
 
 

 

 

COMUNICADO 

Prezados, 

 

O GRUPO SEI, vem acompanhando diariamente o assunto que preocupa a todos a nível 

Mundial, de um vírus denominado “Coronavírus”, que vem ocorrendo registros de 

contaminações principalmente na Europa, Ásia e Estados Unidos. Dada a globalização e a 

facilidade de locomoção nos tempos atuais é natural que o vírus tenha uma amplitude maior de 

contágio, podendo atingir inclusive o nosso país.  

Considerando que nossa principal área de atuação é no Espírito Santo, nossa equipe do 

SESMT vem monitorando e atualizando dados a respeito dos contágios, no qual até a data 

18/03/2020 foram confirmados 8 casos em nosso estado. 

É importante destacar que estes casos foram oriundos de pessoas que visitaram países com 

um nível de contágio maior, porém todos estão sendo acompanhados pelas autoridades de 

saúde, que mantém todas as precauções necessárias para evitar a sua proliferação. 

Em tempos modernos que vivenciamos é natural que uma grande massa de informação chegue 

até nós através de mídias sociais, Whatsapp e outros meios virtuais. Que por muitas vezes nos 

trazem informações que não são fidedignas e/ou atualizadas, podendo gerar uma sensação 

maior de insegurança. 

Neste sentido e com toda atenção que o assunto requer, acompanhando as orientações do 

Ministério da Saúde, o Grupo SEI está adotando as seguintes medidas para o assunto: 

 Suspensão momentâneas de reuniões com terceirizados, fornecedores e agentes 

externos; 

 Divulgação e conscientização aos nossos colaboradores a respeito dos bons hábitos de 

higiene pessoal e contatos com terceiros, através do sitio eletrônico: 

www.seiinteligencia.com.br/coronavirus; 

 Estrutura de atendimento através do SESMT para esclarecimentos de dúvidas, 

orientações e acompanhamento em casos suspeitos de contaminação; 

 Identificação e mapeamento das ações protocolares protetivas de nossos clientes, 

sendo adotada as providências necessárias conforme cada ambiente de trabalho; 

 O número de atendimento é o 027- 3328-7228, ramal 227/228 ou através do número 

móvel: 27-99840-6534 (Possuí WhatsApp). 

Ressaltamos também, que caso qualquer colaborador tenha tido contato com casos suspeitos 

ou visitado os países de risco supracitados, pedimos que entrem em contato com o SESMT da 

empresa para orientações. 

Estamos todos imbuídos em ações para prevenção a propagação do Coronavírus, mas 

principalmente pensando no Zelo da Saúde de todos.  

 

Atenciosamente, 

Diretoria Executiva do Grupo SEI. 


