COMUNICADO IMPORTANTE
ÓCULOS DE SEGURANÇA PUMA – KALIPSO C.A. 15.684

São Paulo, 22 de maio de 2018.

Prezados Senhores,
Desde 1994, a Kalipso assumiu a importante missão de inovar, criar e buscar as melhores soluções em EPI’s
para os trabalhadores brasileiros. De lá para cá, tivemos um grande crescimento no setor, o que nos trouxe
exposição na mídia, saudável participação no mercado, milhares de usuários protegidos e, ainda, a
possibilidade de melhorar e ampliar o nosso trabalho. E boa parte disso devemos a vocês!
Apesar de todo sucesso e conquistas ao longo dos anos, recentemente um de nossos produtos (Óculos de
segurança PUMA) sofreu questionamento judicial referente ao direito de uso de propriedade industrial
desta marca, o que nos obrigou a refletir sobre o conceito e propósito deste produto, sua identidade visual
e seu nome.
A partir disto, mudamos!
E é com prazer que anunciamos que a partir de hoje, os óculos de segurança PUMA da Kalipso passarão a
ser identificados pelo nome Pallas.
É evidente que a marca PUMA da Kalipso tinha seu espaço consagrado no mercado de EPI’s, mas
garantimos que esta mudança marcará uma evolução positiva neste produto e não afetará sua qualidade
ou suas características físicas, de conforto e segurança.
A nova marca Pallas terá seu uso imediato em todas as nossas relações comerciais, publicitárias e técnicas.
Solicitamos que divulguem estas informações a todos do meio prevencionista, engenheiros, técnicos em
SST, revendedores, clientes, consumidores finais e quaisquer interessados, que tenham alguma relação com
a Kalipso.
Agradecemos por acreditarem e confiarem em nós, e esperamos continuar juntos nos novos desafios e
conquistas que virão.

IMPORTANTE
Esta mudança se deu por motivo de decisão judicial e, por isso, se faz necessária a alteração em diversos
documentos, um processo que vai ocorrer gradualmente ao longo dos próximos meses. Isto significa que
poderão ser recebidos documentos com o novo ou antigo nome durante esse processo de transição.
Esperamos que tal inconsistência temporária não constitua um problema para sua organização e suas
operações.

A nossa transparência é o que nos conecta a você.
A Kalipso continuará a assegurar e proteger os interesses de seus clientes em seu portfólio de produtos e a
garantir que a manutenção, o suporte e o desenvolvimento de suas tecnologias manterão a mesma
dedicação e seriedade exercida até hoje.
Garantimos nosso compromisso de dar continuidade aos fornecimentos deste produto nas mesmas
condições comerciais, prazo de entrega e qualidade anteriores e permanecemos à disposição para os
esclarecimentos necessários.
Havendo qualquer dúvida sobre o assunto ou necessidade de informações adicionais, favor nos contatar.
Para facilitar a atualização nos registros de nossos parceiros e clientes, vejam as informações de contato:
kalipso@kalipso.com.br; www.kalipso.com.br e fone (11) 3959-2866.

