi-
cação o colaborador deverá fazer higieni-
zação das mãos. 
   Todos os colaboradores, empregados 
ou terceirizados, deverão estar usando 
máscara durante toda a jornada de traba-
lho. Adotamos dois horários de entrada e 
refeições. Antes das refeições ou uso de 
vestiários ocorre uma desinfecção dos 
ambientes, ao menos, duas vezes ao dia. 
   Nesses locais foram estabelecidas de-
marcações com distanciamento mínimo 
de 2 metros entre colaboradores. Foram 
distribuídos reservatórios de álcool gel 
nos principais pontos de acesso e na es-
cada nos pavimentos ímpares. 
   Além disso são realizados diálogos 
semanais de segurança com equipes divi-
didas nos próprios locais de trabalho, 
como tema principal cuidados necessá-
rios para combater a disseminação do 
coronavírus. 
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Máscara que detecta Covid-19 

 Joffi  por Pixabay   

   Uma máscara de proteção que será capaz de 
detectar se a pessoa está infectada com o no-
vo coronavírus está em desenvolvimento por 
pesquisadores da Universidade Harvard e 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT). O pesquisador Jim Collins, do MIT, 
afirmou em entrevista ao Business Insider 
que o projeto da máscara ainda está no início 
do desenvolvimento, mas mostrou resultado 
promissor e, nas últimas semanas, a equipe de 
pesquisadores vêm testando o projeto para ser 
capaz de detectar o coronavírus em pequenas 
amostras de saliva. A expectativa deles é pro-
var que a teoria funciona também na prática, 
já nas “próximas semanas”.  

Antover Panazzolo Sarmento (FENG) 

Trabalhe em casa com  
conforto e bem estar 

   O ambiente do home office pode estimular 
uma postura mais relaxada, mas cuidado: 
postura errada, longos períodos sentado e 
esforço corporal repetitivo podem prejudicar 
a saúde. De acordo com orientações ergonô-
micas para o home office do Conselho Fede-
ral de Fisioterapia (COFFITO), é necessário 
observar e fazer os seguintes ajustes: 

• O monitor do computador deve estar na altura 
dos olhos ou ligeiramente abaixo, e entre 50 e 
70 centímetros de distância dos olhos. Não 
baixe a cabeça para ler ou escrever, se neces-
sário, coloque um livro ou outro objeto por 
baixo, para elevar a tela; 

• O mouse e teclado devem ser mantidos próxi-
mos ao corpo; 

• O ambiente precisa estar bastante iluminado, 
mas não deixe luzes diretamente sobre os 
olhos, como luminárias de mesa, que podem 
ofuscar a visão; 

• Documentos e objetos utilizados com frequên-
cia devem estar ao alcance de suas mãos. Te-
nha uma mesinha ou até um banco de apoio ao 
lado; 

• Ao sentar, não cruze as pernas, e deixe os pés 
apoiados no chão. Se os pés não alcançam o 
chão, use uma caixa para apoiá-los; 

• A altura da cadeira deve ser a mesma distância 
entre o joelho e o chão. Se preciso, vale impro-
visar com almofadas ou uma manta dobrada 
para deixar o assento mais alto; 

• Os ombros devem estar posicionados levemen-
te para trás, a coluna deve simular um suave 
“S”, e jamais o formato de um “C”; 

• Os braços devem estar na altura da mesa; 

• Evitar o trabalho noturno; 

• Estabelecer início e fim do trabalho, bem co-
mo horário da refeição (manter horários de seu 
local de trabalho); 

• Fazer uma pausa de 8 a 10 minutos a cada hora 
trabalhada, para se alongar e relaxar o corpo e 

a mente. 
Se cuide! 

Texto da ASCOM (Governo Federal) 
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   Medidas de enfrentamento à Covid-19 
em nossa cidade estão sendo aplicadas 
desde meados de março/2020. O isola-
mento social tem sido aplicado como 
uma das medidas mais efetivas para 
conter a propagação da doença.  Desde 
então, escolas foram fechadas por tempo 
indeterminado e muitos pais estão traba-
lhando em “home office”.  Sendo assim, 
como fica a rotina da criança? Rotina 
essa que é fundamental para o seu cres-
cimento, além de desenvolver valores 
sociais e comunitários. 
   Criar uma rotina saudável e eficaz é 
certamente o primeiro desafio que nós 
pais temos que lidar todos os dias nessa 
pandemia. 
   Após uma pesquisa sobre como desen-
volver uma convivência saudável com 
crianças, consegui apontar alguns pontos 
que tem funcionado em casa e que são 
aplicáveis com ou sem a pandemia: 

- prepare um quadro com a rotina da 
criança (apenas as atividades que ela 
desenvolve durante o dia: café-da-
manhã, almoço, atividades escolares, 
banho, hora de assistir tv, dentre 
outros); 

- faça outro quadro com os deveres e 
obrigações (guardar os brinquedos, 
não brigar, fazer as atividades esco-

lares, dentre outros). Assim você 
poderá também recompensa-lo no 
final do dia, semana ou mês; 

- separe e organize um local claro e 
arejado para que a criança realize 
suas atividades escolares; 

- deixe sua criança escolher uma ativi-
dade livre que não precise de sua 
supervisão para que você possa se 
dedicar ao “home office”; 

- tenham um momento com a criança 
para se interagir (assistir um filme, 
montar um quebra-cabeça, desenhar, 
etc); 

- inclua todos que estão morando em 
sua casa para participarem da rotina 
da criança, pois não sobrecarregará 
apenas um membro da família. Lem-
bre-se que estamos no mesmo 
“barco”! 

   E para finalizar, devemos lembrar que 
cada criança é única. Algumas precisam 
de uma rotina padronizada, outras só 
necessitam de atividades livres para o 
seu crescimento e desenvolvimento. 
Vejam quais são as atividades que me-
lhor atendem a realidade da família e 
coloquem em prática. Não tenham medo 
de falhar! Rotinas podem ser quebradas 
ou adaptadas. 
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E aí... O que fazer? 

Freepik 

Jessica de Lima Santana (FENG) 

   Neste tempo de quarentena nada melhor do 
que boas rotinas. Entre elas podemos citar a 
prática da leitura e a graciosidade de assistir 
um bom filme. 
   Uma ótima e inspiradora leitura seria “O 
maior milagre do mundo” do autor Og Man-
dino, que escreve um memorando. Nesta his-
tória um homem se encontra pessoalmente 
com Deus e só descobre isso mais tarde. Uma 
narrativa emocionante e fantástica que revela-
rá horizontes de segurança, felicidade, e reali-
zação pessoal. 
   Um filme baseado na história real, que en-
volve comédia e cenas emocionantes, é 
“Patch Adams- O amor é contagioso”, onde o 
autor (O Vencedor do Oscar Robin Williams) 
após tentativa de suicídio se interna volunta-
riamente em um sanatório, onde descobre seu 
desejo de ser médico e ajudar aos outros. Um 
filme realmente marcante, que podemos fazê-
lo de aprendizado e progresso pessoal para o 
atual momento em que vivemos. 

Prática de atividades físicas 

dentro de casa 
Ana Larissa Dal Piva Argenta (FENG) 

   Se antes o desafio era a correria do dia a 
dia, agora a dificuldade está em se exercitar 
dentro de casa. Segundo os profissionais da 
área, é importante manter uma rotina de ativi-
dades, que auxiliarão tanto na manutenção da 
saúde física quanto mental.   
   Para a realização desta tarefa, contamos 
com diferentes canais gratuitos, dentre os 
quais encontram-se os aplicativos de celular e 
as videoaulas disponíveis na internet. Conta-
mos também com os profissionais que estão 
oferecendo atendimento online, com a utiliza-
ção de objetos de uso doméstico para a exe-
cução de exercícios. 
 
Ficou curioso? 
 
Dá uma conferida nestes canais do YouTube: 
https://www.youtube.com/user/exercicioemcasa 
https://www.youtube.com/user/FitnessBlender 
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