
 

 

 

 

 

O Coronavírus é uma realidade, muita gente vai 

pegá-lo e nem perceberá e aí mora o perigo. 

Estamos vendo as notícias mundiais e ele tem 

contágio muito rápido. 

Há países que por boa estrutura, ou pequena 

densidade demográfica foram rápidos em resolver 

a questão e praticamente estão livres do infortúnio. 

Nosso país, e especialmente nosso estado, embora 

não tenham uma estrutura de primeiro mundo, 

estão se preparando para a pandemia alertando 

para os cuidados mais básicos para que ela não 

ceife a vida de pessoas que poderiam se salvar. 

Veja o site do governo, vá para a fonte! 

Em resumo a ordem é ficar em casa #fiqueemcasa 

#euadorodecasa. 

Não estamos de férias, por isso, nada de praia, 

shopping, cinema, festas. 

Há um desespero sem cabimento, que é medido 

pelo frenesi de comprar e estocar e de colocar nas 

redes sociais o que fulano disse e beltrano 

comenta, “agora sim um esclarecimento 

verdadeiro” e aí por diante. Esta é a hora de muitos 

fakenews. 



 

 

 

Tente ver as notícias uma vez por dia para não ficar 

ansioso. 

Faça sua parte: 

Lave a mão, use álcool gel 70% se cumprimentou 

ou tocou em alguma superfície coletiva o tempo 

todo. 

Use máscara se for do pessoal de saúde, se estiver 

cuidando de um doente da família ou se estiver 

resfriado(a). 

Não vá a lugares com muita aglomeração, e se 

precisar sair para comprar comida ou outra coisa 

urgente, previna-se higienizando-se. 

Não cumprimente pessoas com apertos de mão, 

abraços, beijos, etc. 

 

Use os 8 remédios da natureza para se fortalecer e 

faça isso sempre; Exercicio, Ar Puro, Boa 

Alimentação, Descanso, Água Abundante, Luz 

Solar, Moderação e Confie no poder de Deus. 

Cumpra o seu dever de bom cidadão(ã) do Reino 

de Deus e aqui da Terra. 

Não produza e nem entre em pânico...tudo isto vai 

passar. 


