
Enfrentamento ao Covid-19:
Em primeiro lugar, a vida!

ANEXO I
AÇÕES DE REORGANIZAÇÃO FABRIL E MEDIDAS DE SEGURANÇA 

1. Campanha de Vacinação contra a Gripe: como os sintomas da Influenza e da 
Covid-19 são semelhantes, a Irani Papel e Embalagem adiantou sua tradicional 
campanha de vacinação.

2. Viagens e Visitas: as viagens a trabalho, nacionais e internacionais, foram 
temporariamente canceladas e todos os assuntos passaram a ser tratados de forma 
virtual. Os colaboradores foram orientados a evitar viagens particulares e locais com 
aglomerações. Visitas externas, assim como visitas às unidades da Irani, sejam elas de 
qualquer natureza, foram canceladas. Colaboradores que eventualmente retornam de 
viagens a outros países, por motivo profissional ou particular, são orientados a 
permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias. Antes do retorno às atividades na 
empresa, é realizada avaliação médica prévia.

3. Afastamento / isolamento social: colaboradores do grupo de risco (acima dos 60 
anos, grávidas e portadores de doenças crônicas listadas pelos órgãos de saúde) foram 
encaminhados para home office ou licença remunerada. Jovens aprendizes e 
estagiários também foram afastados do trabalho. Colaboradores das áreas 
administrativas e operacionais, cujas funções permitem realização das atividades de 
maneira remota, foram afastados das unidades e escritórios e estão desempenhando 
suas funções em home office. Alguns colaboradores foram colocados em férias ou em 
banco de horas, conforme Medidas Provisórias do Ministério do Trabalho.

4. Higienização com álcool 70%: as unidades disponibilizaram álcool gel 70% nos 
setores, recepções, salas de treinamento, salas de motoristas, salas de atendimentos, 
áreas de apoio e demais locais com movimentação de pessoas.

5. Aferição de temperatura: temperatura de todos os colaboradores ou prestadores de 
serviço é aferida por profissional da área da saúde antes do ingresso à fábrica.

6. Limpeza intensificada: 
• uso de água sanitária em todos os pisos das áreas industriais, incluindo louças dos 
banheiros; 
• higienização dos móveis dos escritórios com produto desinfectante; 
• uso de vaporizador nos banheiros do SESMT e ambulatório duas vezes ao dia; 
• uso de vaporizador nos banheiros das áreas industriais; 
• pulverização e desinfecção de locais externos como calçadas, portaria, escadas, 
corrimão etc;
• limpeza e desinfecção frequente de superfícies como maçanetas, puxadores de 
portas, telefones, catracas, entre outros.

7. Tapetes sanitários: foram instalados tapetes sanitários com aplicação de água 
sanitária nas portarias e áreas estratégicas.

8. Sanitização: ambientes internos e externos recebem sanitização com produto 
específico periodicamente.

9. Recursos higiênicos na portaria: além da disponibilização de álcool gel 70% e da 
colocação de tapetes sanitários, foram instaladas pias para higienização das mãos na 
entrada das portarias centrais das unidades.

10. Marcação de distância: foram feitas marcações para ajudar no afastamento das 
pessoas em diversos locais das fábricas.

11. Refeitórios: os horários de refeição foram ampliados para diminuir o fluxo de 
pessoas nos restaurantes cuja ocupação foi reduzida para 50% da capacidade, com 
maior espaçamento entre as mesas e demarcação de locais onde é permitido sentar. 
As portas e janelas estão permanecendo abertas e os espaços da fila do buffet foram 
demarcados. Utensílios para servir a comida estão sendo substituídos com maior 
frequência e utensílios compartilhados como temperos de salada foram retirados. 
A limpeza das mesas é realizada com alcoxidina e foi intensificada, assim como a 
desinfecção do chão, que é feita com produto a base de clorixidina. O buffet da unidade 
de Campina da Alegria foi isolado, a unidade de Balneário Pinhal está servindo marmita 
e Indaiatuba cancelou o self servisse. 

12. Transporte: a frota para transporte durante o período de contingência foi ampliada, 
com controle de ocupação para que haja distanciamento entre passageiros. Também foi 
disponibilizado álcool gel 70% e as janelas estão sendo mantidas abertas sempre que 
possível.

13. Uso obrigatório de máscaras: Irani disponibilizou, de forma gratuita, oito máscaras 
reutilizáveis para cada colaborador e tornou seu uso obrigatório nas dependências da 
empresa, inclusive por prestadores de serviço.

14. Outras: cancelamento do chimarrão; proibição do compartilhamento de materiais, 
como canetas, pranchetas etc; orientações para não cumprimentar com abraços, beijos 
ou apertos de mão. 
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ANEXO III
PROTOCOLO DE AÇÃO

ANEXO II
TREINAMENTO “COMO FAZER GESTÃO DE COLABORADORES À DISTÂNCIA” 

Clique aqui para conhecer treinamento na íntegra.
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https://iranicelulose.applique.com.br/api/themes/5e826837f44f007f8ce08c59/preview-proxy/?aula=https%3A%2F%2Firanicelulose.applique.com.br%2Fapi%2Fscos%2F5eb5983901f4f52d256acdc2%3Fshow%3Dcomplete&themeId=5e826837f44f007f8ce08c59&scorm=false&forceDestop=&s_n=


ANEXO IV
HOMENAGEM AOS COLEGAS REALIZANDO TRABALHO PRESENCIAL

Clique aqui para acessar o vídeo de agradecimento dos colaboradores
em home office aos colegas em trabalho presencial nas fábricas.

Webinar com Denise Fraga, falando sobre “Relações humanas em tempos de Covid-19" e kit entregue 
a todos os colaboradores em home office. 
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ANEXO V
ANIVERSÁRIO IRANI 79 ANOS

ANEXO VI
CANAL BEM-ESTAR

http://mundoirani.irani.com.br/uploads/mediacenter/20930b15fa3dc21cb3681ff0ad3bd303452bfbb3.mp4


ANEXO VI
DEPOIMENTOS DE COLABORADORES SOBRE O TRABALHO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REALIZADO PELA IRANI

“Eu estava voltando de licença maternidade, vivendo a primeira separação do meu bebê, quando tudo 
parou. Foi muito assustador. A gente via aquilo na TV e não sabia se acreditava ou não... Mas o modo 
como a Irani enfrentou tudo me ajudou a lidar com aquilo. Eu me senti protegida, me senti querida 
pela Irani. A empresa teve carinho com as pessoas e o DES nos fez sentir perto mesmo estando longe. 
Vimos a preocupação em cada ação, em cada mensagem, a preocupação com o clima, as dicas que 
a gente recebia, o carinho com as gestantes. Teve até chá de bebê online. A Irani é diferenciada."

Camila Fraga
Assistente de Escritório

“Eu me sinto feliz pelos cuidados que a empresa tem com a gente. Temos que continuar se cuidando, 
usando álcool gel e máscara, principalmente quem deixa filhos em casa, ou pai e mãe, e sai para 
trabalhar.” 

Clarice Bicca
Serviços Gerais 

“A empresa está estimulando a mudança de alguns hábitos e oferecendo recursos para isso. Assim é 
possível dar continuidade para as funções com pessoas conscientes do papel que estão desempenhando 
em sua rotina diária. Sem contar que a empresa tem se esforçado para manter a saúde da equipe, 
tranquilizando a todos sobre o enfrentamento da situação que estamos vivendo. Eu entendo que as 
atividades da empresa precisam continuar, e vejo que a empresa entende nosso sentimento de estar 
se expondo ao sair de casa. Ela está buscando as melhores maneiras de promover segurança e saúde
no nosso ambiente de trabalho e engajar as pessoas nisso é um desafio.”

Edina Alves
Auxiliar de Produção 

“A Irani mostrou muita preocupação com todos, me senti seguro em trabalhar com os cuidados 
oferecidos para os colaboradores. Achei muito válido a empresa ter aumentando a frota de transporte 
para ter o devido distanciamento. Nosso principal aprendizado é cuidar também dos outros a nossa volta.”  

Fernando Mito 
Encarregado Resinagem 

“Eu me sinto bem na questão dos cuidados como máscara, limitação de pessoas no ônibus, 
higienização das mãos na entrada da empresa, medição da temperatura, disponibilidade de álcool 
em gel e dispenser. Também a alimentação, que antes era buffet e hoje vem as marmitas prontas com 
os talheres individuais. Um ponto importante foi a questão dos afastamentos, pois diminuiu o fluxo de 
pessoas na fábrica. As informações são repassadas nas reuniões que temos com a equipe e através 
dos murais.”

Marinês Freitas
Auxiliar Viveiro Florestal 

“Eu me sinto seguro em vir trabalhar, pois todos os cuidados foram tomados desde o início, 
principalmente o uso de máscara, que foram disponibilizadas desde o começo da pandemia. No início 
tive mais dificuldades com os afastamentos de grupo de risco, tivemos que nos adaptar, diminuindo 
algumas funções e remanejando outros colaboradores para atender. Quando tivemos os primeiros casos 
na área foi preocupante, pois já estávamos com equipe reduzida, mas conseguimos superar. O principal 
desafio é conseguir conscientizar as pessoas sobre o que fazem fora da empresa, mas os nossos 
colaboradores adotaram bem os cuidados.” 

Sando Szkudlareck
Coordenador Pátio de Madeiras, Cozimento e Celulose

“Eu me sinto bem na Irani pois teve inúmeros DSS falando sobre o assunto. No começo era tudo muito 
novo, minha equipe estava assustada com o vírus. Depois as coisas foram se acalmando. O principal 
desafio foi deixar minha equipe bem informada, trazendo coisas importantes para cuidado na empresa 
e também em casa. Passei atividades para eles fazerem em casa para não ficarem entediados. Quando 
estamos unidos por um propósito tudo pode dar certo, e o nosso é cada um cuidar do outro.”

Vilmar Mineiro
Supervisor de Produção
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ANEXO VII - EXEMPLOS DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA DESENVOLVIDAS PELA IRANI
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Stickers para WhatsApp
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ANEXO VIII - ENCONTRO DE LIDERANÇAS 2020



Encontro de Lideranças 2020 potencializa nossa Cultura Organizacional

No ano em que superamos muitos desafios e apresentamos resultados históricos 
a partir da nossa capacidade de adaptação, promover um evento 100% on-line 
com a participação de aproximadamente 500 pessoas é, por si só, um exemplo da 
força da nossa cultura organizacional. Este foi o Encontro de Lideranças 2020, 
que nos dias 9 e 10 de dezembro reuniu colaboradores, supervisores, 
coordenadores, gerentes e diretores da Habitasul e da Irani.

Ao todo, foram quase 10 horas de atividades inspiradas na temática “Nossa 
Cultura, Nossa Força”, o mote que mostrou a força da cultura ao enfrentar as 
mudanças e os desafios provocados pela pandemia, em diferentes níveis, aos 
nossos negócios.

Anteriormente chamado Encontro de Executivos, o evento deste ano, por 
videoconferência, trouxe mais colegas para o círculo de palestras. Com o convite 
estendido a todos em posição de liderança e colaboradores, o número de 
participantes em relação ao ano anterior basicamente quadruplicou, consolidando 
o entendimento de que a integração de processos das duas empresas e, 
consequentemente, a sintonia de propósitos serão capazes de produzir os 
resultados almejados.

Por isso, o foco da programação foi evidenciar lições aprendidas ao longo dos 
últimos meses em diferentes áreas e apresentar ensinamentos absorvidos, 
especialmente em relação ao enfrentamento da Covid-19, que forçou mudanças 
na rotina de trabalho, mas que em alguns casos nos indicou maneiras mais 
eficientes de atuar.

“É nos momentos difíceis em que crescemos. 2020 foi um ano que nos 
desafiou muito e saímos muito melhor do que entramos. Estamos saudáveis 
e unidos, entendendo melhor o nosso objetivo”, afirmou o Diretor-Presidente, 
Sérgio Ribas, na mensagem de boas-vindas. Ele ainda agradeceu as equipes pela 
dedicação e destacou os momentos marcantes do ano.
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Matéria no Mundo Irani (intranet) relatando o Encontro de Lideranças 2020.
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Facilitações gráficas geradas ao vivo, a cada dia do Encontro de Lideranças.




