
NARDINI REFORÇA AÇÕES PARA COMBATER O COVID-19

SEGURANÇA

     

     

     

• Nas unidades vista Alegre do Alto e Aporé todos os ônibus que transportam os colaboradores 
da Indústria, Automotiva e área Rural estão sendo desinfetados duas vezes por dia com álcool 70%;
• Os ônibus estão vindo com os as janelas abertas e os colaboradores estão recebendo reforços 
de orientações de seguranças, bem como, panfletos com medidas preventivas;
• DDS - Diálogo Diário de Segurança sobre o Coronavírus;
• Todos os dias nas portarias, a temperatura dos colaboradores está sendo medida para identificar 
se há alguém com febre. Sendo identificado, o mesmo é isolado e enviado para casa ou unidade de 
pronto atendimento;
• Aferição da temperatura de todos os motoristas terceiros que vem até a usina fazer 
carregamentos, além de passar instruções de segurança e prevenção para que não mantenham contato 
nem se aproximem de nossos carregadores;
• Todos os setores estão disponibilizando álcool em gel para os colaboradores, bem como, pontos 
para higienização das mãos. Exceto área agrícola, onde é disponibilizado álcool líquido 70%;
• Médico do trabalho está rodando os setores, esclarecendo dúvidas e reforçando orientações de 
prevenção. O Dr. Elias está fazendo este mesmo trabalho nas turmas do campo;
• Criação de um comitê de gestão de crise, que se reúne todos os dias para discutir e gerir as 
ações que estão em desenvolvimento e pensar em novas medidas;

COMUNICAÇÃO

                                              

                               

                                   
 
• Foi disponibilizado um canal de whatsapp para todos os colaboradores enviarem dúvidas a 
respeito do COVID-19. Essas dúvidas são envias ao Médico, que prontamente as responde;
• Diariamente são enviados comunicados em todos os meios de comunicação, vídeo sobre 
prevenção, materiais nas redes sociais e comunicado sobre prevenção à fake News e golpes relacionados 
à COVID-19;
• As comunicações também têm acontecido nos grupos de whatsapp internos. Que é o meio 
mais rápido e eficaz;
• Suspensão de eventos internos de endormarketing e visitas;

BENEFÍCIOS

    

    

• Parcerias com as operadoras de saúde e plano odontológico conveniadas para divulgação de 
materiais e criação de estratégias de atendimento a colaboradores;
• Gestão da distribuição do álcool em gel em toda a empresa;
• Planejamento no refeitório para adotar o distanciamento social como mais uma forma de 
prevenção, para que os colaboradores façam as refeições de forma segura. Foram reduzidos 50% dos 
assentos para diminuir o fluxo de pessoas no refeitório;
• A limpeza nos principais acessos de entrada de colaboradores foi intensificada, além de 
disponibilizar o álcool gel e também inserção de panos com cloro no chão para a higienização dos pés, 
evitando a contaminação também pelos calçados;
• Os banheiros são higienizados com álcool 70% duas vezes ao dia, bem como portas e maçanetas;
• Café da manhã e da tarde está sendo servido em ambiente aberto para não haver aglomerações 
na área de vivência;

RESPONSABILIDADE SOCIAL

   

   

• Doação de álcool 70% ao Hospital de Câncer de Catanduva, Prefeituras Municipais de Vista 
Alegre do Alto, Monte Azul Paulista e Taiaçú;

DESENVOLVIMENTO HUMANO E RELAÇÕES 
TRABALHISTAS

• Suspensão temporária de todas as atividades de treinamento, integrações, workshops, viagens 
e feiras;
• Os colaboradores do grupo de risco foram afastados ou estão de férias. Bem como toda a equipe 
de aprendizes. Colaboradores com disponibilidade, também entraram em férias.
• Os colaboradores que podem, estão trabalhando em casa em dias alternados;
• O ponto está sendo marcado de maneira eletrônica, via crachá, e também o acesso às catracas. 
A biometria está suspensa temporariamente.

AÇÕES NA MATILAT
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

     

     

• No CD os colaboradores estão recebendo treinamento do colaborador Egon Constâncio sobre 
prevenção e os reforços com a higiene e medidas estipuladas pelo Ministério da Saúde;
• Aferição de temperatura de todos os colaboradores na entrada da empresa e dos motoristas 
terceiros;
• A equipe do CD está empenhada na prevenção, já que recebe diversas pessoas de fora para o 
carregamento e as orienta em relação a higienização das mãos e mantém distância.

TRADE MARKETING- AÇÕES PARA PROMOTORAS

• O Supervisor de Trade Marketing João Paulo Tamburi elaborou uma cartilha para as 
representantes comerciais com as principais recomendações de como higienizar o ponto de venda. 
As recomendações de prevenção para manter o PDV livre de riscos e esclarecer todas as dúvidas a 
respeito do COVID-19.

POLÍTICA LEITEIRA

• A área de Política Leiteira com o apoio da área de Comunicação elaborou um manual para os 
motoristas que fazem a coleta do leite, para que os mesmos mantenham práticas de higiene de acordo 
com o que recomenda o Ministério da Saúde.

INDÚSTRIA E ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

    

   

   

• No escritório, todos receberam álcool gel para os postos de trabalho e alguns estão trabalhando 
em casa;
• As mesmas recomendações e comunicações passadas na usina estão sendo replicadas para a 
Matilat;
• Aferição de temperatura dos colaboradores, terceiros e motoristas;
• Reforço da higienização das áreas comuns;
• Criação de comitê de gestão de crise, se reúne 3 vezes por semana e discute as ações em 
desenvolvimento e propõe novas medidas.

Tem alguma sugestão de pauta? Envie pelo e-mail: comunicacao@nardini.ind.br

 0800 006 6013
 ouvidorianardini@iaudit.com.br
 www.nardini.ind.br (Fale Conosco)

 0800 006 6013
 ouvidoriamatilat@iaudit.com.br
 www.matilat.com.br (Ouvidoria)
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