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                                   Juiz de Fora (MG), 31 de março de 2020. 
Of. Nº 0840/2020  
Do: Sindicato dos Empregados em Edifícios e em Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – 
SINDEDIF-JF 
Para: Condomínio 
Sr. SÍNDICO                           
                                              Prezado(a) Sr(a), 
                                              Cordiais saudações, 
 
CONSIDERANDO o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional por doença respiratória, causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS; 
  
CONSIDERANDO o compromisso desta entidade sindical com o bem estar 
de  seus representados; 
  
CONSIDERANDO  a Lei 13.979/2020 e Portaria Nº 356 de 11 de março de 2020, 
que dispõem sobre medidas  em face do Coronavírus; 
  
CONSIDERANDO  os Decretos Municipais nºs 13.893, 13.894 e 13.897, todos 
de 2020, da Prefeitura de Juiz de Fora, que dispõem sobre as medidas em face 
do Coronavírus. 
 
O Sindicato dos Empregados em Edifícios e em Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de Juiz de Fora – 
SINDEDIF-JF, seguindo orientação do Ministério Público do Trabalho, contida 
na NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020 - PGT/CODEMAT/CONAP,   
    
     vem recomendar a este Condomínio a adoção de medidas preventivas para 
evitar a expansão do novo coronavírus, como, por exemplo, a divulgação de 
informações úteis e necessárias à higidez da saúde de todos os cidadãos, 



especialmente nos ambientes de trabalho, bem como a observância de rígidos 
protocolos de segurança de acordo com os órgãos de saúde, entre outras medidas 
necessárias para impedir a transmissão da doença, a fim de oferecer segurança aos 
funcionários dos condomínios diante dos altos riscos de contaminação a que estão 
submetidos, assim como seus familiares e toda a população brasileira.  
 
Que sejam observadas, entre outras, as seguintes medidas recomendadas pelo 
Ministério da Economia em seu OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1088/2020/ME, datado 
de 27 de março de 2020:  
 
1 - Criar e divulgar protocolos para identificação e encaminhamento de 
trabalhadores com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus antes de 
ingressar no ambiente de trabalho. O protocolo deve incluir o acompanhamento da 
sintomatologia dos trabalhadores no acesso e durante as atividades nas 
dependências das empresas;  
 
2 - Orientar todos os trabalhadores sobre prevenção de contágio pelo coronavírus 
(COVID 19) e a forma correta de higienização das mãos e demais medidas de prevenção;  
 
3 - Instituir mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores possam reportar aos 
empregadores se estiverem doentes ou experimentando sintomas;  
 
4 - Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de água e 
sabão em intervalos regulares. Caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar 
imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70%;  
 
5 - Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos;  
 
6 - Manter distância segura entre os trabalhadores, considerando as orientações do 
Ministério da Saúde e as características do ambiente de trabalho;  
 
7 - Emitir comunicações sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e 
apertos de mão;  
 
8 - Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre 
trabalhadores e entre esses e o público externo; 
 
9 - Priorizar agendamentos de horários para evitar a aglomeração e para distribuir o fluxo 
de pessoas;  
 
10 - Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando 
concentrá-la em um turno só;  
 



11 - 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;  
 
12 - Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários;  
 
13 - Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar tocar superfícies com alta 
frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos etc;  
 
14 - Reforçar a limpeza de pontos de grande contato como corrimões, banheiros, 
maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, mesas, cadeiras, etc; e  
 
15 - Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho de ar 
condicionado, evitar recirculação de ar e verificar a adequação de suas manutenções 
preventivas e corretivas.  
 
                    Certos de que estamos cumprindo o nosso dever de orientar os 
trabalhadores e alertar os síndicos e condôminos, antecipamos os nossos 
agradecimentos e renovamos-lhe nossos protestos de distinta consideração e 
elevada estima. 
 
                                                       ATENCIOSAMENTE 

 
 
Luiz José da Silva - Presidente                       JOÃO BATISTA DE MEDEIROS 
                                                                    Advogado integrante do Departamento Jurídico do Sindedif-JF                                                                                           

 


