Boletim 13 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 16 de junho os membros do Comitê de Crise se reuniram por webconferência
para discutir a situação atual de Sabará, da região metropolitana de Belo Horizonte
e também do Brasil. Abaixo serão abordados temas e ações que influenciam direta
e indiretamente toda a comunidade acadêmica do IFMG Campus Sabará.

Sabará: Número de Casos de Covid-19 Triplicou em 15 dias

O boletim epidemiológico acima ao ser comparado com o boletim referente à data
01/06/20 mostra que o município de Sabará triplicou o número de casos
confirmados de Covid-19. Além do aumento preocupante de casos, na data
17/06/20, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou para a Prefeitura de Sabará o
primeiro óbito por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 61 anos, com
comorbidades, que faleceu no dia 13 de junho.
A Prefeitura de Sabará solicita que toda a população compreenda a gravidade da
pandemia e recomenda que todos fiquem em casa. Caso necessite sair, tome os
cuidados necessários, use máscara, evite aglomeração.
Clique aqui para mais informações: http://site.sabara.mg.gov.br/category/covid-19/

Aumento de Casos de Covid-19 em Minas Gerais: Importância do
Reforço das Medidas para a Contenção da Doença
Durante coletiva realizada na data 18/06, o secretário de estado de Saúde de Minas
Gerais, Carlos Eduardo Amaral, juntamente com o Governador do Estado, Romeu
Zema, apresentaram a situação da Covid-19 e reforçaram sobre a importância das
medidas para a contenção da doença.
Ao apresentar os dados do boletim epidemiológico da Covid-19 em Minas, o
secretário manifestou, mais uma vez, a preocupação com a pandemia em Minas
Gerais. Em 18/06, Minas apresentava 24.906 casos confirmados, 10.658 em
acompanhamento e 570 óbitos confirmados para a Covid-19. Os casos positivos
vêm aumentando ao longo do tempo, e a chance de uma pessoa com quadro gripal
no estado ter a Covid-19 está próxima de 39%.
Diante disso, o secretário reforçou a importância do isolamento adequado, o uso de
máscaras, lavagem das mãos, tomar cuidado para não levar as mãos ao rosto, usar
álcool em gel, ou seja, isso é que vai trazer, efetivamente, um controle da epidemia
e que vai preservar vidas no estado de Minas Gerais. Reforçou que agora é o
momento de todo cidadão reavaliar o seu comportamento e diminuir as saídas de
casa, se atentar para as medidas de proteção.
Durante o seu pronunciamento, o governador Romeu Zema demonstrou
preocupação com o aumento dos casos no estado e reforçou a importância de se
manter as medidas de prevenção à Covid-19. Relatou que de modo geral o estado
não está em uma situação confortável, mas algumas regiões estão em uma situação
dramática em termos de crescimento de casos. E quando os casos começam a
crescer de forma exponencial, não há sistema de saúde que dê conta.
De acordo com o governador há 90 dias, foram tomadas as primeiras medidas para
conter a epidemia e, desde então, estão estruturando e robustecendo o sistema de
saúde. Ocorreu aumento dos leitos de UTI, foram adquiridos respiradores, hospital
de Campanha preparado, mas o crescimento de casos está causando grande
desconforto. O governador fez um apelo a todos os mineiros e, principalmente, aos
prefeitos para que façam tudo o que estiver ao alcance, de modo que não seja
necessário alguma medida mais drástica em determinada região do estado.
Clique aqui para mais informações:
https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12972-secretario-de-saude-reforca-a-ne
cessidade-do-isolamento-e-distanciamento-social-no-estado

Parceria IFMG - Empresa no Combate ao Novo Coronavírus
No mês de maio, o IFMG campus Sabará saiu do ambiente escolar para pisar no
chão de fábrica ao estabelecer uma parceria com a empresa Plastimoldes Indústria
de Peças Moldadas, localizada no município de Contagem.
O objetivo foi produzir mais de 5000 visores em material plástico do tipo PET para
montar os protetores faciais (face shield) que foram doados pelos IFMG a várias
instituições de saúde do Estado de Minas Gerais para serem utilizados na
prevenção e combate ao novo coronavírus. A produção em série foi realizada pelo
Diretor Geral do campus Sabará, Daniel Rocha Neves, e o Diretor Financeiro da
Plastimoldes, Igor Félix Cipriano, os quais dedicaram seu dia na realização dos
cortes das chapas de PET nas medidas especificadas.
O IFMG campus Sabará agradece a parceria com a empresa Pastimoldes e espera
realizar novos projetos no futuro.

Como Enfrentar os Efeitos do Isolamento Social Durante a
Pandemia?
Por conta da pandemia causada pela Covid-19, o Núcleo de Psicólogos e
Psicólogas do IFMG (NUPSI) traçou uma série de estratégias para ofertar cuidados
psicológicos à comunidade acadêmica. Dentre elas, a produção de materiais
informativos e de orientação psicológica.
Clique no link abaixo para saber mais informações:
https://www.ifmg.edu.br/ourobranco/noticias/como-enfrentar-os-efeitos-do-isolamento-socialdurante-a-pandemia

IFMG Promove Ações para Ajudar Estudantes na Preparação para
o Enem
Mesmo com o calendário de aulas suspenso, devido à pandemia do novo
coronavírus, estudantes de turmas dos cursos técnicos integrados estão envolvidos
em atividades remotas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o
Enem. Professores de diversas disciplinas, em vários campi do IFMG, estão
liderando projetos e ações com o objetivo de auxiliar os alunos no vestibular para as
instituições de ensino superior. Parte das iniciativas estão acessíveis na internet e
abertas à participação de jovens de qualquer escola pública.

Clique aqui para mais informações:
https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-promove-acoes-para-ajudar-estudantes-na-prep
aracao-para-o-enem

Aberta Chamada Pública para a Seleção de Artigos Produzidos por
Servidores TAEs
A equipe organizadora da coletânea “Gestão pública: a visão dos técnicos
administrativos em educação das universidades públicas e Institutos Federais
(GPTAE)”, divulgou chamada para submissão de artigos dos TAEs de universidades
públicas e institutos federais, para sua sétima edição.
O período de recebimento termina em 10 de julho e o envio do artigo deve ser feito
exclusivamente por meio deste formulário.
Para mais informações acesse:
https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/aberta-chamada-publica-para-a-selecao-de-artigos-pr
oduzidos-por-servidores-taes

Ações Desenvolvidas no IFMG Sabará Durante o Período de Isolamento Social
Clique aqui para conhecer as ações que vem ocorrendo no IFMG campus Sabará.

AVALIE O BOLETIM DE CRISE. É RÁPIDO E AJUDARÁ A MELHORÁ-LO!

Recomendamos que, diariamente, a comunidade acadêmica do IFMG Campus
Sabará acesse e-mail e o site oficial (https://www.ifmg.edu.br/sabara). Além disso,
não

se

esqueça

de

inscrever

em

nossas

contas

no

(www.facebook.com/IfmgCampusSabara/) e Instagram (@ifmgsabara).

Facebook

