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Sintepav BA adota medidas de proteção aos trabalhadores
contra o coronavírus e para manutenção dos empregos 

A rápida disseminação do covid-19 (coronavírus) exige 
respostas urgentes para proteger a saúde dos trabalhadores. É 
evidente a necessidade de os governos agirem em conjunto 
através de acordos para sustentar a economia e manter o 
trabalho da população. Compreendemos que o estímulo 
econômico chegar à economia real e aos trabalhadores, 
priorizando o emprego; meio de subsistência às comunidades; 
e apoio de renda para todos os trabalhadores, inclusive aquele 
de tempo parcial e aos informais, é essencial. 

Sem essas medidas assistiremos a uma fadiga completa da 
economia e o aumento do desemprego em todo país com consequências drásticas às famílias com 
profunda pobreza.

Considerando que os trabalhadores estão na linha de frente dos impactos econômicos, sociais e à 
saúde, causados pelo coronavírus, a falha em protegê-los aumentará a propagação da doença; 

Considerando o decreto de Calamidade Pública reconhecido no âmbito federal e no âmbito do estado, 
impõem as empresas a observação das condições sanitárias nos alojamentos, refeitórios e nas frentes 
de serviços, o que será notificado e exigido pelo sindicato, solicitando as prefeituras o cumprimento 
das regras definidas;

Considerando ainda que a MP 927 adotada pelo Governo Federal impondo suspensão de contrato sem 
definição clara de quem pagará os salários dos trabalhadores, o sindicato abrirá discussão com as 
empresas;

Ante o grave momento, bem como a inquietação dos trabalhadores o sindicato adotará agenda para 
discutir com as empresas os seguintes pontos: 

1 - Comissão de monitoramento conjunto do quadro epidemiológico das cidades/obras, 
envolvendo ainda as áreas de saúde; 

2 - Implantação da Mesa Permanente (Empresas e Sindicato) para avaliação das condições dos 
trabalhadores nas empresas;

3 - Estabelecimento de transporte próprio das empresas para o deslocamento dos trabalhadores 
nas obras; 

4 - Refeitórios com dilatação de horário para refeições, diminuindo o fluxo de modo a garantir 
um menor número de trabalhadores no café da manhã e no almoço;

5 - Concessão de equipamentos de proteção, como álcool em gel, estruturas de limpeza com 
água corrente, sabão e toalha, entre outros;

6 - Liberação imediata dos trabalhadores incluídos no grupo de risco (60 anos, com doenças 
crônicas, grávidas, etc) sem prejuízos de seus salários.

7 - Readequação dos alojamentos;

Essas medidas do sindicato consideram primeiro a saúde e a vida dos trabalhadores e, segundo, na 
necessidade de paralisação de qualquer obra,  definir a quem cabe a manutenção dos salários dos 
trabalhadores. Por isso solicitamos que todos fiquem atentos aos canais de informações do sindicato 
de modo que produziremos informação segura do andamento do processo de discussão com as 
empresas, visando gerar a tranquilidade necessária aos trabalhadores e às suas famílias. 



 N e s t e  m o m e n t o  e m  q u e 

enfrentamos a pandemia já reconhecida 

pela Organização Mundial da Saúde – 

OMS no que se refere ao Coronavírus, o 

Sintepav Bahia adota uma série de 

medidas para proteger a vida dos 

trabalhadores e das suas famílias.

 O Sintepav BA estabelecerá com 

as empresas negociações e medidas de 

proteção para os trabalhadores que vão 

desde a preservação à saúde, ao 

emprego, espaçamento no café da 

manhã e almoço, equipamentos e 

cu idados  pessoa i s ,  t ranspor tes 

exclusivos para os trabalhadores entre 

outras ações.

 Esse é o momento de cada 

umfazer a sua parte e seguir as 

orientaçõespara juntos superarmos 

mais esse desafio!

Gazo - Presidente do Sintepav Bahia

Como prevenir o contágio?

Como é o contágio?
Gotículas de saliva;
Espirro;
Tosse;
Secreção;
Contato pessoal próximo, como
toque ou aperto de mão;
Contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido de contato
com a boca, nariz ou olhos.

Febre.
Tosse.
Dificuldade para respirar.

Quais são os sintomas?

Lave as mãos com água e
sabão ou use álcool em gel.
Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
Evite aglomerações se estiver doente.
Mantenha os ambientes bem ventilados.
Não compartilhe objetos pessoais.

Preservação da Vida e Segurança dos
Trabalhadores

Juntos na prevenção do Coronavírus
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