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Em resposta à: 
Conectas Direitos Humanos / InPACTO 
 

Ref.: Informações sobre as medidas tomadas para prevenir a disseminação da COVID-19 
 

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) informa que as fábricas 
de suas associadas se mantiveram operantes durante a quarentena com propósito de garantir 
a segurança alimentar e energética para a população em meio ao avanço da pandemia da 
COVID-19 no mundo.  

 
Nossas indústrias estão distribuídas em 40 municípios brasileiros e empregam, dentro 

das fábricas, 17 mil pessoas. Medidas de saúde e segurança ocupacional para evitar o contágio 
é prioridade neste momento. Para isso, as empresas estão adotando protocolos ainda mais 
rígidos de higiene e saúde para mitigar os riscos de contágio. Ações como distanciamento 
físico, disponibilização de sanitizantes e de equipamentos para conter o contágio, como luvas 
e máscaras, já são práticas adotadas em ambientes fabris, mas que foram intensificadas no 
atual cenário, em conjunto com outras ações especiais, como: 

 
Medidas de higienização dos ambientes 

• Oferta constante de sanitizantes nas áreas comuns. 
• Intensificação da higienização dos ambientes, mobiliários, máquinas, 

equipamentos, instrumentos e veículos. 
• Intensificação da ventilação, tanto nos ambientes quanto nos meios de transporte. 

 
Medidas de proteção individual 

• Implantação de todas as instruções de higiene, saúde e segurança divulgadas pelo 
Ministério da Saúde e órgãos correlatos, a exemplo de: 

o Higienização frequente e correta das mãos; 
o Uso obrigatório de máscaras, luvas e sanitizantes para os colaboradores que 

trabalham na linha externa e estão em contato direto com os fornecedores 
e clientes, além do transporte coletivo disponibilizado pela empresa; 

o Não compartilhamento de objetos pessoais (copos, talheres, canetas, 
celulares, computadores etc.); 

o Esforço para evitar o contato físico e cumprimentos. 
Medidas para a não formação de aglomerações 

• Redução máxima do número de colaboradores das fábricas, das áreas 
administrativas e de suporte, com a adoção de regime de trabalho remoto quando 
possível; 

• Revezamento em turnos para os colaboradores imprescindíveis darem 
continuidade às operações; 

• Cancelamento de viagens nacionais e internacionais; 
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• Cancelamento ou adiamento de eventos, reuniões e treinamentos presenciais, 
internos e externos (exceto os obrigatórios e em turmas reduzidas). Tais atividades 
passarão a ocorrer por meio das plataformas de telecomunicações; 

• Paralisação de atividades e projetos secundários, não decisivos para a continuidade 
imediata das operações; 

• Alternância dos horários de almoço, evitando períodos de pico nos refeitórios; 
• Organização dos turnos para uso dos vestiários e de outras áreas coletivas; 
• Proibição da recepção de visitas externas não essenciais nas unidades; 
• Substituição do acesso às unidades que é feito por marcação de ponto eletrônico 

via coleta biométrica por outros sistemas que não demandam contato com 
equipamentos ou colocação de sanitizantes próximos aos locais de marcação de 
ponto eletrônico. 

 
Atendimento médico 

• Disponibilização de profissionais da saúde devidamente equipados nas unidades; 
• Medição diária da temperatura corporal dos colaboradores na entrada das 

unidades; 
• Realização de triagem médica nos colaboradores que retornam de férias; 
• Afastamento dos colaboradores do grupo de risco das unidades físicas das 

empresas, com orientação de vacinação contra a gripe, disponível por meio da 
campanha do Governo Federal; 

• Afastamento imediato de colaboradores com suspeita ou sintomas, mesmo que 
apenas em seus familiares, para início de isolamento social. 

 
Medidas de orientação e conscientização 

• Campanha massiva de informação aos colaboradores, seguindo as orientações do 
Ministério da Saúde, com a finalidade de conscientizar e reforçar o entendimento 
sobre as medidas preventivas, inclusive fora do ambiente de trabalho. 

 
As associadas à ABIOVE também são conhecidas pela produção de farelo proteico 

(insumo básico para a indústria de proteína animal) e óleos vegetais, utilizados no dia a dia das 
residências e restaurantes brasileiros para o preparo dos alimentos e para produção de 
biodiesel, combustível renovável que compõe 12% dos tanques dos caminhões que trafegam 
pelo Brasil transportando mercadorias. 

 
Para manter as operações, o abastecimento das fábricas é feito por uma rede de serviços 

para entrega da soja e das demais oleaginosas, saindo das propriedades rurais até nossos silos 
e armazéns.  

 
Uma vez produzido o farelo de soja, o óleo vegetal envasado para consumo humano e o 

biodiesel são distribuídos para centenas de fábricas de ração, milhares de estabelecimentos de 
varejo e centenas de distribuidores de combustível.  
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Para abastecer os consumidores dos nossos produtos, é preciso garantir às 

transportadoras e motoristas autônomos, que têm relevante papel nessa rede, o livre tráfego 
de cargas e manter as condições mínimas de trabalho, seguindo as orientações de saúde e 
segurança previstas pelos órgãos competentes (nacionais e internacionais).  

 
Preocupadas com este cenário, as associadas da ABIOVE adotaram diversas medidas de 

apoio aos motoristas profissionais em seus pátios de triagem de caminhões. As práticas foram 
tomadas para dar maior conforto e segurança aos transportadores que passam pelos pátios e 
que enfrentam todas as dificuldades de transitar pelas rodovias em meio às medidas restritivas 
para conter a disseminação da COVID-19. As ações realizadas foram: 

 
• Colocação de cartazes de sinalização:  

o Explicações aos motoristas sobre as formas de prevenção do contágio e 
informações sobre os procedimentos adotados pelo pátio de triagem 
(distanciamento, medição de temperatura, uso de sanitizantes e máscaras). 

 
• Limpeza de banheiros:  

o Condições de higiene e conforto nos locais de trabalho (NR 24) com 
banheiros sendo mantidos em condição de conservação e limpeza 
frequente. 

 
• Disponibilização de álcool em gel:  

o Disponibilização de locais dentro dos pátios, com sinalização e fácil acesso, 
com álcool em gel para os motoristas higienizarem suas mãos. 

 
• Procedimentos de distanciamento 

o Manter um metro de distância, pelo menos, entre os colaboradores para 
evitar o contágio. Nos locais de formação de filas, foram colocados sinais e 
indicações nos quais se pode sentar para estabelecimento da distância 
mínima. 

 
• Medições de temperatura:  

o Verificação dos motoristas antes de entrarem no pátio, bem como um 
cadastro de triagem para identificar a presença de sintomas. 

 
• Disponibilidade de alimentação:  

o Nos pátios que não possuem estrutura para preparo de alimento, estão 
sendo fornecidos lanches em três horários diários e podem ser levados pelos 
motoristas para a estrada. 

 
• Entrega de máscaras 
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No anexo, são apresentadas imagens das ações realizadas em diferentes pátios 
participantes.  

 
Para melhor ilustrar os resultados das ações empenhadas aqui descritas, o gráfico a seguir 

apresenta a evolução incremental da implementação destas boas práticas nos 172 pátios 
avaliados das empresas associadas à ABIOVE: 

 

 
Gráfico 1 – Evolução da implementação das boas práticas nos pátios privados 

 
Também preocupados com a disseminação do vírus no meio rural, a ABIOVE, que é 

coordenadora do Soja Plus, programa de assistência técnica que visa a melhoria contínua dos 
indicadores socioambientais e econômicos das propriedades rurais nos estados: Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Maranhão, desenvolveu uma cartilha com o 
apoio dos parceiros regionais que informa ao produtor rural todos os procedimentos 
necessários para mitigar os índices de contaminação.  

 
A chamada “Cartilha de como prevenir contaminações pela COVID-19 nas propriedades 

rurais” segue anexa a este documento para apreciação.  
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Anexo 
 

Pátios em Mato Grosso 
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Pátios em Luís Eduardo Magalhães (BA) 
 
Antes                                          Depois 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátios em Ponta Grossa (PR) 
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Medições de Temperatura 
 
Fábrica em Jataí      Fábrica em Alto do Araguaia   Fábrica em Ponta Grossa 

 

 

 

 

 

 

Higienização das Mãos 
 


