
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOÃO AGRIPINO DA COSTA DORIA JÚNIOR - GOVERNADOR 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE: MEDIDAS URGENTES, PARA REGULAR E SEGURA 

CONTINUIDADE DO TRABALHO DOMÉSTICO NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

   FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES E EMPREGADAS 

DOMÉSTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 

24.323.017/0001-48, com base territorial no Estado de São Paulo e sede social na Rua 

Cásper Líbero 383, 13º andar, sala 13C - Centro, São Paulo - SP, CEP 01033-001, neste 

ato representado por sua Presidente JANAINA MARIANO DE SOUZA, por seu Advogado 

e bastante Procurador, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar 

e requerer o quanto segue:  

 

  Primeiramente, esclarece que estamos, em uma só voz, falando e CLAMANDO 

por providências que são essenciais para o efetivo controle e eficácia do isolamento 

social. 

 

  O Estado de São Paulo tem, atualmente, um exército de trabalhadores 

domésticos, que conta com cerca de 1 milhão de trabalhadores, entre empregadas 

domésticas, faxineiras, empregados domésticos nas mais variados funções e é 

exatamente esse expressivo número da população que vem fazer essa manifestação, 

para a apreciação de Vossa Excelência.  



 
 

 

 

  Importante destacar que, quando trabalhamos para uma família, não o fazemos 

tão somente pelo dinheiro!  

 

  Claro que a contraprestação do serviço nos é importante, mas, por ficarmos 

muito mais horas com as famílias que cuidamos, fazemos delas, também, as nossas 

famílias e, como a nossa própria, também devemos zelar por elas!  

 

  Assim, merecemos uma reflexão e ação do Governo do Estado de São Paulo, que 

tem um zeloso Governador que, desde o início, se empenhou em proteger nosso Estado, 

indicando o isolamento social e decretando a quarentena!  

 

Portanto, deve ter um olhar mais atento para nós empregados domésticos, pois, 

para que todos os bravos médicos e demais profissionais essenciais ao Estado possam 

cumprir sua missão, ficamos nós cuidando dos seus lares, para que possam chegar e 

descansar seus corpos e mentes cansadas de tanto buscar a melhor saída para que 

vivamos todos!  

 

  Veja que essa gama de empregados domésticos também cumpre função 

essencial, pois sem nós, como estariam esses grandes profissionais?  

 

E respondemos! Estariam desesperados, pois chegariam cansados em casas 

sujas, sem roupas limpas e passadas e, ainda, sem comida pronta!  

 

Lembre-se, Senhor Governador: acordamos cedo, tomamos várias conduções, 

corremos risco de pegar esse vírus e transmíti-lo, não só às famílias que servimos, mas 

também à nossa própria família!  



 
 

 

 

  Bem, como Vossa Excelência já sabe e tem, inclusive, dado muitas entrevistas 

sobre o assunto, na televisão, estamos em meio a uma Pandemia do Covid-19, esse vírus 

que todos nós já estamos cansados de ouvir falar. 

 

  Mas, caro Governador, estamos com um enorme problema!  

 

Vossa Excelência, hoje em dia, apostamos que não sai as ruas, quando precisa, 

sem algum tipo de proteção!  

 

  Entretanto, nós empregados domésticos, mesmo diante de tudo isso que vem 

acontecendo, acabamos por continuar trabalhando, porque as nossas famílias precisam 

de nós assim como as famílias onde trabalhamos!  

 

  Precisam que nós cuidemos delas!  

 

  TODAVIA, MUITOS DE NÓS NÃO TÊM MEIO DE COMPRAR UM KIT DE LUVAS, 

DE MÁSCARAS, DE ÁLCOOL EM GEL PARA LEVAR CONOSCO! 

 

 Claro que de imediato, deve pensar Vossa Excelência que, nas casas em 

trabalhamos, nossos patrões têm que fornecer todo o equipamento de segurança para 

nós.  

 

Mas não é aí que está nosso problema: muitos de nós se encontram na faixa 

etária de risco e encaram o transporte público com toda a coragem e com toda a fé de 

que não iremos nos contaminar.   

 



 
 

 

No entanto, porque nos expor dessa maneira? Para quê e porquê devemos 

correr tanto risco?  

 

A resposta é simples! Para cuidar das nossas queridas famílias do coração, que, 

na verdade, são as famílias para as quais trabalhamos!  

 

 Além das famílias, muitos de nós cuidamos de velhinhos; e o que será deles sem 

nós? 

 

  Ou, ainda, quanto mal iremos causar a eles se, por acaso, nos contaminássemos?  

 

Rogamos, então, para que Vossa Excelência pare para pensar em nós 

empregados e trabalhadores domésticos, neste momento perigoso e complicado que 

estamos vivendo agora! 

 

 Então, Excelentíssimo Senhor Governador do nosso querido Estado de São Paulo, 

pedimos a Vossa Excelência que nos ajude da seguinte forma: precisamos ter acesso a 

estes materiais de segurança (EPI’s), para que possamos seguir cuidando da famílias 

paulistas e, sobretudo, possamos cuidar de nós mesmos que lutamos a cada dia e que 

queremos continuar lutando!  

 

  Pedimos, com toda a esperança de sermos ouvidos, que Vossa Excelência nos 

ajude com material de segurança, um kit de EPI’s para cada empregado desse Estado 

que tanto luta e cuida das famílias paulistas, composto por máscaras, luvas, álcool em 

gel e toucas de proteção que, não somente nos atenda, mas sim a todas as pessoas de 

nosso convívio, familiares de sangue ou do coração.  

 



 
 

 

 Destacamos que quem está fazendo este presente pedido ao Exmo. Sr. 

Governador são TODOS OS EMPREGADOS DOMÉSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

devidamente representados por todos os sindicatos respectivos de empregados 

domésticos de São Paulo! 

 

   Reforçamos que nosso único desejo é continuar trabalhando e cuidando dos 

lares que tantos amamos! 

 

  Por todo o exposto, contamos com vossa solidariedade, não só para conosco, 

mas para com todas as pessoas com a qual convivemos, a fim de que, prontamente, nos 

ouça e nos atenda! 

 

  Força São Paulo! 

 

São Paulo, 6 de abril de 2020. 

 

 

 

JANAINA MARIANO DE SOUZA 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES E EMPREGADAS DOMÉSTICAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA 

OAB/SP 411.042 

 

 


