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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 

 

 

 

 

A Administração Municipal de Trindade do Sul, vem a público prestar 

esclarecimentos a respeito das notícias vinculadas ao fechamento temporário (14 dias) da 

unidade da JBS AVES LTDA, em Trindade do Sul/RS.  

 

Ao contrário do que vem sendo difundido, o município em nenhum momento 

foi consultado ou opinou quanto ao fechamento temporário da unidade, sendo essa uma 

decisão exclusivamente da Justiça do Trabalho de Frederico Westphalen, nos autos da 

ACP, movida pelo Ministério Público do Trabalho. 

 

Por ser uma atividade essencial, assim definida pelos Decretos Estadual e 

Federal, não cabe ao município tomar qualquer medida de paralização, mesmo que 

temporária da atividade. 

 

Destacamos que o Poder Público sempre se mostrou atento e prestativo, não 

medindo esforços para ajudar naquilo que preciso fosse para a continuidade dos serviços 

essenciais, auxiliando na avaliação do tratamento e da implantação das medidas 

protocolares de prevenção e cuidados dos trabalhadores em nossa cidade.  

 

Devemos considerar que a empresa adotou medidas para combater o avanço 

da disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), contratando médicos e reforçando 

ações de saúde e segurança de seus colaboradores, sendo que essas medidas são 

fiscalizadas por diversos órgãos, inclusive pelo município.  

 

 

mailto:administracao@trindadedosul.rs.gov.br


                                                   
  

 

 
2 

Rua Alecrim, nº120, Centro, Fone: (54)3541-1025 / 1300, E-mail: 
administracao@trindadedosul.rs.gov.br 

CEP: 99615-000, Trindade do Sul (RS) Home Page: www.trindadedosul.rs.gov.br 
 

Município de Trindade do Sul 
Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

A preservação da vida é o principal objetivo da Administração Municipal, 

tanto que não medimos esforços para salvaguardar a vida da população, prova disso, é 

que somos o município gaúcho que mais testa pacientes por número de habitantes, sendo 

que em determinados momentos, onde os números eram desfavoráveis, não hesitamos em 

tomar medidas drásticas, como o fechamento temporário do comércio não essencial. 

 

Sem adentrar no mérito da decisão, algo que também não cabe ao Poder 

Público Municipal, ainda mais em um cenário onde as coisas mudam quase que em tempo 

real, mas não podemos deixar de salientar que nos causa estranheza a paralização nesse 

momento, quando os números indicam que os casos parecem estar controlados, haja vista 

a diminuição da curva de novos casos e nenhum paciente internado.  

 

Em consideração a isso, esclarecemos uma vez mais a população que não 

cabe ao Poder Público Municipal paralisar qualquer atividade elencada como essencial, 

diante da Decisão Judicial, nos colocamos a disposição para seguir orientando e 

auxiliando naquilo que possível for para manter a atividade econômica ativa, sem deixar 

de preservar aquilo que é mais importante, a vida das pessoas. 

 

Trindade do Sul/RS, 14 de junho de 2020. 

 
 

Odair Adílio Pelicioli       Sérgio Bampi  

            Prefeito      Vice-prefeito  
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