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OF/FPTI-BR/059/2022 

 

Foz do Iguaçu, 1º de fevereiro de 2022. 

 

 

A Sua Magnif icência  

LUIS EVÉLIO GARCIA ACEVEDO 

Reitor Substituto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

– UNILA 

Universidade Federal de Integração Latino-Americana –  UNILA  

Avenida Silvio Américo Sasdel l i,  nº 1842, Vila A  

85866000 - Foz do Iguaçu/PR 

RESPOSTA AO OFÍCIO 13/2022/REITORIA.  

 

Senhor Reitor, 

 

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil  (Fundação PTI-BR) 

apresenta seus cumprimentos e vem, em resposta aos questionamentos 

real izados acerca das medidas de segurança adotadas pela Fundação PTI-

BR para o enfrentamento da pandemia ocasionada por COVID-19, enfatizar 

que foi seguido estritamente o estabelecido nos decretos municipais 

vigentes relacionados ao tema, adotando, entre demais medidas, as 

principais l istadas a seguir: 

a)  Termo de Responsabil idade Sanitária mantido sempre 

atualizado; 

b)  Obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências do 

Parque, inclusive nas estações de trabalho; 

c)  Disponibi l ização de álcool em gel dentro dos ônibus e nos 

principais acessos às edif icações do Parque;  

d)  Divulgação e incentivo de ações para prevenção ao contágio 

nas telas sociais e canais internos de comunicação;  

e)  Respeito às condições de distanciamento e às capacidades 

máximas de lotação dos ambientes, bem como a respectiva 

proporcionalidade exigida em cada decreto; 

f)  Acompanhamento constante dos números de casos na cidade 

e consequente adoção de medidas de mitigação de riscos de 

contágio entre colaboradores, como, por exemplo, a  

priorização da adoção do modelo de trabalho em home office. 

Atualmente, com o aumento dos casos de covid no município,  

estão sendo realizadas, de forma presencial, apenas 

atividades essenciais de manutenção e operação do Parque 

até 6 de fevereiro 2022, bem como, nesse período, viagens 

e participações em eventos também estarão restritas às 

essenciais.  
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Além de seguir estri tamente o estabelecido nos decretos, a Fundação 

PTI-BR tem adotado, como padrão, proceder com a testagem dos 

colaboradores sintomáticos e assintomáticos que t iveram contato com casos 

posit ivos da doença, promovendo seu consequente isolamento através do 

trabalho remoto. 

A Fundação PTI-BR não pode exigir que as demais instituições 

locadas no Parque também sigam as recomendações dos decretos, no 

entanto, pode cobrar essa conduta dos terceirizados que prestam serviços 

no PTI-BR, entre eles, restaurantes e lanchonetes,  o que tem sido feito por 

meio dos f iscais dos contratos.  

No caso de não cumprimento das recomendações por parte das 

terceirizadas, as sanções cabíveis previstas em cada contrato poderão ser 

aplicadas. 

Ainda, cabe destacar que o Complexo Turístico Itaipu, cuja gestão é 

feita pela Fundação PTI-BR, foi pioneiro na adoção de medidas e obtenção 

da certi ficação de responsabil idade sani tária e selo de ambiente protegido, 

tornando-se o primeiro atrativo de Foz do Iguaçu a receber esta chancela, 

em julho de 2020, possibi l itando a retomada do turismo de forma 

responsável e segura.  

Em caso de dúvidas, a Fundação PTI-BR coloca-se à disposição para 

eventuais esclarecimentos e tratativas. 

  

Atenciosamente, 

 

 

Flaviano da Costa Masnik  

Diretor Administrativo-Financeiro 

 

 

 

 

Eduardo Castanheira Garrido Alves  

Diretor Superintendente 
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