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CUT e centrais definem auxílio emergencial e vacina como eixos estratégicos em 2021 

Vacina já para todos e todas, manutenção do auxílio emergencial, proteção social, mais empregos, campanhas 
de solidariedade e fortalecimento da organização sindical e de negociação coletiva são os cinco eixos centrais 
da CUT e demais centrais sindicais para ação e mobilização unitária no ano de 2021. 
A decisão do Fórum das Centrais (CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST e CSB), foi tomada pelas entidades no 
último dia 05/01, após reunião, por videoconferência, e publicada no documento “Vacina, proteção e mais 
empregos: diretrizes para a ação sindical unitária”.  
“Essa agenda deve ser mobilizadora da ação sindical em todos os níveis, na interlocução com prefeitos recém-
empossados, com governadores e empresários, assim como na articulação com os movimentos sociais e 
populares, e com as entidades da sociedade civil”, afirma o documento. 
As entidades também definiram dar especial atenção ao processo de eleição da presidência da Câmara dos 
Deputados e do Senado que ocorrerá no dia 01/02/2021. Os candidatos das duas Casas receberão 
imediatamente as diretrizes unificadas do Fórum. 
 
Crise e os impactos no trabalho 
O debate se deu em torno de soluções para a crise que coloca em risco a vida, a saúde, os empregos, a renda 
do trabalho e a proteção social, de todos os trabalhadores e trabalhadoras e, com maior gravidade os mais 
vulneráveis. 
Também foram debatidas as dificuldades deflagradas a partir da escandalosa supressão de direitos ocorrida na 
reforma Trabalhista, de 2017, e que impõe severas dificuldades e restrições às entidades sindicais em sua 
função elementar de exercer a defesa da classe trabalhadora. 
 
Vacina e o desrespeito 
De acordo com os representantes das entidades sindicais, as crises econômica e sanitária são agravadas pelas 
estarrecedoras práticas do governo Bolsonaro que destrói políticas, programas e organizações públicas em 
todas as áreas, inclusive na área da saúde. 
“O país está cada vez mais atrasado na implantação da vacinação por deliberada irresponsabilidade do 
presidente. Seus péssimos exemplos só fazem aumentar as cenas de desrespeito de muitos aos cuidados e 
protocolos de segurança sanitária”, diz trecho do documento publicado após a reunião do Fórum das Centrais. 

 
Depois da vacinação, a população brasileira deve tomar as ruas 

Um grande desastre para o Brasil e para os brasileiros. É desta forma que se apresenta o governo Jair 
Bolsonaro desde o seu início. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, uma política genocida que tem 
promovido a morte de milhares de cidadãos tornou-se evidente. Bolsonaro se mostra como um fracasso 
completo em se tratando do que deveria ser o seu maior dever, o de proteger o país e sua população. Mas é 
um enorme sucesso no que se refere à política de redução de gastos previdenciários por meio da exposição de 
parcela importante desta população à morte. Já são quase 200 mil vidas ceifadas.  
Enquanto mais de 50 países já estão vacinando a sua população, o Presidente da República, não quer saber de 
vacinas. Não temos nem seringas. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal (STF), também não teríamos um 
plano de vacinação. O Governo foi obrigado, pelo Tribunal, a elaborar um plano.  
Mas apesar de tudo, Bolsonaro será obrigado a promover a vacinação pública da população. Obrigado pelos 
tribunais, pela cobrança dos meios de comunicação e por organismos internacionais. Depois disso, 
provavelmente, irá tentar surfar na onda dos resultados positivos do fim da pandemia no país, como fez com o 
Auxílio Emergencial. Mas o que se verá, em todo o país, será as ruas tomadas pelo povo que irá pedir o fim de 
seu governo.  



A vacinação dará espaço ao movimento sindical e social para mobilizar a população, fazer luta de massas, 
alterar a correlação de forças e ir pavimentando um caminho que represente um novo projeto político, 
econômico e social para o Brasil. Ou seja, 2021 será um ano de vacinação e mobilização. 
Defendemos a vacinação em massa no Brasil porque esse é o melhor caminho para controlar a propagação do 
vírus, além das medidas de higiene e distanciamento social defendidas pelos órgãos sanitários. Para o 
sindicato, não importa a origem do país que desenvolveu a vacina, basta que ela seja eficaz, garanta proteção 
à população e controle essa grande pandemia. 
 

PL prevê licença-maternidade de 240 dias com metade do salário 
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5373/20 que prevê que a trabalhadora mãe ou adotante 
possa optar por 120 dias de licença-maternidade com salário integral, como é a regra geral atualmente vigente, 
ou então por 240 dias de afastamento com a metade da remuneração. 
O texto altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que dispõe sobre a licença-maternidade, e a Lei de 
Benefícios da Previdência Social, que trata do salário-maternidade. 
 

Governo cria Grupo de Trabalho para debater os efeitos das reformas previdenciárias 
A Portaria 126/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de hoje, 07/01, e assinada pelo secretário 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia – Substituto, Adler Anaximandro de Cruz e Alves, 
institui Grupo de Trabalho com a finalidade de debater propostas de alterações da Portaria MF nº 464, de 19 de 
dezembro de 2018, visando incorporar os efeitos das reformas previdenciárias realizadas pelos entes 
federativos em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, nos 
parâmetros relativos a plano de amortização e revisão da segregação da massa, bem como estimular a sua 
adoção. 
O Grupo de Trabalho será composto por representantes dos seguintes órgãos ou entidades: I – 1 (um) 
representante da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; II – 2 (dois) 
representantes da Secretaria de Previdência; III – 2 (dois) representantes do Conselho Nacional dos Regimes 
Próprios de Previdência Social – CNRPPS; IV – 1 (um) representante dos Tribunais de Contas dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, membro do CNRPPS; V – 3 (três) representantes do Conselho Nacional dos 
Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV; e VI – 1 (um) representante do Instituto 
Brasileiro de Atuária – IBA 
De acordo com a Portaria, poderão ser convidados a participar das reuniões do grupo de trabalho, sem direito a 
voto, outros representantes dos órgãos e entidades que o compõem, bem como de outros órgãos ou entidades. 
Os membros do grupo de trabalho serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades e designados por ato 
do Secretário Especial de Previdência e Trabalho. 
O grupo de trabalho terá a duração de 30 (trinta) dias, a contar da publicação de ato de designação dos seus 
membros, prorrogáveis por igual período. O grupo de trabalho apresentará relatório final com os apontamentos 
relativos às propostas analisadas pelo grupo, que será encaminhado ao Secretário Especial de Previdência e 
Trabalho e servirá de subsídio para a elaboração de minuta de alteração da Portaria MF nº 464, de 19 de 
dezembro de 2018. 
 

Proposta cria auxílio para trabalhador que estiver em sistema de 'Home Office' 
O Projeto de Lei 5341/20 institui o auxílio home office, o qual o empregador pagará ao empregado para 
subsidiar despesas do trabalho na própria residência. A proposição prevê que o auxílio seja pago sempre no 
mês posterior ao que o empregado comprovou as despesas, preferencialmente junto com o salário. 
Pela proposta, as despesas previstas relacionadas ao trabalho são: internet, energia elétrica, softwares e 
hardwares e infraestrutura necessária ao trabalho remoto. O projeto prevê que o empregador contribuirá com 
30% dos gastos acima, desde que comprovadas as despesas. 
O texto estabelece ainda que o benefício concedido não tem natureza salarial e nem se incorpora à 
remuneração, bem como não incide contribuição previdenciária nem de Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). A proposição também define que o auxílio não se configura como rendimento tributável do 
trabalhador. 
 
Divisão de custos 
O autor da proposta, deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA), avalia que o objetivo do projeto não é 
repassar todo o ônus das despesas ao empregador, tampouco que o empregado suporte toda essa carga.  
"O que se pretende é que o empregador custeie parte das despesas que, consequentemente, aumentaram com 
a permanência do empregado em casa. Para isso, acredita-se que 30% de ajuda de custo, fornecida pelo 
empregador, às despesas efetivamente comprovadas, seja um justo parâmetro para ambas as partes 
envolvidas na relação de trabalho", explica o parlamentar. 



 

Servidores da Previdência Social pedem prioridade na vacinação contra Covid 
A Federação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), 
informou que enviou ofícios solicitando a inclusão dos servidores da base nos grupos prioritários da campanha 
de vacinação contra a covid-19. Segundo a federação, o documento foi enviado ao Ministério da Saúde, à 
Secretaria Especial de Previdência Social e à presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
No comunicado, a entidade pede "a vacinação destes servidores tão logo a mesma esteja disponível no Brasil. 
A inclusão destas categorias na política sanitária de prevenção criará uma rede de proteção, contribuindo 
decisivamente para preservar a vida da população".  
Em nota, a Federação afirmou que "fez essa solicitação ao governo considerando que 80% da base de 
trabalhadores representados pela federação, são trabalhadores do Ministério da Saúde. Os profissionais são 
lotados em Hospitais Federais em todo o país, bem como na linha de frente do combate às endemias (dengue, 
por exemplo), o que tem levado a adoecimento em massa destes profissionais". 
A Fenasps justificou que "como é natural de sua atividade, acabam colocando em risco suas vidas e podem ser 
vetores de transmissão para a população, já que grande parte destes profissionais está cedida, pelo SUS, a 
Estados e municípios em todo o país". 
Em nota, o INSS disse que recebeu o ofício, “mas não há nenhum estudo interno sobre o assunto. A Secretaria 
de Previdência e o INSS vão observar as mesmas diretrizes do Ministério da Saúde de imunização da população 
em geral”. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh 


