
A lei 13.979/2020 dispõe sobre as medidas de saúde pública 
para combater o coronavírus. Os ministérios da Saúde e da 
Justiça e Segurança Pública definiram os critérios para 
situações de quarentena e isolamento compulsórios 
(obrigatórios). As regras estão sendo usadas para enfrentar 
o novo coronavírus. O texto foi publicado no "Diário Oficial 
da União".

A IBE está acompanhando o assunto e manterá a 
comunicação alinhada entre todos. Um comitê se reunirá 
regularmente para tomada de decisões que afetem nossas 
pessoas e nossos negócios. Vamos evitar o alarmismo e 
fortalecer os protocolos de prevenção, vigilância ativa e 
contingencial. 

Neste aspecto, evite o compartilhamento de informações 
sem confirmar antes. 

PRATIQUE O AUTOCUIDADO E 
MANTENHA A CALMA 

Trabalhar de casa é uma das saídas para diminuir o contágio 
do novo coronavírus. Confira as recomendações de 
especialistas sobre o home office. 

Com a escalada de casos confirmados do novo coronavírus 
no Brasil, a recomendação para evitar aglomerações e 
diminuir as chances de contágio nos levou a liberar nossas 
equipes para o teletrabalho. 

HOME OFFICE COMO ESTRATÉGIA 
DE COMBATE À PANDEMIA 



Todos devem ficar em casa. Aglomeração 
de pessoas em reuniões, comemorações, 
restaurantes, bares, cinemas, escolas e 
outros, são ambientes propícios à 
proliferação do vírus. Se precisar sair, 
tome todas as medidas de proteção para 
não ser infectado e ser um agente de 
transmissão. 

Tudo o que não for urgente deve ser 
resolvido em outro momento. É tempo de 
dedicarmos conjuntamente à solução do 
problema. Vamos fazer nossa parte e nos 
dedicar só ao que for extremamente 
necessário. 

DICAS PARA A

EFETIVIDADE DA AÇÃO: 

E JÁ QUE VOCÊ ESTÁ

Procure manter a rotina de trabalho. Veja a dica da 
professora de Gestão de Pessoas, Ligia Molina. “Tente 
manter a rotina normal”. Mesmo em casa, é importante se 
trocar como se fosse para o escritório. Não precisa colocar 
terno e gravata ou jeans e tênis, salto alto e essas coisas. 
Mas, é bom estar arrumado para o dia e para uma eventual 
videoconferência. A prática também ajuda a manter a 
confiança e evita a preguiça. 

Evite comprar o desnecessário. 
Não sabemos quanto tempo vai durar a 
situação, mas sejamos conscientes com o 
próximo e com o ambiente. 
Consumo, só se for responsável 

Não há exceções em caso de pandemia. 
Vamos fazer nossa parte e cumprir todas 
as recomendações das autoridades 
competentes para lidar com a doença. 
Não queremos ser a próxima vítima, nem 
transmitir o vírus para nossos familiares, 
amigos, parceiros de trabalho ou à 
comunidade.  



SOBRE O
CORONAVÍRUS

TRANSMISSÃO

“Aproveite para praticar o autoconhecimento”. Entenda o 
seu pico de produtividade para aproveitar a melhor 
dinâmica de trabalho. Algumas pessoas são mais produtivas 
de manhã e quando interagem com colegas. Outros 
preferem a tarde, em silêncio ou com música ambiente. A 
flexibilidade do home office permite que o profissional 
entenda como é seu ideal de trabalho e extraia o melhor 
possível. 

Fazer breves reuniões para começar e finalizar o dia pode 
ser útil para a equipe ficar atualizada do contexto geral e 
tirar a sensação de isolamento.  A medida também ajuda a 
marcar o início e o fim do expediente, para manter os 
horários dedicados ao trabalho bem delimitados.  

“Aproveite para praticar o autoconhecimento”. Entenda o 
seu pico de produtividade para aproveitar a melhor 
dinâmica de trabalho. Algumas pessoas são mais produtivas 
de manhã e quando interagem com colegas. Outros 
preferem a tarde, em silêncio ou com música ambiente. A 
flexibilidade do home office permite que o profissional 
entenda como é seu ideal de trabalho e extraia o melhor 

O coronavírus (COVID-19) integra uma ampla família de vírus que pode 
causar várias consequências à saúde, desde um resfriado comum até 
doenças mais graves, podendo levar o paciente a óbito em alguns casos. 

O contágio ocorre a partir de pessoas infectadas. A doença pode se 
espalhar desde que alguém esteja a menos de 2 metros de distância de 
uma pessoa com a doença. A transmissão pode ocorrer por gotículas de 
saliva, espirro, tosse ou catarro, que podem ser repassados por toque ou 
aperto de mão, objetos ou superfícies contaminadas pelo infectado. A 
maioria das gripes acontece da mesma forma. Entretanto, o coronavírus 
causa a síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV). 



SINTOMAS

COMO PREVENIR? 

Os sintomas mais comuns do COVID-19 são: 

Febre

Dor de Garganta 

Tosse Seca 

Cansaço

Congestão Nasal 

Esses sintomas geralmente são leves e aparecem gradualmente. 
Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas. A 
maioria delas (cerca de 80%) se recupera da doença sem a necessidade 
de qualquer tratamento especial.  

O Ministério da Saúde estima que os pacientes mais jovens são os mais 
passíveis de não apresentar qualquer sinal da doença. 

Todas as pessoas que apresentarem sintomas ou estiveram com 
pessoas contaminadas devem procurar atendimento médico. 

O Ministério da Saúde explica que não há medicamento, substância, 
vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção 
pelo novo coronavírus e indica as seguintes medidas de prevenção: 



O USO DE ÁLCOOL GEL 
PARA PREVENÇÃO AO 
CORONAVÍRUS É EFICAZ? 

Sim. De acordo com o Conselho Federal de Química, o álcool gel é 
“eficiente desinfetante de superfícies/objetos e antisséptico para a 
pele”. O grau alcóolico recomendado para o efeito é de pelo menos 70%

Todas as medidas visam a segurança pessoal de nossos times de 
trabalho. Em caso de dúvidas ou problemas, pedimos que falem 
conosco. 

Vamos juntos enfrentar e vencer mais esse desafio! . 

Lavar as mãos frequentemente com 
água e sabonete por pelo menos 20 
segundos, ou usar desinfetante para 
as mãos à base de álcool quando a 
primeira opção não for possível; 

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca 
com as mãos não lavadas; 

Evitar contato próximo com 
pessoas doentes; 

Ficar em casa quando estiver 
doente; 

Não compartilhar copos, talheres e 
objetos de uso pessoal; 

Limpar e desinfetar objetos e 
superfícies tocados com frequência. 

Manter ambientes bem ventilados e 
higienizar as mãos após tossir ou 
espirrar. 

Usar um lenço de papel para cobrir 
boca e nariz ao tossir ou espirrar, e 
descartá-lo no lixo após o uso; 

O USO DE ÁLCOOL GEL 
PARA PREVENÇÃO AO 
CORONAVÍRUS É EFICAZ? 

Sim. De acordo com o Conselho Federal de Química, o álcool gel é 
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Todas as medidas visam a segurança pessoal de nossos times de 
trabalho. Em caso de dúvidas ou problemas, pedimos que falem 
conosco. 

Vamos juntos enfrentar e vencer mais esse desafio! . 



COMO SER PRODUTIVO EM

HOME OFFICE 

UTILIZE FERRAMENTAS CORRETAS 

COMO SER PRODUTIVO EM

HOME OFFICE 

UTILIZE FERRAMENTAS CORRETAS 

Prezado colaborador nesse momento precisamos focar no trabalho em 
home office para evitar a propagação do novo Covid-19. Como nem 
todo mundo está acostumado a essa modalidade de trabalho, reunimos 
dicas dos maiores especialistas do mercado. 

Hoje nós temos as principais ferramentas do mercado com o 
maior player do mundo. 

O nosso sistema de e-mail é gerenciado pelo Google pela 
ferramenta do GSuite. Por isso, temos ferramentas de 
trabalho à nossa disposição para superar esse momento. 

O Escritório Virtual no workplace é um espaço para interagir e 
comunicar com todos da equipe durante o seu horário de trabalho. 

Caso precise de um treinamento, acesse o link abaixo.
https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/training/ 

Se você tem um horário fixo de trabalho, 
deve cumpri-lo rigorosamente também 
quando está trabalhando de casa. Você já 
deve ganhar alguns bons minutos por não 
ter de pegar trânsito. 

Cumpra seu horário 

Evite a TV se no escritório você trabalha 
sem ela. Para as redes sociais e internet 
em geral, a regra é a mesma. Sem abuso. 

Evite interferências 

Não custa lembrar, mesmo que você 
esteja em home office, assuntos sigilosos 
da empresa continuam sendo sigilosos e 
devem ser tratados com muito cuidado 
sempre. 

Tenha cuidado com as informações 

Por fim, uma boa comunicação, confiança 
e compromisso com os seus colegas e 
gestor é de extrema importância nesse 
momento, estamos juntos, lutando para 
melhorar a economia e prevenção da 
nossa e de toda saúde da comunidade. 

Comunicação constante, confiança e 
compromisso 

O local de trabalho também deve ser 
muito bem escolhido. É um importante 
também procurar um ambiente silencioso, 
iluminado e ergonômico para trabalhar – 
sempre que possível. “Não recomendo de 
forma alguma utilizar a cama para isso”, 
diz Josy. 

Escolha um local 

Um cuidado especial para quem não mora 
sozinho e tem família em casa durante o 
expediente é avisar a todos que você está 
trabalhando. Se for possível, mantenha a 
porta fechada para se concentrar melhor. 
Claro que tudo isso depende da situação 
de cada um. Quem tem filhos pequenos 
em casa vai precisar de uma dose extra de 
capacidade de adaptação. 

Avise seus familiares 


