
Começamos o ano otimistas 
em relação aos resultados que 
estavam por vir.

JANEIRO

Confirmado o primeiro caso de 
COVID-19 no Brasil. 

Louveira recebe o “Selo 
Verde de Sustentabilidade” da 
prefeitura do município, fruto 
do compromisso com o meio 
ambiente.

FEVEREIRO

Com a baixa demanda, 
em virtude da pandemia, 
concedemos férias coletivas 
aos colaboradores de Louveira.

Distribuimos máscaras laváveis 
a todos os colaboradores 
em serviço. Promovemos a 
campanha de vacinação 
quadrivalente contra a gripe, 
aumentando a imunidade de 
todos nas plantas.

ABRIL É confirmado o primeiro caso 
de COVID-19 dentro de uma das 
nossas plantas brasileiras.

Enviamos para a residência de 
cada um dos nossos colaboradores 
materiais impressos com dicas de 
prevenção para toda a família.

Todos são convidados a participar 
da “Semana do Bem-Estar” e 
cumprir alguns  desafios diários 
relacionados à saúde mental, ação 
relacionada ao ODS 3 da ONU.

JUNHO
Com o aumento de demanda, a 
planta de Caieiras também volta 
à jornada normal de trabalho um 
mês antes do previsto.

Sanitizações periódicas em todas 
as nossas fábricas e singelo 
reconhecimento do trabalho dos 
nossos profissionais da área da 
saúde e segurança.

Conquistamos o maior volume de 
vendas de Couchê L1 da história 
de Jacareí.

AGOSTO

Os protocolos de segurança 
para a entrada de prestadores 
de serviços e parceiros 
em nossas plantas são 
intensificados.

OUTUBRO

Promovemos quatro 
workshops on-line sobre 
saúde e bem-estar, água 
e saneamento, trabalho 
decente e crescimento 
econômico, consumo e 
produção responsáveis e 
ação contra a mudança 
global do clima.

DEZEMBRO

Criamos o Comitê de Crise 
dedicado à pandemia, responsável 
por aplicar protocolos de 
segurança sugeridos pela OMS, 
garantindo o bem-estar dos nossos 
colaboradores e suas famílias.

Jacareí fica seis dias sem quebra de 
papel e quatro dias com 100% de 
eficiência da máquina.

Caieiras tem o melhor desempenho 
entre todas as máquinas.

MARÇO
É programado o home office 
dos colaboradores por tempo 
indeterminado.

Louveira tem o segundo período 
de férias coletivas e redução 
de jornada acordada. Enquanto 
Caieiras tem seu primeiro período 
de férias coletivas.

MAIO
Demandas voltam a crescer e 
unidade de Louveira retorna a 
jornada de trabalho habitual um 
mês antes do previsto.

JULHO
Caieiras e Louveira batem recorde 
de vendas novamente.

NOVEMBRO
A planta de Caieiras completa 130 
anos de história e, pela primeira 
vez, recebe o certificado ISO 
14.001.

Louveira tem seu maior resultado 
histórico desde 1995, enquanto 
Jacareí bate recorde na venda de 
Couchê L1 do mês anterior.

A-M completa 25 anos de 
atuação no Brasil.

SETEMBRO
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