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1. Marcha Virtual pela Vida toma
as redes sociais nesta terçafeira
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2. SBPC abre Marcha Virtual
pela Vida com dois painéis pela
manhã
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3. Atividades nacionais no Dia V:
a Marcha pela Vida
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4. Secretarias Regionais da
SBPC participam da Marcha
Virtual pela Vida
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“A magnitude da pandemia exige intervenções corajosas, inovadoras, globais, regionais, nacionais
e locais, para proteger os mais necessitados, para as quais a ciência, a saúde pública, a assistência
e os movimentos sociais podem contribuir decisivamente”, escreve Margareth Dalcolmo, professora
e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em
artigo para o blog A Hora da Ciência, do jornal O Globo
A carta aberta endereçada ao Secretário Geral das Nações Unidas Antonio Guterres, denominada
Força Tarefa pela Equidade Global em Saúde, chancelada por um conjunto de instituições de
representatividade inconteste é clara e firme no pleito de que se unam os esforços mais objetivos e
materiais para reduzir o impacto da pandemia da Covid-19 e suas consequências catastróficas
entre as populações mais vulneráveis do planeta.
São signatários desse histórico documento 39 ex-presidentes e primeiros-ministros, a Federação
Mundial de Associações de Saúde Pública, Federações Mundiais de Ciências, de Enfermagem, as
Academias de Ciências de todos os continentes, Academias Americanas de Pediatria, além de
personalidades como Jeffrey Sachs, Naom Chomsky, Sir Michael Marmot, Isabel Allende. Pelo
Brasil, assinam as Academias Nacional de Medicina, de Ciências, de Reabilitação, de Odontologia,
de Saúde Coletiva, e a Fundação Oswaldo Cruz, entre outras. A prestigiosa revista Lancet publicou
nesta semana editorial ratificando o “grito por uma nova liderança ética global” movido pela
inequidade na saúde, exposta sem pudor pela pandemia da Covid-19, e alertando que sistemas
europeu e americano, exauridos, são apenas a mínima expressão do que se passa nos países
pobres.
Veja o texto na íntegra: Blog A Hora da Ciência/O Globo
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