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Covid-19

Não é simplesmente se contaminar, se curar
ou morrer (“Os efeitos da Covid-19”, edição
295). Vai além disso.

dicinais e compostos da cannabis no Brasil”).
A minha reverência a esse cientista brasileiro
das plantas medicinais.
Celice Novais

Adriana Prado

Quando o medicamento tem eficácia de fato,
não é difícil mostrar isso com estudos (“Corticoides diminuem mortalidade em casos graves
de Covid-19, confirmam estudos”).
Emiliano Monteiro

Por mais que a gente fique um pouco triste
com o fator tempo, é muito importante ver
que o processo está respeitando as diretrizes de segurança (“Interrupção de testes de
vacina da AstraZeneca/Oxford alerta para a
importância dos critérios científicos”). Continuamos na torcida.

Idade dos cães

Que pesquisa legal (“A real idade dos cães”).
Chega de calcular a idade do cão por sete.
Agora temos evidências que mostram o real
envelhecimento dos nossos queridos de quatro patas.
Elton Sterzo

Queimadas

E isso é só o começo das consequências
(“Queimadas na Amazônia aumentam internações”).

Guilherme Toledo de Almeida

Mariana Vegian

100 anos de UFRJ

Vídeo

Parabéns, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Orgulho do Brasil (“Patrimônio
centenário”, edição 295).
Maria Beatriz Bonacelli

Um intelectual da ação (“Cem anos de Florestan – Um intelectual na periferia”). Florestan
Fernandes foi parlamentar, professor e nunca
renegou sua origem. Viva Florestan!
Bruno Cardoso

Tenho saudade dos meus amigos e mestres
do amado IFCS-UFRJ.
Dayse Seda

É incrível observar que 100 anos se passaram
e os temas ainda seguem tão atuais.
Edson Braz

Elisaldo Carlini

Sem dúvida, foi uma grande perda (“Elisaldo
Carlini foi pioneiro no estudo de plantas me-

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas
por motivo de espaço e clareza.
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Funcionário de loja no bairro
de Pinheiros espera clientes com
um medidor de temperatura
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LÉO RAMOS CHAVES

Em São Paulo, a retomada das atividades continuava em ritmo lento, em setembro

