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AGENDA DAS CENTRAIS SINDICAIS para Govenador do Paraná 
CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST e CSB 
 
As Centrais estão mobilizadas para apoiar as medidas de isolamento social e de 
manutenção das atividades essenciais para a mitigação dos efeitos sanitários, sociais e 
econômicos da pandemia. 
 
Apresentam as seguintes medidas que se dispõem atuar para implantar: 
 

Iniciativa Participação Sindical 

1. Participação das Centrais Sindicais e 
entidades sindicais locais nos 
espaços de monitoramento, avaliação 
e de tratativas das atuais e novas 
medidas de combate à crise sanitária 
e de planejamento das atividades 
econômicas essenciais. 

 

• Aportar conteúdo e propostas a partir 
da perspectiva dos trabalhadores e 
das possibilidades de atuação 
sindical 

• Difusão 
• Articulação de medidas 

2. Disponibilização e uso de instalações 
sindicais pelo sistema de saúde 

• Especial para uso de isolamento 
(colônia de férias – quartos e 
restarurante) 

3. Abono Emergencial – inscrever e 
ampliar 

 

• Apoio à inscrição daqueles que não 
estão incluídos no CadÚnico 

• Iniciativas para ampliar a inclusão 
(medida federal, estadual e local) 

4. Adoção de medidas de reconversão 
industrial, para fabricação de 
equipamentos e insumos necessários 
para a segurança sanitária no Estado 
mediante mapeamento produtivo, 
compras públicas, subvencionadas 
ou com financiamento especial 
realizado por agencias de fomento 
e/ou com incentivo fiscal. Encaminhar 
disponibilização de recursos 
disponíveis no BNDES e de 
microcrédito no FAT. Prioridade para 
iniciativas para micro, pequenas e 
médias empresas com apoio para 
financiamento, técnico e logística, 
planos distribuídos no território. 

 

• Apoiar levantamento de 
oportunidades e possibilidades nos 
municípios 

• Aportar medidas de segurança e 
saúde no trabalho 

  

5. Realização de convênios com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para 
fornecimento de linhas de crédito, 
com Bancos de Desenvolvimento 
estadual e agência de fomento para 
os programas de reconversão 

• Ação no Codefat 
• Mapeamento de oportunidades 
• Mobilização de micro e pequenos 

empresas 
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industrial, empreendedores 
individuais, trabalhadores autônomos 
e trabalhadores na informalidade. 

 
6. Estímulo e articulação voltada à 

produção de alimentos, bebidas, 
fármacos, embalagens, entre outras 
atividades essenciais, e apoio à 
cadeia de abastecimento mediante 
compras públicas, financiamento e 
incentivos fiscais. BNDES, Bancos 
Regionais, Agências locais, etc. 

 

• Mapeamento de oportunidades 
• Protocolos de saúde e segurança 
• Realização de treinamento 

7. Programa de compras públicas nos 
polos econômicos do Estado que 
priorizem empresas de pequeno e 
médio porte e a agricultura familiar. 
Articular políticas de aquisição de 
produtos da Agricultura Familiar, PAA 
estaduais, PNAEs e compra de 
alimentos para presídios. 

 

• Mobilização de produtores rurais 

 

8. Desenhar programa de geração de 
emprego e renda para lidar com as 
consequências da crise após o fim 
das políticas de isolamento 

 

• Pautar nos Conselhos 
• Codefat 
• Proposições 
• Apoio na oferta do serviço 

9. Organização do atendimento dos 
serviços de intermediação pública de 
emprego para viabilizar a contratação 
de trabalhadores para os serviços 
essenciais e frentes de 
enfrentamento da pandemia 

 

• Pautar nos Conselhos 
• Codefat 
• Proposições 
• Apoio na oferta do serviço 

10. Criação de Comitê de Combate ao 
Desemprego, sob coordenação do 
Secretário de Trabalho e/ou 
Desenvolvimento do governo do 
Estado, com representação dos 
sindicatos patronais e de 
trabalhadores, para definição de 
estratégias de ação comuns pela 
preservação de empregos e 
atendimento aos desempregados. 
(medidas, planos, fontes de 
financiamento, etc) 

 

• Espaço para operar medidas acima. 
• Codefat 
• Proposições 
• Apoio na oferta do serviço 

11. Instituição de um Programa Estadual 
Emergencial de Manutenção de 
Renda que complemente os 

• Desenhar medidas 
• Apoio para articular medidas no 

Legislativo 
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programas federais mediante 
benefícios tais como: suspensão do 
pagamento pelas famílias de 
impostos e serviços públicos; 
distribuição de cestas-básicas/vale 
alimentação; aluguel social ou outro 
mecanismo de viabilização de direta 
ou indireta de renda 

 

• Apoio logístico de arrecadação 
• Apoio logístico de distribuição 

12. Medidas para aquisição, e/ou 
produção e distribuição imediata de 
vestimentas e equipamentos de 
proteção individual (EPI) a todos os 
trabalhadores em serviços essenciais 
público ou privado 

 

• Logística de produção nas micro e 
pequenas empresas 

• Logística de distribuição 

13. Plano de disponibilização de testes 
nos serviços essenciais e protocolo 
de isolamento para diagnósticos 
positivos (ver cooperação com setor 
produtivo e entidades do Sistema S) 

 

• Apoio na implantação 
• Apoio na execução 

14. Contratação emergencial dos 
profissionais na área da saúde 

 

• Mobilização 

15. Planejamento da oferta de transporte 
coletivo adequado à noiva condição 
de isolamento e distanciamento 
social. 

 

• Participar do planejamento 
• Divulgar plano 
• Orientações 
• Incluir nos acordos e convenções 

coletivas 

16. Alojamento adequado para os 
trabalhadores que precisem de 
isolamento depois de diagnóstico, 
articulando o uso das estruturais 
sindicais 

 

• Disponibilizar estrutura de colônias 
das entidades sindicais 

17. Reforço às políticas de acolhimento 
da população mais vulnerável 

 

• Logística e estrutura 
• Serviço 

18. Subsídio total para programas de 
distribuição de refeições, 
identificando inclusive entidades que 
já estão fazendo por solidariedade e 
repassando recursos, criando uma 
verdadeira rede de "restaurantes 
populares". 

 

• Logística e estrutura 
• Serviço 



 4

19. Meios de acesso e de 
compartilhamento de informação 
seguras com o objetivo de informar as 
bases sindicais das ações e medidas 

 

• Difusão 

20. Produzir material de informação e de 
formação (medidas, protocolos). 

 

• Difusão 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


