
 

 

Nota de esclarecimento quanto as ações para o enfrentamento da COVID-

19 na Companhia Industrial Cataguases 

 

Desde o início da pandemia a Companhia Industrial Cataguases criou um Comitê 

de Enfrentamento a COVID-19 com o objetivo de preservar a saúde de seus 

colaboradores e familiares. Esse comitê, formado pela Diretoria Técnica 

Industrial, RH, Segurança e Medicina de Trabalho, se reúne regularmente para 

tomada de decisões e definição e implementação de planos de contingência.  

 

Por decisão deste comitê, as seguintes medidas para a segurança dos 

colaboradores foram tomadas: 

- Distribuímos a todos um kit com máscaras para uso obrigatório durante o 

expediente; 

- Aferimos a temperatura e fornecemos álcool 70% para higienizar as mãos nos 

acessos a Companhia e em locais estratégicos para fácil acesso de todos a 

qualquer momento; 

- Intensificamos os cuidados com a limpeza; 

- Visitas presenciais de clientes e fornecedores foram canceladas e estão sendo 

realizadas por videochamadas; 

- Solicitamos manter portas e janelas abertas para melhor circulação do ar em 

todas as áreas onde essa ação é possível; 

- Mantivemos em casa as gestantes; 

- No refeitório: 

• Ampliamos o espaço para refeições; 

• Aumentamos o distanciamento entre as pessoas; 

• Em horário de maior movimento alocamos uma colaboradora exclusiva 

para a higienização de mesas e cadeiras. 

- Realizamos fiscalização diária para o cumprimento das medidas de prevenção, 

tais como uso de máscara e distanciamento; 

- Possuímos o aplicativo de celular “Mapeamento Preventivo de Interação” (MPI) 

que permite através da consulta das informações históricas o mapeamento de 

interações entre funcionários e avaliação do tempo de contato e distância; 

- Aplicamos um questionário caso seja autorizado o acesso de terceiros; 



 

 

- Realizamos orientações através de Diálogos de Segurança, vídeos e 

mensagens em todos os nossos canais de comunicação; 

- Cumprimos o protocolo criado pelo Comitê COVID-19: todos funcionários que 

tiverem contato ou sintomas de gripe devem ser afastados para evitar uma 

contaminação nos setores. 

 

Recentemente contratamos o Grupo Pera de Teatro Corporativo para uma ação 

que, de maneira lúdica e dinâmica, sensibilizou a todos colaboradores a levarem 

inclusive para as suas casas as boas práticas implantadas na empresa, pois a 

eficácia do nosso trabalho depende das ações de cada colaborador, não só 

durante a sua permanência na Companhia. 

 

Por fim, reforçamos que a prevenção é a melhor medida de contenção da 

COVID-19. 

 

Comitê de Enfrentamento a COVID-19. 
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