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Páscoa é passagem. 
É tempo de Renascimento
É tempo de acolher e generosamente doar-se.
É tempo de ter um coração renovado.
É tempo de reaprender a trabalhar e a lidar com o tempo.
É tempo de esperar mesmo em meio à crise a novidade de um 
novo tempo que há de vir.                                            

Dia 02
Francisca Lucia da Silva Aquino 
Joel Luiz dos Santos Costa 
Marcia da Silva Sampaio 
Silvia Nogueira Lima de Santana

Dia 03
Celio Teles Fonseca Porto 
Joselia Maria Nunes dos Santos 
Isa Perpetua da Silva 
Lucianna Thereza de Andrade Nunes 

Dia 04
Jucimar Marques Santos de Santana

Dia 05
Clemente Jose Ferreira do Nascimento Filho
Ledna Teixeira Silva 

Dia 06
Cecilia Eliana Paez Maira 
Rizia Maria Vaz Cotrim
Katia Regina Nunes dos Santos

Dia 07
Jose Joaquim Silva Cunha 
Tais de Almeida Espinheira Lins 

Dia 09
Domingos Paulo dos Santos 
Flavia Patricia da Silva Garcia Rosa

Dia 10
Maria das Graças Macedo Lessa

Dia 11
Sandra Regina de A. Moreira Dantas

Dia 12
Nancy de Souza Leão Santos 

Feliz Páscoa!
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MANCHETE

A Páscoa desse ano pode ser que seja um pouco diferente para 
parte dos brasileiros por conta da pandemia do novo coronavírus. Com 
a orientação do Governo de todos permanecerem em suas casas, a 
melhor forma é respeitar e celebrar a Páscoa em casa, para garantir a 
saúde e o bem-estar de todos em seu lar, desde os pequenos até os 
mais experientes. 

Mesmo em meio a essa situação, você pode sim criar uma Páscoa 
diferente em casa, sem deixar essa data tão querida pelas crianças 
passar em branco.  Pensando nisso, selecionamos algumas dicas 
para você colocar em prática com a ajuda dos acessórios do Segredo 
da Festa. 

Fizemos uma curadoria para lá de especial para você promover muita diversão e alegria durante essa Páscoa diferente 
em casa. A gente aposta que as kids vão amar e se empenhar para ajudar você. Confira só: 

Brincadeiras
Que tal promover uma caça aos ovos de Páscoa? Essa brincadeira fica melhor ainda se 

você tiver um jardim, por exemplo, para esconder os chocolates em meio aos arbustos. Mas 
se você mora em apartamento, sem crise! É só usar a criatividade! 

Antes de começar, entregue aos pequenos a Bolsinha de Feltro Coelho ou a Bolsinha 
de Feltro Coelho no Ovo, assim, quando encontrarem esses tesouros deliciosos, terão 
essas cestinhas para colocar e ainda guardar como presente de Páscoa.

Além disso, outra forma de entreter os pequenos é promover oficinas de desenhos. Para 
isso, procure na internet figuras que lembram a Páscoa como coelhos, cenouras, ovos, tudo! Depois, é só imprimir! Simples 
assim! 

Vídeo chamada
Nada de tristeza por estar longe do familiares nessa data! Mesmo em 

lugares diferente, existe uma maneira de se sentir perto de quem você ama! 
Chame a criançada e faça uma chamada de vídeo em família! 

Deixe TUDO ainda mais divertido e animado com a Tiara Orelha de Pelúcia 
e o Óculos Coelho com Glitter! Já pensou em fantasiar as kids, pintar os 
bigodes e nariz de um coelhinho, tirar fotos e enviar para quem vocês amam, 
como avós, tios, madrinha…? Temos certeza que essa surpresa dará muito 
certo. 

Decoração 
Nesse momento de ficar em reclusão, tudo pode virar diversão! 

Já que a Páscoa será em casa, aproveite para montar uma mesa 
linda para o domingo. Afinal, o clima de festa anima a casa e 
preparativos para ela também mudam o astral. Então, convide 
os pequenos para ajudarem a criar uma decoração divertida – e 
espere que no ano que vão eles vão lembrar e querer repetir para 
convidar a família toda!

Os Mini Coelhos Resina, o Cavalete de Mesa Feliz Páscoa 
e os Mini Ovos na Haste prometem transformar esse almoço de uma forma mágica e lúdica. Sabe o que é melhor? Você 
pode usar esses itens na casa inteira, dando um toque especial neste feriado. 

Quarentena: dicas para uma Páscoa diferente em casa
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Fonte: https://itmae.com.br/vida-de-mae/dicas-de-itmae/dicas-para-uma-pascoa-em-casa
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Apesar de o Ministério da Saúde ter passado a estimular a 
produção de máscaras caseiras pela população, elas continuam 
sendo um meio bastante limitado para evitar a propagação da 
covid-19.

Os médicos entrevistados pelo R7 fazem várias ressalvas às 
máscaras caseiras, ainda que vejam nelas alguma utilidade na 
guerra contra o coronavírus. 

O pneumologista do Hospital Oswaldo Cruz, Elie Fiss, explica 
que qualquer proteção na frente da boca e do nariz pode ajudar a 
conter a dispersão dos vírus se alguém que estiver contaminado 
usá-la. 

Fiss observa que esse tipo de máscara tem eficácia quase 
zero para evitar contágios. "Todo material funciona como barreira, 
mas, por ser permeável, não evita a entrada do vírus."

Em suma, usar a máscara é um ato educado para reduzir os 
riscos de contaminação dos outros, não o seu, principalmente 
sabendo-se que a covid-19 é assintomática na maior parte das 
pessoas e você pode estar infectando muita gente por aí sem 
perceber.

Não mudou nada com a orientação do Ministério da Saúde, 
reafirmada quarta-feira (1º) pelo titular da pasta, Luiz Henrique 
Mandetta. "Desde o começo a gente vem falando que a máscara 
cirúrgica tem que ser usada por quem está doente, e não por 
todo mundo. Sabíamos que com o decorrer do tempo, com mais 
e mais contaminados, elas não seriam mais suficientes. Por isso 
é salutar o estímulo, desde que fique claro que elas estão muito 
longe de uma proteção definitiva."

O médico infectologista Cláudio Gonsalez, do Hospital Emílio 
Ribas, acrescenta que não se pode passar de forma alguma 
a ideia de que as máscaras caseiras deixam a pessoa livre do 
coronavírus.

"Não se pode trazer a falsa impressão de que a máscara está 
protegendo essa pessoa e de que ela pode deixar a quarentena." 

Gonsalez alerta também que o Ministério da Saúde prometeu 
divulgar a forma como as máscaras podem ser feitas e como 
devem ser usadas. "Prometeram um novo protocolo, mas antes 
de ele sair, as pessoas estão se antecipando."

Para os médicos, o material utilizado na confecção do item de 
segurança importa pouco, o que intessa é que exista uma mínima 
barreira, que jamais será completamente eficaz, como foi dito.

Para o professor de infectologia da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo) Celso Granato, a orientação mudou por 
causa dos novos conhecimentos sobre a doença.

Uso de máscara caseira é um ato de educação, mas protege pouco

O especialista destaca que em função de esse ser um vírus 
mais transmissível do que se imaginava no começo, é possível 
que o contágio não ocorra apenas por gotículas, mas também por 
partículas que ficariam "boiando" no ar por uns 20 minutos. Por 
isso, diz Granato, a máscara poderia ter algum benefício.

"Ainda que não seja uma proteção maravilhosa, se a máscara 
proteger 30%, será melhor do que nada", diz Granato.

Façam as suas, diz ministro
Na quarta-feira, o ministro Mandetta pediu à população parar de 

comprar máscaras descartáveis e fazer a própria peça de proteção, 
com pano e elástico.

Ele fez essa solicitação diante da escassez dos chamados 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que incluem 
máscaras, luvas e álcool em gel, por exemplo além da falta de 
sopradores mecânicos. "Hoje nós estamos muito preocupados 
com a regularização de estoque desses equipamentos", disse.

Só comemoro produto recebido', diz Mandetta sobre compra de 
EPIs

O ministro admitiu que o governo brasileiro está tendo dificuldade 
para garantir o estoque de máscaras a todos os brasileiros.

"Acho que máscaras de pano para os comunitários (população) 
funcionam muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faz você 
mesmo e lava com água sanitária", disse o ministro. "Tenha quatro 
ou cinco máscaras dessas, lave com água sanitária. Agora, é lutar 
com as armas que a gente tem. Não adianta agora ficar lamentando 
que a China não está produzindo. Nós vamos ter de criar as nossas 
armas e serão aquelas que nós tivermos."

O uso de máscaras de TNT pela população em geral para 
reduzir o contágio do novo coronavírus ganha força entre países 
da Europa e nos Estados Unidos. Reportagem publicada no início 
desta semana no jornal americano The Washington Post diz que 
funcionários do Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) consideram alterar as orientações oficiais para incentivar as 
pessoas a tomarem medidas para cobrir o rosto.

Apesar de não haver estudos científicos que comprovem 
a correlação entre o uso de máscaras e o menor ritmo de 
espalhamento da doença, essa atitude pode ter feito a diferença.

Artigos recentes de especialistas publicados nos jornais The 
New York Times e no The Washington Post dizem que apesar 
de a OMS não recomendar o uso universal de máscaras, países 
que adotaram essa conduta por conta própria tiveram redução da 
disseminação. Uma das evidências apontadas é que Hong Kong, 
Mongólia, Coreia do Sul e Taiwan, onde a população já tem o 
costume de usar máscara nas ruas, estão com o surto sob controle.

Ministro da Saúde pediu para os brasileiros evitarem a compra dos produtos cirúrgicos e 
fazerem seus próprios itens de segurança

Fonte: https://noticias.r7.com/saude/uso-de-mascara-caseira-e-um-ato-de-educacao-mas-protege-pouco-02042020

SAÚDE

Fonte: https://itmae.com.br/vida-de-mae/dicas-de-itmae/dicas-para-uma-pascoa-em-casa
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Não perca a oportunidade 
de deixar o seu periódico semanal 
ainda mais interessante.

Caro(a) Associado(a)
O FalaJuf quer estar mais perto de 
você, nosso associado e iniciamos 
a comunicação por meio de listas 

de trasmissão pelo whatsapp. Para 
você receber os informes no seu 
celular, é importante salvar o número 

da ASSERJUF na sua agenda quando 
receber nossa mensagem.

SEMPRE COM VOCÊ!

AGENDA CULTURAL

FESTLIVE IN CENA
A Artetude Produções apresenta a FestLive in Cena com releituras 
de peças marcantes para o público assistir teatro direto de suas 
casas. As sessões serão online através do Instagram pessoal de @
doougfreire. São peças de 15 minutos, e entre os títulos estão: "Eles 
não usam black-tie", "Dois perdidos numa noite suja", "A Serpente", 
"Senhorita Júlia", "Antígona", "O Pequeno Príncipe" e "Pluft - O 
Fantasminha".
Programação completa:

QUARTA 08/04 às 21hrs
Ator Convidado: Rodriggo Gomes - A serpente
QUINTA 09/04 às 21hrs
Atriz Convidada: Ingrid Dwilla - Senhorita Julia
SEXTA 10/04 às 21hrs
Ator Convidado: Leandro Moura - Antígona
SÁBADO - 11/04 às 16hrs
Atriz Convidada: Rayana Diniz - O Pequeno Príncipe
DOMINGO - 12/04 às 16hrs
Ator Convidado: Rodolffo Moraes - Pluft - O Fantasminha
ONDE: @doougfreir

► SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
A São Paulo Companhia de Dança vai oferecer, a partir do dia 6 
de abril, atividades de sua campanha #SPCDDigital. Será uma 
programação online e gratuita do dia 6 até 17, que inclui diferentes 
conteúdos gratuitos, como espetáculos, palestras, entrevistas e 
demais materiais na íntegra produzidos pela Companhia, como 
a íntegra da obra Inquieto, de Henrique Rodovalho. Confira a 
programação completa - http://cursos.happycodeschool.com/
hackathon-coronavirus.
INFANTIL

► HACKATHON HAPPY CODE
A Happy Code fará um hackathon totalmente online e gratuito para 
desafiar as crianças e adolescentes a acharem soluções para a 
Covid-19 através da programação. Esta edição do Hackathon é 
direcionada a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, acompanhadas 
de pelo menos um membro da família ou morador da residência. As 

crianças e adolescentes que fizerem parte do projeto vencedor serão 
premiadas com uma bolsa de estudos da Happy Code.
QUANDO: de 8 a 22 de abril
ONDE: inscrições http://cursos.happycodeschool.com/hackathon-
coronavirus. 
As soluções com mais reações no Facebook será a ganhadora

► MARATONA EDU
A plataforma Maratona Edu funciona como um hub de conteúdo, com 
jogos analógicos para pais e crianças, contações de histórias diárias 
(inclusive em inglês), vídeos de dicas para as famílias, artigos de 
especialistas, webinars, revistas sobre educação, além da liberação 
de dezenas de livros digitais de autores da Moderna e Salamandra, 
entre eles títulos de Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Eva Furnari e Ana 
Maria Machado.
ONDE: Plataforma Maratona Edu - https://www.gruposantillana.com.
br/maratona.edu

► MARATONA TURMA DA MÔNICA
As ações acontecerão nos canais digitais da Turma da Mônica, 
disponibilizado gratuitamente. Para divertir a galerinha que ficará 
em casa durante os dias de reclusão, as publicações de conteúdos 
de Turma da Mônica Clássica e de Turma da Mônica Toy serão 
dobradas! Os vídeos são postados no canal do YouTube para a 
criançada maratonar à vontade. Além disso, ainda há posts especiais 
nos perfis no Facebook, Instagram e Twitter.
QUANDO: todos os dias [as informações estarão disponíveis 
diariamente no perfil]
ONDE: MSP - Mauricio de Sousa Produções - https://www.youtube.
com/channel/UC6bvaeZ7n1LYynzjrIVWudg?reload=9

► ESCAPE60 PLAY
O Escape 60 criou o Escape60Play. Para jogar, basta ter acesso à 
internet, um computador ou smartphone. Ao contrário das salas do 
Escape60, onde não é permitido o uso de telefones celulares, esses 
jogos estimulam pesquisas que podem ser feitas, por exemplo, com o 
auxílio de buscadores como o Google.
QUANDO: todos os dias
ONDE: Plataforma E60PLAY - https://escape60.com.br/e60play/

Programação online e gratuita para abril de 2020

https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/noticia/programacao-gratis-e-online-em-abril-de-2020


