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Guarapuava e Irati, 04 de novembro de 2020. 

Ofício n° 29/2020 - SINTESU 
 

À 
REITORIA  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – UNICENTRO 
EXMO. SR. FÁBIO HERNANDES 
 
Assunto: Retorno às atividades presencias na Unicentro 

 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 
Cumprimentando-o cordialmente, informo que este documento busca solicitar que sejam revistas 

as medidas tomadas pela administração da Unicentro na questão do retorno às atividades presenciais dos 

setores administrativos. Considerando: 

 

- A pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV-2), declarada no dia 12/03/2020 pelo Diretor Geral do OMS; 

- As informações contidas nos documentos dos órgãos oficiais de saúde; 

- E o momento epidemiológico e de assistência à saúde em Guarapuava e Irati, bem como em suas regiões. 

 

A Diretoria do Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários do Ensino Superior Estadual de 

Guarapuava e Irati, Sintesu, em representação aos docentes e agentes universitários, avaliou a questão e 

deliberou que é necessário primar pela vida e saúde de cada servidor, bem como de suas famílias. Dessa 

forma, REQUEREMOS que seja revista a decisão do retorno às atividades presenciais dos setores 

administrativos da Unicentro. Esse retorno só deveria ser realizado em condições de segurança, o quê, 

segundo o Ministério da Saúde, em parceria com a FIOCRUZ/Fundação Oswaldo Cruz, ocorre quando: 

 

1. Há redução da transmissão comunitária : < 1 caso novos por dia por 100.000 habitantes; 

2. Taxa de contágio - valor de R < 1 (ideal 0,5) por um período de pelo menos 7 dias; 

3. Disponibilidade de leitos clínicos e leitos de UTI , na faixa de 75% livres. (Faixa verde – Conass/Conasems); 

4. Previsão de esgotamento de leitos de UTI superior a 57 dias (Faixa verde – Conass/Conasems); 

5. Redução de 20% ou mais em número de óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

comparando à Semana Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas semanas anteriores (Faixa verde – 

Conass/Conasems); 

6. Taxa de positividade para Covid-19 inferior a 5% – número de positivos/número de amostras para Sars -Cov-2 que 

foram realizadas na SE; 

7. Capacidade para detectar , testar (RT-PCR), isolar e monitorar pacientes /contactantes. Diagnosticar pelo menos 

80% dos casos no município ou território . 

 

Com isso, vemos que vários desses pontos ainda não foram atingidos, como, por exemplo, 

aumento na transmissão comunitária em Guarapuava e Irati nas últimas semanas e aumento de 40% nos 
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óbitos em Guarapuava na comparação com as duas semanas anteriores. Além disso, a decisão da 

Diretoria do Sintesu leva em conta que as atividades administrativas continuaram sendo executadas via 

teletrabalho, com os setores essenciais trabalhando presencialmente. Por exemplo, as atividades estão 

acontecendo, com a sociedade sendo atendida remotamente ou, sempre que preciso, de forma 

presencial. Ou seja, mesmo remotamente, as atividades fluem. Também podemos citar o próprio EAIC, 

realizado online e que foi um sucesso, além de muitos outros eventos e atendimentos, muitas vezes com 

maior agilidade devido ao atendimento remoto. 

Dito isso, acreditamos que fazer com que servidores, que poderiam realizar teletrabalho, se 

desloquem todos os dias para os setores da Universidade, gerando um contato desnecessário, bem como 

a possibilidade de exposição ao vírus, não seja o ideal neste momento de ascensão de casos e óbitos em 

Guarapuava e Irati. 

Outro ponto amplamente discutido e que tem preocupado os servidores, é o formato de escalas 

diárias, quando o indicado pelos órgãos de saúde são os formatos de escalas com um espaçamento maior 

entre os dias trabalhados, bem como a menor possibilidade de contato e revezamento diário entre as 

pessoas. 

Dessa forma, a solicitação deste órgão de representação é para que seja priorizada a segurança e 

a saúde das pessoas, sendo revista a decisão e o formato de escalas, priorizando o trabalho 

administrativo remoto para a maior quantidade possível de docentes, agentes universitários e 

estagiários, com expediente presencial em escalas reduzidas ao máximo e com o único objetivo de 

manter o atendimento “essencial” da Universidade. Sobre isso, lembramos ainda que, fazendo valer o 

poder discricionário dado pelo artigo 7º Decreto 4230/20, com nova redação dado pelo Decreto 5686/20, 

o retorno presencial do trabalho deve acontecer apenas onde e quando essencialmente necessário, em 

função de defender a saúde e a vida, ou seja, nos serviços essenciais, enquanto não houver controle total 

da Pandemia do Coronavírus. 

Também destacamos que a Unicentro deve garantir, em toda a instituição e sob sua 
responsabilidade, os equipamentos de Proteção Individual (EPIs) reconhecidamente efetivos quanto à 
proteção do Covid-19 e em quantidade necessária para todos os trabalhadores que venham a realizar 
atividades laborais presenciais, além dos equipamentos de proteção coletivos (EPCs), conforme Resolução 
632/2020 SESA, vez que a luz dos princípios constitucionais vigentes, não há autorização legal ou 
constitucional para que a Universidade ou até mesmo o Governo do Estado reduza a proteção do direito à 
vida ou atribua esta aos trabalhadores que estarão sendo expostos, conforme art. 37, §6º, da Constituição 
Federal de 1988. 

 
Pelo exposto acima, mui cordialmente e buscando resguardar a segurança e a saúde de docentes, 

agentes universitários e estudantes, encaminhamos esta solicitação a Vossa Senhoria e nos colocamos à 

disposição para o diálogo e quaisquer dúvidas que se apresentem. 

Atenciosamente, 

 

       
Danny Jessé Falkembach Nascimento 

Presidente do SINTESU 


