COMUNICADO Nº. 004/2020 – DIREX/UNISOL
Manaus, 04 de maio de 2020.
CORONAVÍRUS (Covid-19): FUNDAÇÃO UNISOL ADOTA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA.

MEDIDAS

TEMPORÁRIAS

PARA

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 11 de março de 2020,
pandemia de disseminação da doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2.
CONSIDERANDO as recomendações dos governos Federal, do Estado e do Município com relação à pandemia
da Covid-19.
CONSIDERANDO as medidas de contenção e prevenção à Covid-19 decretadas pela Universidade Federal do
Amazonas (UFAM).
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação
de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo
coronavírus (2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”.
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, que Declara Estado de Calamidade Pública, para os fins do
artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado
do Amazonas.
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.145, que prorroga a suspensão das atividades que especifica, no
âmbito do Estado do Amazonas, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse da coletividade, na prevenção e no contágio do
Coronavírus. Em razão do mais recente decreto do Governo do Estado, que prorrogando as medidas de
isolamento social, a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol) comunica que, a princípio,
permanecerão suspensos os atendimentos presenciais na sede da fundação até o dia 31/05/2020.
Neste período, toda a equipe da sede da Unisol continuará realizando as suas atividades de forma flexibilizada
por meio de trabalho remoto/home office e estará à disposição para atendimento nos mesmos horários em que
realizava a sua atividade presencial, ou seja, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Os colaboradores da UNISOL (sede) trabalharão de forma presencial as segundas, quartas e sextas-feiras. E
nas terças e quintas-feiras, as equipes realizarão as atividades no modelo home office (atendimento remoto, em
suas respectivas casas) no horário comercial, já especificado anteriormente.
Pedimos a gentileza de, durante esse período de pandemia, buscando preservar a saúde de todos, que os
contatos sejam feitos por meio de celular, e-mail, whatsapp e zoom, ou outro meio de comunicação tecnológico,
evitando o contato presencial.
A prevenção só é realmente efetiva quando todos se dispõem a tomar precauções em conjunto. Contatos:
A Covid-19 é uma doença grave, com transmissão comunitária.
Prof. Dr. Luiz Roberto Coelho Nascimento
Diretor Executivo
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Fone/Fax: 092-2123-8354

Serão mantidas as seguintes medidas:
1 - Funcionários contratados em regime CLT e estagiários lotados nos projetos apoiados pela UNISOL/UFAM
deverão seguir as orientações da coordenação geral dos seus respectivos projetos. Ocorrências e casos
suspeitos deverão ser notificados à UNISOL imediatamente.
2 – Até que perdure essa situação, solicitações relacionadas aos projetos deverão ser encaminhadas de forma
digital para o seguinte e-mail: protocolounisol@riosolimoes.org.br.
3 – Em caso de esclarecimentos ou dúvidas pertinentes a operacionalização das atividades, entre em contato
com a equipe da UNISOL, cujos telefones e e-mail’s seguem disponibilizados abaixo. Agradecemos a
compreensão de todos e solicitamos colaboração neste momento delicado.
Direção Executiva Prof. Dr. Luiz Roberto Coelho Nascimento – Diretor Executivo – saint_louis@uol.com.br
Gerencia de Contratos e Convênios
Thiciana Siqueira – Gerente – (92) 9 9240-4890
Execução de Projetos
Alansander Vieira – Analista de Compras
Douglas Barbosa – Analista de Licitação
Miriã Bezerra – Analista de Execução
Rosiane Gomes – Analista de Licitação Prestação de Contas
Adalgisa Barroso – Analista de Prestação de Contas
Irama Abreu – Analista de Prestação de Contas
riosolimoes@riosolimoes.org.br| (92) 9 98412-7813
Gerencia Administrativa e Financeira
Abdonei Batista – Analista Financeiro
Anderson Pereira Goes – Assistente Financeiro
Bernardo Morais – Analista de Arquivos
Joelma Fonseca – Analista de Gestão de Pessoas
Wilker Mendonça – Analista de Gestão de Pessoas
riosolimoes@riosolimoes.org.br | (92) 9 98403-9053
Contabilidade
Armando Lima do Nascimento – ME – armando@riosolimoes.org.br | (92) 9 9284-1415
Mônica Oliveira – Assistente de Contabilidade – monicaoliveira@riosolimoes.org.br | (92) 9 9465-2368
Suporte de TI
Cleb Soares - Analista TI
ti@riosolimoes.org.br | (92) 9 9321-5737
Diretoria Executiva | Fundação Unisol.
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