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WORLD POST NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

A World Post continua a sua produção a 
todo vapor, com a mesma responsabilida-
de de sempre, e preocupando-se ainda 
mais com a saúde e integridade física de 
seus colaboradores e familiares em época 
de pandemia.

Tudo isso, para garantirmos que as suas 
encomendas cheguem aos seus lares, 
com ainda mais qualidade e segurança 
através das nossas embalagens, em 
parceria com as empresas de e-commerce 
de todo o Brasil

POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE 
DE QUALIDADE

A World Post está comprometida com 
as ações ao combate do novo Coro-
navirus, e nosso objetivo é garantir a 
continuidade da cadeia produtiva 
com responsabilidade social perante a 
população e os colaboradores.

Estamos trabalhando forte nessa 
ação, e realizando diversas adequa-
ções em todas as nossas áreas, de 
modo que, cada um fazendo a sua 
parte, juntos nós venceremos essa 
batalha!

A seguir apresentamos algumas 
medidas já tomadas e em funciona-
mento:

> Instalação de novos lavatórios; 

> Instalação de novas torneiras 
com fechamento automático; 

#PROTEGER VIDAS E EMPREGOS

> Colocação de novos assentos 
nos vasos sanitários; 

> Disponibilização de novas 
lixeiras, todas com pedais;  

> Demarcação das áreas onde 
podem gerar filas e aglomerações, 
limitando a distância de 1 metro de 
pessoa para pessoa;

> Disponibilização de dispensa-
dores de álcool em gel 70% em 
todas as áreas; 

> Realização de palestras de 
conscientização, e disponibilização 
de informativos em todas as áreas;

> Realização de Sanitização de 
todos os ambientes internos e exter-
nos da fábrica;

POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE DE QUALIDADE
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A World Post realizou no dia 22 de Março os serviços de Bio Sanitização de Ambiente 
da Dr. Ácaro em todas as dependências da empresa. 

O novo coronavírus descoberto na China, o SARS-CoV2, causador da COVID-19, 
despertou a atenção mundial devido à sua maior transmissibilidade em relação a 
outros coronavírus epidêmicos. Além da transmissão pessoa-a-pessoa, já estabeleci-
da, especula-se outras formas de transmissão que podem contribuir para dissemina-
ção da doença. Precisamos estar cada vez mais atentos.

Responsável por implementar práticas 
de Controle de Qualidade modernas, a 
área da Qualidade World Post junto a 
área de Saúde e Segurança do Traba-
lho, também está empenhada no 
combate ao Corona Vírus. 
 
Nos últimos dias as nossas auditorias 
de processos, foram totalmente volta-
das as questões de adequação dos 
ambientes de acessos administrativos 
e fabris, onde, foram identificados 
pontos de melhorias a serem realiza-
dos de imediato, viabilizando e 
preservando assim a saúde e integri-
dade física de nossos colaboradores, 
seguido de palestras de conscientiza-
ção e informação de forma clara e 
objetiva, afim de juntarmos forças 
para combater o perigo iminente.
 
O acompanhamento e vistoria de tais 
ações têm sido realizados durante 
todo o período da jornada de traba-
lho, a fim de certificarmos que as 
orientações e procedimentos vêm 
sendo seguidos de forma correta, 
mitigando assim, qualquer possibili-
dade de que um de nossos colabora-
dores esteja sujeitos a qualquer tipo 
de contágio por falta de informação 
e/ou descumprimento dos procedi-
mentos.

#TodosJuntoscontraocoronavírus 
#Wp28anos

POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE 
DE QUALIDADE

O CONTROLE DE 
QUALIDADE E O 
CORONA VÍRUS.

Bio sanitização dos ambientes (área interna)
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Desde o momento em que fomos surpreendi-
dos por tal situação, de imediato iniciamos um 
trabalho de prevenção e combate à propagação 
da pandemia da doença COVID-19 (Novo 
Coronavirus), de modo que, em conjunto a 
diversas áreas da empresa, temos implantado 
ações, bem como, estamos trabalhando diaria-
mente com novas ações e sugestões de melho-
rias a serem implantadas, para tanto criamos um 
comitê, onde todos estão engajados nessa luta.

AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL

Realização de aferições de temperatura corporal antes de os colaboradores 
iniciarem as jornadas de trabalho.

Orientações passadas a todos os colaboradores mediante palestra

ADEQUAÇÕES DE ÁREAS DE 
USO COMUM

ADEQUAÇÕES DE ÁREAS DE USO COMUM

Instalação de um lavabo central para a 
realização da higienização antes de 
adentrarem as dependências da empresa.

Demarcação e delimitação de áres 
de uso comum.

Cada um 
fazendo a 
sua parte!

POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE 
DE QUALIDADE

POR ADRIANA OLIVEIRA – CONTROLE 
DE QUALIDADE

POR ANA BISMARCHI – SAÚDE OCUPACIONAL

Refeitório dos nossos colaboradores.
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Além da preocupação prioritária com relação à saúde dos colaboradores e 
prevenção do Covid-19, a World Post adotou o lema “Proteger Vidas e Empre-
gos”. 

Visando proteger os nossos colaboradores, realizar a manutenção dos empregos 
e evitar demissões em nossa empresa, estamos adotando os benefícios propostos 
pelo Governo Federal, para cumprir com todas as obrigações em relação aos 
pagamentos dos colaboradores. Além disso, estamos atentos a todas as Medidas 
Provisórias que estão sendo sancionadas.

Seguem abaixo as medidas que aderimos em Março/ 2020:

> Postergação do pagamento do FGTS (Suspensão do Recolhimento do FGTS por 
três meses, devendo o saldo ser pago em seis parcelas a partir de julho/2020) - 
MP número: 927/2020.

> Instituímos o trabalho em Home Office para funcionários que atuam nos setores 
administrativos e estagiários. – MP número: 927/2020.

>Redução da contribuição do Sistema S (Redução parcial das Contribuições ao 
Sistema S por três meses, de abril a junho) - MP número: 932/2020.

> Foram concedidas férias para funcionários que fazem parte do grupo de risco - 
MP número: 927/2020

> As promotoras de vendas externas estão em banco de horas - MP número 
927/2020

Com tudo:

> Desde 2014 a World Post conta com o ônibus fretado para que os funcionários 
evitem o transporte público, onde, estamos em contato diário com a empresa que 
fornece esse serviço, exigindo que sigam todos os protocolos de higiene para o 
conforto e segurança de todos;

> Foram concedidas máscaras para os funcionários que possuem contato com 
vários setores ou pessoas externas. Também estamos providenciando a compra 
de máscaras laváveis para distribuição a todos os funcionários da empresa;

> A World Post criou um comitê focado em diariamente criar medidas que visam 
proteger os nossos colaboradores da contaminação ao Covid-19. O comitê é 
composto pelo setor de Recursos Humanos, Saúde e Segurança do Trabalho e 
Controle de Qualidade. 

Salientamos ainda, que foi sancionada a MP 936/2020 (referente à redução 
proporcional da jornada de trabalho e salário e a suspensão do contrato de traba-
lho). A princípio, essa medida não será adotada pela World Post.

Trabalhando de forma consciente, unidos e entendendo a responsabilidade que é 
trabalhar em uma indústria (considerado um setor essencial para sociedade) e 
conseguiremos juntos enfrentar essa crise, manter os empregos e continuar 
crescendo no ramo das embalagens, esse é o nosso principal objetivo.

Fitas adesivas

Air Pillow

Polibolha | Kraft

Fronha AWB

Envelopes AWB Canguru

POR CAMILA CAMARGO – SUPERVISORA DE RH

Nossos Produtos

MEDIDAS PARA MANUTENÇÃO DE EMPREGOS EM ÉPOCA DE 
PANDEMIA
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POR CAMILA CAMARGO – SUPERVISORA DE RH

MEDIDAS PARA MANUTENÇÃO DE EMPREGOS EM ÉPOCA DE PANDEMIA

A World Post disponibiliza aos seus 
funcionários o benefício de plano de 
saúde com o Grupo Notredame Inter-
médica, e desde o dia 02/04/2020, foi 
disponibilizado o portal de Telemedici-
na, no qual é possivel passar por uma 
consulta médica através de vídeo confe-
rência.

Segue abaixo o caso do funcionário 
Jeferson Vieira dos Santos (Op. de corte 
e solda), que utilizou o serviço de 
Telemedicina:

No dia 02/04/2020 o colaborador Jefer-
son Vieira dos Santos (setor de Corte e 
Solda) foi informado pelo RH que a 
Intermédica havia disponibilizado o 
serviço de Telemedicina, ao qual lhe foi 
passado o número de telefone da 
Central de Atendimentos, para que ele 
entrar em contato e solicitar maiores 
informações quanto ao serviço.

No dia seguinte o colaborador nos deu 
o feedback, no qual, elogiou a eficiência 
do atendimento que recebeu, e logo 
após baixou o aplicativo GNDI EASY, e 
então a consulta médica foi realizada 
por vídeo chamada e a receita poste-
riormente encaminhada via aplicativo 
(Whatsapp).

Nosso colaborador ficou bem satisfeito 
com o procedimento realizado, bem 
como, com a medicação prescrita, pois a 
mesma foi eficaz em seu tratamento. 
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RENASCIMENTO

POR CAMILA CAMARGO – SUPERVISORA DE RH

PÁSCOA WORLD POST

feliz
páscoa

No próximo domingo dia 12/04 comemoraremos a 
Páscoa, uma data que costuma reunir as famílias e os 
amigos em confraternização. Mas esse ano, devido à 
pandemia do Covid-19, a orientação que temos que 
seguir é de permanecer em casa (em isolamento 
social), sem aglomerações, para evitar a dissemina-
ção do vírus. Por mais difícil que seja quebrar certos 
costumes, seguir a orientação é extremamente 
importante para que a pandemia diminua em nosso 
país.

A World Post entende que além dos benefícios exigi-
dos pela CLT e Convenção Coletiva, existem inúme-
ras formas de motivar aqueles que nos ajudam em 
nosso crescimento diário. Por esse motivo, tradicio-
nalmente promovemos uma agenda anual de moti-
vação para os colaboradores da empresa, e mesmo 
nesse cenário que estamos vivendo, não podíamos 
deixar de presentear a todos os nossos funcionários 
e prestadores de serviços com Colombas Pascais. 

Páscoa é sinônimo de renascimento e renovação, da 
mudança e da transformação. É o momento certo 
para refletir e entender que tudo pode ser melhora-
do. É deixar para trás aquilo que não nos serve mais 
e iniciar uma nova jornada com as esperanças reno-
vadas. 

Que nesta Páscoa tudo se renove!
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RENOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

POR CAMILA CAMARGO – SUPERVISORA DE RH

Páscoa é renascimento, é passagem,
É mudança e transformação,
É ser de novo um mesmo ser
Que recomeça pela própria libertação.
Fica para trás uma vida cheia de poeira
E começa agora um novo caminhar
Cheio de luz, de fortalecimento,
Esperanças renovadas.
Um arco-íris rasga o céu e parece
Balbuciar que Jesus ressurgiu para nos
Provar que o amor incondicional existe.

Uma Páscoa de Luz!
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POR ELIZANGELA NARCISO – CONTROLE DE QUALIDADE

#WP28ANOS

No ano em que comemoramos mais um 
ano de existência, a World Post está ainda 
mais competitiva junto ao mercado de 
embalagens, destacando-se em todo 
território nacional, e almejando exportar 
seus produtos.

Com grandes projetos para 2020, já 
estamos atuando em vários deles, e certa-
mente alcançaremos todos os nossos 
objetivos, junto daqueles que fazem as 
coisas acontecerem, nossos colaborado-
res!

Temos a certeza de que o momento ao 
qual estamos vivenciando em nosso país e 
no mundo, tão logo irá passar, com a 
colaboração e empenho de todos, vence-
remos mais essa batalha.

#WP28ANOS

#CADA UM FAZENDO A SUA PARTE
#JUNTOS SOMOS MAIS FORTES


