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lançamento acontece amanhã

PICO DA GRIPE NO DISTRITO DE BRAGA
FOI NA SEMANA DE ANO NOVO
gripe O pico da gripe no distrito de Braga
ocorreu no dia 31 de dezembro de 2019, alinhado com o restante país, onde a fase mais severa dos contágios aconteceu na semana da passagem de ano. O surto epidémico na região foi
de grau 3 (moderado).
Na maioria do território nacional, o surto
epidémico foi de grau moderado (3 em 5), semelhante ao do ano passado, no qual se registaram 3.331 óbitos devido à doença.
As conclusões são do Centro de Estudos e
Avaliação em Saúde (CEFAR), da Associação Nacional das Farmácias, confirmando as previsões
anunciadas em Dezembro. As farmácias atendem, em média, 520 mil pessoas por dia. A partir dos dados estatísticos relativos à procura de
medicamentos e produtos de saúde para infeções respiratórias, conseguem antecipar a evolução da epidemia em duas semanas.
O impacto da epidemia nas urgências hospitalares e nos cuidados primários só acontece mais tarde.
«Esperamos ter contribuído para melhorar a
planificação e diminuir o impacto da gripe nos
serviços de saúde, assim como para reforçar as
atitudes preventivas da população quando isso
era mais necessário», declara António Teixeira
Rodrigues, diretor do CEFAR. Atualmente, a atividade gripal está a decrescer em todo o país.
«O objetivo das farmácias é colaborar com
as autoridades de saúde nos grandes objetivos
de Saúde Pública. No caso da gripe, o primeiro
alerta só é possível a partir dos nossos sistemas
de informação», conclui Humberto Martins, diretor para a área profissional da ANF.

Comunidade brasileira em Braga
organiza bloco de carnaval
DR

Breve

O lançamento realiza-se na Quinta Senra de Cima

grupo "Minho de
Janeiro" realiza este sábado a festa de
lançamento do bloco de carnaval, das 12h00
às 18h00, na Quinta Senra
de Cima, em Braga.
O "Bloco Minho de Janeiro" chega a Braga pa-

O

ra festejar o carnaval e
promete muita música e
animação.
De forma a "matar saudades" a comunidade brasileiro vai reuniar-se para
o primeiro bloco de carnaval em Braga.
O presidente do grupo

"Minho de Janiero, Bruno Gutman, explicou que
o objetivo é confraternizar e reunir amigos para
festejar o carnaval.
O responsável comenta que quando chegou a
Braga percebeu que não
se festejava o carnaval e

decidiu fazer algo.
O bloco em Braga
não vai desfilar nas ruas
«porque chove muito».
O evento será num local
fechado.
Amanhã haverá a festa
pré-carnaval com «muita cerveja e comida de
boteco».
Os bilhetes estão à venda exclusivamente online
e têm o custo de 15 euros
por pessoa.
Os responsáveis já
anunciaram a presença
de DJ Verinha, os Bomboémia e Camila Delfim.
Camila é professora de
dança, formada no Rio de
Janeiro, campeã brasileira
e finalista do Campeonato Mundial de Tango em
Buenos Aires, atualmente mora em Lisboa e dá
aulas de dança de salão,
zouk, samba de gafieira
e samba no pé.
O grupo pretende promover workshops de instrumentos muscais ao longo do ano.

objetivo passa por incentivar o empreendedorismo e a criação de emprego

Os alunos dos Cursos Profissionais de
Técnico de Multimédia e Técnico de
Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos da
Escola Sá de Miranda estão envolvidos no projeto “Formação na Europa
– emprego a caminho”,
um projeto Erasmus+ que
lhes permite realizar parte da Formação em Contexto de Trabalho (FCT)
e práticas profissionais
após a conclusão do curso
em empresas da província de Pontevedra, Espa-
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nha, através de uma parceria com o Instituto de
Rodeira. Este projeto surge da necessidade de dar
a conhecer outras realidades e de incentivar o empreendedorismo e criação
de emprego aos alunos
dos cursos profissionais.
Durante três meses, dois
alunos que concluíram os
seus estudos de formação profissional do Curso Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas
Informáticos em julho de
2019, realizaram práticas
profissionais na Câma-
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Alunos dos cursos profissionais do Sá de Miranda
realizam formação em Espanha
ra Municipal de Cangas
e na empresa TeconSite,
em Vigo, onde puderam
alargar os conhecimentos e práticas já obtidas ao
longo do curso nas áreas
de manutenção de redes
e hardware e programação para páginas web. Segundo a escola, os alunos
regressaram muito agradados com a sua participação nesta experiência,
«que se revelou bastante
enriquecedora em termos pessoais, profissionais e culturais».
Atualmente, duas alu-

nas do Curso Técnico de
Multimédia estão a fazer
as suas práticas formativas na empresa PlayPlan,
em Bueu, responsável pela produção e organização
de eventos culturais e musicais, de que é exemplo
o Festival SonRías Baixas.
Durante o mês de março, dois alunos do Curso
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos irão também
participar nesta experiência, realizando a sua FCT
em empresas de informática no país vizinho.

