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Prezados Colaboradores / Prestadores de Serviços, 

Diante da pandemia mundial do Coronavirus, e da determinação do Governo do Estado de Minas de 
decretar a ONDA ROXA no Programa Minas Consciente, o Instituto Yara Tupynambá, preocupado com 
a saúde e bem-estar de todos (prestadores de serviços, equipe técnica e comunidade) suspendeu, 
desde o dia 17/03/2021 as atividades presenciais, nas comunidades atendidas pelos projetos 
executados pela entidade.

Assim, entendendo que o momento atual, com a paralisação das atividades, pode trazer dificuldades 
de manutenção e até de subsistência dos prestadores de serviços, o Instituto Yara Tupynambá 
disponibiliza a seus parceiros, novo aporte de recurso financeiro, a título de adiantamento, que será 
definido pela Entidade e poderá ser solicitado ao setor financeiro, com desconto a ser realizado 
posteriormente.
 
A Entidade disponibilizará também, a cada prestador de serviços, cesta básica, como forma de auxílio 
emergencial.

Os prestadores de serviço também poderão se beneficiar de atendimento psicológico, fornecido pelas 
Psicólogas, Marli de Paula e Caroline Turatti, às segundas feiras, no período da manhã e da tarde, que 
deverá ser agendado previamente através dos telefones 99655-3265 ou 98581-5649.

Assim sendo, o Instituto Yara Tupynambá está aguardando a melhoria dos indicadores de saúde 
visando o retorno ao território e retomada das obras, entendendo que neste momento, a manutenção 
do distanciamento social é necessária para a saúde e bem estar de todos.

Para tal, é recomendada muita cautela no cuidado com a sua saúde e da coletividade. Assim, durante 
este período reforçamos que pratique as recomendações de prevenção e evite locais com aglomeração 
de pessoas.

Neste momento de grande expectativa e incertezas, é necessário reforçar ainda mais o espírito de 
solidariedade, auxílio mutuo, contando com sua tolerância e colaboração. 

A Entidade cuidará de manter-lhe informado acerca de novas medidas que venham a ser adotadas e 
aproveita para desejar votos de saúde a todos dos colaboradores e prestadores de serviço!!!
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