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A importância do Isolamento Social  
na prevenção do avanço da Coronavírus em nossa região 

 
 

Prezados cidadãos e cidadãs de Ouro Preto, Mariana, João Monlevade e região.   

Neste momento em que o mundo e o Brasil vivem num cenário de enfrentamento contra a pandemia da COVID-
19, o Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto (IFMG-OP) e a Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) – campi Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, entendendo o compromisso social com os municípios 
onde estão inseridos, vêm reafirmar a essa comunidade a importância da continuidade do isolamento social.  

O IFMG-OP e a UFOP, na conjunção de suas comunidades diretas, de estudantes e servidores, atingem mais de 
13 mil pessoas, que por sua vez, alcançam indiretamente outros milhares.   

Estamos quase completando um mês do período de suspensão de aulas e atividades presenciais. Esta medida de 
prevenção foi deliberada com o objetivo de salvar vidas dos estudantes e servidores, como também da 
população destes municípios. A suspensão do calendário acadêmico foi de fundamental importância para 
alertar o poder público e a população do perigo iminente e da necessidade de suspender outras atividades “não 
essenciais” (essencial no contexto crítico da pandemia).   

Os especialistas analisam que o número de casos notificados é bem menor que os números reais, e afirmam que 
as medidas de isolamento social estão contribuindo para que a evolução da epidemia esteja ocorrendo de forma 
mais lenta. Assim, as ações iniciadas pelo IFMG-OP e pela UFOP, bem como as medidas e os trabalhos 
desenvolvidos pelas prefeituras têm sido eficazes na redução da disseminação do vírus em nossa região.  

Não podemos nos enganar com uma interpretação equivocada desse cenário que nos traz uma falsa sensação 
de segurança. Apesar do pequeno número de casos em nossa região, não podemos negligenciar as medidas de 
isolamento social. A quarentena ainda é o “remédio” mais seguro para evitar uma ampla disseminação da 
COVID-19, pois a nossa sobrevivência e a de nossos parentes e amigos está em jogo. 

Entendemos, ainda, todo transtorno econômico gerado com o isolamento, mas a prioridade para o momento é 
a preservação da vida. Enfatizamos que a disseminação do coronavírus em nossa região só está sendo limitada 
pelas medidas tomadas, e em andamento. Recomendamos fortemente a manutenção dessas medidas de 
distanciamento social no presente momento. Destacamos ainda que, conforme orientações dos Órgãos de 
Saúde, quando o isolamento social não for possível, é importante o uso de máscaras de proteção individual por 
toda população, como forma de reduzir a chance de contágio e de contaminação. 

Ainda não é hora de baixarmos a guarda!  
Manter o isolamento social é fundamental para vencermos esta guerra contra a COVID-19! 
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Ouro Preto, 16 de abril de 2020. 


