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Brasil sem rumo
As contaminações por co-

ronavírus continuam sem con-
trole no país e não há nenhu-
ma ação concreta do governo 
para salvar vidas. 

São 1.000 vidas, em média, 
perdidas por dia. O número de 
infectados no país já passa de 
2,5 milhões, e o total de óbitos 
deve bater a marca dos 100 
mil em breve. 

O governo Bolsonaro pa-
rece uma nau sem rumo. Não 
defende vidas nem empregos, 
sob o falso argumento de que 
a economia não pode parar.

Os países que conseguiram 
controlar a pandemia foram 
os que priorizaram isolamen-
to social e proteção ao em-
prego e à renda. No Brasil, ao 
contrário, o povo está jogado 
à própria sorte. 

Mais de 67% das famílias 
brasileiras estão endividadas, e 
1,2 milhão de brasileiros perde-
ram seus empregos no primeiro 
semestre. 

Isso sem falar nos que já es-
tão em situação de rua ou fome 
por conta da ineficiência do go-
verno para liberar com urgência 

e fazer chegar a quem realmen-
te precisa o auxílio emergencial. 

Os trabalhadores que con-
tinuam empregados também 
têm sofrido ataques constan-
tes. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sonha com o fim 
definitivo da Carteira de Traba-
lho e dos direitos dos trabalha-
dores. 

O Sindicato está fechado, 
cumprindo o isolamento so-
cial, porque acredita que essa 
é a melhor forma de combater 
a pandemia e salvar vidas, mas 
o trabalho sindical não parou 

nem um dia.  
Nos bastidores, a equipe 

de diretores e funcionários 
tem trabalhado firme, tanto 
no atendimento aos trabalha-
dores como no alinhamento 
de ações políticas e sindicais 
para defender os direitos dos 
trabalhadores. 

Mais do que nunca, a união 
e a sindicalização de todos 
é importante. Um sindicato 
forte se constrói com muitos 
sócios!
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GOVERNO NÃO CONSEGUE APROVAR 
MP 927 E DIREITOS SÃO MANTIDOS

A MP 927 perdeu o prazo de 
validade em 20 de julho sem ser 
votada: sem dúvida, um ganho im-
portante para os trabalhadores.

Essa MP, se aprovada, permitiria 
acordos individuais sobre teletra-
balho, antecipação de férias indi-

viduais, concessão de férias cole-
tivas, feriados e banco de horas. 
Também poderia alterar regras de 
recolhimento do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) e 
da concessão de férias coletivas.

Porém, como não houve acor-
do entre os parlamentares, ela 
acabou saindo da pauta e perdeu 
a validade. 

Com isso, as regras previstas 
durante a pandemia sobre teletra-
balho e home office foram extintas 
e volta a valer o que diz a CLT (Con-
solidação das Leis do Trabalho). 

As regras sobre férias e outros 
benefícios também voltam ao 
que eram antes, ou seja, o avi-
so de férias deve ser feito com 
agendamento prévio de 30 dias; 
o pagamento das férias e do 
abono de 1/3 devem ser efetua-
dos até 2 dias antes do início de 
sua concessão; é vedado o gozo 
antecipado de férias de período 
não adquirido pelo trabalhador; 
comunicação prévia de 48 horas 
para o início de seu gozo; paga-
mento da remuneração das férias 
até o quinto dia útil do mês sub-
sequente ao seu início; pagamen-
to do abono de 1/3 no momento 

de pagamento das férias.
Muitas empresas estão se 

aproveitando da desinformação 
para pedir aos trabalhadores que 
retomem suas atividades presen-
cialmente. Porém, é importante 
observar que o fim da MP 927 não 
interfere no estado de calamidade 
devido à pandemia, com isso, o 
teletrabalho pode ser mantido. O 
que mudou é que agora é preciso 
concordância das partes e a forma-
lização por acordo desse tipo de 
trabalho, como prevê a CLT.

O secretário de Assuntos Jurí-
dicos da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), Valeir Ertle, explica 
que o teletrabalho foi legalizado na 
Reforma Trabalhista, mas é preciso 
que os sindicatos negociem as con-
dições, que muitas vezes são insa-
lubres e desumanas. “O problema 
é que há muitas empresas se apro-
veitando descaradamente e tiran-
do o ‘couro dos trabalhadores’. Por 
isso, é importante que os trabalha-
dores procurem os sindicatos, que 
têm formas de atuação e podem 
fazer acordos para continuar com 
o teletrabalho. O sindicato tem o 
papel fundamental de garantir as 
condições decentes de trabalho, 

como o cumprimento da jornada 
e a responsabilidade da empresa 
pela estrutura de trabalho adequa-
da do home office”, ressalta Valeir.

Para a Central, a retomada 
dos trabalhos presenciais não es-
senciais só deveria ocorrer com a 
transmissão do coronavírus con-
trolada e com o sistema de saúde 
com capacidade para detectar, tes-
tar, isolar e tratar todos os casos.

A assessora jurídica do Sindica-
to, Elaine D’Avila Coelho, salienta 
que deve ser de responsabilidade 
das empresas garantir todas as 
condições de saúde e segurança 
dos trabalhadores nos locais de 
trabalho. Os trabalhadores devem 
procurar o Sindicato para encami-
nhar pautas com as reivindicações. 
Segundo ela, outro aspecto a ser 
observado é quanto às condições 
de prevenção dos riscos no traba-
lho; se a empresa decidir pelo re-
torno sem oferecer proteção – ál-
cool em gel, máscara, local arejado 
e distanciamento – e ainda exigir 
que o trabalhador do grupo de 
risco retorne às suas atividades, é 
possível recorrer ao Sindicato, que 
analisará se é o caso de recorrer ao 
Judiciário.

As eleições para Cipa (Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes) voltaram a ser 
obrigatórias nas empresas. 

Por conta da MP 927, que 
seria votada, as exigências de 
exames médicos periódicos, 
treinamentos de segurança e 
eleição da Cipa foram suspen-

sas. Porém, a MP não foi vota-
da no Senado e acabou cadu-
cando.  

As empresas em período 
de eleição devem encaminhar 
o edital da eleição por e-mail 
para o Sindicato (secretaria-
geral@quimicosp.org.br) para 
não ficar irregular. 


