
O que fazer com o medo do COVID - 19? 
Crise mundial. Pandemia. Corona Vírus.  

 
Essas são palavras que não saem do trending topics. Mas o que realmente está              

acontecendo? 

 

O vírus COVID-19, mais comumente chamado de Corona vírus é um vírus da             

família Corona que tem como característica a sua alta disseminação e a sua             

capacidade de mutação. 

 

Na prática isso significa que quanto mais ele passa, mais ele muda e em uma               

dessas mutações, pode ser criado um vírus mais forte contra medicações           

normais e mais "mortífero". 

 

Apesar de não ter um percentual de morte alta, 3,74% , seu "primo" MERS tem a                

letalidade de 34% (conforme OMS). 

 

A OMS - Organização Mundial da Saúde, decretaram PANDEMIA no dia 11 de             

março e ações do governo brasileiro estão sendo feitas para tratar e retardar a              

doença: 

 

   1. FAKENEWS - A Informação é o melhor contra- ataque!  
 

Com a internet lotada de fakenews, o desespero, preocupação e a indignação            

aumenta exponencialmente, já que o principal pensamento é "vou morrer se pegar"            

ou "vou estocar comida e não tocar em ninguém". 

Desespero não adianta! Por isso o governo fez disponibiliza o Saúde sem            

Fakenews que informa o que é mentira dentro da internet 

 

https://www.saude.gov.br/fakenews/coronavirus 
 

https://www.saude.gov.br/fakenews/coronavirus


 

    2. Antecipação do 13º e saque do FGTS 
 

Como os idosos fazem parte do grupo que mais afetado pelo COVID-19, o             

governo decidiu adiantar o pagamento de 50% do 13º para possíveis gastos            

médicos. Isso dará o total de R$ 23 bilhões de adiantamento. Além disso, o saque               

ao FGTS será aumentado (ainda não sabemos o quanto). 

 

    3. Mais médicos e mais leitos ao SUS 

 
Com mais pessoas doentes, maior será a necessidade de médicos, portanto, o            

governo chamará 5, 8 mil médicos do programa Mais Médicos (em caráter            

emergencial) e aumentará a quantidade de leitos (ainda sem número). 

 

     4. Paralisação GRADUAL das escolas de SP 
 

Sendo o estado mais afetado, São Paulo não suspenderá as aulas           

imediatamente, mas sim, gradativamente.Muitos sindicatos e profissionais da        

área da educação não concordaram com essa última ação. Dizendo que as aulas             

deveriam ser canceladas de forma definitiva. Contudo, o governador de São Paulo,            

João Doria, preferiu não causar histeria e quis dar um tempo para que as famílias               

se programem. 

 

 

 

 
 


