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I. INTRODUÇÃO 

 

Conforme o Decreto n° 10.282/2020 que regulamenta a Lei n° 13.979 de 2020, foram 

defendidos o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais 

durante as medidas emergenciais de combate ao COVID-19. Entre eles encontra-se como item 

essencial a geração de energia; produção, distribuição, comercialização e entrega de 

alimentos; e a produção, distribuição e comercialização de combustíveis. 

O Grupo Nova Aralco, reforçando seu compromisso social, continua com suas 

atividades produtivas, garantindo a produção e distribuição do Etanol hidratado combustível, 

cuja importância se estende como matéria prima para a produção de itens de higiene 

utilizadas inclusive, no combate ao novo Coronavirus, alám de seu uso como combustível para 

a frota nacional. 

Preocupados com a preservação da saúde e o bem estar dos seus colaboradores, 

fatores essenciais para a continuidade do seu processo produtivo, a Empresa vem adotando 

um conjunto de medidas visando assegurar a prevenção, controle e a minimização dos riscos 

relacionados ao Covid-19 

Neste sentido, tem o presente documento, finalidade de descrever de forma 

detalhada, as medidas adotadas e incrementadas por seu quadro de colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

II.1. Fatos sobre o Coronavírus (COVID-19) 

 

II.2. O que é COVID-19? 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus (Cov) que já é conhecida no mundo 

inteiro. Eles são os responsáveis em causar gripes e até a Síndrome Aguda Respiratória Severa 

(SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). 

Essa nova forma de Coronavírus recebeu a denominação SARS-CoV-2 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e a doença que ela provoca, passou a ser denominada COVID-19. 

 

II.3. Como o COVID-19 se propaga? 

A principal forma de transmissão é entre pessoas. Por meio de espirros, tosses ou até 

mesmo a fala, pessoas infectadas expelem gotículas de saliva e secreções que contém o vírus. 

Essas pequenas gotas podem contaminar superfícies e objetos e, posteriormente, infectar 

pessoas que tocaram nesses locais e levaram as mãos aos olhos, nariz e boca. 

 

II.4. Quais são os sintomas do COVID-19? 

Os principais sintomas incluem febre alta (acima de 39°C), tosse seca e falta de ar. Em 

casos mais graves, a infecção pode ocasionar pneumonia ou dificuldades respiratória. Os 

sintomas são semelhantes ao da gripe ou resfriado comum. 

 

II.5. Quais são as formas de prevenção do COVID-19? 

A prevenção contra o Coronavírus pode ser feita com medidas simples, recomendadas 

pelo Ministério da Saúde: 

�  Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. O uso de água e sabão 
consegue quebrar a cápsula de gordura protetora do vírus, que morre facilmente sem 
a barreira; 

�  Caso não seja possível, usar um desinfetante à base de álcool; 
�  Outras recomendações são evitar tocar o rosto (boca, nariz e olhos) com mãos sujas; 
�  Manter distância de pessoas com sintomas; 
�  Ficar em casa quando estiver se sentindo doente; 
�  Espirrar ou tossir apoiando o rosto no antebraço; 
�  Limpar e desinfetar objetos com frequência; 

É importante que todos evitem lugares públicos ou com aglomeração de pessoas. 



 

 

 

A partir destas informações, o Grupo Nova Aralco desenvolveu seu plano de trabalho, 

adotando várias iniciativas visando o controle propagação da pandemia do COVID-19. 

 

 

III. MEDIDAS ADOTADAS 

 

III.1. CANCELAMENTO DE EVENTOS E REUNIÕES PRESENCIAIS 

Todos os eventos com previsão para reunir mais de dez convidados foram cancelados, 

passando a ser realizados por meios digitais, como skype, vídeo chamada ou meios 

semelhantes. As figuras a seguir, ilustram alguns exemplos de solicitação de reuniões digitais. 

Além disso, o uso de grupos no aplicativo whatsapp também está sendo bastante utilizado, 

substituindo a necessidade das reuniões presenciais. 

 

 
 

FOTOS 01 e 02. Realização de reuniões virtuais, online, em detrimento às reuniões presenciais, 

evitando aglomeração de pessoas. 

 



 

 

 

FOTO 03. Colaborador participando de reunião virtual, on line, à distância, em detrimento das 

reuniões presenciais, com aglomeração de pessoas. 

 

As reuniões presenciais têm sido evitadas, ficando restritas a grupos menores, com no 

máximo dez pessoas, respeitando o distanciamento social mínimo de 2,0 metros, além do uso 

de máscaras, álcool 70% e álcool em gel. 

 

 

FOTO 04. Colaborador fazendo uso de máscara, utilizando álcool em gel para a desinfecção das 

mãos. 

 



 

 

 

FOTO 05. Reunião presencial com número reduzido e limitado de pessoas, respeitando o 

distanciamento social e o uso de máscaras, e materiais para higienização das mãos. 

 

 

Visitas externas, viagens, participação em treinamentos, eventos como integrações, 

festividades, cultos ecumênicos estão por hora cancelados. 

 

Anexo 1  apresentamos evidencias comprovando o atendimento deste item. 

 

III.2. HOME OFFICE 

 

Visando diminuir a aglomeração de pessoas e lotação nos veículos de transporte, 

todos os colaboradores capazes de realizar suas atividades à distância, em suas respectivas 

casas foram autorizadas. Medida bastante aplicada para cargos administrativos. 

A medida é possível, pois o sistema utilizado na Empresa pode ser acessado de forma 

remota, conforme manual que auxilia o acesso remoto ao sistema e documentos – doc anexo. 

Anexo 2 – Comunicação interna de regime de teletrabalho e e-mails solicitando o 

Home Office, bem como o manual elaborado pelo departamento de TI com as orientações 

para acesso ao sistema para poder realizar o trabalho a distância.   

 

 

 



 

 

III.3. GRUPO DE RISCO 

Pensando naqueles enquadrados no grupo considerado de risco, fez-se um 

levantamento dos colaboradores que se encaixam levando os seguintes critérios: idade acima 

de 60 anos, colaboradores com pressão alta e/ou diabetes, ou com alguma outra enfermidade 

crônica. 

Os colaboradores que se enquadram nesses critérios foram orientados a se manterem 

em casa, suspendendo os das suas atividades normais. 

As tabelas e demais itens comprobatórios encontram-se no Anexo 3. 

 

III.4. TRIAGEM E AVALIAÇÃO 

Os colaboradores que apresentam sintomas de gripe estão sendo orientados a serem 

dispensados da jornada do trabalho, sendo monitorados pelos profissionais do Setor de 

Ambulatório interno da Empresa. 

Além disso, os colaboradores que tiveram contato com pessoas suspeitas de estarem 

com o novo corona vírus estão sendo orientados a ficarem em casa  em observação, o Setor de 

Ambulatório interno da empresa faz um trabalho de acompanhamento desses colaboradores 

também.  

O monitoramento da temperatura está sendo feito diariamente, com uso de 

termômetros adquiridos especificamente para este fim, na entrada do colaborador no veículo 

de transporte e/ou entrada das Unidades, conforme detalharemos mais adiante neste 

documento. 

Anexo 4 - avaliações e atestados dos colaboradores enquadrados neste item. 

 

 

III.5. VIAGENS 

As viagens a trabalho de colaboradores do Grupo Nova Aralco, estão suspensas até a 

normalização da situação. Caso a viagem seja em caráter de urgência ou inadiável, ela está 

sendo previamente compartilhada com a Diretoria e Coordenação para definição do Plano de 

ação e/ou verificação de medidas alternativas. 

Em relação às viagens particulares, a serviço e/ou lazer, todos colaboradores deverão 

comunicar seu superior imediato, para conhecimento, e/ou tomada de plano de ação cabível. 

 

 

 



 

 

III.6. DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E EM GEL 

O Grupo Nova Aralco está produzindo o álcool 70% para consumo interno, distribuindo 

para todos os seus colaboradores, disponibilizando nos diversos setores que compõem o 

empreendimento. 

Além do álcool 70%, o Empreendimento tem adquirido álcool em gel, fracionando em 

porções menores, e disponibilizando para todos os colaboradores. 

Em todos os setores das Unidades, veículos de transporte coletivo, áreas de vivencia 

agrícolas, setores industriais e de manutenção automotiva, frentes de trabalho no campo, 

estão sendo disponibilizados os dois tipos de álcool – gel e 70%. O reabastecimento destes, 

sempre que necessário, é feito junto às portarias das Unidades, no Ambulatório médico, bem 

como nos laboratórios industriais. 

Anexo 6 - apresentamos a relação de entrega dos recipientes contendo álcool 70% e 

em gel, bem como as notas fiscais de compra e demais documentos que comprovam a 

distribuição para os colaboradores. 

 

 

FOTO 06. Álcool em gel e álcool 70% preparados para a distribuição e utilização pelos 

colaboradores. 

 



 

 

 

FOTO 07. Reabastecimento de álcool  nas áreas agrícolas. 

 



 

 

 

FOTO 08. Reabastecimento de álcool 70% na portaria de uma das Unidades. 

 

 

III.7. MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

Foi adquirido mascaras de proteção individual descartáveis disponibilizados para todos 

os colaboradores, quais receberam orientações da equipe do Sesmt sobre a importância e 

obrigatoriedade do seu uso para evitar a contaminação. 

Além das descartáveis, esta sendo adquirido, máscaras laváveis em tecido, sendo 

regularmente distribuído a todos os colaboradores, obrigando-o sobre seu uso. 

Até o momento o Grupo fez a aquisição de aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) 

mascaras de proteção para seus colaboradores, e vem sendo feito orientação sobre seu uso.  

Alem das aquisições, o Grupo Nova Aralco tem recebido doações de aproximadamente 

1500 (um mil e quinhentas) máscaras reutilizáveis do SENAR – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural, cujas quais foram distribuídas aos colaboradores.  

Anexo 7 - encontram-se as notas fiscais de compra, comprovação das entregas e fotos 

ilustrando o  uso das máscaras pelos colaboradores. 



 

 

  

FOTOS 09 E 10: Mascaras de tecido sendo separadas para distribuição e colaboradores 

fazendo uso das mesmas. 

FOTOS 11 e 12. Colaboradores do setor administrativo fazendo o uso de máscaras. 

 

  

FOTOS 13 e 14. Colaboradores nos setores agrícola e industrial fazendo o uso de mascaras. 

  



 

 

  

FOTOS 15 e 16.  Setor de medicina do trabalho recendo a doação de mascaras do SENAR. 

 

III.8. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Como as Unidades industriais possuem refeitórios uma medida de distanciamento 

social foi a interdição de assentos de forma alternadas. 

Durante a realização dos DDS – Dialogo Diário de Segurança, o distanciamento 

também é respeitado, bem como em reuniões que não são possíveis de serem realizadas de 

forma remota. 

Contatos físicos como cumprimentos, apertos de mãos, abraços, também se tornaram 

uma prática evitável e eliminadas do cotidiano da Empresa. 

As fotos a seguir, demonstram as ações de distanciamento social. 

 

 

FOTO 17. Aviso de interdição de acento para cumprir o distanciamento no refeitório. 



 

 

 

 

FOTO 18. Colaboradores em seu horário de almoço respeitando o distanciamento. 

 

FOTO 19. DDS no setor industrial respeitando a distância entre os participantes. 

 

 

III.9. DDS – DIÁLOGOS DIÁRIOS DE SEGURANÇA 

O Grupo Nova Aralco possui como procedimento interno, entre outras, a realização de 

DDS – Dialogo Diário de Segurança, abordando sempre, diversos temas relacionados à 

segurança e a preservação da saúde do colaborador. 



 

 

Nesse momento, aproveitamos para abordar também, assuntos relacionados às 

medidas gerais, procedimentos, alertas, orientações sobre à prevenção e combate ao Covid 

19. 

Os diálogos são feitos de forma setoriais, em todas as frentes de trabalho, seja nas 

áreas agrícolas e industriais, atingindo todas as Unidades do Grupo. 

Pelas fotos a seguir, é possível observar evidências da realização dos DDS, respeitando 

sempre, o distanciamento social. 

 

FOTO 20. DDS – Diálogo Diário de Segurança envolvendo o tema Covid 19. 

 

FOTO 21. DDS – Diálogo Diário de Segurança sendo realizado com o tema Covid 19, junto a 

trabalhadores do Setor Manutenção Automotiva. 



 

 

 

 

FOTO 22. DDS – Diálogo Diário de Segurança abordando o tema Covid 19, com orientações sendo 

realizado junto a trabalhadores do Setor Industrial. 

 No Anexo 9, apresentamos evidências e demais documentos comprovando a 

realização dos DDS.  

 

III.10. CONTROLE DE ACESSO 

Os visitantes ou terceiros quando chegam as nossas unidades estão sendo 

questionados se estiveram expostos ao risco, bem como feita a aferição da temperatura. Caso 

apresente um caso febril ou qualquer indicativo que estiveram expostos ao vírus seu acesso às 

dependências internas é negado, sendo orientado a remarcar a visita. 

Nas portarias das unidades Alcoazul e Generalco foram instaladas pias, dotadas de 

torneiras e sabão líquido para a higienização das mãos. 

As portarias das quatro unidades estão servidas de álcool em gel e álcool 70%. Os 

porteiros fazem o uso destes, aplicando nas mãos de todos os colaboradores em sua entrada 

na jornada de trabalho. 

Além disso, está sendo feita a aferição da temperatura de todos os trabalhadores 

quando chegam à unidade. Caso este apresente estado febril é orientado a voltar para sua 

casa, sendo o Setor de Saúde da Empresa acionada. Maiores detalhamentos desta iniciativa 

estão sendo apresentados no Procedimento Padrão de Trabalho – Anexo 10. 

As fotos a seguir ilustram as ações empreendidas no acesso de pessoas ao 

empreendimento. 

 



 

 

  

FOTOS 23 e 24. Aferição da temperatura e higienização das mãos realizados para 

colaboradores e visitantes junto à portaria das Unidades. 

 

 
 

FOTOS 25 e 26. Higienização e desinfecção das mãos de colaboradores e visitantes nas 

portarias das Unidades. 

 

III.11. ORIENTAÇÃO 

Divulgação de materiais, comunicados, orientações e informações diversos veiculadas 

pelo Ministério da Saúde com medidas preventivas, estão sendo compartilhadas nos grupos de 

trabalho do empreendimento. 

A divulgação é feita por mídias digitais, como grupos de whats app, e-mails 

corporativos, redes sociais. Além disso, está sendo disponibilizado nos diversos murais 

existentes nas Unidades. 



 

 

 

 

FOTO 27. Informações, orientações, esclarecimentos sobre o Covid 19 compartilhados nos 

grupos de trabalho, redes sociais e murais do empreendimento. 

 

 

FOTO 28. Informações, orientações, esclarecimentos sobre o Covid 19 compartilhados nos 

grupos de trabalho, redes sociais e murais do empreendimento. 



 

 

 

FOTO 29. Informações, orientações, esclarecimentos sobre o Covid 19 compartilhados nos 
grupos de trabalho, redes sociais e murais do empreendimento, atingindo todos os 
colaboradores. 

 

III.12. REFORÇO NA HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE USO COLETIVO 

Está sendo reforçada a limpeza de portas, maçanetas, veículos, bem como a 

desinfecção de banheiros e áreas comuns de uso compartilhado como refeitórios, corredores, 

salas de reuniões, vestiários, entre outros.  

No setor industrial está sendo realizada a desinfecção das áreas comuns, bem como 

dos corrimãos, escadas, maçanetas e outras superfícies.  A desinfecção está sendo feita 

através de pulverização com solução a base de água sanitária, hipoclorito de sódio, entre 

outros. 

No setor agrícola, as áreas de vivencia estão sendo limpas regularmente e aplicado 

solução de água com água sanitária a fim de manter o ambiente o mais limpo possível. 

Nos veículos de transporte coletivo, microônibus, veículos leves, também tem sido 

intensificada a operação de limpeza e higienização, reforçando a desinfecção através de 

pulverização com solução a base de água sanitária, hipoclorito de sódio. 

As fotos a seguir ilustram a prática destas ações. 



 

 

  

  

FOTOS 30 a 34. Desinfecção das áreas de vivência nas frentes agrícolas. 

III.13. AFERIÇÃO DA TEMPERATURA 

O Grupo adquiriu 60 (sessenta) termômetros infravermelho da marca Cotergavi que 

foram distribuídos nas portarias das unidades, bem como a todos os líderes das áreas 

agrícolas. 

Ao entrar nas unidades industriais o colaborador é submetido a aferição de sua 

temperatura. Apresentando um caso febril é dispensado do trabalho e orientado a retornar 

para casa. A informação é transmitida ao Setor de Saúde que posteriormente entra em 

contato com o colaborador para orienta-lo. 

A aferição da temperatura é feita também nos veículos de transporte coletivo, no 

momento de entrada do colaborador ao veículo. O líder afere a temperatura de todos, e 

acusando o estado febril, o colaborador é impedido de trabalhar, devendo retornar para sua 

casa, onde posteriormente o Setor de Saúde do empreendimento, busca o contato para 

orientações e monitoramento. 

Anexo 13 - Procedimento Padrão de Trabalho, nota fiscal de compra e fotos que 

comprovam a entrega e uso do equipamento.   



 

 

  

FOTOS 35 e 36. Aferição da temperatura de visitantes e colaboradores na entrada dos veículos 

de transporte e entrada das Unidades Industriais. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Grupo Nova Aralco está fortemente empenhada na guerra contra o novo vírus, 

seguindo confiante de que suas atividades produtivas não podem ser suspensas, sendo de 

enorme importância no cenário regional. 

Possui plena ciência do seu compromisso com seus colaboradores, para com a 

preservação de seus postos de trabalhos, acreditando ter fundamental importância para com a 

contribuição dos rendimentos e manutenção dos seus familiares. 

Num momento em que muitos estão perdendo seus rendimentos, seus empregos, 

tendo comprometido seu rendimento familiar, a Empresa tem caminhado em sentido 

contrário, aumentando seu quadro de colaboradores, tendo contratado, desde o início da 

pandemia, mais de 700 (setecentos) novos funcionários. 

Este é o grande desafio, continuar crescendo, produzindo, gerando riquezas, 

contribuindo para com a economia regional, ao mesmo tempo, zelando e preservando pela 

saúde dos seus colaboradores. 

Neste sentido, o presente documento detalha os cuidados empreendidos nessa grande 

batalha contra o Covid 19, seguindo todas as recomendações das autoridades públicas, 

adotando procedimentos, fornecendo materiais visando o aumento do grau de higienização de 

todos, enfim, se desdobrando a cada novo dia, para que se possamos continuar vencendo. 

Juntos somos melhores! 
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