
 

Bagé, 27de fevereiro de 2021 

 

 

Prezada Comunidade Acadêmica do Campus Bagé! 

 

Na noite de ontem, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria 

Estadual da Saúde e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, emitiu a Nota1 Nº 32, do 

COE/RS, sobre o alerta de aceleração de disseminação do SARS-CoV-2 em todo nosso 

Estado. 

Por intermédio desse alerta, e da iminente preocupação pela vida de todas as pessoas 

que vivem no Estado do Rio Grande do Sul, foi instituída a bandeira preta em todo território 

gaúcho a partir de hoje, 27 de fevereiro de 2021, como também a suspensão temporária do 

sistema de cogestão regional2. 

Nesta semana, o governo do Estado emitiu 04 (quatros) decretos estaduais impondo 

novos procedimentos de biossegurança para o controle da epidemia em solo gaúcho, a 

saber, os Decretos Nºs 55.766, 55.768, 55.769, de 22 de fevereiro, e, especificadamente 

em relação às atividades acadêmicas, o Decreto Nº 55.767, que alterou o Decreto Nº 

55.465, estabelecendo, a partir de então, normas aplicáveis às instituições e 

estabelecimentos de ensino públicos e privados do Rio Grande do Sul. Neste sentido, 

destacamos que Governo do RS passa a permitir atividades presenciais, 

independentemente da cor de bandeira, somente para a Educação Infantil e para os 1º e 

2º anos do Ensino Fundamental. Para os demais níveis de ensino, as atividades 

presenciais seguem proibidas em regiões com bandeira preta. 

Diante deste grave cenário que se anuncia em todas as cidades, onde existem campi 

da UNIPAMPA, a Equipe Diretiva do Campus Bagé, preocupada com a vida e a saúde de 

seus servidores (docentes e técnicos-administrativos), discentes e terceirizados, 

estabelece que:  

- Fica proibido o acesso ao Campus de 01 a 07 de março ou enquanto durar o 

estado de alerta (bandeira preta) no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 
1 https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/25160234-nota-coe-alerta-maximo-25-02-2021.pdf  
2 https://www.estado.rs.gov.br/governo-suspende-cogestao-e-coloca-todo-o-rs-em-bandeira-preta-a-partir-
de-sabado-para-conter-avanco-da-pandemia  

https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/25160234-nota-coe-alerta-maximo-25-02-2021.pdf
https://www.estado.rs.gov.br/governo-suspende-cogestao-e-coloca-todo-o-rs-em-bandeira-preta-a-partir-de-sabado-para-conter-avanco-da-pandemia
https://www.estado.rs.gov.br/governo-suspende-cogestao-e-coloca-todo-o-rs-em-bandeira-preta-a-partir-de-sabado-para-conter-avanco-da-pandemia


Esta determinação está em consonância com as deliberações encaminhadas às 

Equipes Diretivas pela PROAD/UNIPAMPA, reafirmamos que:  

- Trabalhadores terceirizados de serviço continuado: 

- Vigilância (seguem normalmente por ser essencial);  

- Portaria (seguem normalmente por ser essencial);  

- Limpeza (idem ao da Portaria, será organizado o rodízio quando necessário em 

decorrência de alguma circulação mínima devido às pesquisas – banheiros principalmente); 

- Motoristas (todos os deslocamentos estão suspensos neste período); 

- Trabalhador Agropecuário (não serão necessários neste período, segue a 

especificidade e necessidade local em forma de rodízio); 

- Manutenção (não diferente dos demais, porém como existe a questão da 

eletricidade, e algumas unidades possuem pesquisas em andamento e não podem parar, 

segue o sistema de demanda através de plantão em caso de necessidades urgentes); 

Neste caso o oficial deverá ir junto para suporte ao eletricista. 

 

Obs.: para todos os casos, solicitamos total observância e cumprimento ao 

protocolo existente quanto aos EPIs, e ressaltamos que neste período não haverá 

nenhum prejuízo aos trabalhadores, por estarmos tratando de uma excepcionalidade 

ao cumprimento do decreto do governo do Estado, no entanto, eles deverão ficar à 

disposição da unidade, pois não estarão de folga3. 

 

Para aqueles que julgarem indispensável, imprescindível e intransferível a circulação 

no Campus Bagé durante esse período, solicitamos que justifiquem a sua solicitação, via 

e-mail, à Equipe Diretiva do Campus Bagé. 

O acesso ao Campus, aos servidores solicitantes, será permitido se a Equipe Diretiva 

julgar imprescindível o trabalho a ser desenvolvido. 

 

 

EQUIPE DIRETIVA – Campus Bagé  

 
3 Excerto do e-mail encaminhado pela PROAD/UNIPAMPA para a Equipe Diretiva – Campus Bagé em 27 de fevereiro 
de 2021. 


