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Temos uma chance contra a Covid 
 
A situação da Covid -19 voltou a se agravar na Europa e nos Estados Unidos. 
 
Indicadores sinalizam que o Brasil também está à beira de 
já estamos registrando aumento do número de internações em várias regiões do país.
 
Projeções indicam que essa “segunda onda” pode ser agravada ao final do ano.
 
O relaxamento das regras para o funcionamento de estabelec
das pessoas de continuarem em isolamento são fatores que contribuem para que isto aconteça. 
 
Temos que nos organizar nas próximas semanas para criarmos ações e políticas capazes de 
diminuir infecções, internações e óbitos
 
 Não podemos esperar. Precisamos trabalhar em equipe 
 
 
Contra a Covid- 19 
 
Manter o isolamento social, usar máscara de maneira correta, lavar bem as mãos e usar álcool 
em gel. 
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