Altra Industrial Motion Brazil S.A.
Avenida João Paulo Ablas, 2970
Jardim da Glória, Cotia - SP, 06711-250 – Brazil

Prezado Parceiro Comercial,

Em razão da crescente disseminação do COVID-19 no Brasil e o
posicionamento das autoridades nacionais de saúde, preventivamente, a Altra
Brasil reforça o seu comprometimento e a sua preocupação quanto às
medidas de segurança, prevenção e cuidado, para assegurar o bem estar de
seus colaboradores, parceiros e a sociedade em geral.
Ressalvamos que segurança, proteção e bem-estar são parte integrante de
nossos valores, assim adotamos um Plano de Contingência, seguindo as
orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
Nosso Plano de Contingência, inclui:
• Permitir o trabalho remoto de nossos colaboradores;
• Fornecer aos nossos colaboradores e prestadores de serviço, informações e
melhores práticas para evitar a propagação de qualquer doença;
• Limitar todas as viagens de negócios, incentivando a comunicação via
ferramentas eletrônicas;
• Suspendemos a participação do nosso time em todo e qualquer evento
externo, palestras, congressos, treinamentos e visitas técnicas.
A Altra Brasil informa que se trata de uma medida preventiva e a situação será
continuamente analisada, acompanharemos atentamente os desdobramentos
relativos ao novo Corona vírus através dos órgãos oficiais e seguindo
rigorosamente suas recomendações.
Estamos realizando os máximos esforços para manter os fluxos produtivos sem
impactos para nossos clientes, fornecedores e colaboradores.
Ficaremos gratos e a disposição em atender condições especiais que exijam
maior atenção em nossa cadeia produtiva.
Estamos vivendo um momento único da história recente.
Somente com união e cooperação mútua iremos superar este capítulo de nosso
tempo.
A família Altra Brasil, acredita e colabora para que os impactos em nossa
sociedade sejam os menores possíveis.

Atenciosamente,
Equipe Altra Brasil
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