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As regiões do Sudeste mais sujeitas a geada no
outono são o sul de São Paulo, a serra da
Mantiqueira e o Sul de Minas.O Sudeste do
Brasil está saindo de um verão muito chuvoso e
os episódios de chuva frequente e por vezes
fortes ainda se prolongam até meados de abril.
Mas depois, a tendência é de diminuição da
chuva. O mês deve terminar com chuva acima da
média climatológica sobre o Espírito Santo, em
praticamente todas as regiões de Minas Gerais e
no norte do estado de São Paulo.Em maio, o
tempo começa a secar efetivamente na Região
Sudeste e é em maio que chegam as primeiras
ondas de frio com força para penetrar pelo
interior do Sudeste.Junho deve terminar com
temperatura um pouco abaixo da média em toda
a Região Sudeste e a chuva deve ficar dentro a
abaixo da média. Mas vale lembrar que a junho é
um mês normalmente de pouca chuva e as
médias de chuva são baixas.

Terceira EdiçãoSão Paulo , 25 de Março de 2020

De forma geral, as massas de ar frio de origem polar sempre esfriam o estado de São Paulo,
o centro-sul do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Mas só algumas massas de ar frio
especiais chegam ao Brasil conseguem causar resfriamento acentuado em Belo Horizonte,
no norte de Minas Gerais, no norte fluminense e no Espírito Santo.O mais comum é que as
primeiras ondas de frio intensas cheguem ao Sudeste em maio.
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Podemos tomar alguns cuidados básicos para reduzir o risco geral de
contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o

coronavírus. Entre as medidas estão:

Quais são os sintomas?
 A doença parece se
manifestar com um quadro
de febre, acompanhada por
tosse seca.
Após uma semana, provoca
dificuldade para respirar e
alguns pacientes necessitam
de tratamento hospitalar.

Ministério da Saúde anuncia
distribuição dos exames de
diagnósticos rápidos de
infectados pela pandemia
que já matou 18 brasileiros.
Governo enviará 5 milhões
de kits para todos os estados
até o próximo domingo. Por
enquanto, foram oferecidos
27 mil
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Saúde e Política 

Brasil terá 10 milhões
de testes da Covid-19 

PRECAUÇÕES E
CUIDADOS 

Prefeitura de SP vai
instalar 2 mil leitos para

pacientes com coronavírus
no Pacaembu e Anhembi

A Prefeitura de São Paulo vai instalar
dois mil leitos para atender pacientes
com coronavírus de baixa
complexidade. O anúncio foi feito pelo
prefeito Bruno Covas na manhã desta
sexta-feira (20), durante agenda no
Hospital de Parelheiros, na Zona Sul da
capital paulista.Prefeitura de SP vai
instalar 2 mil leitos para pacientes com
coronavírus no Pacaembu e Anhembi.
1.800 serão no Anhembi e 200 serão
implementados no estádio do
Pacaembu. Casos leves serão atendidos
nesses locais. A medida visa liberar
espaço nos hospitais municipais para
que tenham disponibilidade para
receber pacientes com casos mais
graves do Covid-19
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A  Campanha Nacional de Vacinação começou
nesta segunda-feira (23) inicialmente para
idosos e trabalhadores da saúde. A
imunização não tem eficácia contra o vírus,
mas como os sintomas da doença são
parecidos com os da gripe, a medida facilita os
diagnósticos por exclusão.
Os idosos acima de 60 anos estão no grupo de
maior risco para o coronavírus, com
letalidade de 15% para o grupo acima de 80
anos.  A  próxima etapa da campanha contra a
gripe começa no dia 16 de abril e vai imunizar,  
doentes crônicos, professores (rede pública e
privada) e profissionais das forças de
segurança e salvamento.  A última fase, que
começa no dia 9 de maio, priorizará crianças
de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com
55 a 59 anos,  gestantes, puérperas (até 45 dias
após o parto), pessoas com deficiência, povos
indígenas, funcionários do sistema prisional,
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob
medidas socioeducativas e população privada
de liberdade.

São Paulo e Rio de Janeiro passarão os
próximos dias mais vazios do que
nunca. Duas das principais cidades do
país (e todo o estado de São Paulo). 
Um processo de fechamento do
comércio e restrição à circulação de
pessoas.
A “quarentena obrigatória” foi
estipulada pelo governador de São
Paulo, João Doria (PSDB), e pelo
prefeito do Rio, Marcelo Crivella
(Republicanos) durante o fim de
semana. Todos os estabelecimentos
comerciais não - essenciais deverão
passar as próximas semanas fechados
— com exceção de estabelecimentos
como padarias, farmácias e
supermercados.
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Vacinação

Quarentena
 em SP  e RJ 

Saúde e Política 

O Ministério da Saúde
confirmou mais 345 casos de
covid-19 –doença causada pelo
novo coronavírus– no Brasil. O
número aumentou de 1.546 para
1.891 em 1 único dia, o que
representa percentual de alta
de 22,3%. Os dados foram
atualizados até as 17h10 desta 2ª
feira (23.mar.2020).Mais 9
mortes foram registradas,
passando de 25 para 34 óbitos
em decorrência da doença, o
que representa aumento de 36%
em 1 dia.



Extra

FACEBOOK 

O Jornal Online Aviva News é uma mais nova
plataforma digital rápida e fácil para ti conectar,
informar e se aproximar do reino de Deus e das
notícias do Brasil e do Mundo. Nas segundas, quartas
e sextas com os mais vareados assuntos, o JOAN vai
trazer notícias do Avivamento, Palavra dos
Apóstolos,  Saúde e Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura, Previsão do Tempo e muito mais.
Acesse: www. avivanacoes. com.br

SITE 

Fotos e vídeos, versículos e comunicados acesse
nossa pagína e fique por dentro de tudo.

PLATAFORMAS 
DIGITAIS 

Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos enfrentando a Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações oferece um banquete
espiritual, notícias e entretenimento para você e sua família. Fique
agora com os links de todas as nossas plataformas digitais e tenha
também  notícias de novidades das mais novas plataformas:

LIVE NO FACEBOOK

A Web Rádio também contará com
programação especial com notícias e
informação, palavra de Deus e louvor para
trazer tudo que você precisa no seu dia.
RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES, 24 hrs
conectando você na presença de Deus.

CANAL NO YOUTUBE - TV
AVIVA NAÇÕES (TAN)

Canal que oferece vídeos como:  Programa
Transformando Vidas, Vídeos de Eventos, Vídeos de
entretenimentos Infantis entre outros conteúdos
para você e sua família. Se inscreva em nosso canal,
ative o sininho para receber todas as notificações de
novos vídeos.Entre e acesse: TAN - Tv Aviva Nações

Culto Online
Com as rotínas mudadas em nosso dia a dia a
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações
irá proporcionar cultos online ao vivo, nas Lives
no Facebook da página da Igreja.
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira
trazendo uma palavra, oração e muito mais.
Acesse: Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações ( facebook)

 

JOAN - Jornal Online Aviva News

WEB RÁDIO
AVIVA NAÇÕES

No site você encontrará variedades
de informações como os endereços,
horários e fotos das nossas igrejas,

conteúdos como o Jornal Online
Aviva News, acesso a Web Rádio e

muito mais. Acesse agora: 
www. avivanacoes. com.br


