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Blumenau (SC), 24 de março de 2020. 
 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
 

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (“Teka” ou 
“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei n. 6.404/76, bem como nas Instruções da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em 
geral que em decorrência dos avanços da pandemia do COVID 19 vem tomando medidas 
protetivas e preventivas visando preservar a integridade de seus colaboradores minimizando 
tanto quanto possível eventuais impactos em suas operações. 
 
Das medidas adotadas destaca-se: 

 Dispensa de gestantes, menores aprendizes e funcionários com idade a partir de 60 
anos, assim como afastamento dos casos incluídos em grupos de risco; 

 Monitoramento na entrada de cada turno com medição de temperatura e verificação 
de sintomas; 

 Orientações gerais sobre sintomas e procedimentos; 
 Sistema de revezamento de trabalho para os setores administrativos e industrial; 
 Cancelamento de workshops e treinamentos internos; 
 Suspensão de viagens; 
 Fechamento das lojas conforme decreto de cada município; 
 Formação de um comitê para acompanhamento diário da evolução da situação. 
 Cumprimento das disposições dos decretos dos Estados de Santa Catarina e São 

Paulo, e da Organização Mundial de Saúde.  
 

Adicionalmente a Companhia informa que ainda não tem como avaliar os reais impactos em 
nossos negócios em virtude do cenário atual, inclusive com risco de interrupção como 
consequência de eventual descontinuidade das operações de parceiros, fornecedores e 
clientes. Permanecemos atentos e avaliando os potenciais efeitos decorrentes da evolução do 
COVID 19 para adoção de medidas adicionais que se mostrem necessárias. 
 
Dessa forma reitera seu compromisso com a segurança e saúde de seus colaboradores e 
terceiros mantendo o mercado informado sobre qualquer nova informação relevante. 
 
Atenciosamente, 

TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
Fabiane P. Esvicero – Gestora Judicial/Presidente 


