
 

COMUNICAÇÃO INTERNA CI Nº: 010/2020 DATA:18/03/2020 

De:  Dr. Humberto Miranda Oliveira Para: TODOS OS COLABORADORES 

Setor: Presidência  Setor: TODOS OS COLABORADORES 

 

O Presidente do Sistema FAEB/SENAR, no uso de suas atribuições Estatutárias e 

Regimentais, diante dos atos oficiais de prevenção à disseminação do COVID-19 

(Coronavírus) determina que a partir de 19/03/2020, inicialmente por 30 dias, deverão 

ser adotadas as seguintes medidas: 

 

 Será adotado o regime de expediente corrido, das 9hs às 15hs com intervalo de 

30min para lanche, das 12hs às 12:30hs, mantendo-se a suspensão do registro 

de ponto; 

 Fica suspenso o ingresso e a presença de visitantes nas dependências do 

Sistema FAEB/SENAR, devendo ser mantidas as reuniões por videoconferência, 

Skype e demais meios de comunicação. Somente os fornecedores de serviços 

essenciais ao funcionamento da Instituição serão liberados para entrar, desde 

que autorizado previamente; 

 Deve ser evitada a circulação desnecessária de colaboradores entre os setores, 

priorizando o contato por meio de comunicação como ligação, e-mail e Skype; 

 Deve ser evitado o uso dos elevadores; 

 As portas, quando possível, devem permanecer abertas; 

 Os estagiários estão dispensados de comparecimento; 

 Os empregados com doenças crônicas, que tenham maior risco de contrair 

doença, devem formalizar ao setor de recursos humanos; 

 Pessoas com sintomas da doença devem comunicar, imediatamente, ao setor 

de recursos humanos. 

 

Além disso, medidas de prevenção devem ser adotadas, como: 

 

 Higienização das mãos com água e sabão antes das refeições, após tossir, 

espirrar ou usar o banheiro. Quando não houver sujidade visível, pode-se usar 

álcool em gel a 70%, por exemplo; 



 

 Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com 

superfícies;  

 Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; 

 Aplicar a etiqueta respiratória de proteger a boca e nariz com lenços 

(preferencialmente descartáveis) ou a dobra do cotovelo, ao tossir ou espirrar.   

 

Conta-se com o apoio e empenho dos colaboradores, para que se possa cumprir, com 

segurança e responsabilidade, a continuidade das atividades com a missão de evitar 

o aumento de casos de contaminação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA 

Presidente 


