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China fecha último hospital temporário

Aulas suspensas Atividades para casa Suspensão de taxas

CORONAVÍRUS NO BRASIL

Pela primeira vez, o país não registrou novas infecções locais, desde o início da pandemia.

BrasilMundo
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em tempos de coronavírus
Maristas

Na China: onde a crise começou
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O último dos hospitais temporários 
construído às pressas em Wuhan, na 
China, foi fechado na terça-feira (17). A 
vida, aos poucos, volta à normalidade na 
cidade apontada como o epicentro da 
epidemia do novo coronavírus. O país 
anunciou, em 19 de março, que não 
registrou novas infecções locais pela 
primeira vez desde o início da epidemia, 
mas as autoridades notificaram 34 
casos importados. O número de pessoas 
infectadas, procedentes de outros 

países, é um recorde diário, indicou o 
Ministério da Saúde chinês. A maioria 
dos casos foi identificada em chineses 
que regressaram de países atingidos 
pelo Covid-19. Desde 11 de março, os 
números de novas infecções e de 
mortes permanecem abaixo dos 21 
diários. Em 12 de março, declarou-se o 
término do pico das transmissões na 
China. De acordo com a OMS, em 23 de 
março, o número de mortes no mundo 
já somava mais de 15 mil. 

Até o fechamento desta edição, em 24 
de março, o Ministério da Saúde conta-
biliza mais de 2.000 infectados e 46 
mortos no Brasil, 40 deles no estado de 
São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. O órgão 
declarou, na última sexta-feira (20), 
que todo o território nacional está sob o 
status de transmissão comunitária do 
coronavírus, responsável pela pande-
mia do COVID-19. O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mande�a, afirmou, 
ainda, que os casos da doença podem 
disparar em abril, e que o sistema de 
saúde pode não suportar tamanha 
demanda. Por isso, reforça-se o isola-
mento social, como forma de se preve-
nir, mas, também, para não se aumentar 
a curva de transmissão.

As aulas estão suspensas em todas as 
Unidades Socioeducacionais, seguindo as 
orientações dos decretos estaduais, por 
tempo determinado. Além de seguirmos a 
legislação brasileira, estamos, também, 
cumprindo com a nossa responsabilidade 
social corporativa. 

As cobranças das taxas para as escoli-
nhas de arte, esporte e cultura, e para o 
contraturno (tempo integral) deixarão 
de ser cobradas, enquanto as aulas 
estiverem suspensas. Para quem já 
pagou, poderá verificar junto à unidade 
como será o ressarcimento, no retorno.

Para garantir o conhecimento, quando 
do retorno às aulas, os alunos maristas 
já podem estudar em casa. Os colégios e 
escolas enviam as atividades, por meios 
virtuais, para fazer durante a quarente-
na. E nos próximos dias iniciaremos as 
aulas online. Fique atento!



Começa a vacinação contra a gripe (influenza) em todo o País

Pelos elevadores Uma história de recomeços Campanha de sucesso

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.

O Ministério da Saúde iniciou, ontem (23), a Campanha Nacional de Vacinação contra 
a gripe. Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são idosos e trabalhadores de 
saúde. Serão realizadas mais duas etapas em datas e para públicos diferentes, alcan-
çando cerca de 67,6 milhões de pessoas em todo o País. A meta é vacinar, pelo 
menos, 90% de cada um desses grupos, até o dia 22 de maio. Para isso, foram adqui-
ridas 75 milhões de doses da vacina, que foram distribuídas pelos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional ocorre em 9 de maio (sábado). Nesta data, os 41 mil postos 
de saúde ficarão abertos para atender todos os grupos prioritários. Neste ano, o 
Ministério antecipou a vacinação, para proteger o público contra o vírus mais comum 
da gripe. A vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, 
neste momento, irá auxiliar os profissionais da saúde na exclusão do diagnóstico 
para coronavírus, já que os sintomas são parecidos.

Já reparou na parede do seu elevador? 
Pode ter um bilhetinho de um vizinho se 
oferecendo para lhe ajudar. A ajuda 
pode ser para compras de supermerca-
do, farmácia, dentre outras necessida-
des. Tudo para que o grupo de risco 
fique em casa e não se exponha na rua. 

A campanha de comunicação do 
Marista Centro-Norte, sobre os cuida-
dos de prevenção contra o coronavírus,
foi um sucesso! Os colégios e escolas 
saíram em jornais, TVs e portais 
digitais, dando dicas sobre como se 
prevenir contra o vírus, por meio de 
atividades pedagógicas diversas.

Ministério da Saúde Informa

Tem muita gente fazendo o bem E no final de semana? Saiu na mídia

Virgin River é uma série que fala de amiza-
de, trabalho, relações familiares e, sobretu-
do, de recomeços. Inspirada no livro homô-
nimo, a série, lançada em 2019, está em 
sua primeira temporada e é uma produção 
da Netflix. Em tempos de coronavírus, é 
sempre bom pensar em recomeços. 

O trabalho
continua!

Home o�ce Estamos todos em casa, devido à pandemia do COVID-19. 
Esta realidade nos trouxe o formato de trabalho home o�ce, 
já conhecido e utilizado por muitas empresas. Mas, em 
tempos de coronavírus, o teletrabalho ou o trabalho remoto 
ganhou contornos ainda maiores. No Marista Centro-Norte, 
os colaboradores também estão trabalhando de casa. 
Apenas alguns poucos colaboradores estão indo até os 
nossos colégios para garantia de serviços essenciais e segu-
rança do patrimônio. Tudo para que a instituição continue 
funcionando, mesmo em tempos de coronavírus!

Acredite na ciência

Expediente

Cientistas da USP 
trabalham no 
desenvolvimento 
de vacina contra 
coronavírus

Fontes oficiais de
informação sobre o

CORONAVÍRUS

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) começa-
ram a trabalhar no desenvolvimento da vacina para o novo 
COVID-19. A expectativa é que os testes possam acontecer 
dentro de alguns meses. A vacina pretende ser uma resposta 
rápida contra o vírus, possibilitando a criação dos anticorpos 
necessários. Nem precisa falar que estamos na torcida, né?!
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