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INFORMATIVO 02/2020 
 
 
 
 

A FERAESP, através do presente informativo, solicita informações aos 
sindicatos de empregados e assalariados rurais do estado de São Paulo, sobre as 
medidas adotadas ou não pelas empresas em relação a segurança nas relações de 
trabalho em meio a pandemia do Covid-19 (coronavírus). 

 
Esta solicitação tem como base as medidas requeridas pelo Ministério 

Público do Trabalho – MPT de Campinas - SP, sobre as providencias que estão sendo 
adotadas pelas empresas em relação a segurança e saúde dos trabalhadores frente a 
pandemia do coronavírus. 

 
Pedimos a gentileza de informar a esta FEDEREÇAO o não cumprimento e 

/ou avanços por parte das empresas sobre as medidas estabelecidas pelo MPT em 
relação a segurança e saúde.  

 
Junto as informações sobre as medidas não adotadas e/ou avanços, a 

FERAESP solicita aos sindicatos os nomes das empresas e endereços onde elas estão 
estabelecidas, no prazo de cinco (5) dias do recebimento deste informativo. 

 
Informações especificas importantes a serem oferecidas a FERAESP que 

serão enviadas ao MPT: 
 
a) Quais providências foram adotadas pelas empresas ou a falta delas? 

 
b) Quais empregadores (empresas) avançaram no atendimento das medidas de 

segurança e saúde dos trabalhadores? 
 

c) Quais empregadores têm apresentado dificuldade ou resistência no 
atendimento das medidas. Detalhe quais medidas vêm sendo omitidas e quais 
as atividades apresentam maior risco e por quê?  

 

d) Medida Provisória (MP) - 936 (Redução de jornada e salário): qual o 
comportamento das empresas em relação a MP. Relate se elas aderiram a 
medida. 

 
e) Quais medidas seu sindicato tomou diante da pandemia? 
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f) Em face da pandemia da Covid-19, quais suas propostas para o fortalecimento 
das ações de proteção da saúde dos trabalhadores e de preservação dos 
empregos? 

 
 
 
 
Para maiores informações, segue em anexo, as orientações e portarias do 

Ministério Público do Trabalho – MPT e da CONALIS.  
 
 
 
Sendo o que se tinha a informar, 
 
Atenciosamente. 

 
 
Jotalune Dias dos Santos 
Presidente da FERAESP 

 
Bauru-SP, 15 de abril de 2020 
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