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COVID-19: Feriados antecipados e os funcionamentos nos escritórios da ONE Brasil 

 

 

Prezado Cliente e Parceiro, 

 

Foi decretada a antecipação dos feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra, respectivamente para os 

dias 20 e 21 de maio de 2020 no Município de São Paulo. E o feriado da Revolução Constitucionalista poderá 

ser adiantado para o dia 25 de maio de 2020 no Estado de São Paulo. Dessa forma, por favor segue abaixo 

os funcionamentos dos nossos escritórios da ONE Brasil:  

 

Escritório de São Paulo: O nosso escritório de São Paulo terá funcionários de prontidão nessas datas para 

atendimento em regime de home office. 

 

Escritório de Santos: Na cidade de Santos foi decretado a não antecipação dos feriados, portanto o escritório 

de Santos terá expediente normalmente em regime de home office.  

 

Escritórios Belém, Curitiba, Itajaí e Manaus: Os nossos escritórios de outros estados terão expediente 

normalmente em regime de home office. 

 

Atendimento presencial: O atendimento presencial para entrega e retirada de documentos nos escritórios de 

Santos e Manaus funcionarão normalmente. 

 

ONE Santos: 9:00h – 12:00h | 13:30h – 16:30h  

ONE Manaus: 8:30h – 11:30h | apenas de Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-feira. 

 

* Todos os nossos escritórios terão expediente normalmente no dia 22 de maio de 2020. 

 

 

Em casos de dúvidas, entre em contato com o seu Representante Comercial da ONE e para informações 

adicionais como, endereço e telefone, clique aqui. 

 

 

Atenciosamente,  

OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. 

https://br.one-line.com/pt-br/standard-page/contatos-locais
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COVID-19: Anticipated holidays and functioning at ONE Brazil offices 

 

 

Dears Customer and Partner, 

 

It has been decreed the anticipation of Corpus Christi and Black Consciousness holidays, respectively for May 

20 and 21, 2020 in the Municipality of Sao Paulo. And the holiday of the Constitutional Revolution can be 

anticipated to May 25, 2020 in the State of Sao Paulo. Thus, please find below the functioning of our ONE Brazil 

offices: 

 

Sao Paulo Office: Our Sao Paulo office will have staffs on stand-by on these dates in home office scheme. 

 

Santos Office: In the city of Santos, it was decreed not to anticipate the holidays, thus Santos office will have 

normal office hours in home office scheme. 

 

Belém, Curitiba, Itajaí and Manaus Offices: Our offices in other states will have normal office hours, in home 

office scheme. 

 

Face-to-face service: Face-to-face service for the delivery and withdrawal of documents at the Santos and 

Manaus offices will have office hours normally.  

 

ONE Santos: 9:00 am – 12:00 am | 1:30 pm – 4:30 pm 

ONE Manaus: 8:30 am – 11:30 am | Monday, Wednesday, and Friday only 

 

* All our offices will have normal office hours on May 22, 2020. 

 

 

Should you have questions, please contact your Sales Representative ONE’s and additional information, 

address and phone, click here. 

 

 

 

Sincerely,  

OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA 

https://br.one-line.com/en/standard-page/local-contacts

