
      Comunicado Urgente III (Coronavírus) 
  
As Empresas do Grupo Econômico Balbo estão inseridas nas atividades essenciais 

determinadas pelo Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020, pois são responsáveis 

pela produção de Energia, Combustível e Alimento, todos itens indispensáveis para a 

comunidade, pessoas e para nossa economia. 

Por essa razão e pelo bem-estar de todos, nossas atividades não podem ser 

paralisadas! 

Assim, em virtude das recentes atualizações sobre os casos de Coronavírus no Brasil e 

no mundo adotamos diversos procedimentos de precaução em nossas empresas, 

priorizando a segurança dos nossos colaboradores e de seus familiares. 

São medidas preventivas de enorme importância, como: 

✓ Higienizar as mãos (lavar com água e sabão e fazer uso de álcool gel ou 70% 

sempre que possível e necessário) 

✓ Evitar circular por outras áreas da empresa, dando preferência ao uso do 

telefone e e-mail 

✓ Evitar reuniões. Use o e-mail ou telefone 

✓ Não atenda pessoas de fora da Empresa que não aquelas que tiverem 

autorização ou lhe seja solicitado pelo seu superior 

✓ Manter uma distância de no mínimo 2 metros entre você outras pessoas, não 

abraçar ou dar as mãos 

o Lembrar desta regra quando estiverem no ponto de ônibus, nos pontos 

de encontro, na fila do relógio de ponto, nas trocas de turno e no refeitório 

✓ Evitar aglomeração. Para isso foi suspensa a marcação do ponto nos intervalos 

de almoço e refeição 

✓ Mantenham as janelas abertas (tanto dos locais de trabalho como durante o 

transporte) 

✓ Não compartilhar objetos pessoais de trabalho e evite trocar itens de uso coletivo 

✓ Cobrir o rosto ao espirrar ou tossir com o cotovelo e nunca com as mãos 

✓ Dar preferência ao transporte individual  

✓ Se você apresentar sintomas semelhantes ao do Coronavírus (febre, tosse, 

coriza, obstrução nasal), você não deve vir trabalhar e deve entrar em contato 

imediatamente com a Medicina do Trabalho por telefone 

✓ Caso você tenha tido contato com outras pessoas com sintomas suspeitos 

informe imediatamente à medicina do Trabalho 

o Contatos Medicina do Trabalho: 

USA UFRA UBERABA 

(16) 3946 4099 (16) 3946 7000 / 7093 (34). 3317 8098 

✓ Nossos veículos, meios de transporte e o refeitório estão sendo constantemente 

higienizados de forma adequada 

✓ Aumentamos o número de veículos de transporte para nossos funcionários 

visando diminuir a quantidade de pessoas por veículos 

Informamos ainda, que o Grupo Econômico Balbo conta com um Comitê de Trabalho 

específico para as questões do Coronavírus e as ações de enfrentamento poderão ser 

atualizadas diariamente. 

Vamos cuidar uns dos outros! 


