
                                             Piracicaba, 11 de março de 2021 

Pandemia de Coronavírus 

Brasil registra record de mortes. 

É preciso redobrar os cuidados! 
Infelizmente, o Brasil registrou nesta última quarta-feira, dia 10 de março, 2.349 mortes em 

24 horas, novo recorde desde início da pandemia do coronavírus. Além disso, o país já 

contabilizou 11.205.972 casos e 270.917 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, 

segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Pior é que casos e mortes 

apresentam tendência de alta. É preciso redobrar os cuidados, uma vez que o nosso 

setor é essencial e as atividades continuam! 

Por isso, mais do que nunca, é preciso redobrar os cuidados no nosso dia a dia, tanto na 

empresa como fora dela. Por exemplo, no deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa, 

principalmente se utilizar transporte público, e nas idas sejam em supermercados, 

farmácias,... e evitar o máximo aglomerações.  

É preciso tomar cuidados, como manter um distanciamento sempre que possível, como nos 

refeitórios, assim como sempre lavar bem as mãos e utilizar máscaras, que devem ser 

substituídas com frequência. É importante que as empresas continuem 

disponibilizando material de higiene a todos em seus locais de trabalho, como 

sabonete e água à vontade para higienização das mãos, além de álcool em gel nos 

diversos setores das empresas, evitando que possam ser contaminados enquanto 

trabalham. Qualquer anormalidade, nos comunique.  

O coronavírus só acessa o nosso organismo pela boca e narinas. Portanto, evitar colocar a 

mão sem estar limpa no rosto é fundamental para evitarmos contrair a covid-19. No caso de 

qualquer sintoma, procure uma unidade de saúde ou o setor ambulatorial da sua empresa.  

A vacinação, que poderá reduzir os casos ainda está à conta gotas. Portanto, esperamos que 

todos entendam a importância de continuar cumprindo à risca estas medidas, que visam 

contribuir para combater essa pandemia.  

Somente cumprindo as orientações de prevenção à saúde vamos evitar a contaminação.   

Reforçamos que o momento é de nos mantermos unidos para superar esta pandemia. 
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