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NOTA FAPECE 

Aos nossos participantes, parceiros e colaboradores, 

Diante do atual cenário da COVID-19, qualificada como pandemia 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e das recomendações 

e diretrizes dia-a-dia repassadas pelo Ministério da Saúde e outras 

autoridades estaduais e municipais brasileiras, vimos relatar as 

medidas já adotadas e as que poderão ser adotadas, de acordo 

com as recomendações das autoridades responsáveis. 

Todas as providências necessárias à redução do risco de 

disseminação do novo coronavírus com vistas à garantia do bem 

estar de nossos participantes, colaboradores e da comunidade, 

bem como da manutenção de nossas atividades profissionais, 

assegurada a qualidade e excelência no atendimento a nossos 

participantes estão sendo tomadas com o devido zelo e 

responsabilidade. 

Nesse sentido, reforçamos nossas rotinas internas de higienização 

dos ambientes e farta disponibilização de álcool gel para uso nas 

dependências da entidade e estamos adotando a política de 

privilegiar reuniões à distância (vídeo ou teleconferência) e de 

postergar a participação em eventos com número elevado de 

participantes. 

Em nosso Plano de Contingências estamos nos preparando para 

garantir a continuidade dos trabalhos à distância (tele trabalho ou 

home office), se necessário, sem prejuízo de nossa principal 

missão e regular continuidade na prestação de nossos serviços. 

Novas medidas eventualmente necessárias serão previamente 

comunicadas por meio desse canal. 

Enfatizamos que todos os nossos canais de comunicação 

permanecem e permanecerão funcionando normalmente, com 

atendimento pelos telefones (85) 3244-6557 ou (85) 3261-

4689 e e-mail fapece@fapece.com.br. 
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Esperamos que todos passemos bem, com saúde e rapidamente 

por esse momento de emergência global e permanecemos à 

disposição. 

  

A Diretoria 
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