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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

AÇÕES PREVENTIVAS 

EM RELAÇÃO AO 

COVID -19 

IFBA – BRUMADO SOLIDÁRIO 

Uma ação conjunta entre os servidores do IFBA – 

Campus Brumado consistiu na articulação de uma 

campanha de arrecadação para compra e doação de cestas básicas 

para entidades beneficentes do município. 

A colaboração e adesão dos 

servidores resultou na aquisição de 

25 cestas básicas compostas por 

alimentos e por materiais de 

limpeza que são de suma 

importância para prevenção do 

coronavírus. 

As cestas básicas adquiridas foram doadas para o Centro Espírita 

Viveiro de Luz – CEVIL, para a Associação Luiza de Marillac, mais 

conhecida em Brumado como ‘Lar dos Velhinhos’ e, por fim, para o 

Projeto Social “Levanta-te dos Bons Samaritanos”. 

PROJETO FACE SHIELD FOR LIFE 3D 

O professor do IFBA – Brumado, Marcos Coller, está 

envolvido no projeto Face Shield for Life 3D, que tem 

como objetivo a produção de EPIs de proteção facial 

para profissionais de saúde que estão na linha de frente nos hospitais, 

lutando contra o Covid-19. A produção é feita de forma colaborativa e 

voluntária entre Makers com impressoras 3D, profissionais de saúde, 

pesquisadores, professores, alunos e colaboradores em diversas 

áreas. 

O trabalho do professor mobiliza as pessoas, principalmente 

profissionais de saúde, enfermeiros, com a finalidade de que 

participem e recebam as máscaras do projeto que pretende se 

estender para os municípios da Chapada. Até o momento, os 

municípios de Livramento, Itapetinga e Vitoria da Conquista já 

receberam as máscaras, além do município de Brumado que alcançou 

a doação de 50 máscaras no dia 02/03/2020. O projeto, segundo o 

professor Marcos, “está sendo mundialmente reconhecido porque não 

está nas mãos das empresas privadas a ação fazer essas máscaras, 

mas sim nas mãos da sociedade 

civil, que está mobilizada para que 

se consiga entregar esta proteção o 

mais rápido possível a fim de evitar 

a contaminação dos profissionais”.  

Para além da mobilização do projeto 

Face Shield for Life 3D, Marcos 

Coller faz parte do grupo Repirator 

Maker, de Vitória da Conquista, que 

tem o objetivo de desenvolver um 

respirador de baixo custo.  
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 Saúde Mental 

Nesta segunda edição, contamos 

com a colaboração da Servidora 

Roberta Borges de Oliveira, que é 

psicóloga e responsável pelo Setor 

de Divisão de Orientação 

Educacional (DIOED) do IFBA – 

campus Brumado, e veio apresentar 

algumas dicas e estratégias de 

cuidado psíquico durante a 

pandemia (p.4). 

 Coronavoucher 

Na página 5, você encontrará todas 

informações sobre o novo auxílio 

emergencial da Covid-19, liberado 

pelo governo federal. O pagamento 

aos beneficiários do auxílio para 

trabalhadores sem carteira 

assinada começou na última quinta-

feira, dia 09 de abril. 
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O Ministério da Saúde declarou o reconhecimento da transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) em 

todo o território nacional. Mas o que é transmissão comunitária? 

A transmissão comunitária é uma modalidade de circulação em que as autoridades de saúde não conseguem 

mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção, ou quando esta já envolve mais de 

cinco gerações de pessoas. Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens 

ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em 

outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, 

demandando cuidados mais efetivos. 

A orientação é de isolamento, por duas semanas, das pessoas com sintomas e das que moram no mesmo 

espaço de quem apresentou os sinais da infecção. Isso implica ficar, definitivamente, em casa e evitar, a 

todo custo, não apenas aglomerações, como também a circulação fora de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MASCÁRA CASEIRA, COMO FAZER? 

O uso de máscaras para sair 

de casa é de suma 

importância e uma forma 

efetiva de prevenção à transmissão do novo 

coronavírus (Covid-19). Devido à grande 

demanda, quem não encontrar o produto à 

venda nas farmácias ou casas 

especializadas, pode confeccionar a própria 

máscara em casa, seguindo as instruções 

presentes aqui. Vamos lá... mãos à obra! 

 

 

 

 

ALERTA: TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO COVID -19. 

Aqui vídeo explicativo e  

mais dicas de como fazer  

sua máscara. 
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Senta que lá vem história! 

A gripe espanhola recebeu esse nome 

porque foi um surto de vírus influenza que 

surgiu na Espanha, certo? Errado. A gripe 

espanhola, também conhecida como gripe 

de 1918, foi uma pandemia do vírus 

influenza incomumente mortal. De janeiro 

de 1918 a dezembro de 1920, infectou 

cerca de um quarto da população mundial 

na época e provocou entre 17 e 50 milhões 

de mortes. 

Dentre as teorias a respeito dos prováveis 

locais nos quais a gripe espanhola possa ter 

surgido, a teoria mais aceita pelos 

estudiosos do assunto é de que a gripe 

espanhola teria surgido em campos de 

treinamento militar, nos Estados Unidos. 

Isso porque os primeiros casos da doença 

também foram registrados lá. Os 

historiadores sabem que a gripe espanhola 

não surgiu na Espanha, mas recebeu esse 

nome em razão da forte divulgação do 

problema na imprensa espanhola. Como a 

Espanha não estava envolvida com a guerra, 

não havia necessidade de censurar a 

imprensa. Foi por essa razão que a 

pandemia recebeu o nome de gripe 

espanhola. 

 

 

 

POEMA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Estamos todos aflitos, pois há muito tempo 

não existia uma crise semelhante no mundo. 

Mas, como diz o ditado: “Se a vida lhe der 

limões, faça uma limonada!” Esse contexto de crise, como a 

pandemia do coronavírus, serve como inspiração para 

muitos artistas, na produção de canções, poemas, livros, 

entre outros, enquanto estão confinados em quarentena na 

esperança por dias melhores. Diante disso, nada melhor que 

falar dessa misteriosa combinação de letras e sons que são 

os versos: um mistério que não esvaece com o passar dos 

tempos. Como belo exemplo, trouxemos aqui um poema de 

Catherine M. O’Meara, sob a alcunha de Kitty O’ Meara. O 

texto é bem recente, publicado por ela no dia 20 de março. 

E você, o que tem feito de bom em tempos de Pandemia? 

 

 

NO TEMPO DA PANDEMIA 

 

E as pessoas ficaram em casa 

E leram livros e ouviram 

E descansaram e se exercitaram 

E fizeram arte e brincaram 

E aprenderam novas maneiras de ser 

E pararam 

E ouviram fundo 

Alguém meditou 

Alguém orou 

Alguém dançou 

Alguém conheceu sua sombra 

E as pessoas começaram a pensar de forma 

diferente 

E pessoas se curaram 

E na ausência de pessoas que viviam de maneiras 

ignorantes, 

Perigosas, sem sentido e sem coração, 

Até a Terra começou a se curar 

E quando o perigo terminou 

E as pessoas se encontraram 

Lamentaram pelas pessoas mortas 

E fizeram novas escolhas 

E sonharam com novos modos de vida 

E curaram a Terra completamente. 

 

(Catherine M. O’Meara) 
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  SAÚDE MENTAL NA QUARENTENA 

O IFBA - Brumado dispõe, no seu quadro de servidores, a psicóloga Roberta Borges de Oliveira, 

atualmente responsável pelo Setor de Divisão de Orientação Educacional (DIOED), que visa a 

promoção de ações que favoreçam o bem-estar biopsicossocial dos estudantes da instituição. 

Em tempos de pandemia, solicitamos que a psicóloga Roberta Borges de Oliveira nos encaminhasse algumas 

dicas para cuidar da saúde mental durante o período de isolamento social. 

“As incertezas ainda existentes diante do cenário atual provocam consequências em variados setores da 

sociedade e implicam, diretamente, no cotidiano e na saúde mental da população. Trata-se de um fenômeno 

que gera, sobretudo, emoções como o medo, que apesar de adaptativo e fundamental para a sobrevivência, 

quando se torna crônico, pode ocasionar implicações psicológicas mais significativas.” 

A OMS e o Center for Disease Control and Prevention (CDC) publicaram recomendações psicossociais e de 

saúde mental que, além de ações governamentais, incluem recomendações individuais, tais como:  

 Cuidar de si e dos outros; 

 Seguir as recomendações da OMS e das agências 

governamentais de saúde; 

 Prestar atenção às próprias necessidades e sentimentos;   

 Praticar exercícios físicos;  

 Considerar o impacto das ações sociais na cessação e 

desaceleração da doença; 

 Informar a alguém quando apresentar sintomas de tristeza 

ou ansiedade; 

 Entender que o medo e o estresse são normais em 

situações desconhecidas; 

 Estabelecer uma rede de apoio (ainda que virtualmente);  

 Manter uma rotina de sono e de alimentação adequada; 

 Não se expor em excesso a notícias, vídeos e áudios sobre 

a doença e tomar muito cuidado com falsas informações; 

 Separar um momento do dia para se informar em sites e 

canais de órgãos oficiais ou de autoridades sanitárias de 

confiança. 

Por fim, sobretudo nesse período, o setor de psicologia do campus Brumado reforça  a importância de todos 

adotarem as medidas de prevenção amplamente divulgadas pelos meios de comunicação nacional, como 

permanecer em casa e realizar as medidas adequadas de higienização das mãos e de objetos pessoais, além 

de manter uma rotina diária de alimentação saudável, atividade física (em casa), leituras, contato, virtual ou 

por telefone, com familiares e amigos sempre que possível para a preservação da sua saúde física e mental. 

Lembrem-se: é normal se sentir com medo e ansioso nesse momento, mas, se você notar que suas emoções 

estão em um nível difícil de conseguir lidar, busque ajuda profissional. Não deixe de conversar sobre o que 

sente”.  

O setor de psicologia continua à disposição da comunidade acadêmica para o suporte necessário. Caso sinta 

necessidade, entre em contato com a psicóloga do campus através do e-mail: roberta.oliveira@ifba.edu.br , que 

fornecerá maiores informações, orientações e poderá atender às demandas cabíveis, em conformidade com o 

Código de Ética Profissional do Psicólogo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberta Borges de Oliveira 

Psicóloga do IFBA campus Brumado 

(CRP-03/9856) 

 

FALE CONOSCO 

Email: 

Comissaocovid19.bru@ifba.edu.br 

 Quer contribuir com a campanha 

“IFBA - Brumado Solidário? 
Contato: 77-98809-7677 (Danilo Santos) 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 

facebook.com/campusbrumado  

instagram.com/campusbrumado 

portal.ifba.edu.br/brumado 

mailto:roberta.oliveira@ifba.edu.br
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O governo federal começou a pagar, na última quinta-feira (09/04), a primeira parcela do auxílio emergencial 

de R$ 600 para pessoas que têm direito ao benefício. Você está por dentro dessa informação e sabe para 

quem está destinado o auxílio?  

 

 

 

•Ser maior de 18 anos;

•Não ter emprego formal (não pode ter carteira assinada);

•Não ter benefício previdenciário ou assistencial, exceto Bolsa 
Família;

•Renda familiar de ½  (R$ 522,50) até três Salários Mínimos 
(R$ 3.135,00);

•Não ter recebido rendimento tributável acima de R$ 
28.559,70 em 2018;

Quais os Requisitos?

• Microempreendedor Individual – MEI;

•Contribuinte Individual do RGPS;

•Trabalhador informal (autônomo, desempregado) inscrito no
CadÚnico ou por meio de autodeclaração.

Quem vai poder receber?

• de R$ 600,00 a R$1200,00.

Qual o Valor?

•Está imitado a dois membros por família, desde que ambos
preencham os requisitos;

• Mulheres “chefes de família” receberão o valor de
R$1200,00.

Quantas cotas poderá receber cada família?

Atualize-se!  

Cadastro e 

acompanhamento no site: 

https://auxilio.caixa.gov

.br/#/inicio 

 

QR Code: 

 

 

 

 

 

Aplicativos: 

Google Store 

Cadastro site caixa 

Apple Store 

FIQUE ATENTO E NÃO 

CAIA EM GOLPES. 

ACESSE SOMENTE 

SITE E APLICATIVOS 

OFICIAS! 

•Poderá substituir temporariamente o Bolsa Família pelo
Auxílio Emergencial, se este for mais vantajoso;

E quem já recebe Bolsa Família?

• Não. O Cadastro Único vai facilitar a liberação do Benefício,
mas não é um pré-requisito;

•Trabalhadores não inscritos no CadÚnico farão
autodeclaração por meio do aplicativo.

Preciso ter Cadastro Único?

•A princípio, por três meses, período mais agudo da pandemia
do coronavírus.

Quanto tempo vai durar o auxílio emergencial?

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

