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OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/2020/EMEB/AQI  
 Florianópolis, 19 de maio de 2020. 

 
Aos usuários da Estação de Maricultura Prof. Elpídio Beltrame - EMEB 
 
Assunto: Cuidados e atendimento às regras higiênico-sanitárias na EMEB durante o regime de 
afastamento social. 
  
1. A EMEB, localizada na Barra da Lagoa, Florianópolis, abriga espaços para reprodução, cultivo e 
experimentação de várias espécies de organismo aquáticos. As atividades essenciais de manutenção dos 
organismos devem ser realizadas de forma rotineira, além de eventuais atendimentos de emergências 
(falta de luz, defeito em sistemas de aeração, etc.). 
 
2.  Informamos que, para realizarmos esses atendimentos, sejam observados os protocolos de 
segurança, principalmente no que diz respeito ao uso de máscaras de proteção, higienização das mãos e 
distanciamento social. Estamos trabalhando com efetivo mínimo de TAEs e docentes em regime de 
escala e sobre aviso (Portaria Normativa nº 354/2020/GR). Porém, também ocorrem acessos aos setores 
de discentes e membros da comunidade. 
 
3.  Quanto à permanência na EMEB, sugerimos que seja restringida a turnos, evitando a 
aglomerações nos locais de trabalho. 
 
4.  Para acesso a EMEB e permanência nos setores, é obrigatório o uso de máscaras e é importante 
higienizar as mãos com frequência. Os usuários com sintomas típicos da COVID-19 devem informar ao 
supervisor imediato e ausentar até que se comprove a segurança para seu retorno as atividades.  
 
5.  Solicita-se que os usuários levem água para consumo próprio. Caso levem algum alimento, não 
compartilhar talheres e louças. 
 
Agradecemos a compreensão de todos para que possamos realizar as atividades essenciais e fazer um 
enfrentamento seguro à pandemia de COVID-19. 
 

 Atenciosamente, 
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