
  

 

Informativo 04/2020 

 

Comunidade Unifacear: 

Coronavírus (COVID-19) 

Transmissão - Sintomas – Prevenção 

 

Direção e Reitoria do grupo Unifacear permanecem em alerta e em constante discussão 

sobre a situação de pandemia do Coronavirus, e hoje a tarde será realizada nova 

reunião para decisão sobre ações futuras. Contudo até o momento não há indicação 

oficial para suspensão das aulas. 

Importante lembrar que além das medidas já adotadas há 2 semanas; disponibilizar 

álcool gel 70º e realizar a limpeza dos ambientes com álcool líquido 70º; a partir de 

16/03/2020 as seguintes ações serão implantadas: 

              - suspender a realização de estágios dos alunos da área de saúde 

              - suspender os atendimentos da clínica de fisioterapia 

              - distribuição de frasco com álcool gel 70 em todos os setores de atendimento 

ao público em geral 

Lembramos que em nosso site e no AVA foi criado um canal de comunicação específico 

sobre o assunto. Abaixo segue cópia dos comunicados oficiais emitidos até o momento 

(16/03/2020 as 15:30hs) pelo SINEPE e pela SESA. 

  



 

Sinepe/PR cria Comitê de Crise para orientar escolas sobre ações de 
combate ao surto do coronavírus 
Publicado por Sinepe/PR em março 16, 2020 

 
O Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe/PR) criou o Comitê de Crise com 
o objetivo de organizar as informações, agilizar a tomada de decisão e atender 
de forma mais sistemática as demandas das escolas em relação às ações 
preventivas para conter o surto do coronavírus (Covid-19). Desta forma, o 
Comitê orienta as associadas a não tomarem decisões isoladas de fechamento 
do estabelecimento de ensino, por exemplo, e sigam as orientações divulgadas 
pelas autoridades públicas – Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Também é importante que o sindicato 
esteja envolvido nesse processo para que possam ser discutidas, em conjunto, 
as melhores soluções. 

Neste momento de alerta global, o Sinepe/PR está mantendo contato 
permanente com o poder público, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
para repassar as orientações oficiais assim como as medidas que devem ser 
adotadas nos casos de suspeita da doença em algum estabelecimento de 
ensino. “As informações estão surgindo com uma velocidade impressionante e 
há muita notícia falsa sobre o tema. Precisamos estar atualizados e as escolas 
precisam ter informações assertivas para que possam definir suas ações no 
combate à doença”, explica a diretora de Relações Institucionais do Grupo 
Marista, Carmem Murara, que é membro do Comitê de Crise do Sinepe/PR. 

Neste momento, em Curitiba e nas demais cidades do Paraná, as autoridades 
em Saúde consideram precoce o cancelamento das aulas. “A suspensão ou 
não das aulas deve ser feita com base na orientação da Secretaria de Saúde e 
do próprio Ministério da Saúde. Orientamos as escolas a não agirem sozinhas, 
mas sempre se apoiar nas análises que o Sinepe está fazendo”, pontua 
Carmem Murara, informando que, ao longo desta semana, o sindicato estará 
atualizando seus associados sobre os procedimentos que devem ser tomados 
por meio dos canais de comunicação – Boletim, e-mail, whatsapp, site, além do 
atendimento por telefone e presencial. 
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Matérias da SESA 

13/03/2020 

NOTA INFORMATIVA - CORONAVÍRUS 

O Governo do 

Estado do Paraná, 

por meio da 

Secretaria da Saúde 

(Sesa), informa que 

eventos 

programados ainda 

devem ser mantidos. 

A decisão foi 

baseada na 

instrução do 

Ministério da Saúde 

para que cada gestor 

de Unidade 

Federada deva 

adaptar as recomendações para a sua realidade local. A indicação é de manter 

o que está agendado até a segunda-feira (16), quando uma nova avaliação do 

cenário será realizada pelo Centro de Operações de Emergências (COE) em 

Saúde Pública da Sesa. 

 

No Paraná, portanto, não se justifica neste momento a suspensão ou 

cancelamento de atividades em função da situação epidemiológica da doença 

favorável do Estado: não há transmissão local ou comunitária. Seis casos da 

doença Covid-19 foram confirmados até a sexta-feira (13), todos importados, 

ou seja, as pessoas foram contaminadas com o vírus fora do Paraná e do país. 

Cinco delas na Europa e outra nos Emirados Árabes. A Sesa ainda investiga 

72 casos e já descartou outros 34 pacientes. 

 

O entendimento do COE pela manutenção dos eventos programados 

foi  definido em reunião nesta sexta-feira (13) com 20 representantes da Sesa e 

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública 

do Ministério Público do Estado do Paraná (Caop). 

 

A Sesa atua de forma transparente esclarecendo a população sobre as 

medidas fundamentais para evitar a contaminação pelo coronavírus. Caso seja 

necessário, o Estado tomará ações mais restritivas em tempo oportuno para o 

controle social e de saúde pública a fim de mitigar os efeitos da Covid-19 no 

Paraná. 

 

Estiveram presentes na reunião do COE: o secretário de Estado da Saúde, 

Beto Preto; o coordenador do Caop da Saúde Pública do MP-PR, Marco 

Antonio Teixeira; a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria 

Goretti David Lopes, a diretora-geral do Laboratório Central do Estado (Lacen), 

Célia Fagundes da Cruz; e representantes de diversas áreas técnicas da Sesa. 


