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São Paulo, 17 de março de 2020. 

 

 
 

À 
Direção Executiva Nacional da CUT 

Estaduais da CUT, Confederações e Federações e Entidades Filiadas 
Assessorias  
 

 

Ref.: Informações e Orientações sobre o Coronavírus  
 

 
 

Companheiros e companheiras, 
 
 

Mais uma vez, Bolsonaro e sua equipe de governo demonstram descaso com a 

população e, em especial, com o povo trabalhador. A postura de total 
irresponsabilidade do presidente diante da incontestável propagação do novo vírus 

corona é um deboche e atenta contra a saúde pública.  
 

Com isso, o cenário da economia mundial tende a se agravar rapidamente e no Brasil, 
com grande possibilidade de colapso, pela não adoção de medidas urgentes como 

também de medidas estratégicas desde o início de seu governo. 
 

A CUT, indignada e cumprindo seu papel de representante da classe trabalhadora, 
apela para que os governantes desse país se responsabilizem pela nação para que a 

classe trabalhadora não sofra mais do que já está em virtude do abandono de medidas 

urgentes que o governo ainda não tomou. 
 

Assim, em decorrência dessa situação, a CUT Brasil, em estado de alerta permanente 
desde a semana passada e em reuniões sistemáticas de sua direção, orienta as 

entidades sindicais para iniciativas em 4 frentes, lembrando que há um documento 
das centrais sendo divulgado que contém um rol de propostas gerais que também 

poderão ser utilizadas em nosso discurso e materiais visuais: 
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1. Ato do 18 de março 

 
A CUT e demais centrais deliberaram pela manutenção das greves e paralisações das 

categorias que aprovaram em suas bases; não realizando atividades massivas. Mesmo 
assim, recomendamos atentar para as medidas de precaução já largamente 

divulgadas. 
 

Assim, as ações de redes sociais deverão ser priorizadas e reforçadas durante todo o 
dia 18, denunciando o descaso do governo Bolsonaro e apontando a necessidade de 

medidas em torno de 3 eixos: saúde pública, proteção social e a garantia de direitos.  

 
Cada Estadual da CUT/Ramo também poderá definir um horário para uma enxurrada 

de materiais nas redes sociais, possibilitando que nossas reivindicações e propostas 
estejam nos top trends. A SECOM irá elaborar cards para contribuir nessa ação virtual.  

 
 

2. Ações relativas ao governo 
 

Exigimos que medidas com alto impacto na contenção da disseminação do vírus sejam 
decretadas imediatamente, pois é preciso evitar a todo custo a circulação e 

aglomeração de pessoas, particularmente as que estão em grupos de risco. 
 

É preciso medidas sanitárias mais contundentes em todas as instituições e espaços 
públicos, em âmbito nacional, estadual e municipal, em especial no transporte que 

contribuam para a não proliferação do vírus, 

a ultra proteção dos trabalhadores/as da saúde, além de uma mudança de hábitos de 
todo cidadão e cidadã, individualmente e fortalecimento da solidariedade. 

 
É preciso que o governo suspenda todas as votações e sessões do Congresso 

Nacional, especialmente aquelas que dizem respeito a direitos da classe trabalhadora, 
como a MP 905 e não solicitar ao Congresso que acelere as votações como fez o 

Ministro Paulo Guedes. Que haja liberação imediata e canalização de recursos para a 
saúde, com o descongelamento dos recursos represados pela EC 95 que representam 

um aporte de cerca de R$ 21 bilhões ao SUS,  e medidas para responder de forma 
mais eficaz à proliferação do vírus e amparar os trabalhadores/as, possibilitando que a 

população e os trabalhadores/as mais vulneráveis, em situação informal e/ou 
desempregados/as, tenham a saúde preservada ao invés de buscar salvar os parceiros 

do empresariado, como as cias aéreas.  
 

O Partido dos Trabalhadores entrou com ADIN para suspensão imediata dos efeitos do 

art. 110, inciso II do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, incluído 
pela Emenda Constitucional n 95/2016 e solicita que diversas entidades entrem como 

Amicus Curiae; dessa forma, a CUT está encaminhando sua participação. 
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E mais, que não seja cortada a energia elétrica e gás encanado de famílias de baixa 
renda que ficarem sem remuneração advindas do trabalho informal. Ou seja, mais 

Estado no momento em que seu povo mais precisa dele. 
 

3. Ações relativas ao empresariado 
 

Fazer um chamamento ao empresariado nacional, que constitua imediatamente um 
canal de diálogo com as entidades representativas dos trabalhadores/as, visando 

acordar garantias básicas para preservação dos direitos, garantia de emprego e 

estabilidade por um tempo determinado, seguro para trabalhadores/as em aplicativos 
e outras. 

 
Importante cada sindicato e ramo solicitar e cobrar das empresas medidas preventivas 

para os trabalhadores/as nos locais de trabalho, identificando grupos de risco, a 
alteração da jornada e/ou trabalho remoto, visando diminuir a aglomeração em 

horários de pico do transporte público. Também é fundamental solicitar às empresas o 
adiamento do calendário de negociação, garantindo a ultratividade dos acordos 

coletivos. 
 

 
 

 
4. Ações internas da CUT e recomendações aos sindicatos 

 

A CUT, a partir do dia 17 de março, com a identificação de grupos de maior 

vulnerabilidade em seu quadro de trabalhadores/as, adotará as seguintes medidas: 

 

1. Constituição de comitê permanente de avaliação da crise da pandemia do 
coronavírus para adoção de medidas urgentes na área da saúde, proteção social e 

garantia de direitos, com reunião as segundas e quartas-feiras; 

 

2. Entendemos como sendo de grupo de maior vulnerabilidade as pessoas na seguinte 
situação: pessoas com mais de 60 anos de idade, diabéticos, hipertensos, pessoas 

com problemas cardíacos, doenças pulmonares como asma, doenças renais, 
pessoas que estão passando por tratamento de câncer e pessoas 

imunossuprimidas  Estes trabalhadores/as estarão dispensados do comparecimento 
à sede da CUT, desenvolvendo trabalho por meio remoto , o chamado home-office, 

cujas tarefas serão designadas pela secretaria ou área em que está lotdo/a; 

 

3. Flexibilização dos horários, com a organização de escalas de horários de entrada e 

saída, e/ou turnos alternados para os trabalhadores/as da sede, levando em 
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consideração a dinâmica de trabalho de cada setor, a utilização de transporte 

coletivo (horários de pico) e questões familiares; 

 

4.  Prorrogar a vigência do Plano de Saúde, com subsídio da CUT Nacional, também 
para o mês de abril. Nova avaliação será feita no próximo mês; 

5. Antecipação da oferta gratuita de vacina da gripe; 

 

6. Refazer o calendário geral da CUT, a partir das considerações do comitê 

permanente de avaliação; 

 

7. Realizar as atividades/reuniões, pelo menos do mês de março, preferencialmente 
por videoconferência;  

 

8. Ampliar a limpeza e higienização da sede, sendo que a SAF terá a responsabilidade 
de construir proposta que leve em consideração a saúde dos/as trabalhadores/as 

do setor, como também dos usuários. Ao mesmo tempo, deveremos reforçar a 
importância da ação coletiva na manutenção da limpeza e higiene;  

 

9. Elaborar e distribuir um informativo aos sindicatos filiados sobre estes 

procedimentos. 

 

 

 

Essas e outras medidas internas devem ser potencializadas, ampliadas e 
implementadas por todos os sindicatos cutistas. 

  
 

  
 

 
 

    Carmen Foro                                                Aparecido Donizeti da Silva 
   Secretária Geral                                                  Secretário Geral Adjunto 

 
 

 

 
 

 
    

 


