São José dos Pinhais, março de 2020.
Caros Clientes, Fornecedores e Parceiros,
Segurança alimentar e qualidade de produtos sempre fizeram parte de nossa história,
cultura e rotina diária, uma vez que nossa Missão é “Ofertar alimentos saudáveis e práticos,
respeitando a vida e os seres humanos” e um dos nossos Princípios da Ação Organizacional diz
que “Todas as nossas ações levam em conta a preservação do meio ambiente, a saúde e o bem
estar das pessoas e gerações futuras”.
Neste momento da pandemia de Covid-19, estamos intensificando nossos esforços e
seguindo todas as diretrizes das autoridades sanitárias brasileiras para continuar nossa
produção e atividades com o máximo de segurança.
Em colaboração com nossa equipe de Medicina do Trabalho, tomamos uma série de
medidas extras para proteger a saúde de nossos colaboradores, como:
•
•
•
•
•
•
•

Instruções contínuas a todos sobre os procedimentos de higiene;
Home office para gestantes e outros considerados como parte de grupos de risco;
Medidas de higiene e limpeza extras nas nossas instalações;
Disponibilização de álcool gel individual e em grandes frascos em todas as salas de
reunião, portarias e refeitórios;
Levantamento de informação de saúde dos colaboradores através de questionário
específico elaborado pela área médica;
Cancelamento de visitas com substituição de atendimento de forma virtual;
Suspensão de viagens nacionais e internacionais que exijam passagem por aeroportos
e/ou rodoviárias.

As equipes de produção serão continuamente racionalizadas para que a empresa
possa funcionar apenas com o número de colaboradores essenciais para suas atividades
normais e vamos adaptar imediatamente as atividades da companhia sempre que houver
novas determinações das autoridades competentes.
Toda equipe Nutrimental está engajada em realizar medidas preventivas adicionais
para garantir a a saúde e segurança dos colaboradores e daqueles que estão perto de nós.
Estamos acompanhando a evolução da situação e esperamos que você, sua família e
equipe também estejam tomando as medidas necessárias para se manterem seguros!
Nossa confiança é que, juntos, podemos superar essa pandemia!
Atenciosamente,
João Guilherme Brenner
Diretor Presidente

