
CARTA À COMUNIDADE DE JAGUAPITÃ E REGIÃO

 
 A Jaguafrangos Indústria e Comercio de Alimentos Ltda. vem a público, no exercício de 
direito de resposta viabilizado pelo Jornal Terceira Opinião, para esclarecer as medidas toma-
das pela empresa frente à pandemia do Covid-19.
 A empresa acompanha a evolução da pandemia mundo afora e, como toda a socieda-
de, se preocupa com propagação da doença em nosso meio. Está sendo extremamente 
rigorosa com a adoção das medidas estabelecidas pelas autoridades competentes, que 
norteiam as ações efetivas desenvolvidas por seu Comitê de Prevenção ao Coronavírus, 
criado em 26.2.20, quando a pandemia ainda não era realidade em nossa região.
 Foram e estão sendo tomadas medidas de diversas ordens: há Canal de Atendimento 
direto com o ambulatório, são realizadas intensivas ações de orientação e treinamento no 
que tange a práticas de higiene e cuidados necessários para todos os colaboradores, os 
horários de chegada dos colaboradores foram reorganizados para evitar aglomerações na 
portaria, a temperatura de todos é aferida, há fornecimento de álcool em gel, máscaras, 
protetores faciais, além de dezenas de outras medidas, acompanhadas pelos órgãos de 
fiscalização. A empresa realiza testes em massa, com vistas à identificação e afastamento 
de trabalhadores assintomáticos.
 E é justamente pelo esforço na preservação da saúde de seus colaboradores que a 
empresa recebe com muita tristeza notícias veiculadas, em tons pejorativos, que sugerem 
que as medidas sanitárias não estejam sendo tomadas.
 Quanto aos números divulgados por este Portal na última sexta-feira, 17.7.20, a 
empresa esclarece que, dentre seus trabalhadores, não há 651 suspeitos de covid, ao 
contrário do noticiado. Há 651 trabalhadores afastados de suas atribuições, o que é muito 
diferente. Entre eles, estão aqueles que integram grupos de risco (gestante, idosos, portado-
res de doenças crônicas), bem como trabalhadores que mantiveram contato com qualquer 
colega que tenha testado positivo para a doença (contactantes).
 O alto número de empregados contactantes afastados é reflexo do cumprimento, pela 
empresa, dos protocolos sanitários recomendados. Tem por objetivo a contenção da trans-
missão do vírus.
 O aumento do número de casos positivos dentre os trabalhadores é decorrência da 
realização de testes custeados pela empresa, que visam à identificação dos trabalhadores 
assintomáticos, já que os sintomáticos são prontamente afastados (assim como seus 
contactantes), quebrando a cadeira de contágio.
 Com transparência, a empresa tem trabalhado em conjunto com a Secretaria da 
Saúde Regional e Secretarias dos Municípios, atenta às recomendações do Ministério Públi-
co do Trabalho. Periodicamente, recebe a visita da Secretaria Estadual de Saúde, para averi-
guar o cumprimento das medidas sanitárias. Na última visita, a Secretaria atestou a confor-
midade dos protocolos sanitários adotados.
 O momento é delicado e impõe, a todos, cuidados. A empresa não se furta à sua 
responsabilidade e está à disposição, tanto para somar esforços para a superação da crise 
sanitária e estado de emergência em saúde pública, como para receber e dialogar com todos 
os veículos de comunicação comprometidos com a verdade.
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