
 
 

  

 
 

À Abiquim 
Gerência de Comunicação 
 
Momentive: Ações preventivas à Covid-19  
 
Visando à segurança dos profissionais e de seus familiares, a Momentive 
Performance Materials adotou, em todas as suas unidades de negócios 
espalhadas pelo mundo, ações preventivas para evitar a propagação do novo 
coronavírus (Covid-19).  
 
As diretrizes implementadas pela organização possibilitam a continuidade de suas 
atividades, que são essenciais para garantir o abastecimento de diversos 
segmentos de atuação, como Saúde, Personal Care e Agricultura.  
 
Até o momento, o atendimento das demandas dos clientes continua em plena 
normalidade. 
 
Na planta brasileira, localizada em Itatiba, interior de São Paulo, as iniciativas 
adotadas abrangem colaboradores, estagiários, aprendizes, profissionais 
terceirizados e prestadores de serviço.   
 
A Momentive também está participando de iniciativas de outras organizações 
como forma de contribuir com a sociedade e a comunidade no entorno da 
empresa no combate ao novo coronavírus.  
 
As principais medidas adotadas pela empresa são: 

 
EMPRESA/ SITE ITATIBA  

• Criação de um Comitê de Gestão de Crise para tratar da Covid-19. 

• Adoção de controles mais rígidos na entrada do site. 

• Verificação da temperatura corporal de todas as pessoas na entrada da 

empresa. 

• Reforço da limpeza e higienização com álcool 70% em todas as 

instalações.  

• Distribuição de frasco com álcool em gel 70%. 

• Instalação de mais dispensadores de álcool em gel 70% em toda a unidade. 

• Restrição de viagens corporativas. 

• Adoção de distanciamento social de pelo menos 1 metro entre os 

profissionais que trabalham na unidade. 

• Adoção do uso de máscaras por todos os profissionais que atuam no site. 



 

PESSOAS 

• Adoção do sistema de trabalho em home office em todas as atividades que 

assim permitem e para os profissionais com fator crítico de saúde e aqueles 

com idade igual ou superior a 60 anos. 

• Realização de reuniões on-line entre líderes e equipes. 

• Monitoramento constante de profissionais que tiveram contato com 

pessoas que apresentaram sintomas similares aos do coronavírus. 

• Intensificação da comunicação com os colaboradores e da conscientização 

deles e de suas famílias sobre medidas de prevenção. 

• Criação e divulgação de um vídeo com dicas para evitar o contágio pelo 

Covid-19, bem como a distribuição de um folheto informativo. 

• Comunicação constante com os colaboradores, por diversos canais, para 

manter a motivação, o engajamento e a conscientização sobre a 

importância da prevenção dentro e fora da empresa. 

• Realização de palestra on-line para os colaboradores com o tema: “Como 

gerenciar o estresse”. 

 
COMUNIDADE 

• Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP: doação de 

aproximadamente 50 quilos do produto Silsoft EAU Microgel para a 

fabricação de mais de 1 tonelada de álcool em gel 70%. O material 

higienizante será entregue para o Hospital Universitário da USP e para a 

SAS, Superintendência de Assistência Social, responsável pela moradia 

estudantil (CRUSP – Conjunto residencial da USP). 

• Cooperativa Reviver em Itatiba/São Paulo: doação de cestas básicas de 

alimentos e produtos de higiene pessoal para 36 cooperados. As 

arrecadações contaram com a colaboração dos próprios funcionários e 

também da empresa. 

• Prefeitura Municipal de Itatiba (Barreiras Sanitárias + UPAs): doação 

de materiais, como luvas descartáveis, água mineral e guarda-sol. 

• Lar Itatibense da Criança: doação de alimentos e produtos de higiene aos 

menores atendidos pela instituição.  

• Lar dos Idosos de Itatiba: doação de alimentos e produtos de higiene aos 

idosos atendidos pela instituição. 

 
Estamos à disposição para mais informações. 
 
Atenciosamente, 



 

 
Paulo Vianna 
Gerente geral na América Latina 


