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1.

APRESENTAÇÃO
O presente documento foi elaborado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, Marcel da

Costa Amorim, CREA 2100867431 (Anexo II – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART),
Especialista em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, Mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
Esse documento atende a solicitação do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás SINPRO, visando a elaboração de Parecer Técnico cujo objetivo é avaliar e propor as condições
seguras de trabalho aos professores da rede privada de ensino do Estado de Goiás em meio a
Pandemia do COVID 19. Mais especificamente, esse trabalho busca avaliar e indicar os meios de
proteção mais adequados para o retorno ao trabalho de maneira segura, no atual contexto, que exige
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus.
O desenvolvimento das atividades para elaboração desse Parecer Técnico ocorreu,
preliminarmente, com a análise de documentos técnicos e legislações relativas ao tema. Após detido
exame documental, foi observada a necessidade da visitação e averiguações in loco; que veio a
ocorrer em 14 de dezembro 2020. Essa oportunidade permitiu minuciosas análises, tanto ambientais
(Escolas / faculdades) como laborais, resultando a detalhada apreciação neste trabalho.

2.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo o Ministério da Saúde, a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus,
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas
a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos
pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e
aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem
dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG
(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes
sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma
pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta,
dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do paladar (ageusia), distúrbios
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gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço (astenia), diminuição do apetite (hiporexia) e a
dispnéia (falta de ar)1.
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio
de toque do aperto de mão contaminadas, gotículas de saliva, espirro, Tosse, Catarro, Objetos ou
superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de
computador etc.
Diante dessa possibilidade de contágio, o mundo vem se preocupando em reduzir o número
de pessoas contaminadas. Para tal, 3 fatores devem ser destacados:
a) Isolamento social para diminuir a taxa de contágio;
b) Higienização dos ambientes laborais;
c) Etiqueta respiratória e uso de dispositivos de proteção respiratória;

3.

CONSTATAÇÕES

O cenário de saúde pública observado no início do ano de 2020 impôs a necessidade de
adoção de diversas medidas preventivas, voltadas a proteção da sociedade. Inicialmente a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional, ato este que foi ratificado pelo Ministério da Saúde2 e pelo Governo Estadual3, que
decretaram situação de emergência em saúde pública de importância Nacional e Estadual,
respectivamente.
Posteriormente, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás (SES) expediu a Nota
Técnica N. 01/2020, determinando a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais,
públicos e privados, de modo a interromper as atividades por 15 dias, a partir de 16/03/2020, com
possibilidade de prorrogação.
O Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE)4, por meio da Resolução 02/2020, de 17
de março de 2020, estabeleceu o regime especial de aulas não presenciais, o qual tem duração
inicial até o dia 30 de março de 2020, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as
orientações das autoridades sanitárias.

1 Sobre a Doença. Quais são os sintomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
2 Portaria nº 188/20/GM/MS em 03 de fevereiro de 2020.
3 Inicialmente pelo Decreto Estadual nº 9.633 em 13 de março de 2020.
4 O Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE-GO) é o órgão responsável pela normatização para o Sistema
Educativo do Estado de Goiás, de acordo com o Art.160 da Constituição do Estado e Lei Complementar N. 26/98
que dispõem sobre seu funcionamento, finalidade e atribuições.
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Nesse contexto, o SINPRO, que representa a categoria profissional dos professores da rede
privada de ensino, no Estado de Goiás, da educação infantil ao nível superior, buscou essa
consultoria para avaliar as necessidades relativas à proteção individual e coletiva da categoria a que
representa.
Cabe destacar que o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás disponibilizou em seu
site, desde o dia 13 de março, o Comunicado COVID 19, que dentre suas orientações, destacou os
cuidados básicos para prevenir o coronavírus, visando a proteção da categoria e seus próximos.
Considerando a suspensão das atividades pedagógicas/acadêmicas presenciais, bem como a sua
consequente substituição dessas atividades pela realização por meio remoto e considerando também
que tais mudanças tiveram potencial suficiente para alterar a carga de trabalho docente, podendo
gerar o excesso das atividades laborais, além do grave e efetivo risco de precarização das condições
de trabalho, o SINPRO lançou a Cartilha sobre Trabalho Remoto5.
A partir das recomendações contidas na Nota Técnica nº 15/20206, publicada pela Secretaria
de Estado da Saúde de Goiás, foi inserida a possibilidade de retomada das aulas presenciais, de
forma não obrigatória, porém com a responsabilidade de que sejam seguidos os protocolos
estabelecidos pelo Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás.
Todavia, o Decreto Estadual nº 9.653, de 19 de abril de 2020 dispõe sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do Novo
Coronavírus (COVID-19) consta em vigor até a presente data. Nesse sentido, o seu Artigo 3º, que
trata da retomada do funcionamento de todas as atividades econômicas e não econômicas, insere as
aulas presenciais de instituições de ensino público e privadas como exceção (Art.3, inciso V do
Decreto nº 9.653/2020).
Visando o planejamento para a retomada segura das aulas presenciais, o que demanda o
fornecimento de orientações seguras e a adoção de medidas rigorosas de prevenção, além da
manutenção do estado de vigilância e o devido acompanhamento, esse trabalho atua na indicação
técnica de meios que visam a proteção dos trabalhadores e daqueles que estão em seu entorno no
desempenho das suas atividades profissionais.
Importante conceituar duas balizas de orientações desse trabalho:
Os equipamentos de proteção individual (EPI) têm como finalidade a proteção, ou seja,
reduzir e/ou controlar o risco e não de evitar os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. A
Norma Regulamentadora 06 (NR-06), elaborada pelo Ministério do Trabalho, denomina como
Equipamento de Proteção Individual todo dispositivo ou produto que possua Certificado de
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A Cartilha sobre Trabalho Remoto lançada pelo SINPRO Goiás, traz considerações jurídicas sobre temas inerentes
ao contrato de trabalho docente foi lançada em 15 de outubro de 2020.
Nota Técnica nº: 15/2020 publicada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás em 04 e novembro de 2020.
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Aprovação (CA), de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
As medidas de prevenção visam eliminar ou reduzir os riscos e perigos, atuando na sua
fonte, ou seja, evitar e/ou reduzir a geração do risco ou do perigo.
Ambos são elementos necessários para promover a redução, controle e até evitar os riscos de
contaminação pelo Novo Coronavírus.

4.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE PROTEÇÃO

As recomendações a seguir estão amparadas nas legislações vigentes que tratam da Saúde e
Segurança do Trabalho, bem como, no Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades
Presenciais nas Instituições de Ensino do Estado de Goiás elaborado pelo Centro de Operações de
Emergências – COE, cuja segunda atualização se deu em 28 de outubro de 2020.

4.1

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Sem prejuízo as orientações contidas no referido Protocolo de Biossegurança, como as

medidas informadas para a manutenção das atividades escolares presenciais, que consideraram as
medidas de biossegurança institucionais; para a entrada nas instituições escolares; para as salas de
aulas e salas administrativas; para os laboratórios e cenários de aulas práticas; para as aulas de
educação física, danças, lutas e piscina; para os espaços de uso coletivo; para os refeitórios, cantinas
e lanchonetes; traçamos a seguir observações importantes como medidas de proteção individual:
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MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL

Conforme o protocolo de Biossegurança, as máscaras devem ser usadas visando impedir que
o espalhamento de secreções respiratórias ao falar, espirrar ou tossir. Seu uso não dispensa outras
medidas de saúde pública, tais como o distanciamento social, etiqueta respiratória, a higienização
das mãos, dentre outras medidas. Destacamos ainda que:
 A utilização das máscaras de proteção facial é obrigatória durante todo o tempo de
permanência no trabalho, sendo recomendada a substituição a cada três horas, ou quando
estiverem com sujidades aparente ou úmidas, conforme estabeleceu a Nota Técnica nº
04/2020/ANVISA7.
 As máscaras podem ser de tecido ou descartáveis, devendo à todo tempo cobrir o nariz, a
boca e o queixo, encaixando-se de maneira que não haja espaços entre o rosto e a máscara.
 Antes de colocar e tirar a máscara é necessária a higienização das mãos com água e
sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%
 No caso de uso de máscaras descartáveis, elas poderão ser utilizadas até 6 horas desde
que não estejam úmidas ou sujas. Para o descarte devem ser depositadas em locais
adequados, preferencialmente com tampa.
 No caso de uso de máscaras de tecido, após cada troca, devem ser depositadas em sacos
plásticos e fechados, visando não contaminar os demais pertences, ambientes e
equipamentos.
 Sempre que houver qualquer toque por distração na parte frontal da máscara enquanto
ela estiver em uso, é necessária a higienização das mãos para evitar uma possível
contaminação.
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A Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 traz orientações para os serviços de saúde como medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção
pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) atualizada em 27 de outubro de 2020.
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Em razão da grande variedade de máscaras faciais disponíveis no mercado, é necessário
identificar as recomendações técnicas sobre as mesmas visando fornecer a maior segurança aos
docentes. Porém, conforme alerta a Gerência de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços de
Saúde do Estado de Goiás, qualquer máscara, manuseada corretamente e independente de quão
eficiente seja sua filtração e vedação, não será efetiva se utilizada isoladamente. Seu uso é parte das
medidas preventivas, associado à outras, indicadas pelas autoridades sanitárias, como o isolamento
social e de casos infectados, manutenção da etiqueta respiratória, lavagens frequentes das mãos e
das superfícies, dentre outras medidas8.

FIGURA 1 – O USO DE MÁSCARAS NÃO SUBSTITUI A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Goias (2020)

Em relação a eficiência e aos níveis de proteção fornecidos por cada máscara de proteção,
destacamos a seguir o estudo realizado pelos professores Maurício Foschini e Adamo Ferreira
Gomes do Monte, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia (INFIS/UFU). No
referido estudo foi avaliada a eficiência de 15 tipos de máscaras e o resultado será melhor detalhado
na figura 2.
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NOTA TÉCNICA Nº. 03/2020 – GVSPSS/SUVISA/SES - Uso de máscaras pela população em geral.
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FIGURA 2 – EFICIÊNCIA DE MÁSCARAS NA PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS

Fonte: Universidade Federal de Uberlândia (2020).

Observando as informações contidas na Figura 2, percebe-se que máscaras de tecido com 2
ou 3 amadas podem elevar o nível de proteção do usuário. As máscaras cirúrgicas, N95 ou PFF2
devem ser priorizadas para uso dos profissionais dos serviços de saúde, conforme orientações
específicas.
Importante destacar que Respiradores com classificação PFF2 seguem a norma brasileira
ABNT/NBR 13698:1996 que trata de Equipamento de proteção respiratória — Peça semifacial
filtrante para partículas, e apresentam eficiência mínima de filtração de 94%. Enquanto os

9

respiradores com a classificação N95 apresentam eficiência mínima de filtração de 95%. Portanto,
respiradores PFF2 e N95 apresentam níveis de proteção equivalentes.

PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD

O protetor facial face shield se constitui de uma barreira física de contenção que protege
tanto os trabalhadores quanto as pessoas ao seu redor. Dessa forma, recomenda-se que tal
dispositivo de segurança seja usado pelos profissionais indicados no Protocolo de Biossegurança
para Retorno das Atividades Presenciais nas Instituições de Ensino do Estado de Goiás,
principalmente durante as atividades às quais estejam em contato próximo ou direto com outras
pessoas.
FIGURA 3 – MODELO DE PROTETOR FACIAL – FACE SHIELD

Fonte: https://www.bcmed.com.br/ (2020)

Importante destacar que o Face Shield é um equipamento que, para plena proteção do
usuário, deve ser utilizado em conjunto (simultaneamente) com a máscara. O referido protetor facial
(face shield) não é descartável. Este equipamento deve ser de uso exclusivo de cada profissional,
devendo, imediatamente após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a
70% (quando o material for compatível), hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado
pelo fabricante do EPI. Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e
sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção. e após a adequada
higienização pode ser reutilizada.
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LUVAS DESCARTÁVEIS

As luvas descartáveis são indicadas para profissionais responsáveis pelas crianças durante
o banho ou troca de fraldas.
Importante citar que o uso das luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou
seja, não substitui a ação de higiene das mãos friccionando as mãos com preparação alcoólica ou
higienizando as mãos com água e sabonete líquido. Se faz necessário o uso de luvas quando for
possível prever o contato com fluidos corporais, mucosas, pele não intacta ou materiais
potencialmente infecciosos.
Os profissionais devem sempre retirar as luvas depois de realizar cada banho ou troca de
fralda. Não deve ser usado o mesmo par de luvas para o atendimento de mais de um discente. Não é
recomendável a reutilização das luvas. Na figura a seguir, são demonstrados os passos corretos para
calçar as luvas:
FIGURA 4 – COMO CALÇAR AS LUVAS

Fonte: Uso de Luvas. Folheto Informativo ANVISA (2020)

11

Para a retirada das luvas, devem ser seguidos os procedimentos demonstrados na sequência
da Figura 5:
FIGURA 5 – COMO RETIRAR AS LUVAS

Fonte: Uso de Luvas. Folheto Informativo ANVISA (2020)

AVENTAL IMPERMEÁVEL

Os aventais impermeáveis são indicados para profissionais responsáveis pelas crianças
durante o banho ou troca de fraldas.
O avental deve ser sempre usado, nas atividades citadas, pois o mesmo constitui uma
barreira de proteção para a pele e das roupas pessoais. Ele deve possuir mangas longas, com punho
ajustável. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e
resistente. O material deve proporcionar barreira efetiva, e que permita a execução das atividades
com conforto.
Após o uso, o avental impermeável descartável deve ser descartado em local apropriado.
No caso dos aventais impermeáveis não descartáveis, esses deverão ser limpos e desinfetados com
hipoclorito de sódio a 1% ou outro produto desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde,
devendo a instituição providenciar um local arejado para a desinfecção, conforme indicado no
Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades Presenciais nas Instituições de Ensino do
Estado de Goiás.
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Importante destacar que os docentes da área de saúde devem seguir orientações específicas
determinadas pela NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, que contém
Recomendação de medidas a serem implementadas para a prevenção e o controle da disseminação
do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de saúde.

4.2

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE PROTEÇÃO COLETIVA
As recomendações de proteção coletiva visam todos os membros que se relacionem com as

escolas, seja funcionários, colaboradores, terceiros e prestadores de serviço, assim como os alunos,
pais e/ou responsáveis, devendo adotar e fazer com que adotem todas as medidas de biossegurança.
Nesse sentido, os itens de uso pessoal não devem ser compartilhados, tais como: copos,
garrafas e alimentos, por exemplo. Os materiais escolares também devem ter o seu
compartilhamento evitado.
Destaca-se a importância da Sinalização de Advertência e Segurança nos ambientes laborais
(escolas, faculdades e demais instituições de ensino) para conscientização da população da
edificação sobre a obrigatoriedade da utilização de máscaras, álcool gel, e outros meios de
segurança para proteção do indivíduo e da coletividade. Nesse sentido, o anexo I desse documento,
intitulado Sinalização de Advertência e Segurança, traz exemplos de sinalização para orientação dos
gestores e população envolvida nas citadas edificações.

4.3

MEDIDAS DE CARÁTER GERAL
De acordo com a Nota de Recomendação Nº: 2/2020 – SUVISA9, os cuidados básicos para

reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo
coronavírus são:
 Ficar em casa quando estiver com sintomas respiratórios;
 Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão líquido por pelo menos 40 segundos.
 Caso não seja possível a lavagem das mãos, e as mesmas não apresentarem sujidade, usar
preparação alcoólica a 70%, friccionar por 30 segundos;
 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;

9

NOTA DE RECOMENDAÇÃO Nº: 2/2020 – SUVISA, publicada em 15 de setembro de 2020.
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 Evitar contato próximo com pessoas doentes;
 Não compartilhar produtos de uso pessoal: copos, talheres, pratos, toalhas, entre outros;
 Ao tossir ou espirrar fazer uso da etiqueta respiratória: proteger com lenços descartáveis ou toalha
de papel a boca e nariz ao tossir ou espirrar, bem como fazer seu descarte adequado, em lixeira com
tampa e acionamento a pedal. Na impossibilidade de serem usados lenços, recomenda –se proteger
a face junto à dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar;
 Limpar objetos e superfícies tocados com frequência usando água e sabão, seguida de desinfecção
com álcool 70%, friccionar por 30 segundos, ou outro produto desinfetante a depender do tipo de
material;
 Manter todos os ambientes ventilados: quando possível, portas e janelas abertas.
 Manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores,
ventiladores e dutos) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde
humana e manter a qualidade interna do ar.
 Recomenda-se ainda a adoção das seguintes medidas de caráter geral:


Instituir e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias à
prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de
trabalho;



Instituir mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à empresa
se tiverem sintomas, diagnóstico ou se tiveram contato com pessoa diagnosticada com
COVID- 19;



Orientar todos os trabalhadores sobre a COVID-19, especialmente sobre:
1. sintomas;
2. formas de contágio;
3. correta higienização das mãos;
4. regras de etiqueta respiratória;
5. as medidas de prevenção e controle adotadas pela empresa;
6. práticas de boa conduta a serem desenvolvidas no ambiente laboral e fora dele;
7. uso correto de proteção facial;
8. procedimentos de limpeza e desinfecção.
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Estabelecer orientações de segurança para os trabalhadores e terceirizados no
estabelecimento;



Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre
trabalhadores e entre esses e o público externo, evitando ainda a circulação de pessoas de
outras cidades e/ou estados na empresa, à exceção dos próprios trabalhadores;



Identificar as funções que podem efetuar suas atividades por meio de teletrabalho ou
trabalho remoto, priorizando essa modalidade de trabalho, sempre que possível. Evitar
deslocamentos de viagens e reuniões presenciais, utilizando recurso de áudio e/ou
videoconferência;



Organizar os postos de trabalho de forma que haja um espaçamento de 2 metros entre os
trabalhadores, preferencialmente, ou distância de pelo menos 1 metro, medido de ombro a
ombro na linha de produção, quando estiverem paramentados, com o fornecimento de
equipamentos de proteção individual, especialmente máscaras de proteção facial;



Utilizar marcas, placas ou outra sinalização para que os trabalhadores mantenham sua
localização e respectivo distanciamento;



Avaliar as características dos processos e dos postos de trabalho com o objetivo de verificar
a possibilidade de utilização de barreiras físicas de materiais impermeáveis entre os
trabalhadores, observada a manutenção das condições higiênico-sanitárias, devendo ser
realizada sua higienização ou substituição a cada troca de trabalhador no posto de trabalho.



Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrá-la
em um turno só;



Evitar a aglomeração de trabalhadores na entrada e saída do estabelecimento;



Disponibilizar equipamentos de proteção individual e higiene para todos os trabalhadores,
incluindo os funcionários de áreas comuns, como profissionais de limpeza, de refeitórios e
enfermarias. Os EPI’s serão aqueles indicados para o tipo de atividade desempenhada;



Promover, se possível, a vacinação contra gripe (HINI) para todos os trabalhadores, evitando
outras Síndromes gripais que possam ser confundidas com COVID-19”.
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4.4

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO
Tomando por base a Nota de Recomendação Nº: 2/2020 – SUVISA observam-se as

seguintes medidas de higienização:


Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos ou sempre
que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro;



Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários;



Reforçar a higienização de superfícies de contato frequente das mãos, tais como catracas,
maçanetas, portas, corrimãos, botões de controle de equipamentos;



Dispensar a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em planilhas,
formulários e controles, tais como de presença em reunião, diálogos de segurança ou
controle de pausas;



Adaptar bebedouros do tipo “jato inclinado", de modo que somente seja possível o consumo
de água com o uso de copo descartável;



Adotar medidas para aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos recintos, trazendo ar
limpo do exterior. Caso sejam utilizados aparelhos de ar condicionado, devem ser ajustados
para maximizar a troca do ar evitando a recirculação.
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5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos observados e relatados no presente documento, considerando o
atual momento da pandemia do Novo Coronavírus, conclui-se que a adoção dos equipamentos ou
dispositivos de proteção individual são necessários na possibilidade de retorno das atividades
acadêmicas no estado de Goiás. Contudo, não podem ser considerados como única estratégia de
proteção dos trabalhadores. É imprescindível que todos sejam conscientizados sobre a necessidade
de manter a higiene respiratória, a utilização correta dos equipamentos de proteção, o respeito ao
distanciamento social e da proteção coletiva.
Importante reforçar também que o processo de imunização da população é uma etapa
essencial, e que deve ser incentivada para todos, mas ela não solucionará a questão do adoecimento
em curto prazo. Medidas que respeitem o protocolo de biossegurança instituído pelo estado e por
municípios tendem a respaldar as melhores técnicas de proteção da coletividade.
Além disso, somando com a futura imunização em massa da população, as medidas como
higienização adequada dos ambientes devem ser mantidas no intuito de maximizar a saúde e
minimizar a possibilidade de adoecimento dos trabalhadores.

Goiânia, GO, 28 de Dezembro de 2020.

Eng. Ma r c e l d a C o s t a A mo r i m
Eng. de Segurança do Trabalho / CONFEA 210086743-1
Especialista em Gestão Ambiental
Mestre em Eng. de Produção
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ANEXO
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ANEXO I – Sinalização de Advertência e Segurança
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Figura 6 - Ilustração de Placa de Sinalização
Fonte: https://www.elastobor.com.br/placa-de-sinalizacao-sinalize-educativa-covid-19-15x20cm/p
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Figura 7 - Ilustração de Placa de Sinalização
Fonte: https://www.magazineluiza.com.br/kit-3-placas-uso-da-mascara-sinalizacao-de-prevencao-atelie-da-decoracao/p/jeg2k50dc8/pi/psds/
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Figura 8 - Ilustração de Placa de Sinalização
Fonte: https://www.encartale.com.br/corona-virus-covid-19/placas-em-ps-covid-19/placa-em-ps-higiene-evite-cumprimentos-lave-as-maos-utilize- a
lcool-gel-covid-19

Figura 9 - Ilustração de Placa de Sinalização
Fonte: https://www.brcontroll.com.br/n7swrkk5s-placa-covid-19-e-permitida-entrada-somente-com-mascada-20x30cm
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ANEXO II – Anotação de responsabilidade técnica
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22/12/2020

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

ART Obra ou serviço

CREA-GO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1020200261687

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
1. Responsável Técnico

MARCEL DA COSTA AMORIM
Título profissional: Engenheiro Eletricista , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

RNP: 2100867431
Registro:

2100867431/D-RN

2. Dados do Contrato
Contratante: Sindicato dos Professores do Estado de Goiás

Avenida Independencia, Nº 942
Complemento:
Quadra: 943 Lote: 33
E-Mail: sinprogoias@sinprogoias.org.br
Contrato: 01
Celebrado em: 10/12/2020
Ação institucional:

Bairro: Setor Leste Vila
Cidade: Goiania-GO

Nova

CPF/CNPJ: 01.660.141/0001-01
CEP: 74645-010

Fone: (62)32615455
Valor Obra/Serviço R$: 2.500,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Independencia, Nº 942
Complemento:
Quadra: 943 Lote: 33
Data de Inicio: 14/12/2020
Previsão término: 29/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: Sindicato dos Professores do Estado de Goiás
E-Mail:

sinprogoias@sinprogoias.org.br

Bairro: Setor Leste Vila Nova
CEP: 74645-010
Cidade: Goiania-GO
Coordenadas Geográficas: -16.6603574,-49.2426499
CPF/CNPJ: 01.660.141/0001-01
Fone:

(62) 32615455

Pessoa
Jurídica de Direito Privado
Tipo de proprietário:

4. Atividade Técnica
ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA
PARECER TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS DE SEGURANCA DOTRABALHO

Quantidade
1,00

Unidade
UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NECESSÁRIOS AOS DOCENTES.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de Classe
9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
NENHUMA
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informações acima
www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
Goiânia,
, 22 de Dezembro
de 2020
contratual.
Local
Data
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

MARCEL DA COSTA AMORIM - CPF: 031.422.784-94

Sindicato dos Professores do Estado de Goiás - CPF/CNPJ:
01.660.141/0001-01
www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277
Valor da ART:
88,78

Registrada em
18/12/2020

Valor Pago
R$ 88,78

Nosso Numero
28320690120257268

Situação
Registrada/OK

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200261687

Não possui
Não Possui
Livro de Ordem CAT
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