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Balneário Piçarras, 23 de Março de 2020. 
 

 
COMUNICADO 

 

 

Em resposta à pandemia de Covid-19 que atinge o Brasil, a Arxo Industrial do 

Brasil S/A reitera sua preocupação e prioridade com o bem-estar e a 

segurança de seus colaboradores, clientes e de toda sociedade. 

 

Por isso, em conformidade com as determinações das autoridades de saúde 

constituídas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e instituições 

brasileiras, federais e locais, criamos um Grupo de Trabalho de Monitoramento 

do Coronavírus, além de adotar medidas de afastamento de colaboradores, 

higiene e segurança em nossas instalações, conforme abaixo: 

 

Funcionamento da fábrica: Redução gradativa da capacidade operacional de 

nossa unidade em Balneário Piçarras/SC, ao nível mínimo necessário para sua 

operação e segurança técnica; 

 

Home office: Implantação do trabalho remoto para alguns colaboradores, com 

suporte para execução e segurança de suas funções; 

 

Colaboradores em situação de risco (idosos, gestantes e crônicos): para os 

profissionais que atuam nas áreas administrativas, implantamos o regime de 

home office; em relação aos profissionais da área industrial, afastamos 100% os 

colaboradores com situações de risco; 

 

Intensificação da comunicação direta com os colaboradores: por meio de 

canais internos de comunicação, e-mail institucional, cartaz mural, “gestor equipe”. 

Compartilhamento, com maior frequência, de atualizações, acontecimentos 

importantes e dados oficiais, garantindo a segurança dos colaboradores e 

evitando a disseminação de fake news; 

 

Ações restritivas: proibição da entrada de fornecedores ou prestadores de 

serviços com sintomas de gripe e suspensão de todas as atividades coletivas; 

 

Orientações sobre hábitos de higiene e comportamento: criação e divulgação 

de material com informações de boas práticas de prevenção e higiene, 

cumprimentos e aglomerações em todas nossas dependências; 
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Limpeza e desinfecção: disponibilização de álcool em gel, aumento na 

frequência de limpeza e higienização de nossas instalações, em especial nos 

locais de uso coletivo.  

 

Plano de contingência: o Grupo de Trabalho contra o Coronavírus está 

desenvolvendo o plano de contingência, contemplando medidas ainda mais 

extremas que visam antecipar ações necessárias conforme a evolução da 

Pandemia. 

 

Além destas e de outras ações já implantadas, a Arxo Industrial do Brasil S/A 

informa que o Grupo de Trabalho criado em virtude da pandemia de Coronavírus 

no Brasil acompanha constantemente a evolução do vírus no país. Nesse sentido, 

novas medidas preventivas podem ser implementadas imediatamente, reforçando 

ainda mais a segurança e bem-estar dos seus colaboradores e de toda a 

sociedade. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Comitê para Gestão Covid-19. 
 

 


