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COVID-19 

Corona Vírus 
 
 

Corona vírus, COVID-19, eis o inimigo número um do nosso 
mundo atual. Jamais imaginei, que viveria para ver, todos andando 
pelas ruas mascarados, como se bandidos fôssemos. 

Mais um “negócio da China”, que veio para nos distanciarmos, um 
dos outros, fazendo verdadeira segmentação familiar e de muitas 
amizades de longas datas, que é sentido, principalmente entre nós, 
latinos, que amamos confraternizações com muitos abraços e beijos, e 
especialmente em nosso meio maçônico onde cultivamos LIBERDADE, 
IGUALDADE e FRATERNIDADE. 

Já não é de hoje que este país oriental nos trás doenças que se 
tornam verdadeiras pandemias, dando tanto transtorno às nossas 
comunidades.  

Esta pandemia veio em hora muito imprópria, pegando nosso país 
num momento delicado, quando lutava para sair da pior recessão 
financeira e moral de sua história, afetando diretamente o bem tão 
precioso que é a dignidade humana. 

Como médico sinto-me na obrigação de tecer comentários que 
possam esclarecer e alertar ainda mais nossos Irmãos e Amigos.  

Sabemos que esta patologia afeta inicialmente nosso aparelho 
respiratório, podendo cursar com sintomas semelhantes aos da gripe, 
com febre, tosse seca e cansaço, podendo complicar com problemas 
respiratórios mais intensos, necessitando de internação hospitalar.  

Pessoas com doenças pré-existentes, tais como doenças do coração 
(hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doenças congênitas do 
coração e outras doenças cardiovasculares), câncer, diabetes, asma, 
bronquite, enfisema pulmonar, os imunodeprimidos (que fazem uso de 
corticoides e outros imunossupressores, como nos casos de portadores 
de lúpus eritematoso, artrite reumatoide e outros), costumam 
apresentar a forma mais grave desta doença, desenvolvendo quadro de 
dificuldade respiratória tamanha, que por vezes necessitam cuidados 
intensivos, o que acaba elevando a letalidade desta doença.  

Para melhor nos prevenirmos desta catastrófica patologia, temos 
que mudar bastante nossos hábitos higiênicos, com repetidas 
higienizações, tanto de nós mesmos, bem como dos objetos, paredes, 
mobiliários e do chão, ao longo do dia, lavando as mãos frequentemente 
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com água e sabão, ou com álcool 70%, evitando passar as mãos nos 
olhos, nariz e boca, além do uso correto de máscara para aumentarmos 
a eficácia desta prevenção, mantendo o distanciamento adequado das 
outras pessoas.  

 

Desta forma procedendo, rogamos ao GADU que proteja a 
nossa Família Maçônica, bem como o todo da Comunidade Mundial. 
 
 

Ir José Chaves Filho C.I.M. 148.187 
Deputado Estadual da PAEL-GOB-MG 
Representante da Loja Maçônica União Deus Fraternidade e Rei 
Salomão 3ª número 1.562 
Oriente de Bocaiúva- M.G. 
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