
 

 

São Paulo, 14 de maio de 2020 

 

Ao Exmo.  
Dr. Amauri Sérgio Mortágua 
Presidente da União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo – UGT/SP 
 

Prezado Presidente: 

 

Pelo presente, a Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de 

São Paulo – FETHESP, entidade sindical de grau superior, filiada à UGT-SP, encaminha, 

respeitosamente, para vossa apreciação, propostas elaboradas com o objetivo de preservar a 

saúde e o emprego de seus trabalhadores representados, diante da publicação do Decreto Nº 

10.344/2020 pelo Governo Federal, em 11/05/2020, que define como essenciais as atividades 

de: Construção civil; industriais; salões de beleza e barbearias; e academias de esporte de todas 

as modalidades, durante a pandemia de coronavírus. 

Cumpre informar, preambularmente, que a FETHESP representa legalmente, em âmbito 

estadual, duas das categorias profissionais abrangidas pelo referido Decreto, quais sejam: 

Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras, e Oficiais Barbeiros e 

Similares. Além destes, também são representados pela federação trabalhadores em: 

Lavanderias e Similares; Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 

Residenciais e Comerciais; Empresas de Turismo; Casas de Diversões; Instituições Beneficentes, 

Religiosas e Filantrópicas; Empresas de Conservação, Manutenção e Assistência Técnica de 

Elevadores e Similares; e Lustradores de Calçados. 

Inicialmente, declaramos que estamos de acordo com todos os decretos publicados pelo 

Governo do Estado de São Paulo, seguindo suas orientações, conscientizando nossos 

trabalhadores representados a cumprirem as determinações contidas nesses decretos, em 

especial, quando possível, respeitar a quarentena, ficar em casa,  e preservar a vida.    

Nossas propostas foram elaboradas levando em consideração as recomendações dos 

órgãos oficiais de Saúde, bem como os protocolos preliminares para a retomada da atividade 

econômica indicados pelo Governo do Estado de São Paulo, e visam a apresentar soluções 

adequadas para garantir a proteção da integridade física dos trabalhadores durante reabertura 

gradual dos estabelecimentos comerciais em todo o Estado. 

1) Que seja identificado pelo Governo do Estado de São Paulo órgão de denúncia e 

fiscalização para o efetivo cumprimento dos protocolos de segurança para 

reabertura de mercado, em especial as categorias representadas; 

2) Que seja realizado estudo quando da autorização de reabertura das empresas, 

avaliando critérios quanto ao número de funcionários por metro quadrado, a fim de 

respeitar o distanciamento mínimo entre os colaboradores na execução dos serviços 

prestados; 



 

 

3) Que haja mecanismos de proteção aos colaboradores que, porventura, tiverem 

contato com familiares ou pessoas próximas que foram expostos ou contaminados 

pelo covid 19, no que tange ao assédio moral no ambiente de trabalho;  

4) Que seja fornecido pelo Governo do Estado testes para detecção de contágio do 

coronavírus a todos os empregados envolvidos na reabertura das empresas 

liberadas durante a quarentena; 

5) Que seja estudado sistema de rodízio entre empregados para a reabertura, 

evitando, dessa forma, aglomerações no local de trabalho e o aumento do risco de 

transmissão do vírus. 

Diante destas argumentações, solicitamos ao Exmo. Sr. Presidente que avalie o 

conteúdo e a possibilidade de prosseguir ao encaminhamento destas propostas ao 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tendo em vista 

posterior apresentação ao Governo do Estado de São Paulo. 

Colocamo-nos à disposição para fornecer qualquer informação suplementar, bem como 

a analisar em conjunto eventual proposição que possa ser acrescentada. 

Com reiterados protestos de estima e consideração, firmamo-nos muito 

atenciosamente. 

 

Pela Diretoria. 

Atenciosamente.  

 

 

 

Rogério José Gomes Cardoso 

Presidente 


