
 

 

COMUNICADO Nº: 010/2020                            Curitiba, 16 de março de 2020. 

Assunto: Informações sobre as medidas do Governo para combater a pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19)  

 

 

 

 

Prezados Gestores, 

Tendo em vista as discussões, dúvidas e incertezas que pairam sobre a pan-

demia do novo coronavírus (COVID-19) e os procedimentos que a administração pú-

blica adotará, informamos que a SEAP está participando das discussões com os de-

mais órgãos do Estado, e na parte relacionada aos servidores públicos quanto às me-

didas que serão adotadas. 

Conforme informações oriundas da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, 

até o momento, não há registro de nenhum caso de transmissão local e nem comuni-

tária do vírus no Estado do Paraná. Todos os casos são “importados”, totalmente con-

trolados e isolados. 

Não é construtivo o cenário de pânico e disseminação de informações 

equivocadas sem que a mesma tenha vindo de canais oficiais, por isso, o governo do 

estado está desenvolvendo uma série de materiais para orientar a população em geral 

sobre o novo coranavírus, como as pessoas podem se prevenir e evitar riscos 

desnecessários. O site www.coronavirus.pr.gov.br já está no ar e será atualizado de 

forma constante. Acompanhem as informações e repassem este endereço a todos os 

servidores para disseminar informações confiáveis e oficiais sobre o assunto. 

Não há, até o momento, orientação para alteração de rotina, a não ser 

higienização e adiamento de cursos/reuniões/eventos que possam ser poster-

gadas. Assim que obtivermos qualquer informação, encaminharemos aos Senhores. 
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Dúvidas relacionadas ao assunto e que impactam na rotina dos servidores, 

poderão ser encaminhadas pelas respectivas Chefias de RH ao e-mail 

drhseap@seap.pr.gov.br. 

 Atenciosamente, 

Luiz Gustavo Sulek Castilho 

Diretor de Recursos Humanos e Previdência 
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