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O SITRAMICO-RJ informa que realizou 
nos dias 22 e 23 de novembro as as-
sembleias deliberativas em torno da CCT 
2021/2022 dos trabalhadores de GLP do 
estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, os 
trabalhadores aprovaram a proposta apre-
sentada pela bancada patronal na segun-
da rodada de negociações, ocorrida no dia 
14/10.

Como publicado nos nossos últimos infor-

mes, a discussão foi levada ao TST – Tri-
bunal Superior do Trabalho num esforço 
para impedir a imposição de qualquer per-
da aos trabalhadores, mas o processo foi 
arquivado pelo presidente da instituição. 
Após a mediação, a proposta apresentada 
pelas empresas na segunda rodada foi le-
vada para as assembleias e aprovada por 
84% dos 415 trabalhadores que participa-
ram da votação.

Veja abaixo a proposta aprovada 
durante as assembleias:

Reajuste: R$ 8%
Pisos salariais: R$ 8%
Vale Refeição (valor unitário): R$ 40
Cesta Básica: R$ 592,80
Cesta Básica (extra): R$ 592,80
Filho Excepcional: R$ 1023,77
Aux. Funeral: R$ 5.160,16
Prêmio Brigada: R$ 133,09 (2,94%)
Auxílio Creche: R$ 387,58
PLR: 180% (150% + 30%)
Abono especial COVID-19: R$1500

Esta foi uma campanha tensa e mui-
to difícil. Conseguimos avançar em 
algumas propostas com o apoio de 
vocês, trabalhadores (as).  Nesse ano 
que se encerra, agradecemos mui-
to a confi ança depositada no nosso 
trabalho. São tempos difíceis que só 
poderemos vencer com muita união!

CCT 2021 | Veja a Pauta de reivindicações dos trabalhadores das distribuidoras de combustíveis e lubrifi cantes na página 4.
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Convênios
Novo Convênio

O SITRAMICO-RJ fi rmou um novo convê-
nio com o Grupo Terapêutico: DESPER-
TANDO A AUTOESTIMA ATRAVÉS DO 
AUTOCONHECIMENTO totalmente volta-
do para mulheres e focado na construção 
de  uma vida mais leve e saudável. Aces-
se nosso site confi ra os detalhes desta 
parceria!
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FLEX PREV versus PED 

O SITRAMICO-RJ tem identifi cado uma 
certa confusão em torno do novo Plano de 
Previdência da antiga BR Distribuidora, atu-
al VIBRA, no que tange a quitação do défi -
cit dos participantes e assistidos nos Planos 
de Previdência Privada da companhia. O 

debate em torno dos PPSP se desenrola 
há algum tempo e o Sindicato tem cobrado 
respostas da empresa sobre o assunto. Ape-
sar da complexidade do tema, as entidades 
sindicais sabem que o PP2 é superavitário, 
sendo assim levantaram questionamentos 
em reuniões para resolver a questão.
Um ponto de grande debate foi o fato de  que 

a quitação do défi cit sairia da reserva indivi-
dual, ou seja: a BR não coloca ria um centa-
vo sequer nessa conta. Este fato impactaria 
futuramente o tempo de recebimento do be-
nefício, caso você escolha migrar na forma 
de renda por prazo determinado, e imedia-
tamente se sua escolha for o benefício por 
prazo  indeterminado.

VIBRA | Algumas refl exões sobre os Planos PETROS

Tabela dos RG sem reajustes

O congelamento dos valores das tabe-
las de Remuneração Global – RG, desde 
2018, fez com que aposentados e pensio-
nistas não repactuados que possuem seus 
benefícios vinculados às tabelas de RG fi -
cassem sem ter reajustes nos seus bene-

fícios nos últimos anos. Tal congelamento 
deveu-se por decisão das patrocinadoras, 
no nosso caso a BR (atual Vibra) que tam-
bém congelaram reajustes dos ativos vin-
culados às tabelas de RG, pois não faziam 
parte das tabelas negociadas pelos sindi-
catos nas Campanhas Salariais.
A Petros fez proposta de assinatura de 

termo de compromisso para assinatura 
das Entidades Sindicais para solução do 
problema do congelamento da tabela de 
benefícios. Para tal decisão, foram anali-
sadas proposta e feitas contrapropostas 
para melhorias da situação desses refe-
ridos trabalhadores, que serão debatidas 
em assembleias com os interessados.

Pontos de muita atenção:
• Os planos PPSP (R ou NR) e PP2 dão direitos adquiridos importantes que o novo plano não dará, principalmente 
por não ser mutualista (na forma de Benefício Defi nido), e aí se sua reserva acabar, não há o que e nem a quem 
reclamar, pois não existe benefício vitalício no Regulamento autorizado pela PREVIC e você fará voluntariamente a 
adesão para um plano individual, na forma de Contribuição Defi nida. 

• Toda propaganda do FLEXPREV gira em torno do saque de até 25%. Não sei iluda, seja consciente!

• Àqueles que querem fazer retirada de sua reserva ou portabilidade para outro plano privado, fi que alerta sobre sua 
reserva e o que realmente levará, pois no caso do resgate, o valor da sua Reserva Individual estará descontada de 
todas as suas contribuições futuras para o PED e ainda terá desconto para fi ns de Imposto de Renda.

Fiquem atentos aos informes do seu Sindicato.
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Pauta de reivindicações aprovada pelos trabalhadores em 
assembleia realizada no dia 5/11/2021. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

1) SALÁRIO DE ADMISSÃO (Atual Cláu-
sula 3ª) 

Em 01/01/2022, as empresas reajusta-
rão o salário de admissão para o valor de 
R$2.587,50 (dois mil, quinhentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta centavos), acresci-
dos do adicional de periculosidade, quando 
devido, e, após o período de experiência, o 
salário deverá ser reajustado em conformi-
dade com o salário da função.

2) CORREÇÃO/REAJUSTE SALARIAL 
(Atual Cláusula 4ª) 

Em 01/01/2022, as empresas reajustarão 
os salários de seus empregados em 15%, 
como resultado da infl ação acumulada de 
janeiro a dezembro de 2021, somado às 
perdas salariais dos últimos 05 anos. 

OUTRAS GRATIFICAÇÕES 

3 ) ABONO ESPECIAL (Atual Cláusula 10ª) 

As empresas pagarão de uma só vez a to-
dos os empregados admitidos até 31 de 
dezembro de 2021 um abono especial no 
valor correspondente a R$5.000,00 (cinco 
mil reais), até dez dias após a assinatura 
da Convenção. 
4 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RE-
SULTADOS (Cláusula Nova) As empresas, 
durante a vigência da presente Convenção 
Coletiva, discutirão com os Sindicatos, em 

reuniões previamente agendadas, os valo-
res e a forma de pagamento da PLR nos 
termos da Lei 10.101/2000, para todos os 
empregados. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍ-
LIOS E OUTROS 

5) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
(Atual Cláusula 11) 

As percentagens previstas no caput desta 
cláusula serão aplicadas sobre a remu-
neração total do empregado. No caso do 
pagamento do adicional ocorrer no mês de 
concessão das férias e as férias tiverem 
sido divididas, o pagamento integral ocor-
rerá no primeiro período de gozo das férias. 

6) VALE REFEIÇÃO (Atual Cláusula 15) 

Ressalvadas as condições mais favoráveis 
já praticadas, as Empresas concederão 
mensalmente a seus Empregados 22 (vin-
te e dois) vales-refeições com valor facial 
unitário de R$68,40 (sessenta e oito reais 
e quarenta centavos). Nos locais onde hou-
ver expediente normal e permanente aos 
sábados, o número de vales refeição será 
de 26 (vinte e seis), garantindo a todos os 
trabalhadores, nas mesmas condições a 
opção pela conversão integral em vale-a-
limentação. 

Parágrafo 5º - As empresas concederão 
alimentação aos trabalhadores convoca-

dos para serviços extraordinários aos sá-
bados, domingos e/ou feriados e nos dias 
úteis fora do horário normal de trabalho, 
podendo ser na forma de vale alimentação 
extra, para fi ns de oferecer boas condições 
para o trabalhador em permanência fora do 
seu horário normal de trabalho. 

Parágrafo 6° - As empresas restringirão o 
desconto de participação dos funcionários 
a 2% (dois por cento). 

Parágrafo 7º - Para os empregados afas-
tados pelo INSS por motivo de acidente de 
trabalho/doença ocupacional e em trata-
mento será fornecida a quantidade de vales 
refeição, necessários para sua alimentação 
enquanto durar o tratamento, com isenção 
do desconto. 

7) VALE ALIMENTAÇÃO (Atual Cláusula 
16) 

As Empresas concederão a todos os seus 
empregados o vale alimentação, com a dis-
ponibilidade mensal de R$673,45 (seiscen-
tos e setenta e três reais e quarenta e cinco 
centavos), sob a forma de cartão eletrôni-
co, limitando o custeio por parte do traba-
lhador a 2% (dois por cento). 

8) VALE TRANSPORTE (Atual Cláusula 
17) 

As empresas fornecerão, sempre que soli-
citado pelo empregado em um prazo de an-
tecedência de 30 dias, a concessão do vale 



transporte previsto na Lei 7418/85, median-
te pagamento antecipado em dinheiro, do 
seu valor total bruto, a ser pago até o 5° dia 
útil do mês seguinte ao da solicitação, ca-
bendo o desconto de 6% do salário base do 
empregado, que deverá ser feito no paga-
mento da segunda quinzena do mês a que 
referir o valor referente ao vale-transporte. 
Parágrafo Primeiro: Caso o empregado de-
seje retornar a receber o vale-transporte 
nos termos da Lei 7418/85, deverá comuni-
car também com uma antecedência de 30 
dias à empresa. Parágrafo Segundo - Se a 
jornada de trabalho iniciar ou finalizar entre 
os horários de 20h00 às 06h00, as empre-
sas fornecerão o transporte dos (as) funcio-
nários (as) a fim de preservar a integridade 
física dos trabalhadores. 

Parágrafo Terceiro - Para os empregados 
afastados pelo INSS e em tratamento, será 
fornecida a quantidade de vale transporte, 
necessários para o transporte casa/trata-
mento enquanto durar o afastamento. 

9) BOLSAS DE ESTUDO (Regulamen-
to referente à Atual Cláusula 18) A partir 
de 01/01/2022, as empresas aumentarão 
a quantidade de bolsas, no mínimo, para 
600 (seiscentas) e reajustarão o valor para 
R$655,85 (seiscentos e cinquenta e cinco 
reais e oitenta e cinco centavos). 

10) AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES (Atu-
al Cláusula 19) “Aos empregados afastados 
do serviço por motivo de doença, acidente 
de trabalho ou doença ocupacional as Em-
presas concederão uma complementação 
(...)” 

a) Quando se tratar de afastamento por 
motivo de doença, acidente de trabalho ou 
doença ocupacional, a complementação 
obedecerá a seguinte tabela: PERÍODO E 
PERCENTUAL Do 1° ao 12º mês 100% Do 
13º ao 24° mês 80% Do 25º ao 36º mês 
60% Do 37º mês até cessar a inaptidão ao 
trabalho ou conversão do benefício a apo-
sentadoria por invalidez - Percentual de 
50%.

b) Nos casos de afastamento por motivo de 
Acidente do trabalho ou Doença ocupacio-
nal a complementação será feita integral-
mente, observando o prazo máximo de 36 
(trinta e seis) meses. 

c) A Companhia compromete-se a propiciar 
aos empregados que vierem a sofrer redu-
ção de sua capacidade laborativa, por mo-
tivo de acidente de trabalho, segundo lau-
do médico e/ou parecer médico do Órgão 
Oficial, e desde que não seja aposentado 
por invalidez, treinamento adequado com 
vistas à sua readaptação funcional. 

11) AUXÍLIO CRECHE/ACOMPANHANTE 
(Atual Cláusula 21) 

Em 01/01/2022, as empresas reajustarão 
o valor mensal do Auxílio Creche e do Au-
xílio Acompanhante para R$952,20 (no-
vecentos e cinquenta e dois reais e vinte 
centavos). O Reembolso será devido aos 
empregados (as) em relação a cada filho, 
inclusive adotado, enteado e sob guarda, 
individualmente, independentemente do 
tempo de serviço na Empresa, limitado até 
60° (sexagésimo) mês de idade de cada fi-
lho. 

12) AUXÍLIO AO ENSINO PRÉ-ESCO-
LAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPE-
RIOR (Cláusula Nova) 

A partir de 01/01/2022, as empresas im-
plantarão o auxílio ao ensino fundamental, 
médio e superior, na forma de reembolso 
de 70% (setenta por cento) das despesas 
escolares mensais comprovadas de seus 
empregados e/ou de seus dependentes. 

13) AUXÍLIO AO DEPENDENTE EXCEP-
CIONAL (Atual Cláusula 23) 

Em 01/01/2022, as empresas reajustarão 
o valor do benefício para dois salários mí-
nimos, sob a forma de crédito mensal na 
folha de pagamento dos Empregados. 

OUTRAS NORMAS REFERENTES À 
ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES 

DE CONTRATAÇÃO 

14) INDENIZAÇÃO ADICIONAL EM CASO 
DE DISPENSA (Atual Cláusula 29) 

Corrigir redação da indenização adicio-
nal para empregados acima de 56 anos 
para 3,5 salário mensal total. 15 – INDE-
NIZAÇÃO ÀS VÉSPERAS DA APOSEN-
TADORIA (Atual Cláusula 30) Em caso de 
dispensa por iniciativa do empregador, de 
empregados que comprovadamente es-

tiveram a um máximo de 48 (quarenta e 
oito) meses da aquisição do direito à me-
lhor aposentadoria em seus prazos míni-
mos, bem como na regra instituída pela lei 
13.183/2015, referente ao fator previden-
ciário, exceto no caso de falta grave, fica 
assegurado o pagamento de uma indeni-
zação correspondente a 12 (doze) salários 
acrescidos do adicional de periculosidade, 
quando devido, além do aviso prévio legal, 
com o objetivo de ajudá-los a efetivar os re-
colhimentos previdenciários.

 §2º - Servirá de prova para comprovação 
da contagem de tempo o Cadastro Nacio-
nal de Informações Sociais - CNIS ou qual-
quer documentação que comprove os vín-
culos empregatícios. Ex. CTPS, carnês de 
autonomia, etc.

 FÉRIAS E LICENÇAS 

16) GARANTIA DE EMPREGO OU SALÁ-
RIO DA GESTANTE (Atual Cláusula 33) 

A partir de 01/01/2021, as empresas conce-
derão a ampliação da licença maternidade 
para 06 (seis) meses, conforme solicitação 
da trabalhadora gestante. 

17) LICENÇA PATERNIDADE (Cláusula 
Nova) 

As empresas concederão a licença pater-
nidade de 20 dias aos empregados, con-
tados a partir do nascimento de filho (a) ou 
a partir da decisão judicial, emitida pelo ór-
gão competente, que proferiu a adoção ou 
a guarda para fins de adoção, na forma da 
lei da adoção. 

18) CONCESSÃO DE FÉRIAS (Cláusula 
Nova) 

As empresas asseguram que o início das 
férias, coletivas e individuais de seus em-
pregados, não deverá coincidir com sába-
dos, domingos, feriados ou dias de com-
pensação de repouso remunerado. 

Parágrafo único: Os empregados poderão 
optar pelo parcelamento do gozo de suas 
férias em até três períodos, desde que ne-
nhum deles seja inferior a cinco dias corri-
dos. 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, 
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DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

19) DURAÇÃO SEMANAL DO TRABA-
LHO (Atual Cláusula 35) 

A partir de 01/01/2022, as empresas pratica-
rão a jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais, sem prejuízo da remune-
ração, para todas as suas instalações. As 
Empresas ficam autorizadas a implantar, 
total ou parcialmente, o sistema de horário 
flexível, quanto ao início e término de cada 
jornada de trabalho, desde que deliberado e 
aceito pela assembleia dos Empregados e 
ratificado por acordo específico com o Sin-
dicato. A jornada 12x36 só será cabível me-
diante acordo coletivo de jornada com Sin-
dicato. As Empresas reajustarão os valores 
de indenização desta Cláusula em 15%. 

20) HORAS EXTRAORDINÁRIAS (Atual 
Cláusula 36)

A Companhia incluirá no cálculo das horas 
extras, além do Adicional de Periculosidade 
e do Adicional Noturno, o Adicional por Tem-
po de Serviço, quando o empregado fizer 
jus aos referidos adicionais. 

SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHADOR

 
21) CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚ-
DE OCUPACIONAL (Cláusula Nova) 

As empresas, quando praticados os pro-
cedimentos operacionais, de segurança e 
de saúde ocupacional e adotadas as me-
didas de proteção, garante que os locais 
de trabalho, o maquinário, as operações 
e processos, os equipamentos, agentes e 
substâncias físico-químicas, biológicas e er-
gonômicas, sob seu controle, estarão dentro 
dos parâmetros de segurança e saúde pre-
vistos nas normas legais específicas sobre o 
assunto. As empresas garantirão que todos 
os empregados que atuam em área de risco 
terão capacitação comprovada em fichas de 
treinamento, bem como manterão disponí-
veis todas as informações sobre os riscos 
presentes nos seus locais de trabalho, as-
sim como das medidas adotadas para pre-
venir e limitar estes riscos. As empresas se 
comprometem a desenvolver e manter atu-
alizados os Planos de Emergência para os 
estabelecimentos operacionais cujo nível de 
risco assim o exijam, visando a pronta atua-
ção nos casos de ocorrências anormais.

22) CONTINGENTE MÍNIMO (Cláusula 
Nova) 

As empresas que têm bases de abasteci-
mento que trabalham em turnos de reveza-
mento (24 horas) deverão ter uma quanti-
dade mínima de trabalhadores que possam 
garantir Segurança suficiente para o proces-
so operacional, e Brigada de Incêndio. 

23) PLANO DE SAÚDE (Cláusula Nova) As 
empresas manterão assistência médica e 
odontológica para todos os seus emprega-
dos e respectivos dependentes.

24) REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 
(Cláusula Nova) 

A partir de 01/01/2022, as empresas passa-
rão a reembolsar integralmente as despesas 
dos empregados e dependentes com medi-
camentos, inclusive em caso de afastamen-
to do empregado por tempo indeterminado. 

RELAÇÕES DE TRABALHO
CONDIÇÕES DE TRABALHO 

25) PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
(Cláusula Nova) 

As empresas se comprometem a criar Pla-
nos de Cargos e Salários para todos os em-
pregados com a participação do Sindicato. 

26) HOME OFFICE/TELETRABALHO/
TRABALHO À DISTÂNCIA/TRABALHO 
REMOTO/REGIME HÍBRIDO (Cláusula 
Nova) 

Em caso de adoção do regime de trabalho 
de Home Office/Teletrabalho/Trabalho à dis-
tância/Trabalho Remoto/Regime Híbrido, 
as empresas deverão negociar os termos 
de trabalho previamente com as entidades 
sindicais, ficando desde já estabelecida a 
manutenção dos salários e de todos os be-
nefícios previstos na CCT, inclusive limites 
de dias úteis por semana para o regime es-
tabelecido, e a garantia de que as empresas 
assumirão todos os custos decorrentes da 
implantação, respeitando-se a duração de 
jornada e o efetivo controle de jornadas le-
gais e convencionais. 

RELAÇÕES SINDICAIS 

27) ASSISTÊNCIA SINDICAL NA RESCI-

SÃO DE CONTRATO (Cláusula Nova) 

As empresas ao comunicarem a dispensa 
de empregados como mais de 01 ano de 
contrato de trabalho, deverá por escrito, 
solicitar que o empregado informe se quer 
ter assistência sindical em sua rescisão de 
contrato. Em caso positivo, a empresa no 
dia seguinte que comunicar a dispensa do 
funcionário deverá agendar com o sindicato, 
que marcará no prazo máximo de 08 (oito) 
dias, a contar do contato da empresa, data 
para prestar assistência na rescisão do con-
trato. 

Parágrafo Primeiro: Os (as) funcionários 
(as) que pedirem demissão deverão forma-
lizar por escrito, junto com pedido de demis-
são se querem ter assistência sindical em 
sua rescisão de contrato. Em caso positivo, 
a empresa, no dia seguinte ao pedido de de-
missão do (a) funcionário (a), deverá agen-
dar com o sindicato, que marcará no prazo 
máximo de 08 (oito) dias a contar do contato 
da empresa, a data para prestar assistência 
na rescisão do contrato. Parágrafo segundo: 
No dia 30 de cada mês, ou dia útil subse-
quente, as empresas enviarão listagem dos 
empregados com mais de 01 (um) ano de 
empresa, demitidos e/ou que pediram de-
missão no mês respectivo.

28) OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RE-
LAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 
(Cláusula Nova) 

Acordam as partes em estabelecer e man-
ter uma sistemática eficaz de comunicação 
e consultas sobre as questões de interesse 
dos empregados, de forma a garantir que as 
informações sejam adequadamente difundi-
das. Parágrafo primeiro: As empresas infor-
marão, mensalmente, ao Sindicato a movi-
mentação de pessoal ocorrida em sua base 
territorial (Demissão, admissão e afasta-
mentos). Parágrafo segundo: As empresas 
garantirão a liberação dos dirigentes para 
participação nas reuniões e assembleias 
sindicais, mediante prévia solicitação, sen-
do a referida participação considerada como 
falta justificada, sem descontos na remune-
ração e benefícios. 

29) QUADRO DE AVISO (Atual Cláusula 
54) 

Mediante prévio entendimento com as em-
presas, quanto à forma e local de afixação, 
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serão divulgados nos quadros de avisos 
das Empresas, as comunicações expedi-
das pela Entidade Sindical que tenham por 
objetivo manter os empregados informados 
quanto às atividades no âmbito das relações 
trabalhistas desenvolvidas pelo Sindicato. 

30) REAJUSTE NOS VALORES DOS DE-
MAIS BENEFÍCIOS E MULTA 

Em 01/01/2022, as empresas reajustarão 
os valores dos demais benefícios expressos 
em valor da Convenção, tais como Salário 
Família, Auxílio Funeral e ATS mínimo, entre 
outros, pela aplicação, no mínimo, do per-
centual da Cláusula 1ª (CORREÇÃO/REA-
JUSTE SALARIAL). 

31) CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DEVI-
DAS (Atual Cláusula 56) 

As Empresas descontarão de todos os seus 
empregados benefi ciários do presente ins-
trumento, desde que associados conforme 
autorização prévia, expressa prevista na 
fi cha de sindicalização e enviada às res-
pectivas empresas, todas as contribuições 
devidas à referida Entidade Sindical, cujos 
valores e período do desconto serão esta-
belecidos em Lei (Contribuição Sindical) e 
em suas Assembleias Gerais (Contribuição 
Assistencial/Negocial)

Parágrafo Primeiro – Para a Contribuição 
Assistencial/negocial fi cou decidido em As-
sembleia dos trabalhadores, o valor único 
de R$60,00 para associados e R$150,00 
para não associados. Parágrafo Segundo 
– O empregado não associado que desejar 
se opor ao desconto da contribuição assis-
tencial, o deverá fazer em até 10 dias corri-
dos a contar do dia seguinte da assinatura 
da convenção (tem que informar no mesmo 
dia pelo site e informativos, que foi assina-
da a CCT). A oposição será apenas presen-
cial no Sindicato. 

Parágrafo Segundo – O empregado não 
associado que desejar se opor ao desconto 
da contribuição assistencial, o deverá fa-
zer em até 10 dias corridos a contar do dia 
seguinte da assinatura da convenção (tem 
que informar no mesmo dia pelo site e in-
formativos, que foi assinada a CCT). A opo-
sição será apenas presencial no Sindicato.

Apoie o seu Sindicato e nos 
acompanhe nessa luta!

Observatório Covid-19 mostra a relevância 
da Fiocruz na produção de informações

Fonte: Rede Brasil Atual | São Paulo – 
“Vivemos um momento único da nossa 
geração, que será revisitado, certamen-
te, daqui 100 anos e mais”, afi rma a pes-
quisadora e professora da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sergio Arouca da 
Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), 
Margareth Portela sobre a pandemia de 
covid-19. Margareth faz parte do Obser-
vatório Covid-19 da Fiocruz, uma fonte 
recorrente da RBA para a elaboração de 
notícias sobre a realidade do país duran-
te este período. A iniciativa ajuda, desde 
o início da pandemia, a nortear a produ-
ção jornalística e a sociedade com infor-
mações confi áveis produzidas por cien-
tistas de diferentes áreas.
O Observatório é produzido pelo Canal 
Saúde da Fiocruz desde abril de 2020, 
muito próximo à declaração de pandemia 
da OMS, em março. “Estamos fazendo 
uma coisa importante. Às vezes a sen-
sação é de estarmos fazendo a coisa 
mais importante de nossa vida profi ssio-
nal. Estamos em uma instituição incrível. 
Tem nosso lado de servidor público, de 
pesquisador. Vimos a covid chegando e 
tivemos que fazer alguma coisa”, relata 
ao podcast CoronaFatos, da própria Fio-
cruz. “A ideia foi agregar. No início, bus-
camos alternativas, caminhos. Hoje, en-
tretanto, temos também preocupação de 
deixar documentação”, completa.
 
Fiocruz contra as fake news

Margareth explica que a iniciativa foi 
concebida em quatro eixos centrais. 

Nestes, foram envolvidos cientistas não 
só da Fiocruz, mas de outras entidades 
da academia e da sociedade civil. “Epi-
demiologia e vigilância; organização de 
serviços e ações de controle; segurança 
do paciente e segurança dos trabalhado-
res; e redes sociais e divulgação (…) O 
observatório foi concebido como um es-
paço para pesquisadores de diferentes 
unidades, diferentes áreas de aporte, de 
uma grande diversidade”.
Além de subsidiar a sociedade com in-
formações, a Fiocruz serve de referência 
no combate às fake news que inundaram 
o país e o mundo durante a pandemia. 
Inclusive, questões do Observatório pas-
saram a ser utilizadas como instrumen-
tos para o Judiciário. “Tivemos um grupo 
temático de saúde indígena que subsi-
diou o Supremo Tribunal Federal (STF) 
em decisões. Essa produção agregada 
no observatório”, conta.
 
Postura de cautela

Margareth pondera que a situação atual 
da covid-19 é “muito melhor, sem sombra 
de dúvidas. Entretanto ainda há muita 
preocupação. Nas últimas semanas nos-
so discurso é o mesmo. Melhorou, mas 
temos ainda medos de reveses. Não te-
remos outro março. A vacinação é um fato 
que modifi ca muita coisa (…) Não esta-
mos livres de uma nova subida de casos, 
mesmo que em outra condição. Também 
não estamos livres de variantes. Então, 
temos um discurso mais cauteloso. Te-
mos defendido o passaporte da vacina 
como uma medida de proteção coletiva”.
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‘Reforma’ trabalhista piorou economia e 
condições de trabalho

Precarização dos postos de trabalho, aumento da informalização e redução salarial 
são resultados das mudanças legislativas promovidas durante o governo Temer

Fonte: CUT – A Lei 13.467/2017, conheci-
da como “reforma” trabalhista, completou 
quatro anos de vigência em novembro. 
Sem cumprir suas promessas de criação 
de empregos, a mudança legislativa apre-
sentou como resultado um retrocesso nas 
condições de trabalho, com impacto nega-
tivo na economia do país. Segundo o dire-
tor adjunto do Dieese, José Silvestre, não 
é possível celebrar o saldo das mudanças 
relativas a remuneração, plano de carreira 
e jornada de trabalho, entre outros pontos.
“Os impactos foram todos negativos, pois 
ampliou-se a precarização e a inserção no 
mercado de trabalho piorou. Os postos de 
trabalho criados estão também em condi-
ções piores. Um dos argumentos de quem 
defendia a reforma era a criação de mais 
empregos, mas vimos o contrário. E os que 
foram criados, estão precarizados”, critica 
Silvestre a Glauco Faria, no Jornal Brasil 
Atual.

“Dinamizar” a economia
 As afi rmações da época, de que as mu-
danças seriam necessárias para dinamizar 
a economia e, assim, abrir vagas, não se 
sustentaram. A “reforma” trabalhista, além 
de piorar as condições de trabalho, rebai-
xou as remunerações médias, o que preju-
dicou os trabalhadores e a própria situação 
econômica do país.
“Se o padrão de contratação cai, com uma 
remuneração pior, resulta num impacto ne-

gativo na economia, o trabalhador receben-
do menos afeta a economia e o consumo”, 
explica o diretor-adjunto do Dieese.
O especialista acrescenta ainda que a or-
ganização dos trabalhadores também foi 
afetada pelas mudanças, que prejudicaram 
os sindicatos e associações. “Esta também 
foi uma das dimensões da reforma. A con-
tribuição sindical foi extinta e atingiu as 
entidades de trabalho. Ao mesmo tempo 
que a reforma trabalhista afetou os traba-
lhadores, também prejudicou os sindicatos. 
Todas as promessas da reforma não foram 
atendidas, e não houve nenhuma melhoria 
para os trabalhadores”, pontua Silvestre.

Recesso de fi m 
de ano

O SITRAMICO-RJ informa que a partir 
do dia 16/12 as unidades do Sindicato 
estarão fechadas para o recesso das 
festividades de fi m de ano. Retornare-
mos o atendimento no dia 04/01.

Atendimento Jurídico

Recesso do atendimento jurídico irá de 
20/12/21 a 7/1/2022. Nesse período, 
não haverá atendimento ao público pre-
sencial ou telepresencial.  Haverá aten-
dimento apenas em caso de urgência 
que na seara trabalhista se restringe a 
questões ligadas a reativação de pla-
no de saúde e prescrição de reclama-
ção trabalhista. Qualquer outra situação 
para ser considerada urgente será ava-
liada pelo advogado plantonista aten-
dente.
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