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em uma linguagem que nós, leigos, podemos 
entender (“9 perguntas sobre as variantes do 
novo coronavírus”).
Solange Bernardes Carvalhal 

Acho que foi o vídeo mais esclarecedor que 
assisti.
Celia Kawazoi 

Excelente explanação. Em linguagem simples 
e muito clara. Nota 10.
Valdir de Marqui 

Uma aula imperdível para todos que, como eu, 
não são do campo da biologia e das ciências 
médicas. 
Tania Cordeiro 

Que vídeo bem-feito (“O papel do SUS no com-
bate à pandemia”). Merece ser compartilhado.
Lair Amaro   

Fiquei impressionado com as histórias e quali-
dade do vídeo “O golpe na academia (parte 1)”.
Gustavo Suto 

Covid-19
Lendo a reportagem “O vírus em evolução” 
(edição 302), penso que o combate à pandemia 
tem de ser uma prioridade mundial. Tudo é 
consequência do nosso descaso com o planeta.
Paulo Leonardo Nonato

Carreiras
Fiz isso (“Um outro diploma”, edição 301). 
Foi terrível, cansativo, exaustivo, mas não me 
arrependi nem por um só minuto.
Claudia Lopes Borio

Campos rupestres
Acompanhei por meio de notícias o projeto de 
Extrema (MG), citado na reportagem “Para 
proteger as fontes de água no alto das serras”, 
quando morava em Paraisópolis, também em 
Minas. Está dando muito certo, muitas nascen-
tes foram recuperadas. Parece que a população 
envolvida se conscientizou da importância 
de preservar.
Rita Mendes

De 2014 a 2018, fiz anualmente expedições 
ao Espinhaço mineiro. Em sua face oeste ele 
faz divisa com um Cerrado muito carente de 
cursos d’água. Boa parte da água desce dos 
campos rupestres no alto da serra. Faz todo 
sentido preservá-la.
Igor Messias 

Vídeos
Perfeitas as explicações de Eurico Arruda e 

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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