
 

INFORMATIVO SINDICATOS  UNIFICADOS            27/07/2020 

TESTAGEM EM MASSA DE TRABALHADORES NEGADO 

Em 21/07/2020 os sindicatos enviaram um e-mail para a MRS 

solicitando a testagem de todos os trabalhadores em geral e de 

forma continua, filtrando assim os casos positivos e tratando. 

Porém em 23/07/2020, veio a resposta negativa. A empresa 

considera que já colocou em prática todos os cuidados exigidos 

pelos órgãos responsáveis para controle e tratamento da 

COVID19, além da possibilidade de falsos negativos que 

poderiam levar a números errados.   

A MRS ressaltou e exemplificou as ações/protocolos de 

segurança em andamento até o momento que justificam a 

negativa à testagem conforme solicitado pelos sindicatos. São 

elas:  

Plantão médico 24 horas, durante todos os dias da semana, 

termometrias nos pontos de acesso;  

- Distribuição de máscaras, orientações para o distanciamento 

social, higienização de mãos e objetos utilizados no 

desempenho das atividades laborativas, (VI) adequação dos 

refeitórios, áreas comuns, veículos de transporte, 

isolamento/inutilização de elevadores, reforço de higienização 

de ambientes compartilhados, disponibilização de produtos 

próprios para higienização de instrumentos e equipamentos 

operacionais, implementação do home office. 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATOS                                                          

Desde o início dessa pandemia, os sindicatos 

vem trabalhando em busca de bem estar e 

segurança dos trabalhadores. Inicialmente 

entramos em contato com a empresa para 

solicitar que fossem adotadas todas as medidas 

necessárias à saúde e segurança do trabalhador 

e posteriormente solicitamos o 

reconhecimento através de um Ticket 

Alimentação extra, a exemplo de outras 

empresas.   

Quanto às medidas de saúde e segurança, a 

empresa logo no inicio já adotou diversas ações 

de proteção, mas em relação aos demais 

pedidos a resposta vem sendo sempre 

negativa, inclusive este último solicitando a 

testagem em massa dos trabalhadores. 

Valendo sempre ressaltar o empenho e 

dedicação dos trabalhadores, que vem 

mantendo ativo o funcionamento da empresa, 

considerado um serviço essencial.  

RESPONSABILIDADE, FISCALIZAÇÃO E 

CONCIENTIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Considerando o exposto pela MRS a respeito 

da COVID19, cabe a nós trabalhadores 

fazermos a nossa parte, protegendo a si 

mesmo e ao próximo, sinalize uma situação 

de risco, informe aos gestores e/ou aos 

sindicatos. Fiscalize junto com os sindicatos 

as ações e protocolos citados pela Empresa, 

em caso de falha comunique. Precisamos 

que cada um faça sua parte, juntos vamos 

passar por essa fase tão difícil. 

REUNIÃO DE PPR 2020 

Dia 28/07/2020 às 10h00, será realizada por videoconferência a 

terceira reunião do ACT PPR 2020, esperamos que a empresa atenda 

o pedido dos trabalhadores e apresente uma proposta mais 

condizente com a realidade que estamos vivendo. 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 


