MANIFESTO
COVID-19
Criando vínculos que sustentam
nossos relacionamentos ao
levar saúde, segurança e
bem-estar aos públicos.

Esta pandemia vem modiﬁcando drasticamente o
“viver” das pessoas. Em nossa jornada ouvimos os
públicos e levamos informações diárias, com clareza e
transparência. Garantimos, de forma responsável, a
produção de alimentos saudáveis.
A responsabilidade de irmos além, em comunicar
assertivamente os fatos, em planejar, acionar e atualizar
o Plano de Contingência, nos prepara e nos assegura
caminhos para enfrentar as adversidades, superando
obstáculos.

#JuntosSomosMaisFortes

Relações com Funcionários
Os relacionamentos internos constroem e
fortalecem a atitude do Grupo SL “dentro de casa”.
Os Diálogos de Cuidado, a iniciativa das lideranças,
os guardiões da saúde, o comitê de crise, a
integração das áreas de comunicação, recursos
humanos, saúde e segurança do trabalho, revelam
atitudes que orientam o comportamento do nosso
time.
Foram
implantados
sistemas
de
monitoramento de saúde dos funcionários,
mantendo a conﬁdencialidade.
Esse aprendizado adquire maior valor,
quando observamos a prática e a conscientização
destas condutas em nossas comunidades e junto as
famílias dos funcionários.

Entidades Governamentais
e Comunidade
Respostas rápidas, com planejamento e
atitude junto a entidades governamentais
demarcam nossa trajetória durante esta pandemia e
certamente demonstram o valor do cidadão.
Sermos solidários às causas humanas. Mobilizarmos
comunidades com o exemplo de nossos
funcionários.

Fornecedores e Parceiros
Estamos agindo no sentido de manter as
cadeias logísticas de suprimentos conectadas
cumprindo cronograma de entregas, ﬁrmes nessa
empreitada.
Revisamos políticas de supply para a garantia
de estoque de insumos e peças de reposição,
centrando esforços na cadeia de matéria-prima. O
aporte e a presença das instituições ﬁnanceiras
operacionalizam processos.

Produtores Rurais
Nos mantemos ﬁrmes no propósito de
colaborar com o produtor e levar informação nas
propriedades agrícolas.
No período de recebimento de safra, do
campo à indústria, normas implantadas e
comunicadas tanto para pequenos quanto para
grandes produtores. Receptivo exclusivo para
motoristas, preservando a segurança, a qualidade
do produto e o bom atendimento.

Clientes
Gerenciamos informações e serviços aos
clientes, mantendo proximidade e atendimento às
demandas. Diversas medidas de contingenciamento
foram alinhadas colaborativamente. Estamos
acompanhando junto aos clientes as mudanças que
vêm sendo sentidas no mercado para identiﬁcarmos
as melhores soluções com segurança e qualidade.

Seguimos fazendo o bem, construindo o futuro hoje.
Estamos juntos nesta jornada!
Ao conscientizar nosso time sobre o crescimento da pandemia, evitando maior
contágio nas regiões onde operamos, assumimos a responsabilidade de sermos exemplo,
emitindo imediatamente avisos de potenciais riscos. Nosso compromisso se estende onde
operamos nossos negócios e se reaﬁrma em cada relacionamento do Grupo SL.

