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Cidasc interdita frigoríﬁco
São José do Cedro
egundo o gerente regional da companhia,
Dandaelei Meneghetti, a
equipe esteve no frigoríﬁco
na segunda-feira e constatou algumas irregularidades, como falta de higiene
na produção.
Na sexta-feira, um ﬁscal da Cidasc tentou interditar o frigoríﬁco, mas foi
agredido no local, o que
gerou protesto dos veterinários no município.
Meneghetti disse que a atu-
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ação do ﬁscal foi correta e
ontem a empresa foi lacrada.
O gerente regional da
Cidasc revelou que o frigoríﬁco já tinha 21 notiﬁcações e havia sido orientado
a resolver os problemas, o
que não aconteceu.
Versão da empresa
Proprietário do frigoríﬁco Malvessi enfatiza que
sempre primou pela qualidade dos produtos e bons
serviços.
Conforme Antoninho

Malvessi, a linha de produção da empresa passa por
análises semanais e nunca
houve qualquer comprometimento na qualidade.
Ele destaca que a
empresa sempre primou
pela qualidade de todos os
produtos e serviços e está
no mercado há tantos
anos, gerando empregos
para mais de 40 famílias.
“são 25 empregos diretos e
mais de 15 indiretos” revela.
Ele lamenta a agressão

sofrida pelo veterinário,
mas esclarece que ela não
aconteceu dentro do frigoríﬁco e na área da empresa.
Para ele, não há motivo
para o fechamento do frigoríﬁco que sempre segue
as orientações adequando
às instalações conforme é
recomendado.
O local deve passar por
obras e após as adequações ser novamente liberado para continuar a atividade.

Grupo de manifestantes protesta contra a violência
Grupo pediu mais respeito para classe que trabalha em prol da
saúde
Foto: Gabriela/Ascom/P-SJC

São José do Cedro
m grupo de cerca de
30 representantes de
veterinários e da Cidasc fez
uma manifestação pacíﬁca
hoje, dia 9, contra a violência e em defesa da classe
veterinária. Os manifestantes ﬁzeram uma passeata pelas ruas da cidade e
também relataram os fatos
para o prefeito, Plínio de
Castro.
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De acordo com o grupo,
alguns ﬁscais foram agredidos, verbalmente e ﬁsicamente, durante a inspeção de um frigoríﬁco no
município.
Os representantes dos
veterinários relatam que
esse tipo de desrespeito
acontece muito na região e
pede que haja uma conscientização de que estes proﬁssionais prezam pela

saúde da população e seu
trabalho é se certiﬁcar de
que os produtos oferecidos
ao consumidor tem qualidade.
Durante a reunião, Plínio de Castro não quis emitir juízo de valores sobre o
incidente, preferindo
aguardar uma apuração
oﬁcial dos fatos, mas
declarou que repudia qualquer tipo de agressão e vio-

lência. “Pedimos desculpas em nome da população
e da Administração
Cedrense pelo ocorrido.
Sabemos que os ﬁscais
estavam no exercício de
suas funções”, aﬁrmou.
O prefeito também
informou que pretende
relatar os acontecimentos
ao Secretário Estadual de
Agricultura e ao Ministério
Público.

