COMUNICADO AO MERCADO
Uberaba, 26 de março de 2020 - A Companhia Mineira de Açúcar e Álcool
Participações (CMAA), Companhia aberta registrada na CVM (categoria B), um dos
maiores players de etanol, açúcar VHP e bioeletricidade no estado de Minas Gerais,
em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que
está monitorando a evolução e os desdobramentos decorrentes da pandemia do
COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus, e está adotando as medidas
necessárias para minimizar o seu impacto.
A Companhia estruturou o Comitê de Gestão de Crise, de Contingência Saúde e o
de Contingência Suprimentos. Esses times têm atuado diariamente no
monitoramento e na definição de medidas práticas de prevenção, orientação e
acompanhamento necessárias para evitar a disseminação do vírus. Além disso, os
três comitês buscam promover o bem-estar dos colaboradores e minimizar os riscos
decorrentes da pandemia para o negócio, a fim de assegurar a continuidade das
operações.
ENERGIA é o que produzimos e compartilhamos. A CMAA entende que cuidar da
saúde física e mental dos colaboradores, respaldado no profissionalismo das pessoas
que formam o comprometido time da Companhia, contribuirá para a continuidade
das atividades operacionais e que essa é a melhor resposta às adversidades do atual
momento. Ao garantir a produção de álcool, tão necessário para a higienização e
combate à contaminação em hospitais, órgãos públicos, casas de idosos e nas casas
de seus colaboradores, além da energia que continua iluminando lares e cidades, a
CMAA busca garantir a criação de renda e valor para seus colaboradores e
sociedade em geral.
O compromisso da CMAA é com a vida das pessoas, e isso é inegociável. Com o
espírito colaborativo que está presente em seu DNA, se manterá ao lado da
sociedade buscando minimizar o impacto econômico e social, sem deixar de lado o
cuidado humano. Sociedade, colaboradores e acionistas podem e devem contar
com a responsabilidade social da Companhia para superação deste complexo, mas
passageiro, desafio.
Nesse sentido, a CMAA está doando álcool em gel e álcool 70% para todas as
entidades de cuidado ao idoso dos municípios do entorno de suas unidades
industriais, e em parceria com outras usinas e industrias doando aos órgãos públicos
como Polícia Militar, prefeituras municipais e entidades de saúde de Minas Gerais,
além de realizar campanhas de conscientização.
A Companhia manterá o mercado informado acerca de qualquer nova informação
relevante.
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