COMUNICADO

DIANTE DA EVOLUÇÃO DE COVID19

PROSEGUR TRABALHA PARA CONTINUAR COM O DESENVOLVIMENTO
NORMAL DE SUA ATIVIDADE
São Paulo, 19 de março de 2020. O Grupo Prosegur comunica que está adotando todas as
medidas necessárias para garantir a prestação de seus serviços normalmente. Nesse sentido, a
empresa deseja reforçar seu compromisso com a segurança, tanto para clientes quanto para
seus profissionais, e lembra que a contribuição da Prosegur para a geração de ambientes
seguros, sempre em coordenação com os órgãos de segurança pública, é fundamental para o
bem-estar da sociedade.

Dada a evolução do COVID19, o Grupo Prosegur vem implantando as medidas necessárias de
prevenção e contenção, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde. Em geral,
campanhas de informação estão sendo realizadas entre os colaboradores sobre medidas
básicas de higiene para evitar o contágio. Além disso, para apoiar medidas de contenção do
vírus, as viagens corporativas foram canceladas, as reuniões presenciais foram restringidas o
máximo possível, os recursos para realização de home office foram incrementados, a limpeza
das instalações reforçada e empregados acima de 60 anos da Prosegur Cash – unidade de
negócio responsável pelos serviços de Logística de Valores – foram dispensados e estão em
suas respectivas casas até segunda ordem. Por fim, a empresa está utilizando todos recursos
possíveis para garantir a prestação de seus serviços em qualquer ambiente.

A empresa destaca que está coordenando todas as suas atividades por meio de um comitê de
gestão, com responsabilidades e funções bem definidas, responsável pelo planejamento e
implementação das ações necessárias para garantir a continuidade dos serviços em qualquer
ambiente. Ratificamos que estamos seguindo as medidas estabelecidas pelo Ministério da
Saúde e o Governo Federal.

Entendemos que a evolução do coronavírus em nosso país está gerando dificuldades em manter
o desenvolvimento normal da atividade econômica geral. No entanto, queremos reiterar nosso
compromisso com a segurança das pessoas. Somos uma empresa global com mais de 160.000
pessoas que continuará prestando serviços de vigilância a seus clientes corporativos, fazendo a
logística de valores para instituições financeiras e setor varejista e garantindo a tranquilidade das
centenas de milhares de residências e empresas que confiam em nossos alarmes.
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