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Evolução do número de casos novos no Sertão Pernambucano
Reexo do relaxamento dos comportamentos de biossegurança na população, os números estão
aumentando gradativamente, o que tem provocado alta ocupação dos leitos hospitalares, tal qual foi
vivenciado no auge da pandemia, em algumas localidades.
Abaixo, estão os grácos dos números de casos novos nas cidades que abrigam unidades do IF SertãoPE, de setembro a novembro, apresentados por semana epidemiológica.

Segue calendário epidemiológico com os períodos compreendidos para cada semana citada nos grácos acima:

Semana

Início

Término

Semana

Início

Término

36

30/08/2020

05/09/2020

43

18/10/2020

24/10/2020

37

06/09/2020

12/09/2020

44

25/10/2020

31/10/2020

38

13/09/2020

19/09/2020

45

01/11/2020

07/11/2020

39

20/09/2020

26/09/2020

46

08/11/2020

14/11/2020

40

27/09/2020

03/10/2020

47

15/11/2020

21/11/2020

41

04/10/2020

10/10/2020

48

22/11/2020

28/11/2020

42

11/10/2020

17/10/2020

Ministério da Saúde anuncia proposta preliminar do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou nesta terça-feira, 01 de dezembro, o plano preliminar de
vacinação contra a Covid-19. Com expectativa de início em março de 2021, a escolha da vacina dependerá da
adequação desta às condições de logística e armazenamento disponíveis no país.
Hoje, as doses do calendário nacional de vacinação obrigatório são armazenadas em refrigeradores que
mantém a temperatura entre +2 e +8ºC. É preciso ainda alinhar o planejamento para aquisição dos insumos
necessários, como refrigeradores adicionais, seringas, agulhas e todo o material para garantia da
biossegurança.
O Plano preliminar de vacinação contra a Covid-19 prevê a divisão em quatro fases, para os grupos
prioritários, incluindo idosos, prossionais de saúde, pessoas com comorbidades que sejam fatores de risco
para Covid-19, entre outros, conforme apresentado abaixo:
Ÿ Primeira fase: trabalhadores da saúde, idosos a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou
mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas) e
população indígena.
Ÿ Segunda fase: pessoas de 60 a 74 anos.
Ÿ Terceira fase: pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da
Covid-19 (como pacientes com doenças renais crônicas e cardiovasculares).
Ÿ Quarta fase: professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e
população privada de liberdade.
Fontes: Ministério da Saúde / G1
Retorno às aulas presenciais em janeiro?
O Ministério da Educação emitiu a Portaria Nº1030 no dia 01 de dezembro de 2020 que dispõe sobre o
retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para
integralização da carga horária das atividades pedagógicas enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - Covid-19.
Em seu Art.1º determina que as atividades letivas realizadas por instituição de educação superior
integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017), deverão ocorrer de forma presencial, observado o Protocolo de Biossegurança instituído na
Portaria MEC nº 572, de 1º de julho de 2020, a partir da data de entrada em vigor desta Portaria (04 de
janeiro de 2021).
Entretanto, por volta das 13h de hoje (02 de dezembro de 2020) alguns canais de comunicação
expuseram que o Ministério da Educação decidiu por revogar a portaria e “ouvir o mundo acadêmico antes de
tomar uma nova decisão”.
Além de algumas Universidades, o Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de
Educação Prossional, Cientíca e Tecnológica) também se posicionou sobre a portaria, veja algumas notas:
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Até o nal da redação do Boletim Informativo não houve nenhuma publicação ocial do Ministério da
Educação.
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