Fazenda Rio Grande, 25 de março de 2020.

Demonstrando nosso comprometimento com a sociedade, colaboradores, fornecedores e
clientes, gostaríamos de comunicar as medidas preventivas que estão sendo adotadas em
nossa fábrica para assegurar a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos em nosso negócio.
- Reduzimos o volume da nossa operação. Os setores administrativo e comercial da empresa
estão ajustados para atendimento na modalidade Home Office e alguns colaboradores entrarão
em férias a partir do dia 25/03 até o dia 06/04. Mesmo com as equipes ajustadas, todos os
setores estarão com pronto atendimento aos representantes e clientes através dos canais
habituais.
- Afastamos, através de férias ou banco de horas, todos os colaboradores que fazem parte do
grupo de risco (maiores de 60 anos e portadores de doenças crônicas), visando resguardá-los
de qualquer risco de contaminação.
- Nossos colaboradores e parceiros estão sendo instruídos e também possuímos informativos
sobre medidas de prevenção e orientação de combate ao Covid-19 por toda a empresa.
- Intensificamos os procedimentos de limpeza em todas as áreas comuns e disponibilizamos
álcool em gel em todos os departamentos e, principalmente, nas áreas de maior circulação de
pessoas.
- Estamos ainda realizando rodízios de escalas nas áreas de alimentação, fabril, de insumos e
de estoques, visando evitar aglomerações.

- Estamos também realizando medições periódicas da temperatura de nossos colaboradores
na fábrica, visando identificar possíveis alterações e salientamos que, até o presente momento,
nenhum colaborador apresenta sintomas relacionados ao Covid-19.
- Continuaremos atentos às recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para
atuarmos preventivamente ao avanço e para o controle desta epidemia. Havendo necessidade,
outras medidas poderão ser adotadas de acordo com novos panoramas e/ou orientações dos
órgãos competentes.
Desejamos que, brevemente, haja uma melhoria em todo este cenário que tanto nos preocupa.
Até lá, atuaremos com toda a responsabilidade e comprometimento que essa situação exige,
buscando resguardar não só a integridade dos nossos colaboradores e parceiros, como
também os empregos e a economia do nosso país.

