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Nesta segunda-feira (30), Pernambuco possui 77 casos do novo coronavírus, 13 
recuperados e 06 óbitos pela doença no Estado. 
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Nem tudo está perdido! (BOAS NOTÍCIAS)

China desativa hospitais temporários de 
Wuhan após contenção do coronavírus.

Nem tudo está perdido! (BOAS NOTÍCIAS)

Silêncio.                                 

Pah                                          

Pular do barco?Não adianta.                                    

Tudo é novidade. Pessoas novas e desconhecidas. 
Todos caminham para o mesmo destino.

Todos acordam num estalar de dedos, atônitos e sem 
rumo.           

A viagem inicia. 

 Trabalho?? Para quê? Estamos com as contas pagas.

Altas horas! O mal ronda!    

O que fazer? Ninguém sabe.                                      

 Empolgados em alto-mar, curtindo as merecidas 
férias. 

É assim o ciclo da vida. E neste instante nos damos conta de que somos frágeis e esta é a certeza que 
temos.             

Não falamos sobre vida em vida, muito menos da tão temerosa morte. Falar da morte não nos isenta dela, 
mas nos aproximamos do real. E cientes do m, nos conhecemos por dentro e deixamos orescer em nós, 
nossos anseios e medos mais secretos.          

A morte se avizinha. Não temos como fugir.              

Difícil? Muito!                        

Nós vencemos, nós sobrevivemos.

Autoria: Lady-Anne Siqueira - Psicóloga/ Comitê de enfrentamento ao corona vírus- covid 19.

Sozinhos? Nunca.                

 Caos!                                      

Que venham novas viagens,  anal estamos no mesmo barco.                        

Existem milhares de pessoas em todo o mundo com este mesmo pensamento.                  

Sigamos em frente, no barco, na conança de que ele vai atracar em um porto seguro e unidos podemos 
entoar uma canção: Eu venci, eu sobrevivi. 

Clique aqui
para conferir a

notícia completa!

O Ministério da Saúde do Brasil lançou o 
Protocolo orientando o uso da Cloroquina e da 
Hidroxicloroquina para pacientes graves 
internados por causa do Coronavírus

Médicos indianos tiveram sucesso no 
tratamento de coronavírus em casal de idosos 
italianos.

Uma mulher chinesa de 103 anos se 
recuperou totalmente do COVID-19, sendo a 
pessoa mais velha a se curar do novo vírus.

Brasil amplia produção de testes para 
detectar coronavírus.
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Apple reabre todas as 42 lojas da China.

Cientistas fazem avanço rumo à vacina 
contra o coronavírus.

FONTE: https://neoradar.uai.com.br/boas-noticias-coronavirus/

A RESOLUÇÃO - RDC Nº 357, DE 24 DE 
M A R Ç O  D E  2 0 2 0 ,  p e r m i t e  t a m b é m , 
temporariamente, a entrega remota denida por 
programa público especíco e a entrega em 
domicílio de medicamentos sujeitos a controle 
especial, em virtude da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII) 
relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

a n t i d e p r e s s i v o s ,  a n t i p s i c ó t i c o s , 
anticonvulsivantes, anfetaminas e ansiolíticos.

Leia mais em:
RESOLUÇÃO - RDC Nº 357,
DE 24 DE MARÇO DE 2020

https://bit.ly / 3dOAN71

Clique aqui
para conferir a

notícia completa!

FONTE: https://bit.ly/2UW6m6e

Enquanto paramos, nosso planeta se renova

De acordo com Mathis Wackernagel, um dos 
protagonistas da Pegada Ecológica na Global 
Footprint Network, se continuarmos assim 
precisaremos de 1,75 a mais de recursos que o 
nosso planeta pode nos fornecer. Desse modo, 
estaremos em constante débito com a natureza.

No entanto, nesses últimos meses, com a medida 
de segurança em saúde para enfrentamento da 
pandemia provocada pelo novo coronavírus, 
COVID-19, a natureza vem dando sinais que 
reetem diretamente nessa conta quando que 

No ano de 2019 o nosso planeta atingiu mais cedo 
o pico máximo de  esgotamentos dos recursos 
naturais. A pegada ecológica, como é conhecida e 
medida  desde  1970 pe la  Organ ização 
Internacional Global Footprint Network, 
contabiliza o quanto de recurso natural é usado 
para as necessidades de um indivíduo ou 
população.
Sabe-se que 60% da pegada ecológica da 
humanidade é causada pela emissão de carbono 
que cresce a cada ano, atingindo a marca histórica 
desde o início desses estudos.

As imagens são impressionantes, pois mostram a 
diminuição da concentração de dióxido de Nitrogênio 
sobre a China (destacada nas imagens nas cores 
amarela, laranja e vermelho), nos meses de janeiro 
(antes da quarentena) e fevereiro (período de 
quarentena), período esse em que a produção 
industrial chinesa quase parou e medidas de 
restrições foram impostas quanto aos transportes, 
deixando milhões de pessoas reclusas em suas casas 
frente ao avanço da pandemia.

praticamente países que emitem mais gases 
poluentes foram obrigados a parar suas atividades 
socioeconômicas e decretar estado de distanciamento 
social, isolamento social e/ou quarentena. A Corinne 
Le Quéré, diretora do Centro Tyndall de Pesquisas 
sobre Mudanças Climáticas e professora de Política e 
Ciência de Mudanças Climáticas da UEA, cita alguns 
desses países: China, EUA, Índia, Rússia, Alemanha, 
Irã, Arábia Saudita, Coréia do Sul, Canadá e Japão. A 
Agência Espacial Americana (NASA) também 
observou um ponto de virada, identicando o declínio 
nos níveis de poluição do ar nestes últimos meses, 
primeiramente perto da cidade de Wuhan em 
fevereiro/2020, onde o novo coronavírus apareceu, 
podendo ser visualizado em todo país chinês.

O fato surpreendente foi registrado em vídeo pelo jornal South China Morning Post, de Hong Kong, onde 
mostrou um céu azul em várias cidades chinesas durante a interrupção da produção, como a muito 
tempo não se observava devido a massa cinzenta de poluentes que cobriam seus arranha-céus.

Clique aqui
para conferir o

vídeo completo!

A natureza é sublime e vem mostrando sua plenitude à medida que se refaz diante dessa relação 
desmedida e abusiva. Mas até quando vamos ter que pagar um preço tão alto para valorizarmos o 
planeta em que habitamos e compreender que, com o seu esgotamento, a nossa existência se encontra 
ameaçada?
Os demais países assim como a China também vivem essa renovação. Que essa situação, advinda deste 
momento tão difícil, seja reforço para que possamos aprender a conviver em harmonia com os recursos 
naturais e com o NOSSO Planeta Terra, sem que voltemos a nos isolar para percebermos isso.
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A Anvisa ampliou a quantidade de 
medicamentos controlados que pacientes podem 
comprar. Esses pacientes poderão comprar a 
quantidade para trinta dias a mais de tratamento, 
de acordo com as regras da Agência. O prazo 
inicial da resolução é de seis meses e  válida para 
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