COMUNICADO
Oficio Nº 01/2020
Serra, 20 de março de 2020
A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA: CRIANÇA “SOMOS O
AMANHÃ”– PROJETO SOL, Organização da Sociedade Civil, com sede na Av. Região
Sudeste, nº 495, Barcelona, Serra/ES - 29.166-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
32.404.626/0001-50, por meio de ato da presidência representada pela senhora
ADENILZA MARCIA TONINI, no uso de suas atribuições vem a presença de todos seus
colaboradores informar que em detrimento do efeito de Pandemia viral do vírus
COVID-19, a Instituição visando resguardar a integridade física de seus colaboradores
e de seus assistidos e cumprir com as determinações da OMS (Organização Mundial
de Saúde) bem como acatar e cumprir com as normas decretadas visando respeitar
as tomadas de decisões ainda dos entes contratantes e tomadores dos serviços da
Instituição, adota as seguintes medidas:
a) Afastamento pelo período de 15 (quinze dias) dos colaboradores classificados
como grupo de risco: maiores de 60 (sessenta anos) bem como portadores de
enfermidades como diabetes e asmas;
b) Disponibilização de álcool em gel aos colaboradores em área comum, bem
como reforço na higienização dos equipamentos utilizados;
c) Orientações em redes sociais oficiais da instituição a respeito das doenças
COVID-19, bem como outras que ocorrem entre outono e inverno;
d) Redução de carga horária bem como alteração das rotinas e serviços visando
respeitar os horários de funcionamento das instalações e equipamentos que
são utilizados pela Instituição;
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e) Não serão realizados treinamentos, encontros e reuniões salvo em situações
excepcionais;
f) Liberação do funcionário que apresente sintomas de gripe e febre para que
possa se restabelecer, com a apresentação posterior do atestado médico,
devendo comunicar imediatamente a Instituição sobre o fato.
Estamos certos que o momento é de cautela, preocupação e cuidados, certos que
temos que fazer a nossa parte que irá além da relação de trabalho mais sim como
cidadãos solidários para com o próximo, sendo essa a missão institucional do PROJETO
SOL.
Considerando que os Serviços, Programas e Projetos realizados pela Instituição, são
voltados a um público em situação de vulnerabilidade, nosso trabalho possui grande
relevância social sendo fundamental a manutenção das atividades Relacionadas
aos Acolhimentos Institucionais e ao atendimento a População em Situação de Rua
– CENTRO POP.
Ainda que com quadro reduzido em um cenário desafiador e certos que venceremos
este momento contamos com a colaboração de todos os nossos parceiros para essa
missão, estaremos à disposição de todos para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais bem como acataremos a qualquer momento novas diretrizes dos órgãos
competentes.
“Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos...
Passamos a derrubar muros e a construir pontes”. (Lígia Guerra)
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