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Frigoríficos são 
principal foco de 
contágios na região
Fábricas da Minuano e da BRF trazem preocupação ao MP, estado e 
municípios. Novos casos em Taquari e Tabaí são de funcionários

VALE DO TAQUARI

Taquari confirmou ontem 
o décimo caso de coro-
navírus. Destes, oito têm 
relação com as fábricas 

de proteína animal. São cinco fun-
cionários da Minuano, a mãe de 
um deles, um motorista que faz o 
transporte até a empresa e o caso 
mais recente, de uma funcionária 
da BRF de 39 anos.

Em Tabaí, o quinto caso foi re-
gistrado ontem, trata-se de uma 
funcionária da BRF. A paciente 
relatou ter procurado, na segun-
da-feira, o médico da empresa e 

foi orientada a voltar ao traba-
lho. Com a piora no quadro, na 
quarta-feira, ela procurou o pos-
to de saúde.

“É absurdo. A letargia que ela 
estava, dor no corpo, desânimo, 
perda de olfato e paladar, todos os 
sintomas. Se for pegar o check list 
do coronavírus, ela estava com to-
dos”, diz a secretária de saúde do 
município, Kelli Beatriz da Silva.

A orientação no município é de 
que todos funcionários da BRF 
procurem o posto de saúde, com 
ou sem sintomas. A secretária 
afirma que enfrenta dificuldades 
em convencê-los a irem a até a 
unidade de saúde.

“Eles entraram em contato co-
nosco e disseram que o encarrega-

do orientou os funcionários a não 
virem ao posto e seguirem traba-
lhando”, diz.

Frigoríficos 
preocupam

Os dois frigoríficos são os prin-
cipais pontos de proliferação do 
vírus no Vale do Taquari. A si-
tuação decorre das próprias ca-
racterísticas destas indústrias. O 
ambiente é frio e úmido e propicia 
aglomeração de trabalhadores, 
que atuam muito próximos uns 
dos outros.

No caso regional, a atuação de 
trabalhadores de diversos municí-
pios nas fábricas favorece a disse-
minação do vírus.

Ajustamento 
de conduta 

Nessa quinta-feira, a BRF as-
sinou um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com o Ministé-
rio Público do Trabalho. O termo 
prevê medidas de higiene e dis-
tanciamento.

As equipes das secretarias de saú-
de do estado e do município passa-
rão a atuar em conjunto no acompa-
nhamento diário do cumprimento 
das medidas de prevenção e do au-
mento de casos.

“São possibilidades que podem 
ser consideradas, como a redução 
da produção. Em última hipótese, o 
fechamento, se não houver o cum-
priemnto das medidas ou se o núme-
ro de casos demonstrar uma curva 
de crescimento muito aguda”, afir-

ma o promotor Sérgio Diefenbach.

Interdição da BRF 
em Passo Fundo

Entre as cidades com maior núme-
ro de casos confirmados no estado, 
ao menos quatro possuem frigorífi-
cos de grande porte: além de Lajea-
do, Passo Fundo, Marau e Garibaldi.

Em Passo Fundo, o Ministério 
Público do Trabalho confirmou que 
19 funcionários de um frigorífico da 
BRF testaram positivo e outros 15 
são considerados suspeitos.

O frigorífico, portanto, foi to-
talmente interditado, por tempo 
indeterminado, após fiscalização 
da Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho. O termo de fechamento 
da empresa foi emitido na tarde 
desta sexta-feira (24). 

Disparo de casos entre funcionários coloca unidades sob vigilância do MP

ARQUIVO A HORA

Novas regras tentam controlar contágios
Medidas têm como 
intuito combater 
contágios no entorno 
das empresas Minuano 
e BRF. Decreto prevê 
também horários 
específicos para 
gratuidade nos ônibus 
aos idosos

LAJEADO 

Decreto publicado nesta sexta-
feira, 24, altera medidas para o 
enfrentamento ao coronavírus no 
município. Entre as mudanças na 
normativa publicada no dia 16, 
estão restrições para atendimen-
tos no comércio localizado na Rua 
Carlos Spohr Filho.

Os mercados e açougues locali-
zados entre a Rua Francisco Oscar 
Karnal até a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) devem aten-
der apenas no sistema take-away 
(produtos levados para serem 
consumidos em outro lugar) entre 
as 12h30min às 17h. Nos demais 
horários, o estabelecimento pode 
atender de forma presencial. 

Bares e lancherias no mesmo 
trecho podem receber o público de 
manhã. Após às 13h, o atendimen-
to será no sistema tele-entrega ou 
take-away, sem a presença de pú-
blico no local.  

Conforme o governo, as mudan-
ças tem como intuito evitar o alas-
tramento do coronavírus entre os 
funcionários da BRF e Minuano. 
As duas empresas estão localiza-
das na Carlos Sphor Filho e já pos-
suem casos confirmados em seu 
quadro profissional. 

No território municipal, o de-
creto também prevê o funciona-
mento de bares, lancherias e food 
trucks até às 20h. É proibida a co-
locação de mesas e cadeiras nas 
calçadas públicas. Lojas de con-
veniência podem abrir das 7h às 
20h, de segunda-feira a sábado, 
sem consumo no interior do esta-
belecimento.

A fiscalização das medidas será 
feita pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, fiscais da Vigilân-
cia Sanitária e equipe da Secreta-
ria de Segurança Pública. 

Idosos nos ônibus  
A gratuidade para o uso de ôni-

bus aos idosos será exclusiva nos 
horários das 9h às 11h30min e das 
14h às 16h30min. 

Clubes e academias
O decreto autoriza o funcio-

namento dos clubes esportivos 
e academias sem contato físico 
e com adoções de medidas como 
limitação máxima de cinco alu-
nos por vez.

RESUMO DO 
DECRETO

*Mercados e açougues de 
trecho da Carlos Sphor 
Filho com horários de 
funcionamento apenas no 
sistema take-awai

*Lancherias e bares  de 
trecho da Carlos Sphor 
Filho com atendimento de 
take-away ou tele-entrega 
à tarde;

*Bares, lancherias e food 
trucks abertos, no máximo, 
até as 20h;

*Idosos com horários 
específicos para usar ônibus 
de forma gratuita; 

*Funcionamento de 
academias e clubes 
esportivos com restrições
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