Caro cliente e parceiro,
Como um dos principais valores que a Carlsons tem, é a segurança e o bem estar da sua equipe de
colaboradores, o que inclui também a comunidade em que cada um está inserido, estamos otimizando
nossas equipes, ao menor número de funcionários presenciais, para evitar a possível proliferação do
corona vírus (COVID-19), como, também, adotando medidas redobradas de higienização das nossas
estações de trabalho.
Desta forma, reafirmando o compromisso com nossos clientes e com a economia nacional, mantemos a
nossa cadeia logística em funcionamento, contando com um estoque preparado e com operadores em
plena atividade de acordo com as orientações e normas das autoridades brasileiras.
Sendo assim, a Carlsons continua em atividade e adaptando a forma de produção de acordo com as
mudanças impostas por esta nova realidade, que acreditamos que com o empenho de todos, logo estará
superada e a normalidade será restabelecida.
Algumas providências tomadas:
● · Restrição de visitas externas em todas as nossas instalações de trabalho, exceto as de caráter crítico
para o funcionamento da empresa;
● · Suspensão de todas as viagens e avalição de riscos para as de necessidade absoluta;
● · Adoção de trabalho remoto (home office) para todas as atividades possíveis;
● . Antecipação de férias para alguns colaboradores da equipe;
● . Aumento dos esforços de limpeza e saneamento em todas as nossas instalações, equipamentos e
logística.
Continuaremos acompanhado todas as recomendações das nossas autoridades e da Organização
Mundial da Saúde e estamos comprometidos em reavaliar a situação e ajustar o nosso planejamento, de
acordo com os acontecimentos e novas diretrizes estabelecidas.
A Carlsons em seus 75 anos, está empenhada, com toda a sua expertise e atualizada, sem prejuízo de
seus colaboradores e clientes, em manter, da melhor forma possível, o fornecimento de equipamentos e
ferramentas necessárias para a continuidade do funcionamento das companhias e para a continuidade e
fomentação da economia brasileira.
Continuaremos a fornecer atualizações adicionais assim que estiverem disponíveis.
Essa crise passará e as pessoas continuarão, cuidemos um do outro para que superemos com maestria
toda essa situação temporária.
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