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EXCLUSÃO DO ENSINO?

Especialistas falam sobre os riscos da EaD
para estudantes, famílias e professores
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Vai passar!

Vivemos tempos difíceis para toda humanidade e somos nós, servidores públicos,
que estamos na linha de frente desta guerra contra a pandemia. Por isso, exigimos
respeito e valorização por parte dos governantes, jamais ataques e retiradas de direitos.

www.sindservsbc.org.br
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Ataques aos servidores

Sindserv reivindica
abono salarial a servidores
da Saúde durante a pandemia
Direção tem cobrado da Administração mais respeito aos servidores que atuam no combate ao COVID-19
O Sindserv apresentou ao
governo municipal documento que reivindica o pagamento de abono salarial
aos servidores responsáveis
pelos serviços de saúde. A
reivindicação prevê o pagamento de adicional na folha
salarial aos funcionários que
estão à frente do atendimento de pacientes e combate
do covid-19 nos serviços de
saúde pública da cidade. O
abono pedido é de, no mínimo, um salário mínimo aos
servidores.
“Os servidores estão vivendo
sobre forte pressão psicológica, pois além dessa pandemia
que assola o país, eles precisam se preocupar em desembolsar do seu próprio bolso
recursos para comprarem os
Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), pois estão
sendo fornecidos em quantidade insuficiente para todos
os profissionais da saúde”,
afirmou a presidente do Sindserv, Marlene Matias. O abono tem sido prática em diversas esferas públicas no país
durante a pandemia. O Ministério da Saúde, por exemplo,
vai pagar bônus mensal aos
residentes que estiverem atuando na pandemia.
A proposta do Sindserv ainda prevê o pagamento do
abono a servidores de ou-

MAIS QUE APLAUSOS,
RECONHECIMENTO E
COMPENSAÇÃO

Você, que está na linha de frente do combate à pandemia,
merece todos os aplausos, mas a gente sabe que só isso não basta
tras secretarias municipais
que estão cedidos e atuando
como apoio no combate ao
coronavírus. A proposta conta com o bom senso do governo, que anunciou recentemente o aumento de 10%
a funcionários da Fundação
ABC (FUABC). “Diante desse
aumento a quem é funcionário da fundação e estava
pleiteando-o juridicamente
desde 2016, há que se reconhecer a importância do servidor de carreira da Saúde”,
apontou Marlene.

DO PRÓPRIO BOLSO
O abono salarial ao servidor
municipal da saúde de São
Bernardo contemplaria, inclusive, uma grave rotina
que tem se ampliado entre a
categoria. Nas últimas semanas o Sindserv tem recebido
inúmeras denúncias sobre
a falta de EPI’s e até mesmo
de informações equivocadas por parte da gerência
de algumas UBSs (Unidades
Básicas de Saúde), que estão
orientando os profissionais a

utilizar os equipamentos de
forma inadequada pensando
apenas em reduzir “custos
desnecessários”, colocando
esses trabalhadores em um
risco maior do que estão expostos
“Além descumprir as Normas Regulamentadoras, não
estão levando a sério as informações do Governo do
Estado que mostra que São
Bernardo é uma das cidades com o maior número de
pessoas infectadas”, criticou
Marlene.
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Ataques aos servidores

Câmara aprova PL que congela
salários de servidores federais,
estaduais e municipais
Por R$ 125 bi de ajuda a estados e municípios, Câmara aprova congelamento de salários e benefícios de
servidores. Categorias da saúde, educação e segurança ficaram de fora. Projeto vai à votação no Senado
Agência Brasil

Deputados federais aprovaram em
sessão virtual, por 437 votos a 34,
na noite desta terça-feira (5), o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/20, do Senado de
ajuda financeira de R$ 125 bilhões
a estados, municípios e ao Distrito
Federal, para o combate à pandemia do coronavírus (Covid 19).
Mas, como tudo neste governo
de Jair Bolsonaro tem uma pegadinha, o ministro da Economia, o
banqueiro, Paulo Guedes, incluiu
um artigo que obriga estados, municípios e o Distrito Federal a congelarem salários e qualquer tipo de
benefícios, como vale-alimentação
e vale-refeição para os servidores
federais, estaduais e municipais,
até dezembro de 2021.
Serão 18 meses que os servidores
ficarão sem reajustes, mas algumas
categorias de servidores, independentemente de estarem na linha de
frente no combate ao coronavírus,
escaparam do congelamento.
São os profissionais de saúde, limpeza pública e assistência social,
membros das Forças Armadas, policiais federais, rodoviários federais,
ferroviários federais, bombeiros militares, agentes socioeducativos, policiais penais, policiais legislativos,
técnicos e peritos criminais, além de
policiais civis e militares. Um destaque do PT retirou do congelamento
de salários, os professores.
“Isto não significa que essas categorias tenham garantidos os seus
reajustes porque a Câmara aprovou apenas a retirada da cláusula
de barreira do congelamento, mas
não impede que, por outros motivos, esses servidores fiquem sem
reajustes”, diz o secretário-geral da
Confederação dos Trabalhadores

no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo.
O dirigente critica ainda a pressa da
votação do projeto que, a princípio,
está marcada para as 16 horas desta quarta-feira (6), pelo Senado, já
que a Câmara promoveu mudanças no texto original. O relator do
PLP é o próprio presidente da Casa,
Davi Alcolumbre (DEM/AP).
“Eles têm pressa, e nós estamos
fazendo pressão para que os senadores, no mínimo, mantenham o
texto da Câmara, para que mais categorias de servidores não percam

seus direitos”, completou Sérgio
Ronaldo.
O secretário de Administração e
Finanças da CUT, Ariovaldo de Camargo, diz que os R$ 125 bilhões,
embora pareçam ser um valor alto,
é muito pouco para atender a demanda que a população exige.
Para Ariovaldo, os servidores e a
população pagarão a conta, pois
com poucos recursos haverá o sucateamento do atendimento público.
Segundo ele, não adianta voltar às
aulas, se faltar material ,ou mesmo

O que a Câmara aprovou:

diminuir a pandemia, faltar remédios e equipamentos para atender
a população.
“Não dá para exigir a contrapartida de congelamento de salários
dos servidores, que poderão ficar
desmotivados. Não podemos admitir que se cobre um preço tão
grande para os servidores em troca
de recursos insuficientes para que
estados e municípios honrem seus
compromissos. É o governo federal
que tem de socorrer a população
neste momento tão grave”, afirma
o secretário da CUT.
Fonte: CUT

Os R$ 125 bilhões a serem distribuídos aos estados, municípios e Distrito Federal deverão ser repassados
proporcionalmente às necessidades de cada um no enfrentamento à pandemia. Veja a divisão:
•
•
•
•
•
•

R$ 60,1 bilhões – Auxílio Federativo, sendo:
R$ 50,1 bilhões para uso definido por estados, municípios e DF;
R$ 10 bilhões para a saúde pública e assistência social , sendo R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi para os
municípios;
R$ 49 bilhões como suspensão de dívidas dos entes com a União, em 2020;
R$ 10,6 bilhões para renegociação de dívidas com organismos internacionais e;
R$ 5,6 bilhões como suspensão da dívida previdenciária de municípios
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Ação sindical

Retirar direitos de férias e
licença-prêmio de servidores em
LTS por covid-19 é mais uma
crueldade da Administração
A direção do Sindserv
apresentou ofício junto à
Prefeitura de São Bernardo pedindo que os dias de
afastamento de servidores
públicos ocasionados pelo
COVID-19 não sejam considerados interrupção de
exercício. Dessa forma, o
funcionário público afastado em decorrência do coronavírus ou por pertencer
a alguma faixa dos grupos
de risco não poderá perder
seu direito a licença-prêmio.
O ofício foi encaminhado
ao Paço Municipal no dia 20
de abril e ainda aguarda retorno da administração. De
acordo com a lei municipal
1729/68, a licença-prêmio
de 3 meses é concedida ao
servidor a cada 5 anos de
exercício ininterrupto de
suas funções como funcionário público municipal.
O item da legislação que
precisa ser alterado aborda
as faltas ou afastamento,
justamente, ocasionadas
em decorrência da pandemia. De acordo com a lei,
dias de afastamento decorrentes de licença para tratamento de saúde “não são
considerados dias de efetivo exercício e, desta forma,
são considerados como interrupção de exercício. No

caso das férias, caso ocorra
fastamento do servidor por
mais de 30 dias ele perde
10 dias de férias.

Com a excepcionalidade
do momento, ocasionada
pela pandemia mundial, o
pedido do sindicato vem

de encontro com a revisão
deste item na lei e com o
pedido dos próprios servidores municipais.
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Vergonhoso!

Em plena pandemia,
Administração amplia contrato
de publicidade e comunicação
Milhões gastos com publicidade poderiam ser empregados na valorização de quem faz a cidade funcionar
Nem a pandemia do coronavírus que assola o país
fez o governo de São Bernardo diminuir sua preocupação em se promover.
Em plena crise de Saúde
que acomete o município
e todos os moradores da
cidade, a administração
renovou dois contratos de
publicidade que possui
para promover suas ações.
Em aditamento publicado
no portal da transparência da prefeitura, ambos
documentos somam até
R$ 32,8 milhões em gastos
com serviços de comunicação e marketing. Os contratos são renovações de
documentos firmados em
setembro de 2019. Na ocasião o município já havia
aumentado os gastos com
propaganda e comunicação em 37,8%.
O fato gera desconforto e
vira motivo de revolta entre os servidores públicos,
já que o funcionalismo tem
grande defasagem salarial
ao longo da gestão do atual prefeito – que costumeiramente se recusa a abrir
negociação sobre o dissídio da categoria e, na contramão, anuncia reajuste a
servidores comissionados
da Fundação ABC.
Ao mesmo tempo, os funcionários públicos entendem que, com a excepcio-

nalidade da quarentena e
a crise que foi criada com
a paralisação de postos de
trabalho, os milhões gastos
com publicidade poderiam
ser empregados na valorização de quem está garantindo os serviços básicos da
cidade.

HOSPITAL PARTICULAR
Outro fato que tem gerado
discussão entre o funcionalismo é o fato de o prefeito
assumidamente ter contraído o COVID-19, mas ter se
tratado em um hospital de
alto padrão em São Caetano do Sul. Os próprios servi-

dores que atuam na Saúde
questionam o porquê de o
chefe do Executivo ter se
tratado em hospital particular em cidade vizinha
em detrimento dos equipamentos públicos da cidade,
considerados de primeira
linha pelo prefeito.

FALTAM MÁSCARAS, LEITOS,
RESPIRADORES, TESTES...
MAS, DINHEIRO PRA MARKETING
TÁ SOBRANDO!

6

#199 MAIO 2020

Educação

Ensino a Distância exclui
milhares de alunos e não tem
efetividade, dizem educadores
Com direitos ameaçados, trabalhadores e trabalhadoras da educação se dizem preocupados com direito
à educação universal, ano letivo e ainda enfrentam ameaças para mentir sobre presença virtual dos alunos

Agência Brasil

O isolamento social para conter
a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) é um problema
para milhares de professores,
professoras que não têm como
manter a rotina do ensino letivo presencial.
A solução encontrada pelos governos, de determinar o Ensino
a Distância (EaD) sem assegurar condições para implementação, nem sequer levar em
consideração que somos um
país de maioria pobre, portanto, sem condições de comprar
um computador, um telefone
inteligente e muitos de sequer
de adquirir um plano de acesso
à Internet, está colocando em
risco o direito constitucional ao
ensino das crianças e jovens do
país.
As autoridades da área da Educação não levaram em conta
também o fato dos pais e mães
que precisam trabalhar home
office, se preocupar com o vírus
e ainda ajudar os filhos em casas que, em geral, têm apenas
um computador, quando têm.
A avaliação é da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE). A entidade é terminantemente contra
qualquer formação à distância
na educação básica, especialmente se as redes de ensino
não asseguram condições para
implementar o EaD, ainda que
em caráter emergencial. Se isso
ocorrer, diz, é preciso seguir as
regras estabelecidas no Decreto
9.057, de 25.05.2017, que exige

samentos. A escola tem como
a utilização de meios e tecnologias de informação e comuniprimeiro desafio a formação do
cação, com pessoal qualificado,
ser humano, depois do cidadão
com políticas de acesso, com
e cidadã e depois do profissional”, disse secretário de Assunacompanhamento e avaliação
tos Educacionais da CNTE, Gilcompatíveis, entre outros itens.
mar Soares
“A educa“O
ensino
a
distância
só
atende
os
ção básiFerreira.
interesses da iniciativa privada,
ca, já diz
De acordo
da mercantilização do ensino, da com ele,
o termo, é
privatização da educação básica, caso
básica, é a
as
que
é
extremamente
maléfico
para
base funexigências
formação do ser humano que as legais
damental
e
famílias tanto necessitam”
para o esnormativas
Gilmar Soares Ferreira
tudante,
que regulam a oferta
que precisa ter todo um conjunto de
de EaD não sejam atendidas,
fatores, que vai desde a relação
essas atividades não poderão
com os profissionais da eduser computadas no ano letivo
cação, o convívio na escola, a
das escolas, como diz trecho do
confrontação de ideias e pendocumento da entidade sobre

o assunto.
A CNTE também aponta a importância do diálogo com a
comunidade escolar e os profissionais da educação para
viabilizar o acesso estudantil e
a qualidade do ensino ministrado pelos profissionais, sem
comprometer as medidas de
isolamento social.
São mais de 55 milhões de pessoas convivendo diariamente
nas escolas públicas e particulares do Brasil, segundo a entidade e todos e todas devem
estar envolvidos num eventual
processo emergencial de EaD e
precisam ter plenas condições
para formular e acessar os conteúdos didáticos, sem precisar
Continua
sair de casa.
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EaD ou
exclusão
do ensino?
rial impresso para suprir essa
ausência expõe trabalhadores
e trabalhadoras da educação e
famílias a quebra do isolamento social e o aumento do risco
de contagio neste momento de
pandemia”, afirmou Walkiria.

O
drama das
famílias
A falta de equipamentos, as
dificuldades das famílias, cujos
pais e mães estão trabalhando
em casa, para se organizar e,
diante das dificuldades, o desinteresse dos alunos em participar das aulas a distanciam
excluiu, só no Paraná, em média 20% dos estudantes do EaD
implantado pelo governo de
Ratinho Júnior, segundo a APP

há como fazer perguntas se
tem dúvidas e não existe interação entre os alunos. Como
não baixei o aplicativo, Rafael
tem assistido as aulas pelo Youtube”, explicou Leila, que durante a entrevista estava na fila
do banco para receber a última
parcela do seguro-desemprego.
Já para Edila Leiros, cuja filha
cursa o 2º ano em escola particular, a insegurança e medo
também estão presentes na
nova rotina da família e isso
atrapalha o EaD. Ele diz que
já existe a tensão diária de ser
contaminada com o vírus, o
trabalho home office que está
exigindo demais dela e ela não
sabe como fará para equilibrar
tudo isso com as rotinas escolares.
“As aulas virtuais começam esta
semana e todos os dias terão
roteiros de estudos para que
os pais e mães auxiliem seus
filhos, além de acompanhar
aulas ao vivo, fóruns de discussão e ainda entrega em dia das
tarefas e eu tenho apenas um
computador, não sei como farei”, contou.

iStock

Se todos esses fatores citados
pela CNTE não forem levados
em consideração, o Ensino a
Distância se transforma em exclusão. Os governos, Federal,
Estadual e Municipal, ignoram
a realidade e excluem deste formato 39% dos domicílios brasileiros que não têm acesso à Internet por falta de computador,
segundo aponta uma pesquisa
do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento
da Sociedade da Informação
(Cetic.br), que auxilia o Comitê
Gestor da Internet no Brasil na
implementação de projetos e
decisões.
No Paraná, por exemplo, as escolas têm organizado doação
dos produtos da alimentação
escolar para as famílias cadastradas no Bolsa Família e têm
usado essa situação de vulnerabilidade social para informar
ou entregar o material das aulas para aquelas famílias que
não têm acesso à tecnologia,
de acordo com a secretária de
Finanças da APP-Sindicato, Walkiria Olegário Mazeto.
Mas segundo ela, nem todas as
famílias que não têm acesso a
tecnologia vai a escola buscar o
kit de alimentos, o que significa que inúmeras famílias ainda
não tiveram acesso ao material
impresso e estão excluídas do
EAD no estado.
“O alto percentual de famílias
sem acesso à Internet ou com
pacote de dados pré-pagos
sem capacidade de utilizar os
aplicativos obrigatórios gera
uma exclusão do acesso à educação pública de qualidade. E
a solução de entrega de mate-

Sindicato.
Ouvidas pela reportagem do
Portal CUT, mães e professoras
acrescentam outros problemas
a essa lista. Todas considera
o isolamento social essencial
para preservar vidas durante a
pandemia do novo coronavírus, mas dizem que, a quarentena tem trazido reflexões de
vida e também desafios, problemas e medo.
Para a trabalhadora química
desempregada, Leila Cristina,
mãe solo de Rafael, que está
no 7ª ano de uma escola estadual de São Paulo, não está fácil
equilibrar as tarefas do dia a dia
e ainda seguir uma rotina de
estudo com o filho que, mesmo sendo mais independente,
ainda precisa de ajuda.
E ainda tem o aplicativo que o
Estado pediu para os pais baixarem que é muito pesado e
ela não baixou por causa do
limite do seu aparelho de celular e o conteúdo oferecido pela
Internet, reclama a mãe.
“As aulas do 7º ano são iguais
para todos da mesma série e
não há separação de nível de
aprendizado. Além disso, não
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Em meio a tudo isso
estão os professores
e as professoras
As professoras e os professores têm de tentar entender os
problemas que os alunos mais
carentes tem em casa, se preocupar com o conteúdo educativo e ainda precisam estudar e
entender as plataformas digitais. Não há tempo para tantas
tarefas.
“Tenho que fazer plano de aula
semanal, com habilidades a
serem trabalhadas, conteúdo,
objetivos, roteiro e o passo a
passo de como o aluno ou a
aluna deve fazer a atividade.
Além disso, preciso estudar os
tutoriais das plataformas que
a secretaria da educação está
usando”, explicou a professora da rede estadual de ensino,
Vanda Nunes Santana.
Ela contou que “em tempos
normais” trabalha das 7hs às
16hs, tem uma hora de almoço
e dois cafés de 15 minutos. Agora, no home office não tem hora
para parar e no fim de semana
não para de chegar mensagem
no grupo de gestão escolar.
Segundo Vanda, ela precisa fazer diário online e no papel e
ainda tem que estar disponível
para tirar dúvidas nos chats do
aplicativo, que até agora não
funcionou direito.
“Tivemos palestras online sobre
ninguém deixar ninguém para
trás, mas na prática a pressão é
grande e ninguém está nem aí
para os problemas que as pessoas têm”, afirmou.
“E ainda a presença é computada a partir da entrega de relatórios e questionários, o que é um
absurdo, pois a semana passada o site travou e eu não consegui enviar o maldito questionário, mas é isso ou enfrentar 4

ônibus e ir trabalhar na escola”,
contou Vanda, que é da categoria O e está com seu salário
atrasado.
A professora de educação infantil, Paula Zivieri, disse que,
além de enfrentar o medo de
pegar o vírus, porque perdeu
duas amigas e o marido de uma
delas para a Covid-19, doença
provocada pelo novo coronavírus, precisa fazer inúmeros cursos online e ainda tem que, a
tempo, fazer tarefas solicitadas
pela escola em que dá aula.
“Tudo isto está mexendo muito com o nosso emocional e
com psicológico. É indignação
e medo com tanta coisa que a
gente está vivendo e está preocupante. E ainda fica muito
mais difícil porque a gente não
consegue focar em tudo e fica
meio frustrada”, destaca Paula.
Ela conta que tem trabalhado
com seus alunos de 4 e 5 anos

por WhatsApp da escola, mas
nem todos os pais quiseram
participar do grupo. “Aí eu preciso mandar os conteúdos individualmente para esta mãe
que não quis ou não pôde estar
neste grupo”.

Sem
efetividade
Segundo a dirigente da APP
Sindicato, todo mundo está reclamando no Paraná. As mães
por causa da dificuldade de
acesso, de organização familiar
para cumprir as exigências, a
constatação da não aprendizagem pelos estudantes, seja ao
assistir as aulas, seja pela leitura
do material impresso entregue.
Já os educadores reclamam de
tudo isso e se preocupam muitos com a efetividade do traba-

lho, da ampliação de jornada,
do uso dos equipamentos, das
pressões e ameaças para que
incentivem os estudantes a
participar.
“E nesse último período, começa a chegar a denúncia da
pressão para que seja atribuído
presença a todos estudantes,
mesmo para aqueles que não
acessaram nenhuma forma de
aula”, contou Walquiria.
“O Sindicato está orientando
os trabalhadores e as trabalhadoras da educação, famílias e
estudantes a realizar as denúncias das violações e ameaças”.
“E insistimos ainda num debate
com a Secretaria de Estado da
Educação para que possamos
apresentar proposta alternativa a esta, onde possamos ter
um modelo includente e que
garanta a efetiva aprendizagem dos estudantes”, contou
Walkiria.
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Direito a
educação é
de todos e todas
A Secretaria de Estado da
Educação no Paraná redefiniu o calendário escolar e
em entrevista na semana
passada a um canal de TV, o
secretário Renato Feder afirmou que os estudantes que
não acessarem as aulas não
presenciais serão reprovados no ano letivo de 2020.
“Essa posição contraria as
regulamentações emitidas
pelo Conselho Estadual de
Educação do Estado, que
prevê retomada de conteúdos para os estudantes que
não conseguirem acessar

ou acompanhar as aulas
não presenciais”, disse Walkiria.
Segundo ela, o sindicato
continuará fazendo a defesa do direito da comunidade a uma educação de qualidade e caso a Secretaria de
Estado da Educação mantenha sua posição de punição
àqueles e àquelas, que por
motivos diversos, não tiveram condições de participar
desse formato de aula não
presencial, “buscaremos todos os meios para garantir
que no pós pandemia estu-

EAD ADOTADO NO PARANÁ
No Paraná, o governo adotou um modelo
híbrido, utiliza transmissão de aulas por canais de TV, que foram contratados para esta
finalidade, pelo Youtube e por um aplicativo
chamado Aula Paraná. Após assistir as aulas,
estudantes, professores e professoras devem
interagir com atividades em aplicativos, no
Aula Paraná e no Classroon (GOOGLE).

dantes e categoria possam
ter o direito a reposição de
aulas”.
Para Gilmar Soares Ferreira,
o papel da entidade tem
sido de esclarecer a questão
de direitos do estudante
aos 200 dias letivos e as 800
horas aulas, que precisam
ser resguardados.
“Então estamos apontando
de que é preciso aguardar
passar essa pandemia e no
retorno dos profissionais,
em condições seguras e seguindo orientações da Organização Mundial da Saú-

de (OMS), do Ministério da
Educação (MEC) e dos sistemas de ensino, poderemos
rediscutir as questões ligadas ao ano letivo”, contou.
“Não estão respeitando as
questões das diferenças das
minorias escola indígena
Quilombolas a educação especial os alunos portadores
de deficiência portanto não
pode ser uma educação
remota não pode ser considerável da dia letivo, uma
vez que ele não assegura a
universalidade do direito à
educação”.

Fonte: CUT Brasil
Escrito por: Érica Aragão e Marize Muniz
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Saúde

Frente Ampla em Defesa da
Saúde dos Trabalhadores pede
por direitos na pandemia
Em nota técnica, Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores orienta sindicatos e
trabalhadores em como defender seus direitos em época de pandemia do coronavírus (Covid 19)
cut.org.br

A Frente Ampla em Defesa da
Saúde dos Trabalhadores, constituída pela CUT, e outros 25
movimentos sociais, entidades
de natureza sindical, instituições técnico-científicas, e por
dezenas de profissionais e lideranças do campo da Saúde do
Trabalhador, Saúde Coletiva,
Saúde Pública, Direito do Trabalho e áreas afins, lança uma
nota técnica em defesa dos direitos dos trabalhadores, especialmente durante a pandemia
do coronavírus (Covid 19), com
a finalidade de contribuir na
luta pela garantia dos direitos
trabalhistas.
Leia a íntegra:

Direitos trabalhistas e previdenciários de trabalhadoras e trabalhadores
portadores de COVID-19 relacionada ao trabalho
Trabalhadores dos serviços de
saúde têm sido vítimas de Covid-19 e constituem o mais
vulnerável grupo de risco ocupacional. Para enfrentar essa
questão, é preciso priorizar medidas de prevenção e dar visibilidade aos direitos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da
natureza ocupacional dessa doença. Pensando nisso, a Frente
Ampla em Defesa da Saúde dos
Trabalhadores que a CUT integra, montou um Grupo Técnico
para elaborar um documento
orientativo.

Para que uma doença seja considerada “relacionada ao trabalho”, deve ser investigado
o nexo de causalidade entre o
adoecimento e a natureza das
atividades exercidas no trabalho. No caso da Covid-19, como
de outras doenças infecciosas
graves, o “nexo causal” é claramente caracterizado pela efetiva
exposição ocupacional, intrínseca à natureza das atividades
exercidas em Serviços de Saúde,
as quais propiciam o contato direto ou indireto com pacientes
com a doença Covid-19.

A exposição ocupacional que
ocorre nos Serviços de Saúde
não se limita aos profissionais de
saúde, mas se estende a todos
os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos no processo de
trabalho nesse setor: pessoal da
higienização, limpeza e alimentação, lavanderia, recepcionistas, trabalhadoras e trabalhadores de laboratórios, serviços de
imagem, necrotério, vigilantes,
transporte de pacientes, auxiliares de serviços gerais.

têm a obrigação de comunicar
(notificar) os casos suspeitos e
os confirmados às autoridades
sanitárias do seu município e estado. Deve-se acionar o Sistema
de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan-MS) e suas
atualizações durante a pandemia. O Código Penal, em seu
artigo 269, prevê detenção de
seis meses a dois anos, além de
multa, ao médico que deixar de
comunicar uma doença de notificação compulsória.

Todos os profissionais de saúde

Contnua...

11
MEDIDAS
PREVENTIVAS
Para prevenir a Covid-19 nos
ambientes de trabalho, são necessárias medidas de prevenção coletiva e individual. Por se
tratar de um “risco biológico”
de elevado poder de infectividade, os Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) assumem importância central na
pandemia e são preconizadas
em normas técnicas ou legais,
como a da Anvisa, a Norma Regulamentadora 32 e o Guia da
Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
Mas o uso de EPI é apenas uma
das medidas a ser adotada.
Ações de caráter preventivo
mais geral são necessárias. Os
trabalhadores precisam ser informados sobre os riscos para
a saúde presentes no trabalho,
as medidas de prevenção adotadas pela organização (empregador público ou privado)
e a forma correta de sua utilização. Também necessitam
ter capacitação e treinamento
prévios e continuados.
As medidas de prevenção incluem locais de troca de roupas
pessoais para uso de vestimentas, roupas e uniformes profissionais nos locais de trabalho,
com direito a armários individuais; reorganização dos fluxos de trabalho; higienização
sistemática e constante dos
locais de trabalho, em especial,
consultórios, salas de procedimentos, banheiros, camas e
macas, ambulâncias, balcões e
mesas de trabalho, periféricos
de computadores (teclados,
mouse etc.), entre outros.
Já os trabalhadores pertencentes a grupo de risco - com mais
de 60 anos ou com comorbidades de risco – devem, prioritariamente, trabalhar de forma
remota. Caso não seja possível,
o trabalho interno, sem conta-
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to com clientes, em local reservado, arejado e higienizado ao
fim de cada turno de trabalho
deve ser priorizado.
É preciso garantir a adequação
de equipes de trabalho, com
seleção, recrutamento e capacitação de profissionais, a qualquer tempo, para assegurar
contingente compatível com
as demandas e a substituição
de pessoal afastado por agravo
à saúde. Evitar a duração excessiva ou extensão da jornada de
trabalho, a redução de pausas
e intervalos ou alterações nos
esquemas do trabalho em turnos, bem como a supressão do
direito ao repouso remunerado.
Essas e outras medidas de organização do trabalho são essenciais para a prevenção da
fadiga laboral; da Síndrome de
Burnout; do assédio moral no
trabalho; do estresse laboral;
da estigmatização dos trabalhadores e trabalhadoras da
saúde, dentro e fora dos locais
de trabalho, e da violência no
trabalho, em suas diferentes
formas de expressão.
A Nota Técnica aborda ainda
a necessidade de se pensar o
transporte (de ida e volta ao
trabalho) e os locais de refeição, incluindo normas para evitar a aglomeração de pessoas;
a regularização do contrato de
trabalho; o direito à recusa ao
trabalho, quando as condições
forem inadequadas, inseguras
ou houver evidente negligência por parte dos empregadores públicos ou privados, com
risco sério à saúde e à vida de
quem trabalha; a denúncia
às autoridades competentes
de condições inadequadas,
inseguras ou de evidente negligência, em especial, após
comunicação aos gestores e
responsáveis dentro da organização empregadora.

Também é importante a vigilância, monitoramento e controle individual da saúde dos
trabalhadores e a realização de
exames médicos admissionais,
periódicos, demissionais e de
retorno ao trabalho, especialmente após quarentena por
Covid-19.

DIREITOS TRABALHISTAS
E PREVIDENCIÁRIOS
Os trabalhadores com sintomas como febre, tosse mal
estar e dispneia devem ser
imediatamente afastados do
trabalho. Os quadros gripais
deverão, preventivamente, ser
tratados como se fossem Covid-19, até prova em contrário,
com exame médico ou laboratorial. Os afastamentos do
trabalho não podem acarretar
perdas salariais, devendo ser
comunicados segundo as normativas dos distintos sistemas
previdenciários.
A caracterização como “doença relacionada ao trabalho”
deve ocorrer de acordo com
a legislação (Lei 8.080/90 e
Portaria 1.339/99, Ministério
da Saúde, incorporada à Portaria de Consolidação 5/2017)
e para fins previdenciários (Artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91)
com emissão da Comunicação
de Acidente do Trabalho (CAT),
pelo empregador, pelo sindicato ou pelo próprio trabalhador
no site da Previdência Social.
O registro da CAT possibilita
o benefício de auxílio-doença
acidentário, quando o afastamento é superior a 15 dias,
após perícia médica, ou outros
decorrentes do agravamento
desta doença, em caso de invalidez ou morte. Nesse tipo
de afastamento, o trabalhador
terá o direito à estabilidade
mínima de um ano conforme
Art. 118 da Lei 8213/91 quando retornar ao trabalho. O em-

pregador que não informar à
Previdência Social a ocorrência
de doença profissional ou do
trabalho dentro do prazo legal
estará sujeito à aplicação de
multa, conforme disposto nos
artigos 286 e 336 do Decreto
nº 3.048/1999.
É importante que o trabalhador
guarde consigo documentos,
atestados e relatórios médicos
que detectaram a doença. Essa
comprovação de nexo causal
será importante para o reconhecimento dos benefícios
junto ao INSS.
Vale ressaltar que a eventual
recusa à emissão de CAT com
base na alínea “d” do primeiro
parágrafo do artigo 20 da Lei
8.213/91 não procede. Esse
artigo considera acidente de
trabalho os casos em que a
doença resultou das condições
especiais em que o trabalho
é executado e com ele se relaciona diretamente. Mesmo
quando se afirma que não
considera doença do trabalho
a doença endêmica adquirida
por segurado habitante de região em que ela se desenvolva,
faz a ressalva para os casos em
que há comprovação de que
é resultante de exposição ou
contato direto determinado
pela natureza do trabalho.
A Nota Técnica conclui que devido à natureza do trabalho em
saúde, cuja complexidade se
intensifica, no cenário de uma
pandemia com características
sociodemográficas que se encontram ainda em evolução, é
necessário assegurar que seja
dada prioridade à preservação
e ampliação das condições
trabalho do setor saúde. Recomenda, assim, investimento
em estratégias contundentes
de proteção à saúde desse
conjunto de trabalhadoras e
trabalhadores e garantia de
seus direitos.
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Jurídico

Sindserv consegue barrar
transporte de pacientes com
COVID-19 em carros da GCM
O Sindserv conseguiu barrar o
uso de veículos da Guarda Civil Municipal no transporte de
pessoas contagiadas ou com
suspeita de contágio do coronavírus . Por meio de liminar
concedida pelo juiz plantonista
da Justiça estadual São Bernardo do Campo, a ação teve como
objetivo preservar os servidores
da GCM, que apresentaram a
denúncia ao sindicato.
Segundo a queixa, os guardas
entendiam que haveria maior
risco de contaminação entre os
GCMs caso as viaturas fossem
improvisadas como ambulâncias, além de não terem equipamento de proteção, como
máscaras, luvas e álcool em gel.
O uso das viaturas foi anunciado pelo prefeito em entrevista
a uma rádio da capital, após o
anúncio das medidas do município no combate à pandemia.
Após receber a denúncia dos
servidores, o sindicato deu entrada na Justiça, por entender
que a medida apresentava alto
risco aos GCMs.Outra queixa
apresentada e acatada na liminar diz respeito ao uso de
servidores municipais da Secretaria de Educação em escolas convertidas em pontos de
vacinação.
Em comunicado interno (REDE
69) da Pasta, os servidores formam convocados para atuar
durante o período de vacinação contra a gripe nas escolas
de rede municipal. Com o sinal
verde da Justiça, os educadores
estão desobrigados. Em ambos
os casos citados na liminar, a
multa apontada em caso de
descumprimento é de R$ 10
mil por dia ou a cada caso registrado.
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O Sindserv recebeu grave denúncia de servidores
da rede de Saúde de São
Bernardo ao longo dos últimos dias. De acordo com
funcionários das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do
município, eles estão proibidos de realizar teste para a
COVID-19. O fato veio à tona
após funcionários da UBS
Riacho Grande testarem positivo para o vírus. O fato gerou preocupação e comoção

entre os servidores que trabalham na linha de frente no
combate ao coronavírus no
município. Segundo a denúncia, há grande preocupação de que muitos deles
já possam estar com o vírus,
mesmo assintomáticos.
Segundo informações divulgadas pelo Consórcio
Intermunicipal Grande ABC,
entidade formada pelos setes municípios da região, o
ABCDMRR adquiriu 1 milhão

de testes para o COVID-19.
Os kits foram comprados em
março. Até o último sábado
(18), São Bernardo tinha registrado 231 casos confirmados de pessoas infectadas
pelo coronavírus e 28 mortes – cidade com maior índice de letalidade da doença.
ATUAÇÃO
DO SINDICATO
O Sindserv tem atuado na
fiscalização e cobrando me-

didas de proteção para os
servidores que estão atuando no combate à pandemia
em São Bernardo. Em março,
o sindicato entrou com ação
na Justiça para barrar o uso
de veículos da GCM para
transporte de pacientes com
o coronavírus. Na segunda
quinzena de abril, a direção
do Sindserv protocolou pedido de abono salarial aos
servidores que atuam no
combate ao COVID-19.
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Seguindo as recomendações das autoridades de saúde e o decreto estadual de quarentena,
o Sindserv suspendeu todos os serviços e atendimentos presenciais.
Apenas os setores Jurídico e Saúde e Segurança do Trabalho funcionarão, de forma virtual.
O sindicato entende que acatar as normas de isolamento vai contribuir para vencermos o coronavírus.
Dessa forma, contamos com a compreensão de todos os SINDICALiZados.

SEMPRE AO LADO DA CATEGORIA
EM CASO DE EMERGÊNCIA DURANTE A QUARENTENA,
VOCÊ SERÁ ATENDIDO(A) PELO SINDSERV ATRAVÉS DOS SEGUINTES CONTATOS
Departamento Jurídico

Depto. Saúde e Segurança do Trabalho

99242-8914

98942-1689

Se puder, fique em casa!
SINDSERV JORNAL Informativo Oficial do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo
        www.sindservsbc.org.br • E-mail: boletim@sindservsbc.org.br • Telefone/Fax: (11) 4345-1444 • Rua Caetano Zanella, 90 - Centro - São Bernardo do Campo - SP
Trabalho e        Presidente: Marlene Matias • Diretor Responsável: Dinailton Cerqueira • Versão Digital
Gestão 2017/2021

Compromisso

