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EM PAUTA

Entregadores de apps 
receberão EPIs e seguros
Os entregadores de alimentos por aplicativos são fundamentais para manter 

o isolamento social durante a pandemia. Mas a ausência de EPIs e outros 
benefícios pode colocar a vida dos trabalhadores em risco, além de transformá-
-los em vetores de transmissão do vírus. A segurança dos entregadores pode ser 
ampliada por meio da aprovação do Projeto de Lei n° 1.839/2020, de autoria do 
vereador Leonel Brizola (PSOL), que assegura o acesso a condições mínimas de 
trabalho, como EPIs, material de limpeza e seguros de vida, acidentes e doenças.

As empresas de aplicativo de entrega terão que fornecer aos trabalhadores 
informações sobre medidas de prevenção para evitar o contágio por coronaví-
rus, além de entregar máscaras, álcool em gel, luvas, acesso à água potável e ali-
mentação, assim como material para limpeza de mochila, bicicleta, moto, capa-
cete e outros itens usados no trabalho. Já os estabelecimentos que fornecem os 
alimentos deverão permitir o uso das instalações sanitárias pelos entregadores.

Os trabalhadores serão orientados a evitar contato físi-
co tanto na retirada dos alimentos quanto na entrega ao con-
sumidor. O pagamento pela internet deve ser priorizado.

Os apps ainda deverão contratar seguros de vida, contra acidentes e por 
doenças contagiosas para o entregador. Os seguros terão validade du-
rante o estado de calamidade provocado pela pandemia e deverão as-
segurar ao entregador afastado o recebimento de renda que não pode 
ser inferior a um salário-mínimo e calculada com base na remuneração.

De acordo com o parlamentar, “57,7% 
dos entregadores por aplicativo não 
receberam nenhum tipo de apoio das 
empresas para reduzir os riscos de 
contaminação. A grande maioria não 
possui carteira registrada, jornada de 
trabalho, salário-mínimo ou seguros. 
Muitos sequer têm acesso a banhei-
ro para higienização das mãos e para 
satisfazer suas necessidades fisiológi-
cas, sendo submetidos a condições de 
trabalho precárias e com alto índice 
de contaminação pelo coronavírus”.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/1693a2a600d3b59b03258599005df55a?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
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EM PAUTA
Uso de máscaras transparentes será 

obrigatório em transmissões televisivas
Um dos desdobramentos que 

a pandemia do coronavírus 
apresenta é a impossibilidade de de-
ficientes auditivos efetuarem a lei-
tura labial devido ao uso obrigatório 
de máscaras. Com o intuito de re-
solver essa questão, o vereador Fe-
lipe Michel (PROGRESSISTAS) criou 
o Projeto de Lei nº 1.831/2020, 
que determina a utilização de más-
caras transparentes nas cobertu-
ras jornalísticas e nos pronuncia-
mentos oficiais teletransmitidos.  

Segundo a proposta, as notícias 
relacionadas ao novo coronaví-
rus – transmitidas em coberturas 
jornalísticas e pronunciamentos 
oficiais – devem ser realizadas 
com máscaras de proteção trans-
parentes com o objetivo de pro-
mover acessibilidade às pesso-
as com deficiência auditiva. A 
exigência da medida ocorrerá enquanto for obrigatório o uso de máscaras.

O descumprimento da lei poderá ser denunciado por qualquer pessoa de 
forma anônima para a Central de Atendimento 1746. O infrator irá receber 
uma advertência por escrito como primeira punição. Mas, se houver reinci-
dência, haverá multa no valor de R$ 500. As multas não pagas em até dez dias 
úteis da data da notificação pessoal do infrator sujeitarão o infrator à inscri-
ção nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa do município do Rio. 

“Um dos efeitos provocados por essa pandemia é o impedimento 
de informação às pessoas que possuem algum tipo de deficiência au-
ditiva, pois nem todos os serviços de transmissão têm intérpretes, le-
gendas ou closed captions (legenda oculta), mais conhecida pela si-
gla CC. Portanto, essas pessoas que realizavam leitura labial passaram 
a conviver com esta dificuldade após ser obrigatória a utilização de 
máscaras em todos os setores da sociedade”, explicou o parlamentar.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/887c70da0db64e01032585850064d02a?OpenDocument
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O fechamento de estacionamentos públicos e privados criou di-
ficuldades para que os trabalhadores de atividades essenciais 

consigam parar seu veículo próximo ao local de trabalho. Embora a 
medida seja necessária em decorrência da situação de emergência de-
cretada no município, a vereadora Vera Lins (PROGRESSISTAS) quer 
impedir que os profissionais sejam punidos e apresentou o Proje-
to de Lei nº 1.811/2020, que cria um cadastro para credenciar os ve-
ículos dos trabalhadores essenciais durante o surto de coronavírus.

São considerados trabalhadores essenciais os profissionais da área de 
saúde, segurança pública, imprensa e Forças Armadas.  Estes usarão uma 
identificação para trânsito e parada em locais de prestação de serviços. 
O credenciamento será válido somente durante o período de pandemia. 

O cadastro será realizado pelo Poder Executivo via internet. Na pá-
gina eletrônica, o trabalhador poderá emitir uma permissão para livre 
circulação e estacionamento pela cidade, após a constatação de pres-
tação de serviço do funcionário junto ao órgão público ou empregador.

“Em virtude da pandemia, os estacionamentos privados estão fecha-
dos, obrigando trabalhadores de serviços essenciais a estacionarem seus 
veículos em vias públicas, onde podem ser multados ou rebocados. Mui-
tos trabalhadores de serviços essenciais são moradores de outros muni-
cípios e estão encontrando dificuldades para chegarem aos seus locais 
de trabalho, em razão dos bloqueios criados pelo governo. A criação 
desse credenciamento irá facilitar o ir e vir destes trabalhadores duran-
te este crítico momento que estamos vivendo”, declarou a parlamentar. 

EM PAUTA
Trabalhadores de serviços essenciais 
terão livre circulação e estacionamento

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/6551e4a62727d5390325856f007e2dbc?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/6551e4a62727d5390325856f007e2dbc?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

Nosso muito obrigado a esses heróis que salvam vidas! 
#diadobombeiro

Willian Coelho
- 2 de julho

Conversando é que a gente se entende! Essa foto é de quando a gen-
te podia andar sem proteção. As coisas mudaram, mas a parceria, o 
carinho e a confiança não. Um grande beijo e uma ótima semana para 
todos! #bomdia #rosafernandesvereadora #sempreporperto #parceria 
#confiança #usemascaras

rosafernandesvereadora
- 6 de julho

https://www.facebook.com/vereador.williancoelho/photos/a.787935457943956/3926596797411124/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CCTtck3no_u/
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