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A LINHA COMPLETA 
DE PRODUTOS 
PARA CERCAS, 
PORTEIRAS E 

CURRAIS.
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EDITORIAL

 Encaminhamos ao presidente Jair Bolsonaro e à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, da 
República, solicitações que mitiguem os efeitos econômicos das ações de combate à Covid-19 junto 
ao produtor rural do nosso Brasil. Estratégico neste momento crítico pelo qual estamos passando, 
o homem do campo, das mais diversas culturas e criações, não tem medido esforços para continuar 
produzindo alimentos e insumos que abastecem toda a nação. Em relação ao crédito:

-   A prorrogação automática dos � nanciamentos de custeio e investimento para produtores, inde-
pendentemente do porte (pequeno, médio ou grande) e do valor das operações, nessas � nalidades de 
crédito;
-   As medidas não deverão comprometer os limites de créditos dos produtores rurais para a Safra 
2020-2021;
-   A suspenção por 6 (seis) meses das condições para alongamento e reprogramação do reembolso 
de operações de crédito para custeio agrícola (dispensando apresentação de comprovante de que o 
produto está armazenado);
-   A suspenção da necessidade de registro em cartório de todas as atividades de crédito rural;
-   A retirada das taxas de estudo sobre as operações a serem contratadas e sobre o alongamento do 
crédito de custeio agrícola, assim como sobre a repactuação das operações de crédito rural cobradas 
por instituições � nanceiras;
-   O adiamento do vencimento em 6 (seis) meses das parcelas de Pesa, securitização e outras opera-
ções já renegociadas, com vencimento em 2020;
-   A disponibilização para os produtores rurais de linhas de capital de giro e de crédito para investi-
mento, custeio e comercialização com taxas de juros mais baixas;
-   A dispensa da formalização jurídica da operação e do novo cronograma de reembolso.

 Da mesma forma, solicitamos em relação a propostas que se encontram em análise pela Pre-
sidência da República:

-   Não permitir o veto ao artigo 54 do PLV 30/2019 (MPV 897/2019, na versão aprovada pelo Sena-
do), cuja � nalidade é agilizar as operações de repasse dos recursos dos fundos constitucionais, prin-
cipalmente para as cooperativas de crédito;
-   Não permitir o veto ao artigo 54 do PLV 30/2019 (MPV 897/2019, na versão aprovada pelo Sena-
do), que estabelece novo prazo de adesão para a liquidação/renegociação de dívidas dos produtores 
rurais da área de abrangência da SUDAM e SUDENE, assim como da dívida ativa da união (em todo 
o país).

 Por � m, requemos as seguintes operacionalizações:

-   Priorização das operações de contratação de pré-custeio por aplicativo e de forma simpli� cada, 
com assistência técnica vinculada e obrigatória;
-   Formalização da suspensão de vencimentos das dívidas por aplicativo (ou carimbo-texto, quando 
for o caso) em substituição aos vencimentos convencionais;
-   Formalização das operações de comercialização, pré-comercialização e estocagem por aplicativo e 
de forma simpli� cada, também com assistência técnica vinculada e obrigatória.

Em defesa do produtor rural

Fábio Brancato – Presidente do SIRAN
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Idosos do Lar da Velhice são atendidos 
em projeto de equoterapia

Usuários participam gratuitamente de ação proporcionada por parceria
entre a entidade, o HSC Centro de Equoterapia, o UniSalesiano e o SIRAN

 Aos 80 anos de idade, 
montado na égua Maisena, e 
acompanhado por uma equipe 
composta por � sioterapeuta, 
estudante de � sioterapia e guia 
animal, Mituke Muramatsu era 
só alegria. Foi a primeira sessão 
dele e de mais dois usuários do 
Lar da Velhice de Araçatuba 
(SP) no projeto de equotera-
pia fruto de uma parceria entre 
a entidade, o HSC Centro de 
Equoterapia, o UniSalesiano e 
o SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste). Durante quatro 
meses, Muramatsu e os colegas 
serão atendidos gratuitamen-
te uma vez por semana, por 
30 minutos a cada sessão, no 

Complexo Equestre do recinto 
de exposições Clibas de Almei-
da Prado (o maior e mais com-
pleto da América Latina).

 O projeto foi desen-
volvido em conjunto pelo HSC 
e UniSalesiano, e é executado 
por alunos do último ano do 
curso de � sioterapia do centro 
universitário, com coordena-
ção dos pro� ssionais docentes 
Carolina Rubio Vicentini Ver-
di e Cintia Sabino Lavorato 
Mendonça; � sioterapeutas Sel-
mo Mendes e Gabriela Miguel 
Moura; a coordenadora do cur-
so de � sioterapia, Carla Komat-
su Machado, e a coordenadora 

da Clínica de Fisioterapia, Gra-
ziela Gelmi.

 Segundo Carolina, que 
também é diretora do centro 
de equoterapia, o principal ob-
jetivo é utilizar o método para 
melhorar a qualidade de vida 
de idosos. “Nós vamos utilizar 
da equoterapia para trabalhar 
as habilidades cognitivas e psi-
comotoras dessas pessoas”, ex-
plica ela. “Estudos relatam que 
idosos que realizam atividades 
equoterápicas com o objetivo 
de reabilitação ou prevenção, 
apontam melhorias no equilí-
brio corpóreo e controle pos-
tural, seja estático ou dinâmico, 
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com consequente diminuição 
do risco de quedas e agravantes 
de doenças, e pode, portanto, 
ser apontada como uma ferra-
menta de grande valia para o 
aprimoramento da qualidade 
de vida dessas pessoas”, ressalta 
Carolina.

 Estudos comprovam 
que o convívio com o cavalo 
ainda pode proporcionar novas 
formas de socialização, tam-
bém muito importante para 
terceira idade. O coordenador 
do Lar da Velhice de Araçatu-
ba, que atende a 30 idosos na 
cidade, Luiz Roberto Sanches, 
celebra a ação. “É muito impor-
tante para todos nós essas ações 
sociais. Os idosos são muito 
bene� ciados, e a melhora no 
humor, na qualidade de vida 
deles, é visível. Somos muito 
gratos a parcerias como essas”, 
destaca.

 Para o presidente do 
SIRAN, Fábio Brancato, pro-
mover parcerias que visam o 

engajamento social é um dos 
valores e missões do sindica-
to. “Nós acreditamos que sem 
união e solidariedade a cidade, 
o Estado e o país não vão para 
frente, por isso, o SIRAN apoia 
com muito prazer iniciativas 
como esta, que vai proporcio-
nar maior qualidade de vida 
aos idosos”, comenta.

EQUOTERAPIA

 Atividade trabalha o 
corpo de forma global, sendo 
que o cavalo atua no processo 
de cinesioterapia, um ramo da 

� sioterapia que se dedica à te-
rapia com movimentos, consi-
derado valioso nessa pesquisa, 
pois em cima do seu dorso ele 
oferece várias oportunidades 
ao praticante idoso. “A equo-
terapia é uma atividade mul-
tissensorial e reúne benefícios 
não somente físicos como tam-
bém psicológicos sendo muito 
importantes aos idosos”, expli-
ca Carolina. 

 A ANDE (Associação 
Nacional de Equoterapia) a� r-
ma que a característica mais 
importante para a equoterapia 
é que o passo produz no cava-
lo e transmite ao cavaleiro uma 
série de movimentos sequen-
ciados e simultâneos, os quais 
tem como resultado o movi-
mento tridimensional. “Esse 
movimento rítmico e balan-
çante do cavalo irá estimular 
o sistema vestibular, a melhora 
da consciência espaço tempo-
ral, a concentração, e também 
o equilíbrio e a consolidação 
da segurança gravitacional, 
deixando o idoso menos vul-
nerável as quedas e as incapa-
cidades funcionais”, comenta a 
� sioterapeuta.
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Caixa disponibiliza mais de
R$ 5 bilhões para crédito rural

Operações para pré-custeio da safra 2020/2021
terão taxas de juros reduzidas, a partir de 3,9% a.a.

 A Caixa disponibilizou 
R$ 5,2 bilhões para o ano sa-
fra 2020/2021. Os recursos são 
destinados ao pré-custeio de 
despesas do ciclo de produção 
de soja, milho, algodão, arroz, 
feijão, mandioca e café, poden-
do contemplar, ainda, culturas 
especí� cas das regiões do país.

 Os produtores enqua-
drados no Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor 
Rural (PRONAMP) poderão 
contar com taxas a partir de 
3,9% a.a., 35% menor se com-
parada com a taxa máxima es-

tabelecida no Plano Agrícola e 
Pecuário do Governo Federal 
(PAP). Demais produtores pes-
soas físicas e jurídicas poderão 
contar com taxas 39% menores, 
partindo de 4,9% ao ano. Já as 
agroindústrias e cooperativas 
terão disponíveis taxas a partir 
de 3,9% ao ano, representando 
uma redução de 51% em rela-
ção à taxa máxima estabelecida 
no PAP.

 Além das operações 
de custeio, a Caixa também 
disponibiliza taxas reduzidas 
para contratações de operações 

de investimento, comercializa-
ção e industrialização, que são 
variáveis de acordo com a ati-
vidade � nanciada, o prazo da 
operação, porte do cliente e seu 
nível de relacionamento com a 
Caixa.

 As condições são vá-
lidas até o encerramento do 
ano safra vigente, que ocorre 
no mês de junho de 2020, em 
todas as mais de 1.700 agências 
habilitadas a atuar com o crédi-
to rural em todo o país.

 Durante a semana, o 
presidente do SIRAN (Sindi-
cato Rural da Alta Noroeste), 
Fábio Brancato, recebeu a visi-
ta de representantes das novas 
superintendências regionais da 
Caixa em Araçatuba e Birigui, 
que anunciaram a disponibili-
zação do recurso. “Como enti-
dade classista do agronegócio, 
o SIRAN é parceiro de toda e 
qualquer organização que fo-
mente o desenvolvimento do 
produtor rural e do setor como 
um todo. Nesse sentido, o cré-
dito rural é uma ferramenta 
muito importante, pois alavan-
ca o custeio e, por � m, a pro-
dução. Hoje, a Caixa está com 
a menor taxa do mercado, aju-
dando demais o produtor a se 
valer das melhores técnicas e 
tecnologias”, explica Brancato.
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RELEVÂNCIA

 Para o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, o 
aumento de recursos disponi-
bilizados para o agronegócio 
demonstra a importância do 
setor para o banco. “A Caixa 
está disponibilizando mais de 
R$ 5 bilhões para os produto-
res rurais, um valor cinco ve-
zes maior que o contratado no 
mesmo período do ano passa-
do. Essa estratégia de expansão 
da atuação do banco no setor 
do agronegócio mostra, mais 
uma vez, que é possível reduzir 
as taxas de juros em benefício 
da população, contribuindo 
para o desenvolvimento econô-
mico do país”, ressalta. 

 A Caixa conta com 
gerentes especializados no 
agronegócio, que atuam regio-
nalmente com o objetivo de 
melhor atender os produtores, 
apoiando as agências, a rede de 
mais de 2.500 consultores ru-
rais conveniados, e estreitando 
o relacionamento com entida-
des representativas do setor, 
como associações, federações e 
sindicatos rurais.

 A safra 2020/2021 será 
o nono ano agrícola de atuação 
da Caixa no agronegócio. Neste 
período foram aplicados mais 
de R$ 37 bilhões em operações 
de crédito rural, destinados a 
quase 50 mil empreendimen-
tos, atendendo aproximada-
mente 21 mil clientes pessoas 
físicas e jurídicas em mais de 
1.220 municípios nas cinco re-
giões do país.
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O AGRO NÃO PARA

Em tempo de pandemia, produção
no campo garante abastecimento

Produtores rurais também precisam tomar cuidado e seguir a
recomendação das autoridades para evitar contágio pela Covid-19

 Durante o período da 
quarentena, em que a popu-
lação que não tem atividades 
essenciais ou está nos grupos 
de risco tem sido orientada a 
permanecer em casa para evi-
tar a contaminação pelo novo 
coronavírus, as cadeias produ-
tivas do agronegócio paulista 
se mobilizam para atender às 
determinações do Governo do 
Estado de São Paulo e conti-
nuar produzindo e, principal-
mente, escoando a produção 
para garantir o abastecimento 
de alimentos na mesa dos cida-
dãos.

 O presidente do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste) Fábio Brancato, de 
Araçatuba (SP), a� rma que o 
agronegócio não pode parar 
mesmo em meio à pandemia 
da Covid-19, que tem assusta-
do e matado pessoas no mundo 
todo, inclusive no Brasil. Ele 
acredita que o setor é impres-
cindível neste momento, para 
garantir o abastecimento dos 
mercados. E ressalta que o pro-
dutor precisa adotar uma série 
de medidas para não deixar que 
o vírus chegue nas proprieda-
des rurais.

 “É importante que os 
produtores se cuidem, não re-
cebam visitas externas na pro-

priedade rural, realizem todo 
um protocolo de cuidados 
com seus funcionários neste 
período de colheita, por exem-
plo, que a gente tem em vários 
pontos da região. Penso que a 
mesma responsabilidade que 
existe na cidade precisa existir 
no campo, pois o produtor não 
pode, de jeito nenhum, parar e 
� car doente”, a� rma.

 O presidente do SI-
RAN também ressalta a im-
portância de as pessoas � carem 
em quarentena nas cidades e 
acredita que os supermerca-
dos não � carão vazios ao lon-
go deste período de pandemia. 
“A agricultura e a agropecuária 
não vão parar. Os produtores 
continuam na lida para que a 
matéria prima chegue até as 

indústrias, e elas (as indústrias) 
também seguem funcionando 
para garantir o abastecimento”.

NÃO PRECISA ESTOCAR

 Brancato a� rma que 
neste momento não é recomen-
dado que as pessoas saiam de 
casa e lotem carrinhos de mer-
cados, estocando alimentos, 
porque a produção não vai pa-
rar. Para o líder classista, o mo-
mento também vai servir para 
que a sociedade olhe para o 
agronegócio com outros olhos, 
e reconheça ainda mais a im-
portância do setor. “No campo, 
as pessoas estarão trabalhando 
normalmente, ou até mais do 
que no normal, para alimentar 
aqueles que estão cumprindo o 
isolamento social, seguindo as 
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recomendações da OMS”, co-
menta.

 A CNA (Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil) divulgou recentemente 
boletim analisando os impac-
tos da pandemia do novo co-
ronavírus sobre o agronegócio. 
Segundo a análise sobre mer-
cados internacionais e produ-
tos agropecuários, realizada a 
partir de levantamentos de in-
formações sobre o cenário ex-
terno e interno, o setor não so-
freu grandes quedas e os preços 
permanecem estáveis. A CNA 
também garante que não have-
rá desabastecimento no país.

 “O Brasil é uma po-
tência na produção agropecu-
ária, não há nenhum risco de 

desabastecimento. Estamos em 
plena safra, os frigorí� cos estão 
produzindo, os centros de dis-
tribuição estão cheios. Não há 
necessidade de fazer estoque”, 
a� rma o secretário estadual de 
Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo, Gustavo Junquei-
ra, destacando o trabalho junto 
às administrações municipais 
para evitar interrupção, ainda 
que temporária, em qualquer 
atividade relacionada ao abas-
tecimento de alimentos para 
a população. “São Paulo é o 
maior produtor em diversas 
cadeias. Precisamos transpor-
tar isso para os outros Estados. 
Estamos atentos para manter a 
logística aberta e para que os 
funcionários de áreas essen-
ciais possam trabalhar”, � naliza 
Junqueira.

AÇÕES DO SENAR

 O SENAR-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) decidiu interromper todas 
as ações de formação pro� s-
sionais e atividades de promo-
ção social. No comunicado, a 
entidade explica que, diante 
do agravamento do panorama 
mundial, nacional e, em espe-
cial no Estado de São Paulo, da 
propagação do novo coronaví-
rus, as ações de formação pro-
� ssional rural e atividades de 
promoção social do SENAR-SP 
deverão ser interrompidas no 
período de 25 de março até 13 
de abril de 2020. Neste período, 
a comunicação dos usuários 
deverá ocorrer por e-mail, SICP 
(Sistema Integrado e Controle 
de Projetos) e telefone.  

UM EVENTO É CANCELADO
E DOIS SÃO SUSPENSOS

 Ao menos três even-
tos que estavam previstos para 
ocorrer no recinto de exposi-
ções Clibas de Almeida Prado, 
em Araçatuba (SP), nos meses 
de março e abril, foram suspen-
sos ou cancelados por causa 
da quarentena da Covid-19. A 

Anca (Associação Nacional do 
Cavalo de Apartação) cancelou 
o Derby Moms Silverado Cat 
ANCA 2020 e também a 2ª Eta-
pa do Campeonato Paulista de 
Apartação, que seriam realiza-
dos entre 19 e 21/03. Já a Arena 
Promoções e Eventos suspen-
deu por 30 dias o Rally Poeira 
2020, marcado para os dias 27, 
28 e 29/03. A ABQM (Associa-

ção Brasileira dos Criadores 
de Cavalo Quarto de Milha) 
também decidiu suspender o 
Congresso Nacional, que se-
ria realizado pela entidade, de 
18 a 26 de abril, no Complexo 
Esportivo Equestre do recinto. 
Segundo a entidade, nas próxi-
mas semanas serão divulgados 
os reagendamentos e demais 
providências.
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A Covid-19 e as relações de trabalho
Felipe Toqueton Trentin

 No último dia 22 de 
março, foi editada a Medida 
Provisória (MP) 927, com o 
objetivo de apresentar medidas 
trabalhistas que poderão ser 
adotadas pelos empregadores 
para a preservação do empre-
go e da renda, bem como para 
o enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhe-
cido pelo Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020. 
Em síntese, o intuito é regula-
mentar as possibilidades para 
que os empregadores tenham à 
disposição alternativa para ga-
rantir o emprego dos seus co-
laboradores, assim como seus 
respectivos salários.

 O artigo 3º da referida 
MP apresenta um rol exempli-
� cativo das medidas que po-
derão ser adotadas. Primeira-
mente, o ato normativo, diante 
da necessidade e urgência de 
transferir os empregados das 
empresas para o teletrabalho, 
� exibilizou algumas regras da 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), como, por exemplo, 

ARTIGO

a desnecessidade do consenti-
mento do empregado para al-
terar o regime presencial para 
o teletrabalho, sendo que basta 
a determinação do empregador 
neste sentido. Também dispen-
sa a necessidade de qualquer 
aditivo contratual para realizar 
a alteração do local de trabalho, 
bastando, para tanto, uma sim-
ples noti� cação por escrito ou 
eletrônica ao empregado, com, 
no mínimo, 48 horas de ante-
cedência da mudança de regi-
me. Além disso, as disposições 
acerca da responsabilidade pela 
aquisição, manutenção ou pelo 
fornecimento dos equipamen-
tos tecnológicos, como note-
books e tablets, bem como por 
eventuais reembolsos aos em-
pregados decorrentes de des-
pesas arcadas por estes, serão 
previstas em contrato escrito, 
� rmado previamente ou no 
prazo de 30 dias, contados da 
data da mudança do regime de 
trabalho.

 Um segundo ponto é a 
possibilidade da antecipação de 

férias individuais, sendo que, 
enquanto durar o estado de ca-
lamidade pública, não haverá a 
necessidade de aviso das férias 
com antecedência mínima de 
30 dias, bastando uma noti� -
cação com 48 horas de ante-
cedência, por escrito ou por 
meio eletrônico, indicando o 
período a ser gozado. Ademais, 
as férias não poderão ser usu-
fruídas em períodos inferiores 
a cinco dias corridos, deven-
do ser ressaltado também que 
pode ser concedida as férias 
ainda que o empregado não te-
nha completado um ano de tra-
balho ininterrupto na empresa 
(período aquisitivo). Ou seja, o 
empregado estará usufruindo 
um direito que, em tese, ainda 
não adquiriu, dada a relevância 
e urgência do momento. Vale 
mencionar que os trabalhado-
res que pertencem ao grupo de 
risco da Covid-19 serão priori-
zados para o gozo de férias.

 Outra medida trazida 
pela MP 927 é a possibilidade 
de concessão de férias coleti-
vas aos empregados, bastando, 
para tanto, uma simples noti� -
cação ao conjunto de trabalha-
dores que farão jus a tal direito, 
com antecedência de, no míni-
mo, 48 horas.  Flexibilizou-se 
também a obrigatoriedade em 
relação à comunicação prévia 
ao órgão local do Ministério da 
Economia (antigo Ministério 
do Trabalho), bem como aos 
sindicatos representativos da 
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categoria pro� ssional, � cando, 
durante o período de calami-
dade pública, dispensada tal 
obrigação.

 Houve também a pos-
siblidade dos empregadores 
aproveitarem e anteciparem os 
feriados, de modo que poderão 
antecipar o gozo dos feriados 
não religiosos federais, esta-
duais, distritais e municipais, 
e deverão noti� car, por escrito 
ou eletronicamente, o conjunto 
de trabalhadores bene� ciados 
com a antecedência, no mesmo 
prazo utilizado nas medidas su-
pramencionadas. Deste modo, 
feriados como 7 de setembro, 
15 de novembro, aniversário 
da cidade e outros poderão ser 
antecipados. Já em relação aos 
feriados religiosos, também 
poderão ser antecipados, sen-
do necessário, contudo, que o 
empregado concorde expressa-
mente, mediante manifestação 
em acordo individual escrito.

 O banco de horas tam-
bém foi tema abordado pela 
MP 927, sendo certo que du-
rante o estado de calamidade 
pública, a interrupção das ati-
vidades pelo empregador pode 
ser compensada futuramente 
pelo trabalho dos empregados, 
por meio da adoção do sistema 
de banco de horas, estabeleci-
do por meio de acordo coletivo 
ou individual formal escrito. 
Outrossim, a compensação de-
verá ser realizada no prazo de 
até 18 meses, contado da data 
de encerramento do estado de 
calamidade pública, podendo 
ser feita mediante prorrogação 

de jornada de até duas horas 
diárias e não poderá exceder 
dez horas de trabalho por dia.
Outra medida: de acordo com 
o artigo 15 da MP, durante o 
estado de calamidade pública, 
� ca suspensa a obrigatorieda-
de de realização dos exames 
médicos ocupacionais, clínicos 
e complementares, exceto dos 
exames demissionais.  No en-
tanto, houve uma ressalva im-
portante em que, na hipótese 
de o médico coordenador do 
programa de controle médico 
e saúde ocupacional (PCMSO) 
considerar que a prorrogação 
do contrato de trabalho sem a 
realização do exame representa 
risco à saúde do empregado, o 
pro� ssional da saúde indicará 
ao empregador a necessidade 
da sua realização. Há ainda um 
caso em que também será dis-
pensado o exame demissional, 
que será quando o exame mé-
dico ocupacional mais recente 
tenha sido realizado dentro de 
180 dias. Ainda assim, os exa-
mes médicos não realizados 
durante o estado de calamida-
de pública, deverão ser feitos 
até 60 dias após o � nal de tal 
período.

 Fica também suspensa 
a obrigatoriedade de realiza-
ção de treinamentos periódicos 
aos empregados, previstos em 
normas regulamentadoras de 
segurança e de saúde no traba-
lho, podendo, conforme o caso, 
o empregador optar em realizar 
tal treinamento durante este 
período pelo sistema de ensi-
no à distância (EAD), caben-
do ao empregador observar os 

conteúdos práticos, de modo 
a garantir que as atividades se-
jam executadas com segurança. 
Visando atenuar as despesas 
das empresas em momento 
de crise, a MP 927 suspendeu 
também a exigibilidade do re-
colhimento do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Ser-
viço) pelos empregadores, refe-
rente às competências de mar-
ço, abril e maio de 2020, com 
vencimento em abril, maio e 
junho, respectivamente, inde-
pendentemente do número de 
empregados, regime de tribu-
tação, natureza jurídica, ramo 
de atividade econômica e ade-
são prévia. Ademais, o recolhi-
mento do FGTS desse período, 
poderá ser realizado de forma 
parcelada, sem a incidência de 
atualização, multas e encargos, 
devendo ser quitado em até seis 
parcelas mensais, com venci-
mento no sétimo dia de cada 
mês, a partir de julho de 2020. 
Contudo, para fazer uso dessa 
medida, o empregador deve-
rá declarar tais informações à 
Receita Federal até o dia 20 de 
junho de 2020.

 Por � m, a MP é clara 
ao dispor que os casos de con-
taminação de Covid-19 não se-
rão considerados ocupacionais, 
ou seja, doença adquirida no 
trabalho, exceto se for compro-
vado que a doença é resultante 
de exposição ou contato direto 
determinado pela natureza do 
trabalho (nexo de causalidade).

 - Felipe Toqueton Trentin é      
advogado (OAB/SP 424.422)
felipetoqueton@hotmail.com
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