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1. INTRODUÇÃO

Em novembro de 2019 um surto de doença respiratória, causado pelo novo co-
ronavírus, foi detectado na cidade de Wuhan, na China. Em dois meses foram 
confi rmados milhares de casos de Covid-19 (atual denominação da doença), 

que resultaram em inúmeros óbitos. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou 
a doença como uma emergência de saúde pública global. Em março de 2020, o 
novo coronavírus disseminou-se para mais de uma centena de países, continuando 
a causar doença respiratória e óbitos, especialmente em grupos de risco como ido-
sos, gestantes, imunodeprimidos e outros, e, em 11 de março de 2020, ela passou a 
ser considerada uma Pandemia, vindo o Congresso Nacional, na data de 20 de mar-
ço de 2020, a reconhecer situação de calamidade pública por meio do Decreto nº 
06/2020, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, e que o Ministério da Saúde de-
clarou, o reconhecimento da transmissão comunitária em todo o território nacional.

O reconhecimento precoce de novos casos é primordial para a prevenção 
da transmissão. Atualmente, sabe-se que os casos não detectados e assintomáticos 
são os maiores responsáveis pela elevada taxa de transmissão como toda normati-
zação e pela dinâmica da pandemia.

Diante desse cenários, mesmo apesar das medidas tomadas pelas empre-
sas desde o início da pandemia em março, sempre seguindo a legislação aplicável 
e as orientações normativas das autoridades sanitárias competentes, no dia 07 de 
julho, O Chefe da Fiscalização do Trabalho da SRT-PB, Abílio Sérgio Correia Lima, 
atendendo ao pedido do Auditor Fiscal do Trabalho José Ribamar Rodrigues Gomes, 
Coordenador do Projeto de Fiscalização Rural, enviou um convite aos integrantes do 
grupo do CRR-PB (Comitê Regional Rural da Paraíba), para uma reunião virtual se-
torial para tratar do tema “Medidas Preventivas à covid-19 no Setor Sucroalcooleiro 
da Paraíba”, que ocorreria no dia 09 de julho.

No dia 09 de julho, o Chefe da Fiscalização do Trabalho da SRT-PB, Abílio 
Sérgio Correia Lima, o Auditor Fiscal do Trabalho José Ribamar Rodrigues Gomes, 
Coordenador do Projeto de Fiscalização Rural, com a participação do Exmo. Sr. Dr. 
Raulino Maracajá, Procurador do Trabalho, e dos Auditores Fiscais do Trabalho Nei 
Alexandre de Brito Costa e José Luiz Filho, com representantes das indústrias do 
açúcar e do álcool e dos fornecedores de cana-de-açúcar do estado, deram início a 
reunião para tratar do tema "Medidas Preventivas à COVID-19 no Setor Sucroalcoo-
leiro da Paraíba".
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Ao fi nal da reunião, fi cou 
defi nido que os profi ssionais dos 
SESMT/SESTR, deveriam cons-
tituir Comitê através de equipe 
multidisciplinar, para elaboração 
de um protocolo de uniformiza-
ção de ações e procedimentos 
no setor sucroalcooleiro, bem 
como, a inclusão do adendo nos 
Programas de Gestão de Segu-
rança e Saúde das empresas.

Após as reuniões realizadas pelos profi ssionais dos SESMT/SESTR e represen-
tantes do Sindicato das Indústrias de Fabricação do Álcool da Paraíba - Sindalcool, da 
Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba - ASPLAN, foi apresentado aos  repre-
sentantes dos sindicatos dos trabalhadores (FETAG/STIQFARMA/STIAPB), a elaboração 
o presente “Protocolo de Medidas para Combate da Pandemia de COVID-19”, que pos-
teriormente foi submetido/apresentado ao Coordenador do Projeto de Fiscalização 
Rural, Auditor Fiscal do Trabalho José Ribamar Rodrigues Gomes, que contribuiu de 
forma criteriosa para uniformização das ações que atendem as legislações em vigor.

Este Protocolo estará sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização prática 
e das modifi cações do cenário epidemiológico, podendo sofrer alterações à medida 
em que novos conhecimentos acerca da doença forem divulgados pelas autoridades 
competentes.

2. OBJETIVO

O presente documento objetiva estabelecer o programa de vigilância e com-
bate à pandemia da COVID-19, com os devidos protocolos e procedimento adotado 
pelo setor sucroalcooleiro.



7

PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA COMBATE DA
PANDEMIA DE COVID-19

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - NO 01 DATA: 23/07/2020 REVISÃO: 00

777777

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

a. Ofício Circular SEI nº 1502/2020/ME;
b. Portaria Conjunta nº 20, de 18 de Junho de 2020;
c. Recomendações da Agência de Vigilância Sanitária;
d. Recomendações da Ministério da Saúde;
e. Consolidação das Leis de Trabalho;
f. Normas Regulamentadoras.

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este documento aplica-se ao Setor Sucroalcooleiro dos associados ao  SIN-
DALCOOL - Sindicato das Indústrias de Álcool do Estado da Paraíba e da ASPLAN - 
Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba.

5. DEFINIÇÕES
Home Offi  ce: Uma modalidade de trabalho que permite que pessoas e em-
presas se conectem à distância utilizando ambiente domiciliar.
SESMT: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho.
SESTR: Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural.
CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
CIPATR: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural.
EPI: Equipamento de Proteção Individual.

6. RESPONSABILIDADES
As empresas associadas são responsáveis por assegurar o cumprimento dos 

requisitos descritos no presente documento em atendimento a Portaria Conjunta 
nº 20, de 18 de Junho de 2020, e demais normas trabalhistas.
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7. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO, CONTROLE E 
MITIGAÇÃO 
7.1 PROTOCOLO DE SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

7.1.1 Deve-se ressaltar que, ao conjunto de medidas e recomendações ora contidas 
neste documento, estão sendo implantadas inicialmente desde o dia 13 de março 
de 2020, podendo ser acrescentadas outras que se façam necessárias durante o 
período de pandemia da COVID-19, levando em consideração a progressão expo-
nencial da transmissão do vírus.

7.1.2 Este documento dispõe sobre as mais diversas recomendações do departa-
mento de medicina do trabalho, componente do SESMT/SESTR no tocante às con-
dutas a serem tomadas por todos os integrantes do empregador do setor sucroal-
cooleiro, em virtude do surgimento da pandemia do COVID-19.

7.1.3  Justifi cam-se tais medidas, dentre outras, por estar o departamento de medi-
cina do trabalho a serviço da prevenção e promoção da saúde dos seres humanos, 
com destaque para toda a coletividade dos trabalhadores

7.1.4 Os trabalhadores serão orientados quanto às medidas de prevenção nos am-
bientes de trabalho, a exemplo nas áreas comuns, banheiro, área de descanso, ves-
tiário, transporte, etc.
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7.1.4.1 Essas orientações poderão ser feitas através de treinamentos, DDS, 
banners, placas, etc.

7.1.5 Todo trabalhador com sintomas da COVID-19 será afastado imediatamente do 
seu posto de trabalho, permanecendo em casa, inicialmente em quarentena, por 7 
(sete) dias, independente de ter realizado ou não o teste específi co ou ter sido aten-
dido internamente pelo médico do trabalho ou pela UBS (Unidade Básica de Saúde), 
e após 7 dias será reavaliado, permanecendo com os sintomas continuará afastado.

7.1.6 O médico deverá afastar o colaborador que apresente sinais e sintomas da 
COVID-19, ou que se auto declararem sintomáticos ou que possuam algum mem-
bro familiar com o quadro sugestivo da doença.

7.1.7 O médico deverá analisar os exames e explicar sobre o retorno do funcionário, 
podendo ser por telefone ou vídeo chamada.
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7.1.8 Para os casos confi rmados de trabalhadores que tenham algum membro fami-
liar ou qualquer outro contatante com sinais de sintomas relacionados ao COVID-19, 
nesse caso, a equipe médica fará a avaliação, caso se comprove, fará o afastamento 
do funcionário por 14 (quatorze) dias. Podendo retornar as suas atividades presen-
ciais antes do período de afastamento quando estiver assintomático por mais de 72 
horas, ou exame laboratorial para descartar o COVID -19. 

7.1.8.1 No retorno ao trabalho, o trabalhador deve se dirigir ao departamento mé-
dico onde responderá questionário específi co e só será reintegrado após ser consi-
derado apto, conforme avaliação médica.  

7.1.9 Todo trabalhador, ao retornar das férias, deverá ser avaliado, inclusive respon-
dendo a um questionário específi co do empregador, onde retornará ao trabalho 
após ser considerado apto.

7.1.10 Todo trabalhador ao chegar no local de 
Trabalho, passará por verifi cação da tempera-
tura corporal e só poderá assumir seu posto de 
trabalho, se sua temperatura for considerada 
menor ou igual a 37,5 ºC (graus Celsius).

7.1.10.1 Em caso de identifi cação de tem-
peratura acima de 37,5 ºC (grau Celsius) o 
trabalhador será encaminhado ao posto 
médico mais próximo, e informado ao am-
bulatório do empregador. 

7.1.11 O ambulatório médico por meio de comu-
nicação por (telefone, tele atendimento ou vídeo 
chamada) deverá manter contato com os traba-
lhadores em quarentena, para acompanhamen-
to e orientações necessárias.

7.1.12 Para os casos de retorno de trabalhadores sintomáticos para COVID-19, o 
empregador deverá notifi car o posto de saúde do município de origem para realizar 
o teste rápido ou sorológico e o trabalhador deverá encaminhar a cópia do resulta-
do ao ambulatório médico do empregador.

7.1.13 Priorizar o afastamento de trabalhadores vulneráveis, especialmente com 60 
anos ou mais, ou que apresentam condições clinicas de risco para o desenvolvimento 
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de complicações da Covid 19: Cardiopatias 
graves ou descompensadas (insufi ciência 
cárdica, enfartado, revascularizados, por-
tadores de arritmia, hipertensão arterial 
sistêmica descompensada), pneumopatias 
graves, ou descompensadas (dependente 
de oxigênio, portadores de asma modera-
da/grave, doença pulmonar obstrutiva crô-
nica), imunodeprimido, doentes renais crô-
nicos em estágio avançado (grau 3, 4 e 5), 
diabéticos conforme juízo clínico, e gestante 
de alto risco. 

7.1.13.1 Os trabalhadores acima de-
vem receber atenção especial prio-

rizando sua permanência na residência em tele trabalho ou trabalho remoto 
(home offi  ce), ou ainda em atividade ou local que reduza o contato com outros 
trabalhadores, quando possível. Deve ser priorizado trabalho em local arejado 
e higienizado observando as demais medidas protetivas desse protocolo. 

7.1.14 Para as atividades e serviços de limpeza das instalações sanitárias, deve-se 
fornecer proteção respiratória, ocular, vestimenta impermeável e demais EPI’s ade-
quados aos riscos. 

7.2 PROTOCOLO DE HIGIENE DAS MÃOS E ETIQUETA 
RESPIRATÓRIA

7.2.1 Conscientizar os trabalhadores sobre 
a higienização correta e frequente das mãos 
com utilização de água e sabão ou, caso 
não seja possível à lavagem das mãos, com 
sanitizante adequado para as mãos, como 
álcool a 70% (setenta por cento).

7.2.3 Disponibilizar produtos para a higie-
nização das mãos nos locais de trabalho, 
podendo ser água, sabão ou álcool 70% (se-
tenta por cento).
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7.2.4 Orientar o Trabalhador sobre o não compartilhamento de toalhas e produ-
tos de uso pessoal, assim como, sobre evitar tocar boca, nariz, olhos, rosto com as 
mãos e sobre praticar etiqueta respiratória, cobrindo o nariz e a boca ao espirrar ou 
tossir. Higienizar as mãos após espirrar ou tossir.

7.3 PROTOCOLO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

7.3.1 Orientar os Trabalhadores para que se evitem abraços, beijos, apertos de mão 
e conversações desnecessárias.

7.3.2 Nos postos fi xos de trabalho, manter a distância mínima de 1 (um) metro entre 
os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público. E quando não for possível, 
deve-se continuar utilizando a máscara de tecido e adotar divisórias impermeáveis 
ou fornecer proteção facial do tipo viseira ou fornecer óculos de proteção, manten-
do a higienização das mãos com álcool 70% (setenta por cento).

7.3.2.1 Para as demais atividades, manter o uso de máscaras de tecido, obser-
vando o item “Protocolo de Utilização de Máscara de Tecido”.

7.3.3 Realizar a demarcação nos locais e espaços para fi las e esperas com, no míni-
mo, 1 (um) metro de distância entre as pessoas.
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7.3.4 Priorizar, quando possível, promover teletrabalho ou trabalho remoto.

7.3.5 Evitar reuniões presenciais e, quando indispensáveis manter o uso de máscara 
e distanciamento.

7.4 PROTOCOLO DE HIGIENE E LIMPEZA DOS 
AMBIENTES

7.4.1 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção 
dos ambientes de trabalho, além de pontos de grande contato como teclados, cor-
rimãos, maçanetas, mesas, cadeiras etc.

7.4.2 Deve-se privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho.

7.5 PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DE 
TECIDO

7.5.1 Fornecer máscara de tecido para todos os trabalhadores, orientando a sua 
substituição a cada 3 (três) horas e seu uso obrigatório. 

7.5.2 Em casos excepcionais o SESMT/SESTR poderá autorizar o uso das máscaras 
de tecido não fornecidas pela empresa, desde que atenda o item 7.5.3.
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7.5.3 As máscaras deverão possuir Laudo com as características de fabricação, emi-
tido pelo fornecedor. Obs.: Se a empresa confeccionar as máscaras deve-se emitir o 
Laudo através de uma equipe multidisciplinar.

7.5.4 Orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e substituição 
das máscaras, higienização das mãos antes e após o seu uso. As máscaras não subs-
tituem os EPI’s das atividades que indique seu uso, por exemplo: Fumos, Poeiras e 
Névoas.

7.5.5 As máscaras de tecido devem ser higienizadas pelo trabalhador sob orienta-
ção do SESMT/SESTR, onde não deve ser compartilhada.

7.5.6 Somente deve ser permitida a entrada e circulação de pessoas no ambiente de 
trabalho com a utilização de máscara de tecido.
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7.6 PROTOCOLO PARA REFEITÓRIOS

7.6.1 É vedado o compartilhamento 
de copos, pratos e talheres, sem hi-
gienização.

7.6.2 Realizar higienização das 
mãos antes e depois de se servir.

7.6.3 Realizar a higienização ou tro-
ca frequentes de utensílios de co-
zinha de uso compartilhado, como 
conchas, pegadores e colheres.

7.6.4 Utilização de máscaras e orientações para evitar conversas durante autos-
serviço.

7.6.5 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies das mesas, bancadas e cadeiras.

7.6.6 Promover nos refeitórios espaçamento mínimo de 1 (um) metro entre as pes-
soas na fi la e nas mesas, orientando para o cumprimento das recomendações de 
etiqueta respiratória e que sejam evitadas conversas.

7.6.7 Distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais de refeição.
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7.6.8 Retirar os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), saleiros e farinhei-
ras, bem como os porta-guardanapos, de uso compartilhado, entre outros.

7.6.9 Entregar jogo de utensílios higienizados (talheres e guardanapo de papel, em-
balados individualmente).

7.7 PROTOCOLO PARA VESTIÁRIOS

7.7.1 Orientar os Trabalhadores para evitar aglomeração na entrada, na saída e du-
rante a utilização do vestiário, mantendo a distância mínima de 1 (um) metro entre si.

7.7.2 Disponibilizar pia com água e sabão líquido e toalha descartável ou dispen-
sadores com sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70% (setenta por 
cento), na entrada e na saída dos vestiários.

7.8 PROTOCOLO PARA TRANSPORTE
DE TRABALHADORES

7.8.1 Orientar os trabalhadores para evitar aglomeração no embarque e desem-
barque do veículo de transporte, que garantam distanciamento mínimo de 1(um) 
metro entre trabalhadores.

7.8.2 O embarque dos trabalhado-
res no veículo deve ser condicionado 
ao uso de máscara de tecido, óculos 
de proteção e aplicação do álcool 
70%(setenta por cento). Onde a obri-
gatoriedade fi ca sob responsabilida-
de do Motorista e/ou Líder da turma.
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7.8.3 Manter a ventilação natural dentro dos veículos, janelas e portinholas abertas, 
visando melhorar a circulação de ar.
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7.8.4 Realizar Higienização dos assentos, 
barras de apoio, volante e demais super-
fícies do interior do veículo, nos embar-
ques para o local de trabalho e no retor-
no da jornada de trabalho, além de ser 
disponibilizado álcool 70% (setenta por 
cento) no veículo. 

7.8.5 Todos os Trabalhadores serão trans-
portados sentados, conforme capacidade 
do veículo, seguindo as recomendações 
desse protocolo.

7.8.6 Identifi car e numerar os assentos 
dos trabalhadores que utilizem o trans-
porte, listados por veículos e viagens.

7.9 PROTOCOLO PARA ÁREAS DE VIVÊNCIA

7.9.1 Higienização das áreas de vivência (mesas, banquetas), com álcool 70% (seten-
ta por cento) ou outro sanitizante.

7.9.2 Disponibilizar álcool 70% (setenta por cento), nas frentes de trabalhos para 
higienização das mãos.

7.9.3 Manter o distanciamento mínimo de um metro nos horários de refeição e evi-
tar conversação.

7.9.4 Disponibilizar água e sabão líquido para higienização pessoal.

7.9.5 Fornecer garrafa térmica para consumo de água individual dos trabalhado-
res rurais.

7.10 PROTOCOLO PARA AMBULATÓRIO MÉDICO

7.10.1 Orientar e disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) para uso individual 
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em cada mesa de atendimento ao trabalhador.

7.10.2 Para as atividades de serviços médicos ambulatoriais deve-se fornecer 
proteção respiratória, ocular e vestimenta adequada aos riscos existentes.

7.10.3 Quando possível manter todos os am-
bientes ventilados com portas e janelas abertas 
e com circulação de ar.

7.10.4 Exigir/recomendar que os trabalhadores 
do serviço de saúde façam a higienização fre-
quente das mãos, evitando contatos físicos.

7.10.5 Intensifi car a limpeza das áreas (pisos) 
com água e sabão, hipoclorito de sódio ou pro-
duto próprio para limpeza.

7.10.5 Estabelecer rotina frequente de desin-
fecção com álcool 70% (setenta por cento), dos 
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balcões, mesas, poltronas/cadeiras, portas, maçanetas, torneiras, porta papel toa-
lha, porta sabão, telefones e demais equipamentos de uso compartilhado e/ou co-
letivo.

7.10.6 Intensifi car a higienização dos sanitários existentes de acesso ao traba-
lhador em atendimento.

7.6.7 Realizar atendimento de trabalhado-
res suspeitos ou sintomáticos, separados 
dos demais trabalhadores.

7.10.8 Protocolo para o SESMT/SESTR – 
CIPA/CIPATR – Brigada de Incêndio

7.10.9 Deve se envolver e participar das 
ações de prevenção implementadas pelo 
empregador.
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8 DISPOSIÇÕES FINAIS

Esse procedimento refl ete as recomendações atuais sobre a prevenção da CO-
VID-19, e poderá ser atualizada conforme novas informações tornem-se disponíveis.

Este Protocolo de Medidas preventivas, terá validade enquanto durar a Pan-
demia de COVID-19 ou até outras recomendações dos órgãos competentes.

João Pessoa – PB, 23 de Julho de 2020.
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ANEXO I

ANEXO I – MATÉRIA PUBLICADA NO SITE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT - PB), 
RELACIONADA À REUNIÃO VIRTUAL OCORRIDA NO DIA 
09 DE JULHO DE 2020.

MPT e SRT discutem medidas preventivas à Covid-19 no setor sucroalcooleiro

10/07/2020 – O Ministério Público do Trabalho (MPT) participou de uma re-
união virtual, nesta quinta-feira (09), com a Superintendência Regional do Trabalho 
na Paraíba (SRT-PB), Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho (SESMT), Serviço Especializado em Saúde e Segurança no Trabalho 
Rural (SESTR) e representantes das indústrias do açúcar e do álcool e dos fornece-
dores de cana-de-açúcar do estado. 

A reunião, cujo objetivo foi discutir medidas preventivas à Covid-19 no setor 
sucroalcooleiro da Paraíba, foi convocada pelo chefe de fi scalização do trabalho da 
SRT-PB, Abílio Correia Lima e coordenada pelo auditor fi scal do trabalho, José Ri-
bamar Rodrigues, que também está à frente do Projeto de Fiscalização Rural. O MPT 
foi representado pelo procurador do Trabalho Raulino Maracajá. 

O setor sucroalcooleiro foi representado pela Associação de Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan), Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool na Paraíba 
(Sindalcool), além das Usinas Japungu, Agroval, Miriri, Monte Alegre, D'Pádua, Giasa 
e Tabu. As empresas apresentaram suas iniciativas para proteção da saúde e segu-
rança do trabalhador diante do contexto da pandemia da Covid-19. 

Dentre os procedimentos a serem observados pelas empresas nas áreas de 
higiene e proteção individual e coletiva, a equipe de auditores fi scais do Trabalho 
apontou a necessidade das empresas serem efetivas na vigilância epidemiológica, 
identifi cando novos casos e acompanhando os casos informados por terceiros. Em 
relação ao transporte dos trabalhadores, a orientação é que se identifi que o local 
em que cada pessoa senta durante a viagem nos ônibus fretados pela empresa, de 
forma a identifi car com mais rapidez quem teve contato mais próximo, caso haja 
suspeita ou confi rmação de algum trabalhador com COVID - 19. 
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"A proposta foi estabelecer um diálogo com o setor para que fossem apre-
sentadas as medidas tomadas pelas usinas até então, tendo em vista que daqui a 
um curto espaço de tempo vai começar uma grande contratação de mão de obra 
para o período da colheita", informou o procurador do Trabalho na Paraíba, Raulino 
Maracajá "O MPT quer atuar preventivamente para que todas as precauções sejam 
tomadas a fi m de diminuir ao máximo a transmissibilidade do vírus e proteger a 
saúde do trabalhador", acrescentou.

Ficou acordado que os profi ssionais dos serviços especializados das em-
presas presentes deverão uniformizar as ações e procedimentos para inclusão nos 
Programas de Gestão de Segurança e Saúde das mesmas.

CONTATOS:

ASCOM / MPT-PB – (83) 3612 – 3119

Siga:  Instagram: @mptparaiba  

Facebook: @mptpb

http://www.prt13.mpt.mp.br/2-uncategorised/1090-mpt-e-srt-discutem-medidas-
-preventivas-a-covid-19-no-setor-sucroalcooleiro
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EMPRESAS ASSOCIADAS

O Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado da Paraíba - Sindal-
cool,instituição sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ sob número 09.319.286./0001-
47 com sede na Rua Antônio Rabelo Júnior 170 P1 Sala 007 CEP 58032-090 João 
Pessoa, Paraíba, foi instituído através da Carta Sindical 002.061.01510.9 de 16 de 
Desembro de 1981, sucessor da Associação de Produtores de Álcool do Estado da 
Paraíba, conta com as seguintes empresas associadas no seu quadro associativo:

Agro Industrial Tabu  S.A.
Fazenda TABU,Caaporã - Paraíba, 58326-000

D’Pádua – Destilação, Produção, Agroindústria e Comércio S/A
Fazenda Manibu – Rio Tinto - Paraíba

Japungu Agroindustrial Ltda
Endereço: Fazenda Japungu, Santa Rita – Paraíba-  

Japungu Filial Agroval
Engenho Santana, Santa Rita, Paraíba, 

Miriri Alimentos E Bioenergia S/A.
Fazenda Miriri, Santa Rita – Paraíba - 58300-970 

Usina Giasa Ltda
Fazenda Ibura – Pedras de Fogo, Paraíba – 58328- 000 

Usina Monte Alegre S/A 
Mamanguape - PB, 58280-000 
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RECONHECIMENTO

O Sindalcool - Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado da Paraíba 
em reconhecimento ao trabalho contínuo e dedicado de cada profi ssional de recur-
sos humanos que multiplica a colaboração, promove os valores éticos e os esclare-
cimentos entre as diversas categorias profi ssionais:

Carlos Alberto Figueiredo
carlos.fi gueiredo@japungu.com.br

Cicilia Maria Gonçalves da Silva
ciciliagoncalves@alegre.gso.com.br

José Oscar de Mendonça Junior
Jose.Oscar@giasa.com.br

Mailton França
mailton@miriri.com.br

Rosicleia Fernandes Santos
fernandesrosicleia@gmail.com
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FORMALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO

A entrega do presente documento na versão atual foi realizada em 27 de Agosto 
de 2020. Na foto estão da esquerda para a direita, Anderson Schulz Alvares, Eng. 
Segurança, Grupo Japung, Dr.Edmundo Barbosa, Presidente Executivo Sindalcool,  
Mírian Flávia de Lira Miranda, Enga. Segurança, Agroindustrial Tabu, Dr. Abílio Sér-
gio de Vasconcelos Correia Lima, Coordenador dos Auditores Fiscais da Secretatia 
de Emprego na Paraíba  Dr. Jósé Ribamar Rodrigues Gomes, Médico e Auditor 
Coordenador da Fiscalização Rural na Paraíba, Anderson de Lima Liberato,  Eng. 
Segurança Usina Monte Alegre, Leonardo Sávio de Andrade Marques. Eng. Segu-
rança, Miriri Alimentos e Bioenergia.
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