COMUNICADO:
EXPEDIENTE E ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DURANTE PANDEMIA COVID19 (“CORONAVIRUS”)
NOTICE: ACTIVITIES DURING COVID19 PANDEMIC
04/AGO/2020 / 04/AUG/2020
Caros Clientes, Fornecedores e Amigos,
Dear Clients, Suppliers and Friends,
Diante dos desenvolvimentos relacionados à Pandemia da enfermidade Covid-19, causada
pelo novo coronavirus, nosso escritório continua adotando medidas adequadas para contribuir nos
esforços globais de redução de contágio
In light of the developments regarding the Covid-19 Pandemic, caused by the new coronavirus
strain, our law firm continues to take adequate actions in order to contribute with the global efforts to
reduce contagion.
Embora não existam casos confirmados em nossa equipe, todos os nossos profissionais
atuarão preferencialmente em regime de home office, comparecendo ao escritório exclusivamente
para medidas urgentes ou para coleta de documentos arquivados em nossa sede.
Although there are no confirmed cases in our team, all of our professional will work on a regime
of preferential home office, coming to our headquarters exclusively for emergency matters or to collect
archived documents.
Reuniões presenciais somente serão mantidas em casos de extrema urgência, exclusivamente
quando a substituição destas por encontros virtuais for inapropriada.
In person meetings will only be kept for urgent matters, exclusively for cases in which the
replacement of those for virtual meetings is shown to be inappropriate.
Para entrar em contato conosco durante este período, pedimos a gentileza de contatar
diretamente nossos celulares pessoais. Para outros casos, pedimos que direcione sua mensagem para
contato@ccflaw.com.br.
During this period, please reach us through our personal cellphones. For other matters, we
kindly direct your message to contato@ccflaw.com.br.
Se tiver qualquer dúvida sobre os efeitos jurídicos desta pandemia em processos e
negociações em curso, ou se quiser debater conjuntamente medidas contratuais e trabalhistas
disponíveis para enfrentar a presente situação, estamos à disposição para ajudá-lo.
If you have any doubts regarding the legal effects of this pandemic in ongoing proceedings and
negotiations, or if you want to talk jointly about contractual and labor measures available to deal with
the current situation, we are available to help you.
Abaixo, nossos contatos atualizados/ Below, our updated contact info:

Fabio Clasen: +55 (11) 953-511-490 – clasen@ccflaw.com.br
Napoleão Casado Filho: +55 (11) 982-535-251– napoleao@ccflaw.com.br
Questões gerais/General matters – contato@ccflaw.com.br

Napoleão Casado Filho

