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Maria Lucia Benhame

Sócia-fundadora da banca Benhame Sociedade de

Advogados. Graduada em Direito pela Universidade de

São Paulo – USP e pós graduada em Direito e Processo

do Trabalho pela mesma instituição. Com curso na

Faculdade de Direito da FGV em Negociação Sindical

Empresarial e Compliance Trabalhista e Gestão de

Pessoas. É advogada e consultora jurídica atuante na

esfera empresarial, especialmente nas áreas sindical,

recursos humanos e trabalhista (individual e coletivo).

Tem experiência reconhecida em negociações sindicais,

implementação e reestruturação de departamento de

recursos humanos em empresas dos mais variados

setores. É colaboradora de renomados periódicos e

revistas jurídicas. Atua em trabalhos voluntários com

pessoas com deficiência intelectual e sua inserção no

mercado de trabalho. Idiomas: Português, Inglês, Francês

e Italiano.

linkedin: https://www.linkedin.com/in/maria-lucia-benhame-4715b32/
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5969911090298446
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PANDEMIA COVID -19

RETOMADA DAS 
ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS –
CUIDADOS 
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RETOMADA “s”
Cada local uma história

Covid-19: prefeitura 
do Rio anuncia 
retomada da 
atividade econômica

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economi
a/noticia/2020-06/prefeitura-anuncia-
reabertura-de-atividades-economicas-no-
rio

https://www.mg.gov.
br/minasconsciente

https://www.mg.gov.br/minasconsciente
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Ministério da Saúde publica orientações para 
retomada segura das atividades

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47077-ministerio-da-
saude-publica-orientacoes-para-retomada-segura-das-atividades

PORTARIA Nº 1.565, DE 18 DE JUNHO DE 
2020

Estabelece orientações gerais visando à 
prevenção, ao controle e à mitigação da 
transmissão da COVID-19, e à promoção 
da saúde física e mental da população 
brasileira, de forma a contribuir com as 
ações para a retomada segura das 
atividades e o convívio social seguro. 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47077-ministerio-da-saude-publica-orientacoes-para-retomada-segura-das-atividades
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OFICIO CIRCULAR 
SEI 1088/2020

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&codigo_verificador=7257725
&codigo_crc=0E38FDBF&hash_download=d64bd7d8e76
a2f84176ae48c2116ae01cb0f7faebe5f6d25c298a5ac7bc
ebc1c7ad99c1b2d364749261388b809924452e093e46f7
e2bcc5ce8d23ab2062ba573&visualizacao=1&id_orgao_a

cesso_externo=0

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS TRABALHADORES E EMPREGADORES EM 
RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19

✓ Criar e divulgar protocolos para identificação e encaminhamento de 
trabalhadores com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus antes de 
ingressar no ambiente de trabalho. 

✓ Orientar todos trabalhadores sobre prevenção de contágio

✓ Instituir mecanismo e procedimentos de report do trabalhador à empresa 

✓ Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, 

✓ Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos;

✓ Manter distância segura entre os trabalhadores, 

✓ Emitir comunicações sobre evitar contatos muito próximos,

✓ Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal 
entre trabalhadores e entre esses e o público externo;

✓ Priorizar agendamentos de horários e medidas para distribuir a força de 
trabalho ao longo do dia para evitar aglomeração

✓ Limpar e desinfetar os locais de trabalho e áreas comuns sempre nos turnos 
e quando houver torca de postos de trabalho 

✓ Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários;

✓ Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar tocar superfícies 
com alta frequência de contato, bem como reforçar a limpeza desses pontos 

✓ Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho de 
ar condicionado, evite recirculação de ar e verifique a adequação de suas 
manutenções preventivas e corretivas;

✓ Promover teletrabalho ou trabalho remoto. Evitar deslocamentos de viagens 
e reuniões presenciais, utilizando recurso de áudio e/ou videoconferência;
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Empresarial 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-
262408085

PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos 
riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho

Art. 1° Aprovar, na forma prevista no Anexo I desta Portaria, as medidas necessárias a 
serem observadas pelas organizações visando à prevenção, controle e mitigação dos 
riscos de transmissão da COVID-19 em ambientes de trabalho, de forma a preservar a 
segurança e a saúde dos trabalhadores, os empregos e a atividade econômica.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
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Pontos de 
atenção 

Casos :

✓ Confirmado

✓ Suspeito

✓ Contatante

Protocolos de cuidados 
disponível aos 
trabalhadores e seus 
representantes  -
sindicatos, comissões de 
fábrica 

Com exame
Com 
sintomas

trabalhador 
assintomático que 
teve contato com o 
caso confirmado da 
COVID-19, entre 
dois dias antes e 
quatorze dias após o 
início dos sinais
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Trabalhadores de grupo 
de risco 

Privilegiar o teletrabalho  ou trabalho 
remoto ou em local com poucos 
contatos

Mas não proíbe a atividade presencial :

6.1.1 Para os trabalhadores do grupo de 
risco, não sendo possível a 
permanência na residência ou trabalho 
remoto, deve ser priorizado trabalho 
em local arejado e higienizado ao fim 
de cada turno de trabalho, observadas 
as demais medidas previstas neste 
Anexo.
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Cuidados gerais 
no ambiente de 

trabalho 
presencial 

Orientação!

✓ Verificar a saúde dos trabalhadores

✓ Aferir temperatura

✓ Alterar turnos de uso de vestiários, 
refeitórios

✓ Proteção nos locais de trabalho

✓ EPIS – da função e para proteção da saúde

✓ Constante higienização 

✓ Cuidado com o transporte fretado 
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E no 
trabalho 
remoto?

Ferramentas de 
trabalho 

Cuidados com jornada 
excessiva – risco de 
controlar/não 
controlar jornada

Cuidados com saúde 
mental 
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E quem 
presta 

serviços?

Como agir com exigências de clientes?

Como ter certeza que o ambiente em 
que meu empregado está é seguro?

O cliente pode exigir que eu teste meu 
empregado?

E se ele se recusar?

O teste é efetivo? E ele se contaminar 
saindo do laboratório????  
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Situação
atual de 

certezas !!
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