
Notícias sobre o Campus no contexto de prevenção à transmissão da Covid-19

IFRS entrega material para a confecção de EPIs à Coordenadoria da Mulher e Centro Revivi 
em Bento Gonçalves
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 18/5/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-entrega-material-para-a-confeccao-de-epis-a-
coordenadoria-da-mulher-e-centro-revivi-em-bento/ 

IFRS doa 1,7 mil metros de TNT para confecção de máscaras em Bento Gonçalves
Veículo: Semanário
Data veiculação: 18/5/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-doa-17-mil-metros-de-tnt-para-confeccao-de-
mascaras-em-bento-goncalves/ 

IFRS Bento entrega 1,7 mil metros de TNT ao Centro Revivi para a confecção de máscaras
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 18/5/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87363/ifrs-bento-entrega-17-mil-metros-de-
tnt-ao-centro-revivi-para-a-confeccao-de-mascaras 

IFRS realiza diagnóstico para discutir a recuperação do Calendário Acadêmico
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 13/5/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-realiza-diagnostico-para-discutir-a-recuperacao-do-
calendario-academico/ 

Entidades e prefeitura de Bento se reúnem na semana que vem para discutir decreto de 
situação de emergência
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 6/5/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87224/entidades-e-prefeitura-de-bento-se-
reunem-na-semana-que-vem-para-discutir-decreto-de-situacao-de-emergencia 

Caixa acrílica que atua como barreira entre médico e paciente é doada pelo IFRS a órgãos de 
saúde
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 23/4/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87090/caixa-acrilica-que-atua-como-
barreira-entre-medico-e-paciente-e-doada-pelo-ifrs-a-orgaos-de-saude 

Atividades letivas do IFRS estão suspensas até 3 de junho 
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 16/4/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/atividades-letivas-do-ifrs-estao-suspensas-ate-3-de-junho/

IFRS prorroga suspensão das aulas até 3 de junho
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 16/4/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/87007/ifrs-prorroga-suspensao-das-aulas-ate-
3-de-junho 

IFRS precisa de doações da comunidade para seguir com a produção de EPIs para 
profissionais de saúde
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 14/4/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-precisa-de-doacoes-da-comunidade-para-seguir-
com-a-producao-de-epis-para-profissionais-de-saude/ 

Estudantes e colaboradores do IFRS confeccionam EPIs para combate a disseminação do 
coronavírus
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 14/4/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/estudantes-e-colaboradores-do-ifrs-confeccionam-epis-
para-combate-a-disseminacao-do-coronavirus/ 

IFRS pede doações da comunidade para continuar produzindo EPIs aos profissionais de 
saúde
Veículo: Serra Nossa
Data veiculação: 14/4/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/86996/ifrs-pede-doacoes-da-comunidade-
para-continuar-produzindo-epis-aos-profissionais-de-saude 

IFRS precisa de doações da comunidade para seguir com a produção EPIs para profissionais 
de saúde
Veículo: Semanário
Data veiculação: 14/4/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-precisa-de-doacoes-da-comunidade-para-seguir-
com-a-producao-de-epis-para-profissionais-de-saude/ 

Instituto Federal de Bento Gonçalves doa 47 mil litros de vinho para virar álcool em gel
Veículo: RBS Notícias
Data veiculação: 06/04/2020
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8463079/?
fbclid=IwAR052lwHJzynV96i_sVPaK2oE3Jnnfco4f2R-I7S16JOQIXaeORqlQJERsM 

EPIs, álcool gel, testes e apoio a empresas: conheça o trabalho de universidades gaúchas na 
crise do coronavírus
Veículo: O Sul
Data veiculação: 04/04/2020
Disponível em: https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/coronavirus/2020/04/epis-alcool-gel-
testes-e-apoio-a-empresas-conheca-o-trabalho-de-universidades-gauchas-na-crise-do-coronavirus/ 

Vinho será transformado em álcool 70% e doado para hospitais do RS
Veículo: SBT Brasil
Data veiculação: 04/04/2020
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e9dk-jywQBU 

Para enfrentar coronavírus, vinho será transformado em álcool 70% no RS
Veículo: UOL
Data veiculação: 01/04/2020
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/01/para-
enfrentar-coronavirus-vinhos-serao-transformados-em-alcool-70-no-rs.htm?
fbclid=IwAR0PSJfv_yydGYe4ujP3UoR1Syi_pI57pRS832IOI_4oyEk_b9b9Inx-xQA

Vinícola do IFRS, em Bento Gonçalves, está transformando vinho em álcool 70%
Veículo: Jornal da Record
Data veiculação: 01/04/2020
Disponível em: https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/vinicola-do-ifrs-em-bento-goncalves-esta-
transformando-vinho-em-alcool-70-01042020 

Vinho é transformando em álcool 70%
Veículo: RBS TV – Bom Dia Rio Grande – G1
Data veiculação: 31/03/2020
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8444790/ 

Coronavírus: Vinho impróprio para consumo é doado por instituto e transformado em álcool 
70% no Rio Grande do Sul
Veículo: Jornal do Comércio – Recife
Data veiculação: 31/03/2020
Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/brasil/2020/03/5604309-coronavirus--vinho-improprio-
para-consumo-e-doado-por-instituto-e-transformado-em-alcool-70--no-rio-grande-do-sul.html 

Vinhos impróprios para o consumo serão transformados em álcool 70%
Veículo: Revista Glamour – G1
Data veiculação: 31/03/2020
Disponível em: https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/noticia/2020/03/vinhos-improprios-para-
o-consumo-serao-transformados-em-alcool-70.html 

IFRS e empresas de Bento Gonçalves, transformam vingo em álcool 70%
Veículo: Semanário
Data veiculação: 28/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-e-empresas-de-bento-goncalves-transformam-
vingo-em-alcool-70/ 

Em ação conjunta entre o IFRS e empresas, vinho é transformado em álcool 70%
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 27/3/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/em-acao-conjunta-entre-o-ifrs-e-empresas-vinho-e-
transformado-em-alcool-70-em-bento/

IFRS participa de força tarefa para produzir protetores faciais para agentes de saúde
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 26/3/2020
Disponível em: https://difusora890.com.br/ifrs-participa-de-forca-tarefa-para-produzir-protetores-
faciais-para-agentes-de-saude/

Campus Bento do IFRS doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 26/3/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/campus-bento-do-ifrs-doa-50-000-litros-de-vinho-para-
serem-transformados-em-alcool/

Campus do IFRS de Bento doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: NB Notícias
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://nbnoticias.com.br/noticias/geral/campus-do-ifrs-de-bento-doa-50-mil-litros-
de-vinho-para-serem-transformados-em-alcool.html 

IFRS doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: Semanário
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-doa-50-mil-litros-de-vinho-para-serem-
transformados-em-alcool/ 

Protetores faciais serão produzidos por impressoras 3D do IFRS de Bento Gonçalves
Veículo: Semanário
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/campus-do-ifrs-em-bento-goncalves-participa-de-
forca-tarefa-para-produzir-protetores-faciais-para-agentes-de-saude/ 

Voluntários da Serra Gaúcha fabricam máscaras por meio de impressoras 3D
Veículo: Leouve
Data veiculação: 25/3/2020
Disponível em: https://leouve.com.br/voluntarios-da-serra-gaucha-fabricam-mascaras-por-meio-de-
impressoras-3d 

Campus IFRS de Bento doa 50 mil litros de vinho para serem transformados em álcool
Veículo: Leouve
Data veiculação: 24/3/2020
Disponível em: https://leouve.com.br/campus-ifrs-de-bento-doda-50-mil-litros-de-vinho-para-
serem-transformados-em-alcool 

Voluntários da Serra Gaúcha iniciam fabricação de máscaras por meio de impressoras 3D
Veículo: Serranossa
Data veiculação: 24/3/2020
Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/86743/voluntarios-da-serra-gaucha-iniciam-
fabricacao-de-mascaras-por-meio-de-impressoras-3d?
fbclid=IwAR3xAAbfbXhqbTId8DqyiPcHt3eHBONZKgNuMoM5yMlIpSZa3IBf5sFqPU0 

IFRS amplia suspensão de atividades até 18 de abril
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 18/3/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-amplia-suspensao-de-atividades-ate-18-de-abril/

IFRS suspende aulas até 21 de março
Veículo: Semanário
Data veiculação: 16/3/2020
Disponível em: https://jornalsemanario.com.br/ifrs-suspende-aulas-ate-21-de-marco/ 

IFRS suspende aulas e atividades administrativas de 16 a 21 de março
Veículo: Rádio Difusora
Data veiculação: 14/3/2020
Disponível em: http://difusora890.com.br/ifrs-suspende-aulas-e-atividades-administrativas-de-16-a-
21-de-marco/
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