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Ebserh: Em meio a avanço da Covid-19, 
empregados esperam atendimento de 
pautas!

Desde o início da pandemia, e sob o tema 

específico dos impactos causados pelo novo 

coronavírus, o Ministério Público do Trabalho 

(MPT) recebeu de todo o país mais de 2.400 

denúncias de práticas dos patrões nada 

solidárias como impedir o trabalho à distância, 

quando existe essa possibilidade sem prejuízo à 

empresa, obrigar o trabalhador a tirar férias, 

incentivar o trabalho em horário de pico no 

transporte público, não distanciar em pelo 

menos um metro um trabalhador do outro, e 

não fornecer informações adequadas, nem itens 

de higiene como álcool gel.

O número de denúncias apenas sobre Covid-

19 já corresponde a quase 30% do total recebido 

sobre todos os temas em março de 2019, que 

chegou a registrar 8.161 denúncias. Como 

resultado, o MPT pediu a abertura de 220 

inquéritos civis, espalhados pelas 24 unidades 

regionais do órgão.

Leia matéria completa escrita por Rosely Rocha 

em www.cut.org.br
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Na semana passada, a Condsef/Fenadsef 

encaminhou à Ebserh demandas dos 

trabalhadores com reivindicações emergenciais 

que incluem garantias de equipamentos de 

proteção individual (EPI) aos empregados da 

Ebserh, exames periódicos na equipe, a criação 

de um comitê emergencial de crise da covid-19 

com participação dos trabalhadores. .

A garantia de repouso semanal, aplicação de 

normas contidas na portaria 711 e instrução 

normativa 21, treinamento para os que vão lidar 

com infectados, além da contratação 

emergencial de profissionais da saúde para 

reforçar a equipe completam a lista de urgências.

A empresa havia se comprometido a dar uma 

resposta formal ainda na semana passada aos 

empregados, o que não aconteceu. A 

Condsef/Fenadsef buscou contato com 

representantes da Ebserh e até o final do dia 27 

(sexta-feira) não obteve retorno. Essa semana a 

Confederação vai intensificar a busca por 

respostas.

Notícia completa em www.condsef.org,br

MPT recebe 2.400 denúncias de 
trabalhadores obrigados a se expor ao 
Coronavírus
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