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São Paulo, 06 de Abril de 2020.
ATUALIZAÇÃO_02
DECLARAÇÃO SOBRE COVID-19 – MAGRAL (DECCV19_20_RV02)
Prezados Clientes e Fornecedores,
A indústria e o comércio estão enfrentando desafios sem precendentes que se intensificaram nas últimas
semanas no Brasil e ao redor do mundo.
Tornou-se necessário identificar maneiras pelas quais podemos garantir a força contínua de nossos
negócios.
A MAGRAL é considerada fornecedora de produtos e serviços criticos que asseguram a continuidade da
cadeia produtiva de combustiveis e derivados, entre eles Óleo&Gás.
Extendemos nossas atividades em esquema de Home office e turnos alterados até dia 10 de Abril,
continuando com todos os protocolos de prevenção e licenças para membros de grupo de risco.
Pedimos a compreenssão de todos os envolvidos, pois a economia está em um momento extremamente
frágil, o que pode trazer tempos extendidos em respostas, serviços e prazos de entregas.
Nossos times locais ou em teletrabalho lhe atenderão da melhor forma possível, algo já caracteristico do
grupo Magral e os canais de atendimento se mantem os mesmos.
Tenhamos fé de que essa situação terminará em breve.
Estejam seguros e saudáveis!
Acompanhem nossas redes sociais para novas informações.
Certos da Atenção,
Magral Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos Ltda.
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São Paulo, 24 DE MARÇO DE 2020.
DECLARAÇÃO SOBRE COVID-19 – MAGRAL (DECCV19_20_RV01)
Prezados Clientes e Fornecedores,
O Governo Federal Brasileiro declarou Estado de Calamidade Pública e o Governo de São Paulo decretou
quarentena até dia 07 de Abril, podendo ser estendida e estabeleceu as seguintes medidas para controlar
a expansão do coronavírus:
1. Limitação à liberdade de circulação: restrita apenas à aquisição de alimentos, produtos farmacêuticos
necessidades básicas, assistência aos centros de saúde, viagens ao local de trabalho, ao local de
residência, instituições financeiras, atendimento a idosos, menores, dependentes e outras atividades
de um natureza semelhante;
2. Home-office.:Favorecer a provisão de mão-de-obra por meios sem contato (teletrabalho), sempre que
possível;
3. Atividade comercial: encerramento de estabelecimentos, exceto os indicados no ponto 1. Da mesma
forma, multidões serão evitadas, mantendo a distância de segurança de pelo menos 1,5 a 2metros;
4. Fechamento de estabelecimentos recreativos, hotéis e restaurantes;
5. Transporte: Redução de serviços de passageiros em pelo menos 50%;
6. Medidas para garantir o suprimento de alimentos;
7. Suspensão de prazos processuais e administrativos.
Seguindo as obrigações estabelecidas pelo governo, a Magral já adotou as seguintes medidas dentro de nossas
instalações:
• Home office: Todos os funcionários cujos cargos permitam trabalho remoto o farão a partir da próxima
segunda-feira 23/03 até aviso prévio.
• Turnos: aqueles para os quais o home-office não é uma opção, realizarão turnos para garantir um número
mínimo pessoas que trabalham ao mesmo tempo, eliminando todos os riscos de contato, estabelecendo um
medidor de segurança de pelo menos 2metros.
• Reuniões: reuniões e visitas com pessoal externo e interno da MAGRAL estão suspensas, dentro e fora da
empresa. Em cada caso, adie-os ou execute-os via Whatzap, Skype ou Zoom.
• Higiene: aqueles que precisam ir ao local de trabalho terão a obrigação de lavar as mãos quando entrar e
sair das instalações com os géis instalados em diferentes pontos das instalações. As embalagens, assim
como os utensilios de trabalho devem ser higienizadas no seu recebimento e após o uso.
• Instalações comuns: espaços confinados comuns, como vestiários, sala de recreação, estão fechados.
• Equipe de emergência: uma equipe multidisciplinar foi estabelecida para monitorar o progresso da situação
24 horas por dia para seguir o conselho das autoridades e tomar decisões imediatas.
A situação ainda nos permite continuar oferecendo a mesma atenção e nível de serviços que nos caracteriza,
Nossas atividades comercial, administrativo e produção não estão afetadas e comunicaremos quaisquer
atualizações relevantes por meio de nosso website e redes sociais ( LinkedIn, facebook e instagram).
Alguns de nossos fornecedores nacionais e internacionais diminuiram ou encerram momentaneamente suas
atividades e é inevitável que haja alguns atrasos em entregas e processos, porém nossa equipe estará atenta
para mitigar a situação.

Agradecemos a compreensão.
Luiz Henrique Afarelli
Gerente Geral

