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Máscara artesanal, você já fez a sua? 

Violência doméstica no período de quarentena

Mas lembre-se, máscara é de uso individual e só 
deve ser utilizada por no máximo 2 horas. Após o uso 
lave-a com água sanitária.  Vamos lá? Mãos à obra! 

Quando falamos, tossimos ou espirramos 
ocorre a disseminação de gotículas, algumas 
pesquisas têm apontado que a utilização de 
máscaras caseiras impede essa disseminação pelo 
usuário no ambiente em  que ele está exposto, pois 
cria-se uma barreira física, além de auxiliar na 
mudança de comportamento da população e na 
diminuição de novos casos. 

A servidora Anna Wanessa Nunes fez um vídeo 
demonstrando como você pode fazer a sua máscara. 

Assim, você continua com uma rotina de estudos atualizados e o cérebro ativo!

Nesse momento em que a orientação do Ministério da Saúde é de isolamento social, Ilda Cristina, 
pedagoga do Campus Santa Maria da Boa Vista, em parceria com o Comitê, sugere alguns sites de 
instituições que têm contribuído com a oferta de capacitação através da Educação a Distância, nas diversas 
áreas do conhecimento, gratuitos e com certicação.

A feminista, ativista e secretária da Secretaria 
da Mulher de Pernambuco, Silvia Cordeiro, explica 
que as vítimas de relacionamento abusivo estão 
mais sujeitas à sofrer violência nesse período. "As 
mulheres em distanciamento social, que vivem uma 
situação já abusiva com seu companheiro, estão 
mais sujeitas a ser vítimas de uma violência 
doméstica”, disse. “Em uma pandemia, a situação 
ca muito mais complicada. A jornada de trabalho 

IF Sertão na Luta contra o Covid-19

Devemos lembrar que não só as mulheres que 
podem sofrer violência doméstica, como a violência 
psicológica, física, sexual e/ou patrimonial. 
Crianças, adolescentes, idosos, população LGBT, 
grupos em vulnerabilidade social, também estão 
sujeitos ao aumento dessa exposição durante as 
medidas de isolamento social.

Não podemos ser omissos, precisamos estar 
atentos aos sinais dentro de casa e, sob a 
responsabilidade social, agir para cuidar de todos, 
incluindo os vizinhos, principalmente em caso de 
pedido de ajuda. Desse modo, é indicado que as 
mulheres mantenham uma rede de contatos de 
conança com pessoas que possam atendê-las em 
caso de risco (amigos/as, familiares, vizinhos/as), 
escreva quando não puder falar ou eleja um sinal 
em caso de emergência. Se tiver telefone celular, 
mantenha-o sempre carregado, próximo e, se 
possível, com acesso a internet. Avaliar as saídas 
possíveis, por meio de transportes ou locais para 
fuga da casa em que se encontra o agressor 

Nessa perspectiva, muitas campanhas, como 
“Mulher, car em casa não quer dizer car calada” e 
“Mulher, você não está sozinha!” estão sendo 
lançadas nesse período por meio de postagens nas 
redes sociais e áudio, sendo também divulgado nas 
rádios, aumentando a acessibilidade aos canais de 
denúncia que estão à nossa disposição e para elas, 
com o Disque 190 (Polícia), o Ligue 180 (Central de 
Atendimento à Mulher em Situação de Violência), o 
número 0800.281.8187 (Ouvidoria da Secretaria da 
Mulher de Pernambuco), o e-mail caovd@mpmg. 
mp.br (Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher CAO-VD),  e o 
site do MPPE (www.mppe.mp.br).

também pode agregar as medidas de proteção que 
já às assistem.

Casos por Regiões
Norte 791 7%
Nordeste 2167 18%
Centro-Oeste 734 6%
Sudeste 7046 58%
Sul 1318 11%
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Fonte:https://covid.saude.gov.br/
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dessa mulher aumenta, porque ela está em casa 
cuidando dos idosos e das crianças, e nisso os 
conitos da relação afetivo-sexual com seu 
companheiro ou ex-companheiro também”, 
completou.  
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Com o objetivo de ajudar no enfrentamento da 
atual pandemia, a Academia Hactown em parceria 
com o Comitê de Enfrentamento para Ações de 
Prevenção e Controle do Covid-19 do IF Sertão-PE, 
iniciou na última quinta-feira, as primeiras 
impressões de protetores faciais para o combate ao 
Covid-19. A intenção é que esses equipamentos 
sejam doados a prossionais de saúde dos 
hospitais localizados nos municípios que possuem 
un idades  do  I F  Se r t ão -PE ,  con fo rme  a 
disponibilidade de materiais e produção das 
impressoras 3D.

A ideia partiu da Enfermeira do campus Santa Maria da 
Boa Vista, Marhla Assunção (no centro), após o Comitê 
receber um e-mail da Assistente de Alunos do Campus 
Petrolina, Solange Almeida, sugerindo a utilização da 
impressora 3D para a fabricação de equipamentos de 
combate ao Covid-19

Àqueles servidores que desejarem colaborar 
com essa ação, pode entrar em contato por meio do 
email: comite.covid19@ifsertao-pe.edu.br

A princípio, pretende-se imprimir 50 máscaras. 
Contudo, esse número pode aumentar, pois a 
gestão do IF Sertão-PE submeteu um projeto junto à 
Secretaria de Educação Prossional e Tecnológica 
(Setec) com o objetivo de conseguir recursos 
extraorçamentários para intensicar as ações de 
combate ao Covid, incluído a ampliação de 
produção de protetores faciais.

Enfermeira Christiane Almeida faz o teste do primeiro 
protetor facial produzido no IF Sertão-PE

IF Sertão-PE começa a produzir máscaras de proteção facial ao combate ao Covid-19

Em ação conjunta com as Vinícolas Terranova e 
Mandacaru, o IF Sertão-PE distribui quase mil litros 
de álcool à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos de Petrolina (SEDESDH) e à Casa 
Anjo da Guarda, instituição que acolhe crianças e 
adolescentes em situação de risco ou vulne-
rabilidade social. Ainda foram beneciados o 
Hospital Municipal de Lagoa Grande, a Secretaria 
de Saúde de Petrolina e a plataforma Transforma 
Petrolina, que visa ligar ONGs e projetos sociais que 
fazem trabalhos voluntários, no total, foram 14 
ONGs beneciadas do Transforma Petrolina, além 
da Associação Petrolinense de Amparo à 
Maternidade e à Infância (APAMI) e a Secretária de 
Saúde de Casa Nova (BA).  

Solidariedade: IF Sertão-PE faz doação de álcool 70% na luta contra o avanço do Covid-19

Doação à APAMI. A instituição estava com o estoque 
quase zerado. Foram doados 100L de álcool.

Capacitar e promover a prevenção ao novo 
coronavírus (Covid-19). Esses foram alguns dos 
objetivos do minicurso “Preparação de álcool em 
gel”, ministrado por alunos dos cursos de 
Licenciatura e Técnico em Química do campus 
Petrolina do IF Sertão-PE, para adolescentes em 
semiliberdade na Fundação de Atendimento 
Socioeducativo (Funase). O curso foi nalizado no 
nal de março e contou com a participação de 
internos, familiares e servidores da instituição.

A iniciativa faz parte de projeto de extensão 
desenvolvido pelos alunos Luma Morgana e Renato Paixão, 
orientados pelo servidor Geraldo Júnior

Inclusão: curso de produção de álcool em 
gel é ofertado pelo IF Sertão-PE em 
instituição socioeducativa de Petrolina

Atenção, alunos!!! Se liguem...
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