
 

REUNIÃO COE – SESA/PR – 19/04/2020 
(Resolução SESA 317/20) 

Horário: 16h-17h05 
Local: Auditório – SESA/PR ou remota (link de acesso: https://conferencia.pr.gov.br/coepr) 
Coordenação: Maria Goretti 
 
1)Discussão e encaminhamentos sobre situação da COVID-19 na empresa GT FOODS-
Paranavaí. A coordenadora inicia a reunião informando da importância da mesma e de seu 
caráter excepcional devido a demanda urgente em relação a planta industrial de abate de 
frangos, da empresa GT Foods, em Paranavaí, com 2.109 colaboradores de diversos municípios 
da área de abrangência da 13ª, 14ª e 15ª Regional de Saúde, além de contar com fornecedores 
de frango por suas granjas integradas de diversas localidades. Relatado os dados preliminares 
do surto de COVID – 19, com informações da própria empresa, conforme “Planilha de 
Monitoramento dia casos da GT Foods”, em 18 de abril de 2020. Dos quais, destacam-se: 19 
trabalhadores testaram positivo e destes, 2 (dois) foram a óbito; 4 (quatro) trabalhadores 
testaram negativo; todos distribuídos em 10 Municípios da 14ª Regional de Saúde; 9 contatos 
dos trabalhadores testaram positivo; 42% dos trabalhadores são do setor (cone); 58% são do 1º 
Turno; 63% dos positivos são do sexo feminino, inclusive os óbitos. Informado o número de 
casos confirmados com coronavírus nas 3 Regionais (13ª RS = 17 casos; 14ª RS = 33 casos e 
15ªRS = 56 casos), chamando atenção para o crescimento após 01/04/20 em que, por exemplo, 
na 15ª RS houve um aumento de 43 casos. A empresa GT Foods informou ao COE de Paranavaí 
que até as 19 horas de hoje (19.04.20) apresentaria o Plano de Contingência, com identificação 
dos responsáveis técnicos na organização e acompanhamento do mesmo, para reabertura da 
unidade de abate amanhã (20.04.20), sendo que a Secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia 
Martins Vilar, corrigiu a informação para abertura no dia 21.04.20 as 13:30 horas. De acordo 
com o Médico do Trabalho, Antonio Vieira, de Paranavaí, em áudio publicizado em grupo de 
trabalho por whatsapp em data anterior, não identificada, na região e de conhecimento dos 
Sindicatos e Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado do Paraná, 
informou em seus apontamentos e que o Médico Adler Menezes Dourado, é seu chefe e 
responsável pelo setor de Medicina do Trabalho do Grupo GT Foods, com sede em Maringá, 
apontou algumas considerações sobre medidas da empresa após o início da contaminação em 
7 de abril de 2020. O áudio foi ouvido e também compartilhado na reunião e dentre as ações, 
então anunciadas no aúdio, destaca-se: terem sido adotadas medidas de contingência desde o 
início do primeiro caso, com contratação de mais técnicos em segurança do trabalho e mais (1) 
um médico; acompanhamento contínuo dos colaboradores com aferição de temperatura e 
preenchimento de questionário sobre sintomas gripais. O Médico do Trabalho Antonio Vieira 
também relata breve histórico sobre o primeiro caso (que ocorreu em um sábado, em que a 
funcionária adentrou a fábrica, não relatou os sintomas e ao final do expediente procurou um 
serviço de saúde público com queixas respiratórias, na sequência foi confirmada com COVID-
19). Informa também que nas novas orientações emitidas pela empresa a recomendação é que 
a triagem dos funcionários seria realizada no posto de gasolina GT Petro, de propriedade da 
empresa GT Foods, e a partir dali, se detectado sinal ou sintoma o funcionário não será 



 

encaminhado para a empresa. O Médico do Trabalho Antonio Vieira destacou que os 
funcionários não possuem Plano de Saúde patrocinado pela empresa GT Food. Cabe informar 
que no áudio do Médico do Trabalho Antonio Vieira identifica as propostas da empresa, mas 
não foram apresentadas oficialmente em Plano de Contingência específico, até o final da 
reunião ao COE de Paranavaí e da SESA Paraná. A partir desta análise inicial e dos atores 
envolvidos – Ministério Público do Trabalho, sindicalistas, bem como a responsabilidade social 
da empresa GT Foods, consubstanciada nos contatos de seu Gerente da Unidade de Abate de 
Paranavaí com a Secretária de Saúde de Paranavaí relatada pela mesma ao COE - SESA PR, e o 
próprio aúdio do Médico do Trabalho Antonio Vieira, e ainda pela identificação da existência 
de Coordenação Nacional do Projeto Frigoríficos do MPT que demonstrou interesse em 
acompanhar o desenrolar de todo o processo vivido na unidade de abate da GT Foods em 
Paranavaí, foi aberto o debate necessário no COE. A Secretária Municipal de Saúde de 
Paranavaí, Andréia Martins Vilar, se manifestou historiando o caso e as medidas já adotadas, 
tanto pela empresa, quanto pela Secretaria de Saúde em conjunto com a 14ª Regional de 
Saúde, dirigida pelo Diretor Nivaldo Manzin. Informou que no plano apresentado pela empresa 
a proposta de reabertura era de 5 dias após o fechamento da unidade de abate, ampliando 
para 11 dias, e que culminaria com retorno no dia 20/04/20 e depois 21/04/20 às 13:30 horas. 
Informou também que o município fez diversas solicitações à GT Foods para que seja possível 
uma reabertura segura, como: setorização, gerenciamento dos horários de refeição e descanso 
(informado que foi construído restaurante de campanha para permitir o espaçamento de 2 
metros entre os empregados), transporte (informado que serão fretados ônibus exclusivos para 
a empresa) para deslocamento com 50% de sua capacidade laboral no primeiro momento. O 
Diretor da 14ª RS Nivaldo Manzin ressalta, em complemento, que estão desenvolvendo ações 
junto aos municípios envolvidos. Dr. Zuhrer Handar, especialista em Medicina Preventiva, 
Saúde e Segurança no Trabalho, se manifestou afirmando ser importante saber o dia exato da 
reabertura, qual a justificativa para o monitoramento no posto de gasolina, a importância da 
redução da equipe de trabalho e dos cuidados inerentes a tal e ressaltou sobre a necessidade 
do registro e envio das comunicações de acidente de trabalho (CAT) e a responsabilidade da 
empresa pelo transporte dos funcionários desde a residência do trabalhador em seu município 
de origem. Muitos dos presentes na reunião se manifestaram. Entre eles, a Acácia Nasr, 
coordenadora de Vigilância Epidemiológica; Luciane Otaviano de Lima, coordenadora da 
Vigilância Sanitária; Célia Cruz, diretora do LACEn/PR, Ouvidor Geral do SUS, Yohhan Garcia de 
Souza, e João Luis Crivellaro, do Centro Estadual de Saúde do Trabalhador (CEST). Foi ressaltada 
a preocupação com o transporte e com a estratégia de monitoramento no posto de gasolina e 
complementados os cuidados a serem abordados no plano de contingência tendo em vista a 
característica do processo de trabalho da empresa, desde a redução das equipes, 
remanejamento de turnos, planejamento de produção versus abate, cuidados na 
contaminação cruzada na planta industrial, cuidados com os motoristas dos ônibus e dos 
caminhões de entregas e coletas de matéria prima, respeito ao descanso dos funcionários e 
alimentação dos mesmos, entre outros. Foi pontuada novamente a necessidade premente de 
acompanhamento desses trabalhadores nos diversos municípios, com os cuidados que se 
fazem necessários. Após discussão, ficou deliberado: 1. Recomendar à empresa GT Foods - 



 

Paranavaí que permaneça sem atividades até dia 22/04/29, com retorno dia 23/04/2020 ou após, 
totalizando assim os 14 dias, definidos por critérios técnicos e epidemiológicos para mitigar 
transmissão viral na Região, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde e Organização 
Mundial da Saúde; 2. Disponibilizar, por aquisição pela empresa de testes rápidos, e de 
maneira emergencial via SESA testes rápidos suplementares à 14ª RS e também testes de RT-
PCR a serem realizados nos trabalhadores da empresa. Os critériose fluxos serão alinhados com 
o LACEN/PR; 3. Solicitar à GT Foods que o plano de contingência seja apresentado em até 24 
horas, a partir desta reunião do COE - SESA PR, contemplando minimamente: orientações aos 
trabalhadores, cuidados antes do embarque e durante o transporte dos funcionários, no 
acompanhamento dos sintomáticos e assintomáticos, na reorganização do trabalho (turnos, 
redução de equipes, cuidados com sobrecarga de trabalho, organização dos horários de 
refeição e descanso), orientações e cuidados com os motoristas que transitam entre a empresa 
e os demais estabelecimentos, disposições gerais de higiene pessoal e intensificação de 
limpeza e desinfecção, medidas a serem adotadas nos refeitórios, entre outros necessários. 
Maria Goretti consulta em especial a secretária municipal de saúde de Paranavaí e o diretor da 
14 Regional de Saúde se compreenderam as propostas e se as mesmas já podem ser 
repassadas a todos os envolvidos e também ao Ministério Público do Trabalho, em Maringá, 
obtendo respostas afirmativas. Agradece a participação de todas e deseja excelente final de 
domingo, encerrando a reunião. 
 
 
 
 
 
  
 


