
 
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
 

Comunicamos ao público e em especial aos nossos associados que 
retornaremos nossas atividades presenciais no próximo dia 05 de outubro de 
2021 em dias e horários ainda reduzidos sendo, às terças e quintas-feiras das 
10:00h às 16:00h. 
 
O momento atual ainda exige cautela, por isso garantimos e reforçamos todas 
as medidas sanitárias de higienização, ratificando as tratativas sobre 
orientações, exigidas e necessárias para a proteção de colaboradores, 
associados, parceiros e fornecedores. 
 
Em nossas dependências há estrutura preparada para a recepção de nossos 
associados conforme as diretrizes dos órgãos de saúde e devido a isto 
pedimos a todos que os protocolos abaixo sejam seguidos e respeitados. 
 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO 
 

1. Será obrigatório o uso de máscaras em nossas dependências; 
2. Tapete sanitizante estará na entrada, pedimos que higienizem a sola 

de seu calçado; 
3. .A temperatura corporal será verificada na entrada da sede e não será 

permitido acesso das pessoas com temperatura acima de 37,5 graus 
Celsius; 

4. Suportes com álcool em gel estarão disponíveis para a higienização das 
mãos; 

5. O distanciamento físico de no mínimo 1,5m deverá ser respeitado nas 
dependências do Instituto; 

6. Privilegiaremos a ventilação natural dos ambientes, de modo que fique 
sem barreiras que impeçam a circulação de ar; 

7. Reuniões do Conselho Diretor, palestras e cursos continuarão de forma 
virtual; 

8. Sala de reuniões restringida a 04(quatro) pessoas, acima deste número 
até o limite de 08(oito) participantes o Instituto disponibilizará mesa no 
auditório e em ambos os casos será necessário agendamento com 
antecedência mínima de 24:00 horas com informação de nome e de 
documentação dos participantes; 

9. Pedimos que os atendimentos na secretária sejam agendados; 
10. A não obediência aos protocolos aqui estabelecidos, além de prejuízo a 

coletividade, pode postergar ainda mais as atividades presenciais do 
Instituto. 

 
Tais medidas visam a proteção/preservação da saúde, pelo que pedimos a 
todos sua total observância, esclarecendo não ser bem-vindo qualquer 
comportamento que exponha o coletivo. 

 
A Diretoria 


