COVID-19 contingência

Atualizado em: 22/07/2020

INTRODUÇÃO

Desde o início da pandemia do COVID-19, compartilhamos diretrizes e
medidas preventivas, de acordo com as recomendações do Ministério
da Saúde, monitorando a saúde e a segurança de nossos funcionários,
prestadores de serviços, familiares e sociedade.

Nós, da Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o
mundo, e que o momento agora pede empatia e união.
Verifique neste documento todas as informações sobre o que temos
feito para combater o novo coronavírus desde o início da pandemia do
COVID-19, e atualizações em relação a situação atual.

Cuidados com o nosso Time
Compartilhamento frequente de informações

Cancelamento de viagens, eventos,
visitas às fábricas e reuniões presenciais

Orientação de home office (exceção para
atividades que demandam presença in loco)
Ônibus fretados circulando com menos
passageiros

Manutenção das operações com o mínimo
de colaboradores e prestadores
de serviços presencialmente

Aplicação do questionário de triagem para
fornecedores

Afastamento de gestantes, portadores de
doenças crônicas e pessoas acima de 60 anos

Adoção de quarentena em caso
de risco de contaminação

Orientação para que os colaboradores
e prestadores de serviços mantenham distância

Distribuição de máscaras para
colaboradores em operação

Medição de temperatura corporal
na chegada às fábricas

Disponibilização de apoio psicológico virtual

Ampliação da frequência de
limpeza e higienização de áreas comuns

Pesquisa termômetro de sentimentos com
os colaboradores

Cuidados com nossa sociedade
Manutenção de todos os
empregos diretos neste momento
Doação de materiais de uso pessoal, entre os quais
papéis higiênicos, guardanapos e fraldas
descartáveis
Garantia do fornecimento de bens essenciais
Apoio aos hospitais nas regiões em que operamos
Garantia, pelo prazo de 60 dias, da manutenção do
repasse de 100% do custo da folha dos
trabalhadores de prestadores de serviços
que terão suas atividades suspensas

Programa social de apoio a pequenos agricultores
para vender seus produtos por meio do sistema de
entrega domiciliar em 38 comunidades apoiadas pelo
Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial da
Suzano (PDRT) em 5 Estados

Aquisição de 159 respiradores 1 milhão de
máscaras hospitalares para doação aos Governos
Federal e Estaduais
Em parceria com a Positivo Tecnologia, a Klabin, a
Flex e a Embraer, apoio à empresa brasileira
Magnamed para entregar ao Governo Federal um
total de 6,5 mil respiradores até agosto de 2020
Construção de hospital de campanha em Teixeira
de Freitas junto com a Veracel
Parceria com a Fatec de Capão Bonito para
produção de álcool em gel
Programa de apoio a fornecedores de pequeno
porte
Programa social de confecção de 125 mil máscaras
nas comunidades para doação em 5 Estados

Cuidados com a nossa Logística e Operações Portuárias

Medição da temperatura corporal dos motoristas das operações logísticas

Área de espera do motorista em local aberto, sem aglomerações
Disponibilização de Estação Móvel de Higienização para as operações de
Carga/Descarga no porto de Santos
Rápido tempo de resposta no processo de tomada de decisão com
monitoramento constante de riscos exógenos
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Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil (22/07/2020)

por estado

Número de casos COVID-19 por cidade (não por fábrica)
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Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil (22/07/2020)

Nunca nossa atividade foi tão essencial para
o Brasil e o mundo. Seguimos produzindo
para manter a população abastecida de
produtos extremamente necessários neste
momento.
É nossa responsabilidade garantir o
suprimento de celulose, papel e papéis
sanitários, matérias-primas ou itens críticos
para a rede hospitalar, farmacêutica,
alimentícia, de higiene pessoal, entre outros

# NÚMERO DE CASOS DO COVID-19 ATIVOS NA SUZANO: 76 (0,51%)
# NÚMERO DE PESSOAS RECUPERADAS: 406
Fonte: Departamento de saúde da Suzano, Brasil (22/07/2020)

PRODUÇÃO

Operando conforme planejado

LOGÍSTICA

Operando conforme planejado

PORTOS

Operando conforme planejado

SHIPPING

Operando conforme planejado

OUTROS TÓPICOS Agradecemos pela união, pela dedicação e por aqueles que todos os dias
saem de suas casas e não deixam faltar produtos neste momento crítico,
e reforçamos nossa parceria e colaboração com nossos parceiros,
clientes, entidades e órgãos públicos para espalhar boas práticas a favor
A frequência
da saúde da sociedade.
desta atualização
ocorrerá 2 vezes
por semana.

No site da Suzano, você também pode encontrar outras atualizações do
Covid-19.
Para mais informações, entre em contato com seu representante Suzano.

LINKS

Suzano contra o Coronavírus
Teleconferência – Atualização sobre Covid-19

suzano.com.br

