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São Paulo, 05 de maio de 2020 

 

COVID-19: Será obrigatório o uso de máscara nos escritórios da ONE em São Paulo e Santos 

 

 

Prezado Cliente e Parceiro, 

 

Os condomínios, onde localizam os nossos escritórios de São Paulo (Edifício CYK - Comendador Yerchanik 

Kissajikian) e de Santos (Edifício Praiamar Corporate), tomaram algumas medidas orientadas pelos órgãos 

oficiais e especialistas da saúde para evitar a propagação do COVID-19. Assim informamos que será 

OBRIGATÓRIO o uso de máscara ao entrar nos condomínios, a partir do dia 05 de maio de 2020.  

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

Em São Paulo, foi anunciado hoje, 04 de maio de 2020, pelo Governo de São Paulo que determina o uso 

OBRIGATÓRIO de máscara em todo o estado para circulação em espaço público, a partir do dia 07 de maio 

de 2020. Para mais informações, clique aqui (fonte, site Governo de São Paulo). 

 

A prefeitura na cidade de Santos anunciou que a partir do dia 01 de maio de 2020, será OBRIGATÓRIO o 

uso de máscara na cidade, como espaço público e estabelecimentos comerciais em Santos. Para mais 

informações, clique aqui (fonte, site Prefeitura de Santos). 

 

 

Em casos de dúvida, por gentileza segue os contatos:  

• Hermirio Inamura – responsável pelo escritório de São Paulo – tel.: (11) 3197-2112 

• Wagner Oliveira - responsável pelo escritório de Santos – tel.: (13) 3500-0649 

 

 

*Informações adicionais como, endereço e telefone, clique aqui. 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. 

 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-determina-uso-obrigatorio-de-mascaras-em-todo-o-estado/
https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/policlinicas-de-santos-distribuirao-mascaras-a-pacientes-em-atendimento
https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/contatos-locais


 

Ocean Network Express (Latin America) 
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Sao Paulo, May 05th, 2020 

 

COVID-19: Will be mandatory to wear a mask at ONE’s offices in Sao Paulo and Santos 

 

 

Dears Customer and Partner, 

 

The condominiums where are locating our offices in Sao Paulo (Building CYK - Comendador Yerchanik 

Kissajikian) and Santos (Building Praiamar Corporate) have taken some measures guided by official bodies 

and health specialists to prevent the spread of COVID-19. Thus, we inform that it will be MANDATORY to wear 

a mask when entering the building, from May 5th, 2020. 

 

 

ADDICIONAL INFORMATION:  

In Sao Paulo, it was announced today, May 4th, 2020, by the Government of Sao Paulo that determines the 

MANDATORY wear of a mask throughout the state for circulation in public space, as of May 7th, 2020. For more 

information, click here (source, Sao Paulo Government website). 

 

The city hall in the of Santos announced that as of May 1st, 2020, the wear of a mask in the city, as a public 

space and commercial establishments in Santos, will be MANDATORY. For more information, click here (source, 

Santos City Hall website). 

 

 

In emergency cases, please follow the contacts: 

• Hermirio Inamura – responsible for the Sao Paulo office – tel.: (11) 3197-2112 

• Wagner Oliveira - responsible for the Santos office – tel.: (13) 3500-0649 

 

*Additional information, address and phone, click here. 

 

 

 

 

 

Sincerely,  

OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-determina-uso-obrigatorio-de-mascaras-em-todo-o-estado/
https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/policlinicas-de-santos-distribuirao-mascaras-a-pacientes-em-atendimento
https://br.one-line.com/en/standard-page/local-contacts

