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EDITORIAL

Juntos contra o Coronavírus e nos preparando
para a flexibilização das atividades econômicas
E eis que chegamos na metade do
primeiro semestre com um cenário um tanto quanto diferente. Nenhuma perspectiva, por mais negativa que fosse, nos preparou para
este momento em que estamos vivendo. Sabemos o quanto está difícil
passar por essa fase, ninguém previu o Coronavírus (COVID-19) e muito mesmo toda essa proporção que
ele tomou. Ninguém previu o preço alto que todos os trabalhadores
iriam pagar em meio ao colapso de
nosso sistema de saúde e uma economia ainda mais fragilizada.
Pois vejam, o País que já contabilizava mais de 12 milhões de desempregados antes da pandemia e já vinha em um ritmo quase arrastado na
recuperação após a recessão de 2014
a 2016 nos apresentou a uma nova realidade. Empresas e empreendedores estão no sufoco ainda maior para
manter as portas e os negócios em
pleno funcionamento e as contas que
não param de chegar. Temos também fábricas paradas, suspensão de
contrato de trabalho, cortes e limitações na produção e um esforço descomunal para conter o desemprego.
De longe, este pode ser o maior desafio da população brasileira e o olha,
que os trabalhadores deste País, nos
últimos anos, já vivenciou muitas
perdas, como a Reforma Trabalhista e a retirada de direitos conquistados com décadas de trabalho do movimento social.
Neste sentido, o Governo Federal
editou As esperadas medidas provisórias chegaram, e vieram para prevenir as demissões em massa e ajudar
empresas a manter seus funcionários
durante a pandemia do coronavírus.

Paulo Almeida, presidente - paulo@sindalig.org.br

A Medida Provisória 927 introduziu a antecipação de férias, definiu
critérios para o teletrabalho, o desconto do banco de horas e permitiu
a suspensão dos pagamentos para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), durante a pandemia de
coronavírus. A MP 936 dispôs sobre,
por acordo individual, a suspensão
de contratos de trabalho e a redução
de jornada e de salário, com a complementação de parte do seguro-desemprego para o trabalhador.
Para assegurar os direitos, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Guarulhos e
Região tem atuado e fiscalizado essas novas formas de trabalho e, claro,
acompanhando os cuidados quanto
as questões de distanciamento social dentro do ambiente de trabalho.
Lembrando que cabe a empresa, assegurar o fornecimento de EPIs de
segurança, como máscara, protetor
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facial, álcool em gel, higienização e
informações aos trabalhadores sobre
medidas preventivas. E em alguns casos fazer a instalação de telas acrílicas nos caixas e nas áreas de atendimento, assim, como a sinalização de
solo indicando o distanciamento permitido, segundo a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Assim sendo, o Sindicato reitera a importância do trabalhador estar atento a todas essas medidas de segurança e se for o caso, nos contatem para
que possamos verificar as atividades
que não têm atendido a essas recomendações
Lembrem-se, cada vida é importante e você, trabalhador, é peça importante para manter essa imensa
engrenagem chamada Brasil em pleno funcionamento.
Sempre juntos, ainda que distantes no momento, mas unidos e cientes de que merecemos sempre mais.
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Força e Avante, trabalhadores!

E

m meio a pandemia
pelo coronavírus
(COVID-19), você
trabalhador do Setor de
Alimentação de Guarulhos
e Região que tem feito
um grande esforço para
se manter trabalhando,
receba as nossas
palavras de respeito e de
agradecimento.
DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE GUARULHOS E REGIÃO

Sabemos e temos acompanhado a luta de todos os trabalhadores
da categoria que, sem medir esforços – enfrentando conduções lotadas
e outras adversidades com o distanciamento social – , se colocaram na
linha de frente do vírus (COVID-19) e
têm atuado com afinco a fim de construir um País melhor e mais acolhedor diante desta pandemia, afinal, a
alimentação é de suma importância
no dia a dia da população, e por que
não dizer, traz conforto e nos une em
momentos em família.
Também estamos cientes que
além de conviverem com o medo de
se contrair o vírus, muitos de vocês
têm casos de familiares que foram
infectados; possivelmente, alguns
de vocês estejam vivenciando o luto
pela perda de uma familiar ou amigo
próximo.
E nós nos solidarizamos com a sua
dor, afinal, esses mortos pais, mães,
avós, filhos e amores de alguém, de
famílias que foram devastadas pelo
vírus. São amores de vocês. Somada
a essa calamidade pública instalada
em nosso já precário sistema de saúde está a nossa economia já tão enfraquecida pelos constantes e duros
golpes e desmandos recebidos nos
últimos anos, o que, certamente, de-

sestabiliza ainda mais a situação já
tão devastadora com a ameaça em
nossa economia, alta taxa de desemprego, entre outros.
E é com todo o respeito e apreço, que nós, da diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação de Guarulhos e Região,
fazemos o apelo: Proteja a si mesmo
e as pessoas ao seu redor conhecendo os fatos e tomando as precauções
apropriadas, com o uso de máscaras
e higienização de mãos, roupas e objetos de uso individual e coletivo.
Sejamos empáticos, nos colocando no lugar do outro, pois, ao contrário do que tem se dito e reforçado por meio das Fakes News e outras
notícias extremistas, com o intuito de
desestabilizar a todos, o vírus não é
uma “gripezinha” e tudo isso só vai
passar quando todos adotarem uma
nova postura de proteção e cuidado.
Estamos juntos e iremos seguir lutando por seus direitos e novas e importantes conquistas. Mesmo em
situação adversa, atente-se para o direito de cada um de vocês e em caso
de dúvidas, nos procure.
Juntos, vamos vencer o vírus.
Força e Avante, profissionais
do setor Alimentação!

TRABALHAMOS PARA O BEM-ESTAR DOS NOSSOS COMPANHEIROS
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Profissionais dos serviços essenciais
merecem nosso respeito e solidariedade

Hoje, início do mês e dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o Brasil atingiu 526.447 casos confirmados de covid-19, com
29.937 mortes causadas pela doença (141 para cada milhão de habitantes). Isso sem falar nos estudos que
apontam que há uma grande subnotificação, porque o número de testes
aplicados é muito pequeno na pro-

porção da população: apenas 4.378
para cada milhão de habitantes.
Em meio a esse cenário devastador estão profissionais de várias categorias, os das atividades essenciais,
que se arriscam todos os dias para
manter o País em funcionamento e
para assegurarem o pão de cada dia.
São profissionais da área da saúde,
segurança, limpeza e conservação,

atendimento, entre outras, que estão na chamada “linha de tiro”.
A esses profissionais, o nosso mais
profundo respeito, pois sabemos que
muitos destes que não pararam desde o anúncio da quarentena, já perderam a luta para o vírus (COVID-19).
Nosso respeito e nosso pensamento positivo para que toda essa situação passe o mais rápido possível.

Respeito e colaboração de todos
Com o anúncio da flexibilização da
quarentena com maior abrangência
nos setores de Comércio, Indústria
e Serviços é preciso que se atentem
aos estudos da Organização Mundial
de Saúde (OMS) que aponta para
o aumento de casos, tendo em vista que a situação do Brasil ainda não
atingiu o pico. Com isso, reforçamos
a necessidade de se manter todas as
precauções e por que não dizer redobrar a atenção e aos cuidados com a
higienização.
Sabemos que há uma grande parcela da população que não acredita
nos números de casos da doença e de
mortes, a eles, a OMS recomenda o
uso de máscara e que se evite aglomerações, em respeito ao direito das
outras pessoas de se proteger.

