
Continuamos a assistir em 
todo o Mundo, à propagação 
de um vírus que, sendo silen-
cioso, ao menor descuido, nos 
apanha desprevenidos, numa 
contaminação que não olha a 
meios...
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Com vista a cumprir as orien-
tações das autoridades e do 
Executivo angolano no sentido 
de evitar a propagação da pan-
demia da COVID-19, foi deter-
minado pela nossa Gerência o 
uso obrigatório de máscara no 
local de trabalho...

Em tempo de seca e com ne-
cessidade de procurar pasto, 
belo dia um bezerro atravessou 
uma fl oresta virgem, até che-
gar a uma zona onde se podia 
alimentar...

Angola em geral e a nossa Em-
presa em particular, vem vivendo 
sobre os efeitos do Coronavírus, 
obrigando-se a medidas e 
ajustamentos a todos os níveis, 
ajustamentos esses que afectam 
quer no âmbito humano e so-
cial, quer no âmbito económico.
Por forma a percebermos mais 
detalhadamente estes efeitos, 
bem como os desafi os que se 
nos colocam, entrevistámos o 
Dr. Helder Carlos, nosso Presi-
dente do Conselho de Gerência.

VALE MAIS PREVENIR USO DA MÁSCARA TRILHO DO BEZERRO

Trazemos até cada um de 
vós hoje, o nosso primeiro 
número deste Boletim que 
se pretende que seja mensal 
e nos permita divulgar tudo 
quanto se passa no dia a 
dia na nossa Empresa.
Trataremos de obter infor-
mação permanente sobre a 
evolução de todas as nossas 
actividades, considerando 
essencial a participação de 
todos os departamentos e 
mais, concretamente, de 
todos os colegas nas suas 
áreas de responsabilidade.
Pretendemos, por isso, 
cada vez mais, ter uma 
postura de abertura, sin-
tonia e alinhamento, que 
nos permita estar informa-
dos e contribuir para o real 
desenvolvimento da nossa 
Empresa.

EDITORIAL Seja em Luanda, seja em qualquer lugar 
da mina ou mesmo nas populações que 
nos envolvem, todos contam.
A nossa Área de Comunicação e Sus-
tentabilidade, estará permanentemente 
empenhada em contribuir para que a 
nossa Empresa, continue posicionada 
entre os líderes do nosso sub-sector. 
Humanização e responsabilidade é o 
nosso lema, pelo que juntos faremos, 
decerto, com que a comunicação entre 
todos seja efectiva e resultante, sentin-
do-nos todos mais motivados e inte-
grados no todo, composto por cada um 
de nós.
Pretendemos ser reconhecidos pela 
nossa capacidade de dinamização lo-
cal, sendo uma mais valia para o de-
senvolvimento nacional.
Estaremos por perto em cada momen-
to, respondendo aos desafi os que nos 
colocam, seja em âmbito interno, seja 
para os nossos interlocutores externos.

Saudações mineiras,
Área de Comunicação e Sustentabilidade

EDIÇÃO Nº: 001    |    10.07.2020
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NEWS CUANGO - O Coronavírus aparece 
num momento em que necessitavamos de 
estar mais orientados para a sustentabili-
dade da nossa empresa. Qual a sua opinião 
sobre este fl agelo mundial?
HELDER CARLOS: Desde sempre que no 
mundo tivemos este tipo de flagelos, as 
pestes, outro tipo de gripes, no entan-
to desta vez o mundo é apanhado numa 
fase crítica ao nível económico e nós não 
somos excepção, sendo afectados em to-
dos os domínios, com a necessidade de ad-
aptação que daí resulta. Mesmo assim, 
Governo, Organismos, Empresas e mesmo 
a População, têm reagido de forma muito 
positiva às diversas necessidades de res-
posta. De imediato e neste alinhamento, o 
nosso Conselho de Gerência, tomou as me-
didas necessárias à prevenção e controle.  
Esta pandemia traz-nos uma mensagem 
que, embora de tristeza com a morte de 
tanta gente, revela a necessidade de en-
tendermos que acima de tudo, os valores 
humanos e o respeito pela vida humana 
no seu todo, são essenciais, garantindo 
uma cadeia de solidariedade, respeito e 

disciplina que estão para além do poder 
económico.

NC - Apanhado desprevenido, como re-
agiu então o CG?
HC: De imediato tomamos decisões 
ajustadas e alinhadas com as orientações 
do Governo  e Organismos de Saúde, in-
troduzindo medidas de prevenção e dis-
ciplina em todas as áreas da Empresa,  
que vêm permitindo cumprir, quer com 
as quarentenas estipuladas, quer com as 
necessidades de prevenção, muito embora 
com as suas implicações ao nível da mina. 
Todas estas medidas, tiveram em conta 
a nossa realidade de produção, pelo que 
tiveram impacto negativo directo com a 
redução do seu ritmo.   

NC - Quais foram as medidas tomadas?
HC: À semelhança daquilo que aconteceu 
a nível Nacional, introduzimos um plano 
de contingência, que implicou a colo-
cação dos nossos colegas de Luanda a 
trabalhar a partir de casa, ajustando a 
actividade de cada um às necessidades 

ENTREVISTA DR. 
HELDER CARLOS

PCG
SOC. MINEIRA DO CUANGO

Angola em geral, e a nossa Empresa, em 
particular, vêm vivendo sobre os efeitos 
do Coronavírus, obri-gando-se a medidas 
e ajustamentos a todos os níveis, ajusta-
mentos esses que afectam quer no âmbito 
humano e social, quer no âmbito económico. 
Por forma a percebermos mais detalhada-
mente estes efeitos, bem como os desafi-
os que nos colocam, entrevistamos o Dr. 
Helder Carlos, nosso Presidente do Con-
selho de Gerência.

Arestiam orum rem hos sus, te queIpimuscrum ina, 
que contervid iam oc rehenteatum mod abefacio 

vivehebus abunum utuus
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de resposta necessárias. Hoje em dia, o 
seu regime de trabalho é em alternância, 
cinquenta por cento em casa, cinquenta 
por cento no escritório. No que respeita 
a mina, fomos mais incisivos, reforçando 
as medidas através de um plano ainda 
mais rigoroso, reduzindo o número de 
trabalhadores em operação, por forma a 
garantirmos um maior controle de aces-
sos e reacções ao vírus. Implementamos 
medidas de controle directo da saúde de 
todos os trabalhadores, bem como das 
populações, apoiando, localmente, as 
unidades de saúde, minimizando os pos-
síveis focos de contaminação. No entan-
to, ainda hoje nos debatemos com a falta 
de material de bio-segurança nomeada-
mente a falta de testes para a COVID-19, 
essencial para a monitorização e controle 
desta pandemia.

NC - Esta situação teve e tem impli-
cações na produção?
HC: As nossas responsabilidades vão para 
além da produção, pelo que temos em 
primeiro lugar, a preocupação sobre a 
saúde e vida dos nossos trabalhadores, 
suas famílias e população local.

NC - Atendendo que a situação na mina 
é muito mais difícil de controlar o que 
foi e está a ser feito?
HC: Começamos por controlar os fluxos 
e processos, ajustando e modulando o 
plano de contingência à nossa realidade 
produtiva, reduzindo os níveis de pro-
dução e dispensando temporariamente 
trabalhadores, em nada significando o 
seu despedimento. Fizemos e estamos a 
fazer em permanência, o realinhamento 
do plano estratégico pois, em situações 
como esta, todos os dias a realidade muda. 
Embora com os cuidados necessários, es-
tamos já a realinhar as nossas cadências 
de produção, por forma a podermos re-
alizar um esforço de recuperação, que 

conforme sabemos é difícil, mais ainda 
tendo em conta a fase difícil que a Em-
presa já vinha atravessando. Mas nestas 
situações é que percebemos quer a ca-
pacidade de gestão e os desafios que nos 
colocam, quer sobre a necessidade de todos, 
de forma unida e solidária, ultrapassarmos 
todas as barreiras. Teremos por isso, de 
recuperar a nossa posição, garantido que 
continuamos entre os líderes do nosso 
sub-sector.
 
NC - Sendo difícil, pois sabemos que 
neste tipo de crises o aspecto económ-
ico é acentuadamente afectado, como 
estamos a ultrapassar esta situação?
HC: Conciliamos os nossos níveis de pro-
dução mínimos, com as exigências das 
medidas tomadas, tendo em conta que 
uma epidemia no interior da mina, decerto 
nos prejudicaria muito mais. Naturalmente, 
vivemos da relação entre os volumes de pro-
dução e as vendas e, se estas diminuem, 
tudo se modifica, havendo necessidade 
ainda, de uma maior contenção, aliás, o 
que já vínhamos fazendo, face a dificul-
dades que já vínhamos atravessando, de 
igual modo associadas à diminuição dos 
volumes de produção desejáveis. Ressen-
timo-nos assim ao nível financeiro, sendo 
obrigados a recorrer a financiamentos, 
apoiados em iniciativas conjuntas com a 
nossa associada ENDIAMA, e como havia 
citado, procedendo a um realinhamento 
do nosso plano estratégico e operacional, 
reenquadrando nele decisões rigorosas 
de contenção e controle de custos.

NC - Dê-nos um panorama sobre o fun-
cionamento da mina.
HC: Em momento algum paralisamos a 
nossa atividade, da mesma forma que 
tudo faremos para garantir o retorno a 
níveis normais de produção. De acordo 
com a estratégia adoptada pelo execu-
tivo, estamos a cumprir, integralmente, 
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NC - Existem casos ou sinais de con-
taminação?
HC: Até ao momento, não tivemos nenhum 
caso pois, quer a redução do número de 
trabalhadores na mina, quer as medidas 
de monitorização permanentes, permiti-
ram ter um controle efectivo, minimizan-
do estes efeitos.

NC - Numa situação prolongada como 
esta, como está financeiramente a Em-
presa?
HC: Numa situação difícil, muito embora 
controlada. Agimos em todas as frentes 
e fizemos uma forte retenção de custos 
pois, com a redução acentuada da pro-
dução e das nossas vendas, as entradas 
são bem menores do que as saídas e 
como sempre honramos os nossos compro-
missos, temos de estar permanentemente 
atentos. Não são alheias ainda as dificul-
dades existentes ao nível dos transportes 
e da logística. Não nos esqueçamos, que 
a logística é uma peça essencial para o 
funcionamento da mina, batendo-se, adi-
cionalmente, com a dificuldade nas divi-
sas, vital para o normal funcionamento 
das nossas compras.

NC - Teremos capacidade de resistência 
para toda esta atribulação?
HC: Sabemos que esta situação terá de 
ser transitória pois, acreditamos em 
soluções futuras, no entanto, teremos de 
continuar a ajustar-nos em função dos 
cenários que vão surgindo. Vivemos cada 
dia controlando e encontrando soluções 
para as diversas situações que surgem 
pois, a coesão do Conselho de Gerência 
permite resolver essas situações de for-
ma equilibrada e consentânea, sempre 
tendo em conta a segurança dos nossos 
trabalhadores e, naturalmente, a sus-
tentabilidade da nossa Empresa.

NC - Medidas futuras?
HC: Obedeceremos, como desde o primei-
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todas as suas orientações pois, só assim po-
demos garantir o controle e a estabilidade 
desta situação. Associado a tudo isto, pre-
ocupa-nos o posicionamento do mercado 
de compra e venda de diamantes brutos 
que baixa os valores de compra e nos tor-
na ainda mais fragilizados. Também neste 
domínio essencial, não se vislumbram 
perspetivas de melhoria, nomeadamente, 
pelas limitações impostas nas deslocações 
dos compradores ao nosso País. Estando de-
pendentes do mercado de compra e venda, 
fortemente afectado pela COVID-19, bem 
como, da oscilação dos valores de venda 
da nossa produção, enquanto não tiver-
mos esta recuperação, teremos de estar 
bem mais atentos e cuidadosos. No entan-
to e neste sentido, o Ministério da Tutela e 
a ENDIAMA, estabeleceram um programa 
de contingência para protecção e recu-
peração das empresas diamantíferas, bem 
que e com a recente criação da Agência 
Nacional de Recursos Minerais, estaremos 
decerto mais apoiados.

NC - Como reagem os trabalhadores? 
HC: Desde sempre, tanto nos bons como 
nos maus momentos, fomos uma empre-
sa disciplinada, pelo que, neste caso con-
creto, os nossos trabalhadores aderem de 
forma natural a todas as instrucções que 
lhes são dadas pois, o desafio é de todos, 
garantir como desde sempre, os postos 
de trabalho e a consistência económica 
da Empresa. Seja junto dos nossos tra-
balhadores, seja junto das populações 
locais, temos vindo a cumprir com as 
nossas responsabilidades, recebendo de 
todos, a completa adesão.

NC - Em relação às populações locais, o 
que fizeram?
HC: A nossa Equipa de saúde tem vindo, 
na medida do possível, a acompanhar as 
populações, nomeadamente, procedendo à 
entrega de meios de prevenção e controle 
da pandemia.
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ro momento, às normas e orientações 
definidas pelo executivo a nível nacional, 
da mesma forma que, em função da 
evolução dos processos e necessidades de 
ajustamento da produção, implementare-
mos as medidas adicionais necessárias, 
sempre em sintonia e alinhamento com a 
Direcção de Operações da mina pois, é aí 
que temos a base da nossa estabilidade.

NC - Acredita que existe uma solução 
para esta pandemia?
HC: Tudo indica que, embora não existin-
do soluções totais pois, como sabemos, 
existem variantes permanentes deste tipo 
de vírus, existem prefiguradas vacinas e 
tratamentos que de uma ou de outra for-
ma, permitirão controlar mais e minorar 
os seus efeitos. Diga-se, no entanto, que 
a principal solução está na capacidade de 
cada um cumprir com a sua parte neste 
processo, respeitando as regras e orien-
tações definidas, evitando rotinas de vida 
que facilitem o acesso ao contágio, pro-
tegendo, prevenindo e acreditando que a 
melhor vacina está na disciplina e soli-
dariedade humana.
 
NC - Quer deixar uma mensagem?
HC: É evidente que atravessamos uma 
época muito difícil, quer pela conjuntura 
económica, quer pela situação que resul-
ta desta pandemia que só veio provocar 
um agravamento. A disciplina nos cui-
dados de saúde, associada à completa 
contenção e racionalização de custos e 
gastos, seja meramente em casa, seja es-
sencialmente na Empresa, são inevitáveis, 
para que não sejamos vítimas do nosso 
egoísmo pessoal. Teremos de estar uni-
dos num objectivo comum, dando con-
tinuidade a todas as instruções que nos 
vão sendo dadas, garantindo em cada um 

dos nossos postos de trabalho, a respos-
ta adequada em tempo, modo e quali-
dade, sem desperdícios. Deveremos ser 
comedidos! Esperança e alinhamento na 
garantia da consolidação da nossa estabi-
lidade, são as nossas palavras de ordem.
Em nome do Conselho de Gerência, quero 
deixar a todos os colaboradores, sem dis-
tinção no seu posto de trabalho, a certeza 
de que estamos e estaremos bem próxi-
mos de cada um e de todos em geral, ga-
rantido a continuidade da nossa dinâmi-
ca pois, é certo que ainda mais unidos, 
ultrapassaremos todas as dificuldades. 
Pedimos, no entanto, a todos, disciplina 
no respeito pelas normas e instrucções e 
dedicação ao que fazem, como forma de 
recuperar e desenvolver um futuro, que é 
feito por todos nós sem excepção.

ABENÇOADOS SEJAMOS
E QUE CONTINUEMOS A SER 
UMA EQUIPA VENCEDORA!

JULHO 2020
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Continuamos a assistir em todo 
o Mundo, à propagação de um 
vírus que, sendo silencioso, ao 
menor descuido, nos apanha 
desprevenidos, numa contami-
nação que não olha a meios, 
atingindo fins dramáticos e 
quase incontroláveis. Falamos 
deste nosso grande inimigo, o 
Coronavírus, a COVID-19, uma 
doença infecciosa, causada 
por um novo coronavírus, que 
provoca doenças respiratórias. 
O nome vem do ano em que 
o vírus foi descoberto, 2019, e 
da sua forma quando visto no 
microscópio (coroa).
Trata-se de uma pandemia, de 
acordo com a classificação da 
Organização Mundial de Saúde, 
tendo em conta que a COVID-19 
se propagou pelo planeta, em 
vários países e continentes. 
Qualquer pessoa pode estar 
exposta à COVID-19, embora 
algumas pessoas possam es-
tar mais expostas ao risco de 
infecção e às complicações da 
doença, principalmente aque-
les que sofrem de doenças 
crónicas, ou de faixas etárias 
mais elevadas.

VALE MAIS PREVENIR DO QUE REMEDIAR

COMO SE PROPAGA 
ESTE VÍRUS?

Por este motivo, todos deve-
mos seguir as orientações 
gerais dadas pelo Ministério 
da Saúde e organismos ofi-
ciais, bem como, todas as 
orientações dadas ao nível 
da nossa Empresa, única 
forma de nos prevenirmos, 
salvaguardando a nossa 
saúde e a dos outros.

O vírus da COVID-19 é 
transmitido pelo contacto 
directo com gotículas res-
piratórias de uma pessoa 
infectada (tosse e espirros), 
ou pelo toque em superfícies 
contaminadas, muito embora 
nos dias de hoje estejam a 

Para evitar esta infecção, devemos 
por isso, lavar as mãos com sabão 

em água corrente, 
com frequência, 
no mínimo, sem-
pre que sentirmos 
que estivemos ex-
postos ao risco, 
pois mesmo que 
elas pareçam lim-
pas, poderão estar 
contaminadas.
Deveremos ainda 

manter a distância de, pelo menos, 
um metro e meio a dois metros, 
quer em todos os momentos de 
contacto com outros, quer e mui-
to principalmente, na presença de 
pessoas que estejam visivelmente 
doentes, cobrindo o rosto ao tossir 
e espirrar, com o braço dobrado so-
bre o nariz e a boca (o ideal é com 
o uso da máscara).

ser veiculadas outras formas 
de contaminação. O coro-
navírus pode sobreviver em 
superfícies por várias horas, 
mas desinfetantes simples, 
desde que aconselhados, po-
dem eliminá-lo.

JULHO 2020
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

CUIDADOS ESSENCIAIS

COMO LAVAR AS MÃOS

PORQUE A TAXA DE CONTAMINAÇÃO É TÃO 
ELEVADA?

Os principais sintomas da COV-
ID-19 são a febre, tosse e falta 
de ar, assemelhando-se numa 
fase inicial, a uma gripe ou con-
stipação comum, podendo ain-
da dar vómitos.  Em casos mais 
graves, a infecção pode causar 
pneumonia e muito incisiva-
mente difi culdades respiratórias.  

A única maneira de saber se 
uma pessoa está infectada com 
COVID-19 é por meio do teste. 
Os critérios para a realização do 
teste, são de que sejam feitos 
em casos suspeitos, mantendo 
as pessoas em quarentena.

A única maneira de saber se 
uma pessoa está infectada com 
COVID-19 é por meio do teste. 
Os critérios para a realização do 
teste, são de que sejam feitos 
em casos suspeitos, mantendo 
as pessoas em quarentena.

Basta voltar atrás três meses e ver os movimentos na rua, os 
abraços e apertos de mão para entendermos que, de acordo 
com as instrucções de prevenção que vimos recebendo, caso 
não existam cuidados de isolamento e retracção ao contacto 
directo, a contaminação é permanente.

A quarentena decretada, bem 
como, as exigências sobre 
isolamento e distanciamento, 
resultam do facto de se tratar 
de um vírus de alta propagação, 
em que cada pessoa infectada, 
contamina três outras pessoas, 
não contando com os casos em 
que a doença está presente 
mas não apresenta sintomas.

vírus é de clima frio, mas 
também é capaz de se propa-
gar, com difi culdade, em cli-
mas quentes. O vírus também 
é ultra-sensível à radiação do 
sol e à luz ultravioleta. Não há 
garantias de que o clima seja 
protector.
- A COVID-19 é transmitido 
por picada de mosquito?
R: A transmissão é feita, prin-
cipalmente, pelo contacto com 
pessoas infectadas, através de 
gotículas expelidas, quando a 
pessoa doente tosse ou espirra. 
Não existe qualquer evidência 
que suporte a alegação de que 
este vírus pode ser transmitido 
através de insetos.
- Qualquer pessoa pode con-
trair o Coronavírus?
R: Apesar de idosos e pessoas 
com alguma doença de base 
(como diabetes, problemas 
cardíacos e respiratórios) es-
tarem no grupo de risco, não 
é impossível que o vírus con-
tamine outras pessoas, inclu-
sive crianças.
- O Coronavírus fi ca 5 dias 
no corpo até aparecerem os 
primeiros sintomas?
R: O período de incubação, o 
tempo entre o contágio e o 
aparecimento dos sintomas, 
pode ser de 1 a 14 dias, mas 
o mais comum são cinco dias.

- O vírus propaga-se em cli-
mas quentes?
R: Especialistas confi rmam que o
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COMO POSSO ME PROTEGER?

COMO O CORONAVÍRUS (COVID-19) É TRANSMITIDO?

E QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS?

JULHO 2020

O coronavírus (COVID-19) é similar a uma gripe.
Geralmente é uma doença leve a moderada, mas alguns caso podem ficar 
graves.

Os sintomas mais comuns são:

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contacto próximo (cerca de 
2 metros, por meio de:

Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize com álcool 
em gel 70%;

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

Se estiver doente, evite contacto físico com as pessoas e fique em casa 
até melhorar;

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

Não compartilhe objectos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos 
e copos;

Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.

FEBRE TOSSE DIFICULDADE PARA RESPIRAR
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PROTEJA-SE, USE A MÁSCARA!

TOSSE OU ESPIRROS
A recomendação para o uso de máscara, 
prende-se com o facto de ela servir de bar-
reira quando uma pessoa espirra ou tosse, 
reduzindo a propagação de gotículas. Isso 
pode ser importante se a pessoa estiver in-
fectada com COVID-19, mas sem sintomas. 
Em doenças transmitidas pelo ar, como o 
sarampo, o vírus pode propagar-se através 
de aerossóis, pequenas partículas em sus-
pensão no ar várias horas. Essa é uma das 
razões, pelas quais por exemplo o vírus do 
sarampo é tão contagioso, sendo capaz de 
infectar alguém que entra numa sala horas 
depois de alguém infectado lá ter estado.

O mesmo acontece com o vírus da 
COVID-19, que neste caso se pode trans-
mitir por gotículas respiratórias, que são 
grandes de mais para permanecer no ar 
por muito tempo e, por isso, caem em su-

SUGERIMOS-LHE ASSIM, A LEITURA 
DOS CONSELHOS QUE SE SEGUEM, 
POR FORMA A QUE POSSA FAZER UM 
USO ADEQUADO DA MÁSCARA:

perfícies próximas e permanecem nelas durante 
algum tempo, podendo qualquer pessoa que este-
ja próxima ser infectada, bastando para tal, que 
as gotículas caiam sobre a sua boca, o nariz ou os 
olhos, ou e também, ao tocar numa superfície em 
que essas gotículas tenham caído e depois tocar 
no rosto. 
Para reduzir as hipóteses de alguém infectado 
disseminar o vírus, o uso de máscaras pode ser 
útil em pessoas assintomáticas, não substituin-
do no entanto, outras medidas para reduzir a 
propagação da -19, como a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e a permanência em casa, 
caso se justifi que.
Ao usar-se uma máscara, não deve fazê-lo por 
obrigação, mas sim sentir a sensação de segu-
rança, sobretudo sabendo que  funcionará ainda 
melhor, em combinação com as restantes  medi-
das estipuladas.

O uso de máscaras faciais é uma medida que 
visa prevenir contra a contaminação do COVID-19, 
pelo que sendo essencial nesta prevenção, terá neces-
sariamente de ser obrigatória na nossa empresa, 
implicando a sua utilização em todos os espaços in-
teriores fechados e onde estejam múltiplas pessoas. 
Da mesma forma, mantêm-se todas as outras me-
didas de protecção anunciadas, como sejam o dis-
tanciamento social e a higienização das mãos.

C om vista a cumprir as orientações 
das autoridades e do Executivo an-
golano no sentido de evitar a propa-
gação da pandemia da COVID-19, 

foi determinado pela nossa Gerência o 
uso obrigatório de máscara no local de 
trabalho, com efectividade a 15 de Junho 
do corrente mês e enquanto durar o Esta-
do de Calamidade.
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ESTA, COMO TODAS AS OUTRAS MEDIDAS, 
SÃO ESSENCIAIS PARA QUE TODOS NÓS 

CONTINUEMOS DE BOA SAÚDE, GARANTINDO 
QUE A NOSSA EMPRESA EM PARTICULAR, 
E O NOSSO PAÍS EM GERAL, CONTROLEM 

DE FORMA EFECTIVA ESTA PANDEMIA, QUE 
PARECE QUERER VIR PARA FICAR.

REMOÇÃO CORRECTA DA MÁSCARA
Para retirar a máscara, faça-o através dos 
atilhos e sem tocar no rosto...

... e lave imediatamente as mãos com água e 
sabão durante 20 segundos.

USO CORRECTO DA MÁSCARA
Para que esta protecção facial seja mais 
eficaz, deve cobrir desde o nariz até ao 
queixo e ajustar-se bem ao rosto para 
que não haja fugas. 
A máscara deve ter algum tipo de ma-
terial filtrante e ser feita de material 
não irritante para a pele (100% algodão, 
sem elastano, de preferência), devendo 
de igual modo, permitir respirar sem 
restrições.

"

"

CUIDE DE SI E NÃO ESQUEÇA OS OUTROS, QUE SÃO O SEU 
PRÓXIMO MAIS PRÓXIMO!



Em tempo de seca e com necessidade 
de procurar pasto, belo dia um bezerro 
atravessou uma fl oresta virgem, até chegar 
a uma zona onde se podia alimentar. Como 
animal irracional, para lá chegar, abriu um 
trilho tortuoso, cheio de curvas, subindo e 
descendo colinas. No dia seguinte, um cão 
que passava por ali, usou esse mesmo 
trilho torto e tortuoso para atravessar a 
fl oresta. Seguiu-se-lhe um carneiro, líder 
de um rebanho, que fez seus companheiros 
seguirem pelo trilho torto. Mais tarde, os 
homens começaram a usar esse caminho, 
entravam e saíam, viravam à direita, à es-
querda, baixavam-se, desviando-se de 
obstáculos, reclamando e praguejando e 
muito embora com alguma razão, nada fa-
ziam para mudar o trilho.
Depois de tanto uso, o trilho virou caminho, 
onde os pobres animais se cansavam car-
regando cargas pesadas, sendo obrigados a 
percorrer em três horas, uma distância que 
poderia ser vencida o máximo numa hora, 
caso o trilho não tivesse sido aberto por um 
bezerro.

Muitos anos se passaram e o caminho tor-
nou-se a rua principal de uma vila e pos-
teriormente, a avenida principal de uma 
cidade onde por ela passaram a transitar 
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O TRILHO DO BEZERRO
diariamente milhares de pessoas, 
seguindo o mesmo trilho torto feito 
pelo bezerro centenas de anos antes.
Os homens têm a tendência de se-
guir como cegos pelos trilhos de 
bezerros criados nas suas mentes, 
esforçando-se de sol a sol a repetir o 

que os outros já fi zeram.  Contudo, a velha e sábia 
fl oresta, ria daquelas pessoas que percorriam 
aquele trilho. Veja como no dia a dia, somos perse-
guidos por rotinas que em tudo nos retiram a ca-
pacidade de raciocínio e a inteligência lógica, levan-

do-nos a fazer 
mais do mesmo, 
cometendo os 
mesmos erros, 
sem muitas vezes 
neles reparar. 

Existimos para colocar a inteligência ao nosso 
serviço, apoiando-a num pensamento racional e 
em vontade própria.
Pergunto-lhe: Quantas vezes ao longo do dia para 
avaliar o que fez?
Quantas vezes ultrapassou a tendência de facilitar 
e correr o risco de falhar?
Ao longo do dia, cuida da sua organização pessoal 
ou responde por impulso ao que lhe pedem, sem 
sequer avaliar prioridades?
Vejam a forma como este trilho se transformou 
em avenida, quantos por ele passaram sem pen-
sar como contrariar esse traçado, com tanto es-
forço e perdas escondidas no tempo.
Veja bem como é fácil!
Basta ser mais racional, menos emocional e impul-
sivo (sem actuar por impulso, de imediato a uma 
solicitação, sem pensar antes de agir), mais críti-
co mas simultaneamente, decidido (pois, as hesi-
tações muitas vezes “matam”), com mais vontade 
própria, sabendo o que quer e para onde quer ir.
E já agora, mude um pouco o seu trilho… 

Mário Beirolas
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ÁGUA É VIDA!
POUPE ÁGUA


