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NOTA DE PESAR: SOLIDARIEDADE AOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS DA COVID-19 

 

É com muito pesar que temos assistido diariamente à crescente evolução do número de 
óbitos decorrentes da Covid-19 no Brasil. Diante dessa trágica situação, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) manifesta solidariedade a todas as famílias 
que perderam familiares e amigos ou que possuem entes queridos lutando pela vida em um 
leito de UTI hospitalar ou em fila de espera por uma vaga.  

Há mais de um ano estamos vivendo uma pandemia, com milhares de vidas perdidas, 
adoecimento coletivo e aprofundamento das desigualdades sociais. Neste momento sofrido da 
nossa história, não poderíamos deixar de nos pronunciar, além de promover ações em defesa 
da preservação da vida das pessoas, sempre acima de qualquer outra prioridade.  

No IFG, diariamente, servidores, alunos, ex-alunos, familiares e amigos são, de alguma 
maneira, tocados pela dolorosa experiência de separação provocada pela morte de um ente 
querido. Em meio a essa triste experiência, alguns passaram a conviver também com as 
sequelas da doença, com o medo do adoecimento, da falta de atendimento e de leitos 
hospitalares, entre tantos outros efeitos devastadores que esse vírus vem provocando na 
sociedade. 

Somente com união de esforços e espírito de coletividade é que seremos capazes de 
amenizar as marcas profundas que a pandemia vem deixando em todos e na sociedade. 
Dessa forma, expressamos os nossos mais sinceros sentimentos de respeito e o nosso desejo 
de força para que possamos, ainda diante de grandes desafios, fazer um apelo para que 
continuem a respeitar as medidas sanitárias e de distanciamento social. E, como Instituição de 
educação em que prevalece a ciência, unimo-nos a milhares de vozes que pedem pela 
vacinação em massa da população. 

A distância física ainda deve prevalecer, mas desejamos que todos vocês que compõem 
a comunidade do IFG sintam-se acolhidos e abraçados por meio desta mensagem, apesar de 
sabermos que nem sempre as palavras são capazes de traduzir e expressar nossos 
sentimentos. 

Permanecemos em luto pelas vítimas da Covid-19 e seguimos juntos com solidariedade, 
companheirismo, responsabilidade, fé em dias melhores e respeito à ciência e à vida. 
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