
 

 

Barretos, 22 de junho de 2020. 

 
Desde o avanço da pandemia do novo COVID-19 no Brasil, em meados de março, a Minerva 
Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das maiores empresas 
na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados no Brasil, vem operando 
com um rigoroso Plano de Contingência, que contempla uma série de medidas internas e 
externas, entre as quais:  
 
Medidas Internas: 
 

• Aquisição de testes de diagnóstico rápido do novo coronavírus para aplicação nos 
funcionários;   

• Monitoramento da temperatura corporal na entrada do transporte fornecido pela 
empresa e na entrada das unidades;  

• Contratação de assessoria de equipe de infectologistas do Hospital Albert Einstein, 
que tem sede na cidade de São Paulo, para direcionamento e acompanhamento das 
medidas de prevenção adotadas neste Plano de Contingência; 

• Antecipação da campanha de vacinação tetravalente contra a gripe para o mês de 
abril;   

• Organização da produção, de forma a garantir o distanciamento seguro entre os 
funcionários e evitar aglomerações;   

• Instalação de barreiras de proteção entre postos de trabalho;  
• Afastamento dos trabalhadores do grupo de risco;  
• Redução do número de trabalhadores nos transportes disponibilizados pela empresa;  
• Fornecimento e uso obrigatório de máscaras para todos os funcionários;   
• Disponibilização de recipientes de álcool em gel em todas as unidades;  
• Intensa higienização dos postos de trabalho e pontos de contato coletivo;  
• Controle de entrada e saída nas plantas, nos refeitórios e em outros ambientes, para 

evitar aglomerações, entre outras iniciativas; 
• Adoção de trabalho remoto (home office) para funcionários das áreas 

administrativas, nas quais é possível implementar esse formato. 
 
Como a melhor medida é a prevenção, reforçamos nosso compromisso com a saúde de 
nossos colaboradores, de seus familiares e das comunidades onde atuamos, permanecendo 
atentos aos protocolos estabelecidos pelas autoridades. 
 
 
Medidas Externas para combate ao COVID-19 em todo o Brasil 
 
As iniciativas no município e região fazem parte de uma série de ações realizadas pela 
Minerva Foods para apoiar as instituições e a comunidade local nos processos de diagnóstico 
e combate à propagação do vírus. 

O aporte financeiro da empresa em ações já realizadas e previstas chegam ao valor de R$ 10 
milhões, investidos em: 140 toneladas de proteína (carne bovina, enlatados e almôndegas), 
75 mil máscaras de proteção, 40 mil luvas, 20 mil uniformes (batas e calças de proteção), 20 



 

 

mil litros de álcool em gel 70%, 13 mil medicamentos – soro e dipirona, 5 mil equipamentos 
hospitalares (termômetros, ventiladores respiratórios, agulhas e reguladores) e 3 mil toucas 
e óculos de proteção. 

Os itens descritos acima foram doados para o Governo do Estado de São Paulo, para as 
Secretarias Municipais de Saúde das cidades de Araguaína/TO, Barretos/SP, Janaúba/MG, 
José Bonifácio/SP, Mirassol D´Oeste/MT, Palmeiras de Goiás/GO, Paranatinga/MT e 
Rolim de Moura/RO, além de 39 casas de idosos e outras instituições assistenciais localizadas 
nesses municípios. 

Além disso, a Minerva Foods também alugou 5 UTIs móveis até setembro para auxiliar os 
hospitais municipais de Janaúba/MG; Mirassol D´Oeste/MT, Palmeiras de Goiás/GO, 
Paranatinga/MT e Rolim de Moura/RO; e doou recursos financeiros à Prefeitura Municipal 
de Palmeiras de Goiás para aluguel de Unidade Hospitalar Particular durante três meses.  

 


