Nota à Comunidade da UFMG
Cumprimentamos toda a Comunidade da UFMG e desejamos que vocês, seus familiares e
entes queridos estejam bem.
Estamos vivendo um momento de extrema gravidade em que observamos elevada
incidência de novos casos de Covid-19, circulação de novas variantes, com alta taxa de transmissão,
resultando em exaustão de serviços e trabalhadores de saúde e um número inaceitável de óbitos.
Medidas necessárias e urgentes de contenção e restrição da circulação de pessoas foram adotadas
nos municípios de Belo Horizonte e de Montes Claros para evitar o colapso do sistema de saúde.
Neste cenário cercado de incertezas, e seguindo as orientações do Comitê Permanente da
UFMG de Enfrentamento ao Novo Coronavírus e do Comitê da Prefeitura de Belo Horizonte, é
necessário que a UFMG retroceda à Etapa 0 do seu Plano de Retorno, a partir de 15 de março de
2021, por duas semanas, com suspensão de todas as atividades presenciais, exceto as atividades
consideradas essenciais e as de manutenção da Instituição. Tal medida se faz necessária para
proteger vidas e colaborar com o esforço coletivo pela saúde, em uma atitude de respeito e
solidariedade, quando a circulação de pessoas em espaços e transportes públicos precisa ser
limitada ao mínimo estritamente necessário. Seguimos acompanhando rigorosamente o cenário
epidemiológico em Belo Horizonte e em Montes Claros. Esperamos poder retornar à Etapa 1 com
maior segurança, o mais breve possível, considerando a relevância de todas as atividades
desenvolvidas na UFMG.
Reforçamos a importância da adoção de medidas eficazes de contenção da pandemia que
devem ser seguidas com rigor, como o uso de máscaras em todos os ambientes, a higiene
frequente das mãos, a contraindicação absoluta de qualquer forma de aglomeração, além da
vacinação ampla. O MonitoraUFMG e o Telecovid-19 permanecerão em atividade para apoio à
Comunidade Universitária. Informações atualizadas estão sendo veiculadas no Portal da UFMG por
meio do endereço https://ufmg.br/coronavirus.
Estamos acompanhando e contribuindo com o processo de vacinação na cidade de Belo
Horizonte, colocando o Campus Pampulha à disposição das autoridades locais para a criação de
postos de drive-thru, de acordo com os critérios de prioridade estabelecidos no Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e com a sequência estabelecida pela Secretaria
Municipal de Saúde. Infelizmente, as vacinas ainda estão escassas e nos cabe zelar pelo respeito à
prioridade estabelecida que visa, nesse primeiro momento, preservar a capacidade dos serviços de
saúde, evitar mortes por desassistência e atender os mais vulneráveis.
A UFMG persiste incansavelmente na busca por caminhos para enfrentar a pandemia e
suas repercussões. Juntamo-nos às autoridades na implementação de ações firmes para contenção
da Covid-19 e no trabalho conjunto de conscientização de toda sociedade para a atenção às
medidas sanitárias e o cuidado coletivo. Esperamos que, em breve, seja possível ampliar a
cobertura vacinal para toda população e, nesse sentido, é imprescindível que as autoridades se
empenhem, o mais rápido possível, na aquisição de vacinas.
Sigamos juntos, de forma coletiva, com a mesma coragem, serenidade e responsabilidade
que nos têm acompanhado nesta travessia tão desafiadora. Lamentamos sobremaneira as mais de
270 mil mortes pela Covid-19 e nos solidarizamos com aqueles que perderam entes queridos.
Agradecemos o apoio e o empenho de toda a Comunidade da UFMG nestes tempos de
excepcionalidade e de enfrentamento da Covid-19 e desejamos que fiquem bem.
Belo Horizonte, 12 de março de 2021.
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