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O movimento sindical foi pego de surpresa 
com o anúncio dos requerimentos apre-
sentados por alguns senadores para in-
cluir na pauta do Senado, a MP 905/19, 
que institui a “Carteira de Trabalho Verde 
e Amarela”. Os requerimentos foram apre-
sentados pelos senadores Flávio Bolsona-
ro (Repablicanos-RJ), Luiz Carlos Heinze 
(PP-RS) e Soraya Thronicke (PSL-MS), 
dentre outros. O líder do governo no Se-
nado, Fernando Bezerra (MDB-PE), tam-
bém apresentou requerimento neste sen-
tido. A matéria foi aprovada pelo plenário 
virtual da Câmara dos Deputados na últi-
ma terça-feira (14) e havia sido pautada, 
inicialmente, para votação no plenário vir-
tual do Senado Federal, na última sexta-

-feira (17). Mas em razão de vários fatores políticos como a pressão do movimento sindical 
contra a proposta, o fato de a matéria colidir com a agenda anticrise ocasionada pela pandemia 
do coronavírus, e os confrontos do presidente da República com o Congresso, fizeram com 
que o presidente do Senado e também do Congresso, Davi Alcolumbre retirasse de pauta a 
MP. A proposta perde eficácia nesta segunda-feira (20) e vai haver grande pressão dos empre-
sários, personificados nas confederações patronais, para que o PLV (Projeto de Lei de Con-
versão) 6/20 seja pautado, votado e aprovado no Senado. Desse modo, é relevante que as 
centrais sindicais, com o apoio expressivo do movimento sindical, continuem a pressionar os 
senadores para que rejeitam os requerimentos de inclusão da matéria na pauta do Senado.

CONTRADIÇÃO
A MP foi a primeira proposta votada pelo plenário virtual da Câmara que não era consensual. 
Quando os plenários virtuais foram instalados no Congresso — Câmara e Senado — o foram 
para apreciar proposições consensuais, cujo escopo deveria ser o de combate à pandemia. Não 
é o caso da MP 905. Pelo contrário A MP 905, mesmo na nova versão (PLV 6/20), aprovada pela 
Câmara continua sendo proposta que retira direitos dos trabalhadores, pois aprofunda e alarga a 
Reforma Trabalhista, em vigor há mais de 2 anos, que não cumpriu o que foi prometido, reduzir 
os índices de desemprego. A MP é profundamente controversa! Recebeu quase 2 mil propostas 
de emendas (alterações) dos deputados e senadores, que o relator, deputado Christino Áureo 
(PP-RJ), acatou muito pouco. E mesmo assim, o que foi modificado no texto não foi capaz de 
mudar a essência precarizante da proposta, que já era muito ruim e, agora, está substantiva-
mente na contramão da conjuntura da profunda crise ocasionada pela pandemia da Covd-19.
Fonte: Diap
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Em ofício encaminhado ao Mer-
cantil do Brasil nesta segunda-
-feira, 20 de abril, o movimen-
to sindical cobrou do banco a 
ampliação do prazo do plano 

de saúde para funcionárias e funcionários de-
mitidos. A demanda surgiu após relatos de tra-
balhadores demitidos recentemente que en-
contram dificuldades para marcar consultas e 
outros procedimentos por causa das restrições 
impostas pela pandemia. A Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) 2018/2020 da categoria esti-
pula prazos limitados de uso dos convênios de 
assistência médica e hospitalar para os empre-
gados demitidos. Porém, trabalhadores recém 
desligados do Mercantil do Brasil estão apre-
ensivos, pois podem perder o benefício sem 
usufruí-lo integralmente por conta de falta de 
datas para o atendimento. Diante da situação, o 
movimento sindical solicitou do banco a exten-
são de prazos de assistência médica e hospita-
lar aos empregados recém despedidos, frente à 
excepcionalidade imposta pelo atual momento.
Veja, abaixo, o trecho da CCT que trata da 
assistência para empregados despedidos:
CLÁUSULA 42 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
HOSPITALAR – EMPREGADO DESPEDIDO
O empregado dispensado sem justa causa, a par-
tir de 1º.09.2018, poderá usufruir dos convênios 
de assistência médica e hospitalar contratados 
pelo banco, pelos períodos abaixo especificados, 
contados do último dia de trabalho efetivo e deter-
minados conforme tempo de casa, mantidas as 
condições do plano ao qual se vincula o empre-
gado, respeitadas as situações mais favoráveis.
Vínculo Empregatício com o Ban-
co Período de Utilização do Convênio

Até 5 (cinco) anos
60 (sessenta) dias
Mais de 5 (cinco) até 10 (dez) anos
90 (noventa) dias
Mais de 10 (dez) até 20 (vinte) anos
180 (cento e oitenta) dias
Mais de 20 (vinte) anos
270 (duzentos e setenta) dias
Fonte: SEEB-BH

Movimento sindical cobra amplia-
ção de prazo do plano de saúde para 

demitidos do Mercantil

Violência doméstica aumenta 431%, 
de acordo com relatos de rede social

De acordo com levantamento realizado pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com 
a empresa de pesquisa Decode Pulse, no mês de 
março, o número de relatos de brigas de casal na 
rede social Twitter aumentou 431%. Em contra-
partida, no mesmo período, houve uma queda nas 
notificações de ocorrências de violência contra a 
mulher, o que mostra o impacto do isolamento so-
cial, devido à pandemia causada pelo coronavírus, 
na vida das mulheres. Ao todo, foram analisadas 
52.315 menções feitas por terceiros na rede social 
entre fevereiro e abril. Em paralelo, a organização 
não-governamental, a pedido do Banco Mundial, 
levantou as ocorrências de agressões domésticas, 
ameaças e estupros no Pará, Rio Grande do Sul, 
Acre, Ceará e Rio de Grande do Norte, e notou 
queda nos índices em pelo menos quatro deles. 
No caso dos registros de lesão corporal dolosa, 
por exemplo, que demandam a presença física 
das vítimas, o número de ocorrências caiu de 953, 
em março de 2019, para 744 em março deste ano 
em Mato Grosso, uma queda de 21,9%. Já no Rio 
Grande do Sul, foram 1.744 denúncias ante 1.925 
registros feitos no ano passado, redução de 9,4%. 
No mesmo período, houve queda também no Acre, 
de 28,6%, e no Ceará, 29,1%. Apenas no Rio 
Grande do Norte as denúncias cresceram, 34%. 
Para a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, Samira Bueno, “as mulheres 
confinadas podem estar encontrando dificulda-
des para fazer o registro das ocorrências, uma 
vez que a principal porta de entrada para denun-
ciar esses crimes são as delegacias de polícia”.
Canais de Denúncia
De acordo com Elaine Cutis, é extremamente 
importante que os casos de violência sejam de-
nunciados para que os agressores possam ser 
punidos. As Delegacias da Mulher continuam 
funcionando normalmente no período de qua-
rentena. Os casos de violência e assédio podem 
também ser denunciados ao 190, que faz atendi-
mentos diários e ininterruptos. Para as mulheres 
que são bancárias agora também está disponível 
o Canal de Combate à Violência contra a Mulher 
dentro dos bancos.  Em todo o país as emergên-
cias também devem ser registradas no Disque 
180 ou o Disque 100, que oferecem orientações. 
Os abrigos emergenciais das cidades também 
funcionam normalmente. É preciso procurar pelo 
serviço por um órgão da prefeitura mais próximo 
para que o encaminhamento seja feito. As Casas 
da Mulher Brasileira, que concentram serviços 
judiciais, psicológicos e assistenciais, também 
seguem operando normalmente na quarentena.


