AÇÕES DAS
ASSOCIADAS

NO COMBATE AO COVID-19

O SINDIVEG
O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal
(Sindiveg) é a entidade sindical que representa legalmente a indústria de
produtos para defesa vegetal no Brasil há 79 anos. O Sindiveg corresponde
a aproximadamente 40% do mercado e reúne 26 associadas, de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) e de produtos pós-patente, distribuídas pelos
diversos Estados do País.
Tem como objetivos a representação e promoção da defesa dos direitos e
interesses comuns de suas associadas, participação e defesa do setor nas
negociações coletivas de trabalho e colaboração com o poder público
como órgão técnico e consultivo na promoção de um marco regulatório
previsível, transparente e baseado em ciência. A atuação do Sindiveg
junto aos órgãos governamentais e entidades de classe da indústria e
do agronegócio sempre se norteia pelo benefício da cadeia nacional de
produção de alimentos e matérias-primas.

ASSOCIADAS

AÇÕES INTERNAS
Home off ice para os funcionários com atividades em
escritório e aqueles que pertencem ao grupo de risco;

Banco de horas e férias individuais antecipadas com
foco no grupo de risco;

Eventos e treinamentos presenciais foram cancelados
e alguns estão sendo conduzidos online;

Interdição de centros de convivência e áreas de
descanso e jogos, bem como cancelamento temporário
de atividades laborais;

Reuniões e visitas à clientes e canais de distribuição
foram substituídas por contatos telefônicos;
Fábricas continuam funcionando, mas em sistema de
rodízio e com todos os procedimentos de segurança
rodando no mais alto nível. Os refeitórios fabris estão
com horário ampliado e layout adaptado, além disso
estão sendo utilizados itens descartáveis;
Distribuição de álcool gel, luvas e máscaras para
os colaboradores que permanecem na produção e
também suas famílias;
Comunicações internas são disponibilizadas nas
empresas, enviadas f requentemente por e-mail e/ou
whatsapp com dicas de saúde, prevenção, psicologia,
exercícios, cursos online, entretenimento, entre outros;

Higienização e desinfecção f requente de ônibus,
vestiários e áreas de grande circulação;
Ações de monitoramento pelo ambulatório de casos
sintomáticos, bem como aferição de temperatura de
colaboradores da fábrica e caminhoneiros;
Vacinação contra Gripe de colaboradores e seus
dependentes.

AÇÕES

SOCIAIS
Doação de cestas básicas para as famílias que
fazem parte da ONG Associação Vida, situada em
Campinas, que atende com apoio educacional
crianças carentes. Foi feita campanha com
colaboradores para doação de quantias em dinheiro
que foram revertidas nas cestas básicas;
Doação de testes para detecção da COVID-19, além
de suprimentos hospitalares para as secretarias
municipais de saúde de Ituverava e Salto de Pirapora,
no Estado de São Paulo;
Doação de 5.000 bombonas à União da Indústria
de Cana-de-Açúcar (UNICA) para envasar 100 mil
litros de álcool 70° líquido, que serão distribuídos
gratuitamente à rede pública de saúde do estado de
São Paulo para atender a necessidade do produto
para higienização das unidades no combate ao
Novo Coronavírus;

Doação de materiais de necessidade básica para
atender a pandemia, desde álcool gel, máscaras e
produtos de higiene, à Santa Casa de Misericórdia
e entidade de idosos de Sorocaba e região;
Doação de máscaras para a saúde pública de
Jaboticabal;
Doação de plásticos para uso na manufatura
de mais de 20 mil protetores faciais que serão
distribuídos, gratuitamente, aos prof issionais de
saúde pública de todo o país;
Doação de EPIs e bombonas à Prefeitura de
Resende para ações de sanitização na cidade;
Doação de materiais de limpeza, 80L de álcool
e 325 macacões de proteção branco ao Hospital
Universitário de Londrina;
Doação de 301 kg de alimentos ao Centro Pastoral
Bom Pastor de Londrina;
Planos de mitigação para minimizar o
abastecimento da cadeia produtiva, levando em
consideração que a situação deve se tornar mais
crítica nas próximas semanas;

AÇÕES

SOCIAIS
Doação ao Hospital de Taquari de 23
macacões de proteção branco e amarelo,
15 máscaras PPF1, 3 visores faciais, 35 L
de álcool 70% e R$100.000 para aquisição
de equipamentos;
Doação de 5 macacões de proteção
branco, 5 máscaras PPF1 e 50 pares
de luvas à Pella Bethânia Associação
Benef icente;
Doação de 10 macacões de proteção
brancos à Prefeitura Teutônia;
Foram arrecadados 80 kits de higiene
para o Projeto Mini Gentilezas de São
Paulo, desenvolvido pela ONG Argilando,
com o intuito de benef iciar moradores
de rua;

Foram doadas 80 cestas básicas para a
Comunidade do Moinho, de São Paulo, através
de contribuição de empresa e funcionários;
Foram doados R$10.000,00 para o Projeto
Salves Vidas, em parceria com a Associação de
Moradores do Novo Oriente, no Ceará. O dinheiro
será revertido na montagem de cestas básicas,
das quais todos os itens serão adquiridos de
pequenos comerciantes locais;
Para promover boas práticas durante a quarentena,
foi realizado concurso cultural da páscoa do
bem, e por meio de informativo, foi estimulado o
apoio aos pequenos comércios;
Redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram
e LinkedIn):
Promoção da importância do Agro;
Apoio à campanha #oAgroNãoPodeParar,
de conscientização e informação sobre
boas-práticas de precaução no campo;
Apoio ao movimento #fiqueemcasa, uma
responsabilidade social de todos;
Publicação de informativos sobre prevenção ao
Covid-19, demonstrando total apoio ao produtor.

