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“Se você se revolta com as injustiças 
do mundo, então somos companheiros” 

Che Guevara

FESEP/RJ E CSPB LANÇAM PROGRAMA PARA 
RECUPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SINDICATOS
PRONASERV ENTREGA AOS SINDICATOS SERVIÇOS COMO BANCOS DIGITAIS, 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, PLANOS DE SAÚDE E DESCONTOS EM REMÉDIOS, 
ENTRE MUITOS OUTROS ATRATIVOS, SEM NENHUM CUSTO AOS SINDICATOS

O      PRONASERV - Programa Nacional de 
Benefícios ao Servidor Público, pensado 
e trabalhado por mais de 10 anos, foi 

feito oficialmente em dezembro de 2019, em São 
Paulo, pela Confederação dos servidores Publicos 
do Brasil   - CSPB, e chegou neste mês de maio 
aos sindicatos do Rio de Janeiro filiados a FESEP/
RJ.
 Formulado administrativamente para 
assegurar benefícios imediatos aos associados, 
o programa inova no financiamento da estrutura 
sindical e, também, ao ser gestado e gerido 100% 
pela Confederação dos Servidores Públicos do 
Brasil – CSPB, com domínio seguro de sua base 
de dados e a soberania sobre o sistema em si.
 As maiores características do programa 
são a simplicidade operacional e a abrangência de 
produtos oferecidos. Tem como “passaporte” único 
o Cartão ProBen, acreditado por uma rede de 
fornecedores que alcança todo território nacional, 

nos mais variados itens das necessidades 
cotidianas de qualquer família e tudo isso com a 
marca do sindicato, seja no cartão ou no aplicativo.
 Entre os serviços estão:
• REDE CONVENIADA DE DESCONTOS EM 
CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
• FACULDADE DO TRABALHADOR - cursos de 
graduação, pós, especialização, técnicos e livres;
• PROGRAMA DE ACESSO A MEDICAMENTOS
• CLUBE DE BENEFÍCIOS - estabelecimentos 
comerciais nacionais e locais com até 90% de 
descontos;
• ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
EMERGENCIAL;
• SEGUROS E AUXÍLIOS;
• CARTÃO DE CREDITO E DEBITO;
• APLICATIVO EXCLUSIVO.

Filiado à

30 anos de história, e muita luta pela frente!

Mais informações em pronaserv.com.br ou feseprj.org
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I      nfelizmente estávamos 
corretos quando dizíamos, 
desde 2013, que estavam 

preparando um golpe! Não sobre 
a Dilma, nem sobre o PT, ou sobre qualquer grupo 
do imaginário terraplanista da direita brasileira, mas 
conforme alertávamos, esse golpe se daria contra os 
TRABALHADORES.

 Desde o impedimento de Dilma, último governo 
democrático e legitimo do Brasil, perdemos direitos e 
benefícios conquistados durante mais de 100 anos de muita 
luta e sangue, e nós, servidores públicos, viramos o vilão 
das contas públicas, sendo atacados constantemente.

 Com as reformas Trabalhista e da Previdência 
deixamos de figurar entre os países do mundo que mais 
protegiam o trabalhador, e passamos a figurar entre um 
dos que menos remunera e cuida de seus trabalhadores. 
Disfarçadas de reformas, estas ações sempre tiveram 
um objetivo claro: beneficiar os grandes empresários e 
corporações, tirando recursos das bases sociais, e jogar 
esse dinheiro no topo da pirâmide social, beneficiando 
corporações estrangeiras e grandes bancos.

 Agora este processo de dominação avança, com 
agentes reacionários a serviço do conservadorismo, que 
se vestem de “gente de bem” mas defende a morte, a 
eugenia, o racismo, o machismo, a intolerância religiosa, 
a negação da realidade, e flertam com o nazismo e o 
fascismo, a ponto de pedirem abertamente um governo 
totalitário, e se colocarem contra a constituição federal 
e o Estado Democrático de Direito. Isso tudo sob uma 
imagem de patriotismo, mas que se mostra entreguista, 
subalterno, com mente feudal e escravocrata. 

 A pandemia veio para agravar a condição dos 
mais frágeis socialmente, mas também expõe a sociedade 
essas características, desses agentes da morte que 
assumiram o poder após o golpe. E a sociedade começa a 
reagir! Mais que nunca, e hora de resistir! Mais que nunca 
e necessário lutar!

 Se os trabalhadores não saírem de sua zona 
de conforto, o futuro promete ser sombrio e duro. Os 
sindicatos ainda são as nossas melhores ferramentas 
para organizar esta luta! Precisamos depor esses 
parasitas de nossas instituições. Precisamos recuperar 
nossos direitos castrados de forma cruel, e precisamos 
evitar mais prejuízos sociais, que para nos servidores 
vem acompanhada do desmonte do estado, ataques aos 
direitos que ainda nos restam, como a estabilidade e o 
concurso público, assim como a privatização do setor 
público na maior parte de seus serviços.

 Precisamos recuperar o status “Cidadã” em nossa 
Constituição Federal e defender a todo custo o Estado 
Democrático de Direito. Isso e defender o Brasil! 

 Fora Bolsonaro já!

CONSELHO DE 
REPRESENTANTES

SINDICATOS FILIADOS SE REÚNEM EM 
AMBIENTE VIRTUAL PELA PRIMEIRA VEZ 

Dia 20 de maio, aconteceu a reunião virtual 
conjunta da diretoria plena, do conselho fiscal 
e do conselho de representante da FESEP/RJ. 

Foi a primeira reunião se deu de forma não presencial, 
através da plataforma zoom.

 Diretores e Conselho Fiscal da federação 
iniciaram a reunião apresentando sua prestação de 
contas e orçamento, devidamente aprovados pelo 
Conselho de Representantes. 

 Logo depois o Deputado Federal Glauber 
Braga - PSOL/RJ fez uma exposição onde avaliou a 
conjuntura política em meio a pandemia, o setor do 
trabalho pós pandemia, e os reflexos nos servidores.  
Importantes avaliações foram feitas pelos participantes 
e ficou latente o prejuízo imposto pelo governo federal 
aos servidores com congelamentos de salários e 
perdas de direitos.

 Com a participação de João Domingos 
(Presidente CSPB), Lineu Mazano (Presidente da 
Fed. Serv. Estaduais de SP e Sec Geral da CSPB), 
Cosme Nogueira (Pres. Fed. de Serv. MG), foi iniciada 
a discussão em torno das ações  jurídicas e políticas 
da Federação e da Confederação relativas as ações do 
governo que massacra os servidores públicos. 

  Foi ainda apresentado o PRONASERV - 
Programa Nacional de Benefícios ao Servidor Público 
(Pag 1) pela Sindicatos Online.

 Por fim foi colocada em votação a alteração de 
filiação da FESEP/RJ, que agora passa a ser filiada a 
Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - 
CTB.
 Participaram da reunião 24 sindicatos filiados a 
FESEP/RJ.
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FESEP/RJ REALIZA COM SUCESSO SEU
SEGUNDO ENCONTRO INTERNACIONAL 

10 países participaram da reunião que contou com a Confederação Latino Americana e Caribenha 
de Trabalhadores Estatais - Clate e a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, além 

de representantes da Federação Sindical Mundial - FSM, e UIS - SP, instituição fundada em 1949.

C      om temas importantes eurgentes como a 
conjuntura sindical em meio a pandemia 
e os efeitos pós pandemia na vida dos 

trabalhadores estatais, o movimento antirracismo 
nos EUA e os movimentos antifascistas no Chile 
e Brasil, a retomada de uma política progressista 
na Argentina e a economia da América Latina 
e Caribe, representantes de 10 países se 
reuniram em assembleia virtual para dialogar o 
movimento sindical neste cenário de profundas 
mudanças na vida dos trabalhadores e a política 
cada vez mais agressiva de grupos neofascistas 
e reacionários.

 A reunião iniciou com Julio Fuentes, 
Presidente da Clate, se solidarizado com os 
brasileiros, que passam por um processo 
agressivo de perda de direitos e ataques mesmo 
durante a pandemia, e lembrando que a luta por 
direitos nos países da América do sul e Caribe 
nunca foi fácil, sempre esbarrando em ditaduras, 
conflitos, golpes de estado, e sempre penalizando 
o trabalhador, e que apesar das dificuldades, até 
pouco tempo o Brasil era referência de direitos 
aos trabalhadores no mundo, e que isso pode 
ser reconquistado.

 O presidente da CSPB, João Domingos 
Gomes, fez um depoimento forte e emocionado, 
dizendo que o pais passa “por uma pandemia e 
por um pandemônio” e que as mazelas impostas 
pela covid-19 são agravadas por um governo 
criminoso, que não tem ministro da saúde em 

plena pandemia, que coloca sua ideologia 
necrofragica a frente das políticas públicas, da 
vida das pessoas e da constituição. Lembrou 
ainda as mortes dos servidores da saúde, que 
ja são recorde no mundo e colocou a CSPB 
como instrumento de luta contra essa política 
assassina, definido o ingresso de ações junto ao 
STF para barrar absurdos desse governo contra 
os trabalhadores estatais.

 Marco Correa, Presidente da FESEP/
RJ, afirmou que o bolsovirus mata mais que o 
covid-19. Disse que e preciso resistir a esses 
ataques e que a sociedade está doente, pois 
em grande número defende ideais fascistas, 
racistas, homofóbicos, machistas, intolerantes e 
cruéis. 

 A reunião foi realizada com representantes 
de Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia, 
Curaçao, Chile, EUA, Panamá, Peru, além 
do Brasil, e foi acompanhada por federações 
de outros estados e por vários sindicatos de 
servidores municipais do Rio de Janeiro.

 As deliberações políticas e jurídicas 
definidas nesta reunião irão compor um 
documento que seguira para ações da CSPB e 
da CLATE, além de informar a FSM as condições 
pelo que passam os servidores públicos nestes 
países e substanciar documentos que seguirão 
a Organização Internacional do Trabalho - OIT.  
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COVID-19 COMO ACIDENTE DE
TRABALHO NO SETOR PÚBLICO 

FESEP/RJ promove primeira reunião com os advogados dos sindicatos
filiados para discutir o tema e encaminhar as demandas ao poder judiciário

N a abertura da reunião 
o Presidente da CSPB, 
João Domingos, fez um 

breve resumo da situação dos 
servidores no Brasil com relação 
a pandemia que nos aflige, 
assim como exaltou o trabalho 
feito pela FESEP promovendo 
estas reuniões virtuais, 
principalmente sobre o tema 
sugerido, que servirá de exemplo 
para as demais Federações.

 O Dr. Carlos Henrique, 
Assessor jurídico do sindicato dos 
comerciários do Rio de Janeiro,  
expos a decisão do STF que 
suspendeu a eficácia do art. 29 
da Medida Provisória n.º 927, que 
determinava que a contaminação 
por COVID-19 não seria 
considerada doença ocupacional, 
ou seja, acidente de trabalho. 
Trouxe ainda o questionamento 
de que a decisão do STF foi 
importante, mas não foi efetiva 
em dizer que a contaminação 
efetivamente seria considerada 
acidente de trabalho, posto que 
ainda vigoraria o Art. 20, Inciso II, 
§1º, Alínea “d”, da Lei 8.213/91, 
que o trabalhador acometido 
por doença endêmica não será 
doença ocupacional exceto se 
comprovado o nexo causal e 
relatou também, as questões 
afetando os trabalhadores de 
supermercados, que estão 
morrendo pelo vírus por falta de 
EPIs e procedimentos adequados.

 O Dr. Márcio Peixoto tratou 
das dificuldades que os sindicatos 
têm em comprovar o nexo causal 
com relação aos servidores 
públicos, principalmente aqueles 
trabalhadores que não são 
considerados linha de frente, 
diferentemente do pessoal da área 
de saúde, que o nexo causal deve 

ser presumido. Reiterou ainda a 
importância atual dos sindicatos 
não deixarem de fazer as ações 
na busca para os cumprimentos 
das condições de trabalho dos 
servidores.

  O Dr. Sérgio Apolinário, ex 
Juiz do Trabalho, trouxe a visão 
processualista da questão de 
acidente de trabalho, colocando 
que a decisão do STF ratifica que 
a contaminação por COVID-19 é 
acidente de trabalho. Tratou do 
Princípio da hipossuficiência do 
trabalhador e o ônus da prova 
invertido, vez que o trabalhador 
tem a obrigação de comprovar o 
fato que pode gerar o direito, no 
caso, a doença, que poderá ser 
comprovada através de exames 
e laudos, já o nexo causal é uma 
obrigação do empregador, ou 
seja, o empregador que quiser se 
eximir de indenizar deverá provar 
que não foi por conta da atividade 
laborativa a contaminação do 
trabalhador. Ressaltou também, 
que atualmente, já pacificado, a 
representação extraordinária dos 
sindicatos nas representações 
judiciais de sua categoria, sem a 
necessidade de comprovação de 
autorização da categoria, o que 
facilita para a entrada de ações 
nesse sentido. Dr. Sergio deu 
uma aula de direito que agradou a 
todos!

 O Vereador Dr. Caio 
Sampaio,  de Resende, também 
advogado, que já representou 
o Sindicato de Servidores de 
Resende, assim como a FESEP 
sugeriu à CSPB que fizesse uma 
Ação Declaratória ao STF para 
esclarecimento da decisão de 
nulidade do art. 29 da MP que 
define a Covid-19 como acidente 
de trabalho, para declarar a 

sua eficácia. Colocou ainda o 
fato de que as representações 
sindicais, principalmente as 
Federações e a CSPB, deveriam 
fazer ações junto as Câmaras 
Municipais e Câmara Federal, 
no sentido de regulamentar a 
situação do acidente do trabalho 
por COVID-19, porquê as ações 
judiciais vão necessitar de um 
tempo de maturação, diga-se 
jurisprudências, para estabilizar 
o entendimento jurídico sobre o 
caso, sem ter a certeza de vitória, 
que uma legislação sobre o caso 
seria bem mais rápida e eficaz. 
Coloca também a possibilidade 
dos sindicatos oficiarem ao 
Ministério Público do Trabalho, 
bem como provocarem o legislativo 
municipal, para que fiscalizem 
as Prefeituras e produzam 
relatórios que comprovem a 
falta de fornecimento de EPIs 
e as condições de trabalho 
inadequadas para o Servidor, 
que servirá de provas para ações 
futuras em busca de indenizações.

 Outro temas foram a 
falta de regulamentação com 
relação a reparações financeiras 
aos Servidores Públicos que 
forem infectados e tenham 
sequelas, ou mesmo, no caso 
extremo, venham a óbito e nada 
é deixado para os familiares. A 
necessidade de ações judiciais 
que garantam o fornecimento de 
EPIs para os servidores que estão 
na linha de frente do combate 
a pandemia, assim como para 
aqueles que de alguma forma 
estão em contato com o público 
diretamente. A questão dos 
servidores contratados por prazo 
determinado que estão sendo 
demitidos sem receber qualquer 
indenização. Também foi tratado 
dos ofícios que devem ser dirigidos 
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às Prefeituras pedindo 
informações e questionando 
a exposição dos servidores 
e a necessidade de se 
afastar os servidores com 
comorbidades da linha de 
frente.

 O Presidente João 
Domingos se comprometeu 
a fazer com que a CSPB 
assuma a frente destas 
ações políticas e jurídicas no 
âmbito federal, assumindo o 
compromisso diante de todos 
os participantes.
 
 Finalizadas as falas, 
os convidados fizeram seus 
deliberou-se ainda que os 
advogados das entidades sindicais 
encaminharam as propostas do 
texto para as ações e projetos, 
que seria condensado pelo Dr . 
Themistocles Barros, assessor 
juridico da federação, e apos 
finalizado encaminhado a CSPB 
para as devidas providencias.

 Participaram da reunião 
advogados e dirigentes dos 
sindicatos de Cabo Frio, Mendes, 
Três Rios, Miracema, Resende, 
Teresópolis, Nova Friburgo, 
Natividade, Santo Antônio de 
Pádua, Volta Redonda, Magé, 
Macaé, Armação de Búzios, 
Silva Jardim, Paty do Alferes, 
Valença, Guapimirim, Sindicato 
dos Agentes Comunitários de 
Saúde do Município do Rio de 
Janeiro, além do Sindicato dos 
Comerciários do RJ, Sindicato 
Nacional dos Oficiais da Marinha 
Mercante, Sindicato dos Peritos 
Criminais do Estado de São Paulo 
e Sindicato dos Metalúrgicos de 
Angra dos Reis. Participaram 
ainda a Central de Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil - CTB/
RJ, a Nova Central Sindical 
de Trabalhadores – NCST, as 
Federações de Servidores dos 
Estados de São Paulo, Ceará, 
Pará, assim como a Confederação 

dos Servidores Públicos do Brasil 
– CSPB e a Sindicatos Online.

PROPOSTAS 
ENCAMINHADAS:

No âmbito da CSPB:
Ingressar como assistente nas 
ADIs que tramitam no STF sobre 
a COVID-19 como acidente 
de trabalho; Ingressar com 
uma Ação Declaratória com 
o objetivo de efetivamente as 
doenças endêmicas se tornarem 
acidentes de trabalho no âmbito 
do servidor público, assim como, 
a definição de indenização para 
aqueles servidores que ficam com 
sequelas ou, no caso de morte, 
indenização para suas famílias.

No âmbito da FESEP/RJ:
Notificar o MPT da Capital do 
RJ sobre a necessidade de 
investigar o fornecimento de EPIs 
para os servidores expostos ao 
contato público e as condições de 
trabalho do servidor; Organizar 
as informações vinda de todos os 
sindicatos sobre propostas para 
uma legislação que defina que 
a contaminação por COVID-19, 
no caso de servidor público, seja 
considerada acidente de trabalho, 
assim como propostas para 
indenizações para os servidores 
que ficarem com sequelas e 
indenizações para os familiares 
em caso de morte do servidor; 

Sugerir um modelo de ofício para 
ser encaminhado pelos sindicatos 
ao Ministério Público do Trabalho 
de sua região, Ministério Público 
Estadual e Defensoria Pública. 
Definir um modelo padrão de ofício 
para os sindicatos levantarem 
junto aos públicos os números 
de servidores contaminados e/ou 
que vieram a óbito pela doença, 
sintetizar estas informações e 
enviar todos os dados relativos a 
CSPB.

No âmbito dos SINDICATOS:
Formularem proposta para uma 
legislação federal que trate da 
COVID-19 como acidente de 
trabalho e indenizações oriundas 
da contaminação, para servidores 
públicos municipais e suas 
famílias no caso de morte do 
servidor. Formulada a proposta 
deverá ser encaminhada para 
a FESEP, que irá compilar e 
encaminhar a CSPB. Colher as 
informações de contaminação de 
servidores junto as prefeituras 
e câmaras municipais e enviá-
las à federação. Investir na 
formação de pelo menos um 
dirigente de seu sindicato na área 
Saúde do Trabalhador, iniciando 
pelo programa junto à Fiocruz 
que disponibilizou cursos grátis 
nesta área que será organizado 
pela Secretaria de Saúde do 
Trabalhador da FESEP/RJ. 
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FESEP/RJ SE REINVENTA NA CRISE E ESTABELECE 
AÇÕES POLÍTICAS E DE FORMAÇÃO MESMO COM 

ISOLAMENTO SOCIAL E PANDEMIA. 
Aulas, cursos, palestras e reuniões online. Nova realidade imposta não impede trabalho 
da federação que já viabiliza assembleias e eleições virtuais e mantem projetos políticos 

importantes para o avanço e manutenção de direitos dos servidores

O  momento é ímpar! A pandemia do covid-19 
obrigou a todos ao isolamento social, 
afastando os sindicatos de muitas de suas 

ações, e complicou em muito a atuação de entidades 
de atuação estadual, como a FESEP/RJ.

 Mesmo neste cenário nos vimos obrigados 
a minimizar a crise e a distância, e estabelecer 
a continuidade do processo de formação, que 
sempre foi prioridade em nossa gestão, e cumprir as 
exigências estatutárias com as reuniões online da 
Diretoria Plena e Executiva, além do Conselho fiscal 
da federação.

 Com isso a FESEP/RJ lançou uma serie de 
aulas e cursos para os meses de maio e junho deste 
ano, que mobilizaram sua base social. Ja aconteceu 
a palestra do Deputado Federal pelo PSOL, 
Glauber Braga, sobre a conjuntura política relativa 
aos projetos que 
tramitam na câmara 
federal com relação 
aos servidores 
públicos, no dia 20 
de maio, durante 
a reunião conjunta 
do Conselho de 
Representantes e da 
Diretoria Plena.

 No dia 27 de 
maio foi a primeira 
reunião com os 
advogados e advogadas das entidades filiadas e 
parceiras da FESEP/RJ (págs. 4 e 5), com mediação 
do Dr. Themístocles Barros, assessor jurídico da 
federação. Iniciativa que há muito queríamos realizar 
mas so agora foi possível, e o resultado não poderia 
ser melhor.  A reunião virou referência para outras 
federações de outros estados e a confederação 
nacional buscarem soluções para suas ações.

 No dia seguinte, 28, foi a vez da tele aula 
“Postura na comunicação virtual em tempos 
de Pandemia” com o renomado professor de 
comunicação social, Ricardo Ortiz. A aula teve 
cerca de 40 participantes e trouxe aos sindicalistas 

noções de postura para conduzirem e se portarem 
frente as assembleias e reuniões virtuais que estão 
acontecendo neste momento.

 Agora a agenda segue com a aula 
“Conjuntura Política e Sindical no Brasil e no Cenário 
internacional” com o Filósofo e Historiador Thomas 
de Toledo, que acontece dia 10 de junho. No dia 18 
do mesmo mês acontece a aula virtual “Ideologia – 
Conceitos e Implicações” com o Mestre em Filosofia 
Roberto Ponciano e fechando o mês de junho, no 
dia 25 a reunião com os pré candidatos as eleições 
municipais ligados as entidades sindicais filiadas 
a FESEP/RJ. O Secretário Geral do PDT/RJ, 
Ismael Lisboa, e o assessor jurídico da federação, 
Themístocles Barros, vão orientar os pré candidatos 
sobre estratégias eleitorais e legislação eleitoral. A 
expectativa da diretoria da federação e de que as 
entidades sindicais de servidores públicos lancem 

pelo menos 50 
candidaturas 
entre vereadores, 
vice-prefeitos 
e prefeitos nas 
eleições municipais 
deste ano, dando 
capilaridade a 
construção de 
candidaturas solidas 
as câmaras estadual 
e federal em 2020, 
além de possibilitar 
uma articulação 

maior para a disputa do governo do estado. Para o 
mês de julho já há previsão de um bate papo virtual 
no dia 08 com o Professor Jose Carlos Madureira, 
Secretario de Políticas Sociais da CTB, sobre as 
questões trabalhistas, pedagógicas e de gestão 
relativas aos profissionais da educação envolvendo 
a pandemia, e no dia 15 uma palestra sobre RPPS 
abordando dois temas “O aumento de alíquota na 
previdência dos servidores” com Luiz Felipe Ferreira 
Alves, Presidente do SINDSERV VALENÇA e Pós-
graduado em RPPS; e “Efeitos da Lei Complementar 
173” com Luiz Claudio Silva de Azevedo, Vice-
presidente Sindicato de Servidores de Seropédica e 
Presidente do Instituto de Previdência Municipal.

Reunião do Conselho de Representantes da FESEP/RJ
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BRASIL ULTRAPASSA EUA EM MORTES DE 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM POR COVID-19 

A falta de dados oficiais sobre infecções e mortes entre enfermeiros e outros profissionais de saúde, 
falta de EPI, descaso do governo com testagem, subnoticação de casos por parte de empregadores 

e carga horaria excessiva expõe profissionais da saúde a situação de risco constante

O número de profissionais de enfermagem 
passou de 100, segundo dados do Cofen 
(Conselho Federal de Enfermagem). O 

número de casos já é maior do que nos Estados 
Unidos, país mais atingido pela pandemia do novo 
coronavírus. Lá, se contabiliza 91 mortes, de acordo 
com levantamento do NNU (National Nurses United).

 Em todo o mundo, cerca de 260 profissionais 
de enfermagem morreram, de acordo com o ICN 
(International Council of Nurses) e 90 mil estão 
infectados com a doença.

 Dos profissionais de enfermagem mortos 
pela Covid-19 no Brasil, entre  enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de 
enfermagem, 67% 
são mulheres.
 
 O Cofen 
mostra também 
que o número total 
de confirmados 
com a doença já 
passa de 3 mil 
profissionais.

 “É uma 
situação grave, 
que exige 
medidas imediatas 
para evitar o 
adoecimento em 
massa de profissionais, que pode ser catastrófico 
não apenas para os diretamente afetados, mas 
para o próprio sistema de Saúde”, diz Manoel Neri, 
presidente do Cofen.

 Na Espanha, segundo país com mais casos 
de Covid-19 no mundo, 50 profissionais de saúde 
morreram até dia 7 de maio, segundo a Organización 
Colegial de Enfermería, a entidade máxima que 
presenta os trabalhadores de enfermagem no país.

 “Já existem mais de 50 profissionais de 
saúde mortos pelo COVID-19. Pedimos a Fernando 
Simón [médico diretor do Centro de Coordenação 
e Alertas Sanitárias espanhol] e aqueles que estão 
na vanguarda desta crise de saúde, pelo menos 
o mesmo respeito, solidariedade e sensibilidade 
com os profissionais que os que são mostrados 
diariamente pelos cidadãos em suas janelas. Eles 

devem ser os primeiros a encorajar, parabenizar e 
agradecer por nosso trabalho quando colocamos 
nossas próprias vidas antes de salvar os doentes, 
algo que é pedido a muito poucos grupos”, disse o 
presidente da entidade, Florentino Perez.

 O ICN reuniu mais informações de suas 
Associações Nacionais de Enfermagem, que 
sugerem que pelo menos 90.000 profissionais de 
saúde foram infectados e mais de 260 enfermeiros 
morreram.

 O órgão, que reúne mais de 130 conselhos 
de enfermagem de diferentes países e que tem 
sede na Suíça, diz que falta transparência por parte 

dos governos 
sobre dados e 
informações da 
situação dos 
enfermeiros. 
Para a entidade, 
essa falha coloca 
mais enfermeiras 
e pacientes em 
perigo.

 “A falta de 
dados oficiais sobre 
infecções e mortes 
entre enfermeiros e 
outros profissionais 
de saúde é 
escandalosa. 

Enfermeiras e profissionais de saúde foram expostos 
a um risco maior devido à falta de EPI e à falta de 
preparação para essa pandemia. Como resultado, 
vimos taxas de infecção e, tragicamente, as mortes 
aumentam diariamente. A falha dos governos em 
coletar essas informações de maneira consistente 
significa que não temos os dados que seriam 
adicionados à ciência que poderiam melhorar as 
medidas de controle e prevenção de infecções e 
salvar a vida de outros profissionais de saúde”, disse 
o CEO do ICN, Howard Catton.

 No Brasil, somando com os suspeitos, a 
quantidade de casos reportados ao Cofen soma 11 
mil.
 A situação destes trabalhadores se agrava no 
Brasil pela postura do Governo Federal que entrega 
os servidores a propria sorte.  

*Fonte: Cofen 
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E      m tempos de Pandemia, mortes 
e incertezas, é comum que 
a humanidade busque uma 

saída próxima, uma solução rápida, 
para  questões complexas e ameaçadoras,  como a crise 
causada pela covid-19. Mas, questões complexas, pedem 
respostas do mesmo porte. 

 Pensar o Novo Coronavírus como um fenômeno 
desconectado de questões historicamente construídas 
pode nos causar danos ainda maiores que o próprio vírus. 

 A Saúde do Trabalhador, sempre foi negligenciada  
pelo sindicalismo. O trabalhador organizado sempre 
dedicou pouquíssima “energia” para as questões 
referentes à Saúde  do Trabalhador, que é o único bem 
que a Classe Trabalhadora de fato possui…

 Se a classe trabalhadora não é dona dos meios 
de produção, ela só pode vir ao Mercado, vender o único 
bem que verdadeiramente lhe pertence, a sua força de 
trabalho. Então, concluímos de imediato, que cuidar da 
saúde, segurança e bem estar no ambiente de trabalho, 
deveria estar no topo das prioridades dos movimentos 
sindicais organizados. Certo? Errado! Esta tem sido a 
pauta menos disputada pelos trabalhadores!
 
 Pena & Gomes, no livro Saúde, Trabalho e Direito, 
2011, nos brinda com uma análise do sofrimento do 
corpo humano no mundo do trabalho, desde a travessia 
do Atlântico, quando os Epi´s, eram constituídos para 
preservar o bem patrimonial do proprietário, o trabalhador 
escravizado. Um escravo que viesse a  óbito era um 
prejuízo  em dobro. Pois, se perdia uma propriedade e 
uma peça na linha de produção.

 Com as conquistas históricas da classe 
trabalhadora e o avanço tecnológico, trabalhadores 
deixaram de ser propriedade e passaram a vender sua  
força de trabalho, de forma que a saúde do trabalhador 
deixa de ser uma “preocupação” do detentor dos meios 
de produção, porque o trabalhador adoecido passa a ser 
facilmente substituído por outro “de melhor qualidade”.

 Investir, todas as nossas fichas de adoecimento 
e mortes por covid-19 somente em epi´s, é uma grande 
armadilha laborativa diante de um inimigo muito maior e 
perverso: O capitalismo excludente!

 A classe trabalhadora vem sendo sitiada em um 
abismo estruturante de morte. O avanço da extrema direita 
no mundo impõe uma encruzilhada perigosa e nociva a 
sobrevivência da espécie humana.
 
 Com essas pequenas reflexões, me licencio 
da diretoria de Saúde do Trabalhador  da FESEP/RJ, 
com todo grau e nível de saudosismo e agradecimentos 
possível, para buscar novas disputas sociais. Vamos ali, 
sem nunca deixar de estar aqui. A saúde do trabalhador é 
a pauta que nos unifica ! Simbora de luta!!!

M      eu nome é Caio 
Sampaio, e sou  
servidor púbico no 

município de Resende, Procurador da Fazenda, 
diretor sindical e atualmente ocupo uma cadeira de 
vereador no meu município.

 Iniciei minha militância ainda no movimento 
estudantil. Após me graduar em Direito, exerci 
advocacia em diversas entidades sindicais, inclusive 
representando o Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Resende , onde hoje sou filiado.  
 
 A eleição de servidores para os municípios, 
seja no cargo de vereador, seja no cargo de prefeito, é o 
plano estratégico da atual gestão da Federação, o que 
vai ao encontro da minha experiência pessoal política.   
 
 Como servidor, sindicalista e vereador, 
consigo compreender as necessidades das categorias 
e direcionar as minhas ações parlamentares para o 
esforço contínuo de resolução dessas demandas. 

 É preciso deixar claro, que melhorar as 
condições financeiras e de trabalho do servidor 
publico significa, automaticamente, melhorar para a 
população o nível de qualidade do serviço prestado.  
 
 Para além disso, também não tenho dúvida 
que a categoria mais bem preparada para os cargos 
políticos são os servidores, que pela natureza do seu 
trabalho, são conhecedores profundos da máquina 
pública e seu funcionamento, seja administrativo ou 
político . 

 Não obstante, ser sindicalista é uma 
vocação e uma escolha, que impõem ao servidor 
um comprometido estrutural com a classe e com a 
sociedade.

 É nosso papel enquanto liderança, através 
das entidades sindicais e dos mandatos, estimular 
a participação dos servidores públicos nos pleitos 
eleitorais. Esse espaço de poder precisa ser ocupado 
por pessoas capacitadas e comprometidas, e apenas 
esta ocupação de mandatos podera frear este projeto 
de Estado Minimo, que não tem como prioridade o 
serviço ao cidadão, mas o enriquecimento de grupos 
que utilizam o serviço público para gerar negócios e 
em nada contrubuiem com a população!
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MACAÉ
O MITO DOS EPI’S

CAIO SAMPAIO
RESENDE
DOS SINDICATOS AS 
CÂMARAS MUNICIPAIS 
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A      diferença da renda entre homens e mulheres 
continua sendo frequentemente capa de 
veículos de comunicação, e apesar da mulher 

alcançar níveis de formação mais avançados, e de 
atingirem cargos altos, ainda assim a renda bruta da 
mulher é 41,5% menor do que a dos homens.

 Quando entramos em uma universidade hoje 
encontramos a maioria das cadeiras ocupadas por 
mulheres, o que se repete nos cursos de mestrado 
e doutorado. São as mulheres que alcançam mais 
tempo de estudo. A mulher se prepara mais e melhor 
para executar as funções. Mesmo ocupando os 
mesmos cargos permanecem com os salários mais 
baixos. 

 Na política os níveis colocam o Brasil 
ainda mais atrás entre os países no Índice de 
Desenvolvimento de Gênero (IDG). Dos 166 países 
da lista, o Brasil está em 79°.  Apesar do Brasil ter 
conseguido grandes avanços ao longo dos séculos 
de sistema patriarcal, o país engatinha a caminho da 
igualdade de gênero. 

 Foi necessário a criação de leis para defender 
os direitos e a segurança das mulheres, que são 
seres humanos que comprovadamente chegam tão 
longe quanto qualquer homem. 

 Criamos leis para ter direito ao voto (1932), 
para sermos protegidas contra violência doméstica 
(Lei Maria da Penha – 2006), para qualificar o 
homicídio (Feminicídio – 2015), e para combater 
tantas violências que eram consideradas normais, 
e que ainda hoje diariamente tantas mulheres são 
expostas. 

 Para mudar efetivamente esses números é 
necessário que mais mulheres ocupem os espaços 
de decisão em nosso país. Essa deve ser uma meta a 
ser perseguida, e para isso nos mulheres precisamos 
acreditar mais no potencial que nós temos.

O      Congresso Nacional, ao aprovar a Lei 
Complementar nº 173/2020 - Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus, 

deixou brecha para que os prefeitos possam deixar 
de cumprir suas obrigações com os Regimes Próprios 
de Previdência dos Servidores, já que a lei proíbe à 
União de executar as dívidas dos municípios. A regra 
vale para contratos de refinanciamento de dívidas e 
parcelamento dos débitos previdenciários.

 Os servidores públicos, que já foram 
penalizados com congelamento salarial e aumento 
da alíquota previdenciária, agora se deparam com a 
possibilidade de um calote na previdência. 

 Sabemos que o Regime Próprio de 
Previdência é custeado em parte por contribuições 
dos trabalhadores e outra patronal, e que o cálculo 
atuarial, responsável por medir a saúde financeira 
do RPPS, é baseado na expectativa de receitas 
(contribuição do servidor e do município) e despesas 
(pagamento de benefícios de aposentadorias e 
pensões). A falta de pagamento dos parcelamentos, 
ou até da contribuição patronal, resultaria num 
prejuízo ainda maior para o RPPS, podendo 
até prejudicar o recebimento de benefícios de 
aposentadorias e pensões.

 Tomando como exemplo o Município de 
Valença, onde trabalho, hoje temos um déficit atuarial 
enorme, causado pela falta de repasses patronal e 
laboral, graças as mudanças na legislação e falta de 
fiscalização do Legislativo. Isso se repete em varios 
municipios. 

 Os sindicatos de servidores onde há 
RPPS devem estar atentos, pois a suspensão dos 
parcelamentos e contribuições previdenciárias 
devem ser aprovadas pelas Casas Legislativas 
de cada município, o que nos dá chance para um 
enfrentamento com grande chance de vitória contra 
essa medida absurda. Manter nossa categoria alerta 
e informada pode fazer toda a diferença.

 Diga “NÃO” ao calote na Previdência do 
Servidor!

SANDRA SILVA
MAGÉ
A REALIDADE NA 
DIFERENÇA SALARIAL 
ENTRE HOMENS E 
MULHERES

LUIZ FELIPE ALVES
VALENÇA
PROGRAMA DE 
ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS E O CALOTE NA 
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
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Público é aquilo que pertence ao povo, o que 
pertence a todos, à coletividade. Os cargos 
públicos são criados por lei, e quem paga o 

salário é toda a população, através dos impostos.  
 
 O servidor público, qualquer que seja sua 
formação ou função desempenhada, é um importante 
agente na construção social. Ao contrário das pessoas 
que desempenham cargos políticos, cargos de 
confiança ou que são servidores temporários, o servidor 
público permanece desempenhando sua função, 
permanentemente, tornando-se profundo conhecedor 
da gerência de prestação de serviços ao cidadão. 
 
 É importante sempre esclarecer que o servidor 

público não trabalha para os governos, ele trabalha para 
a população. Exatamente por essa questão central, existe 
a estabilidade para o servidor público concursado. Para 
que este possa exercer suas funções de forma técnica e 
independente. 
 
 A estabilidade dos servidores somente se 
justifica se ela assegura, de um lado, a continuidade 
e a eficiência da Administração Pública e, de outro, a 
legalidade e impessoalidade da gestão da coisa pública. 
 
 Com efeito, a responsabilidade do servidor 
público é muito maior do que se imagina, tornando-se um 
privilégio por tratar-se de agente transformador do Estado. 
A grande e avassaladora maioria dos servidores exercem 
com zelo as atribuições do cargo, observando todas as 
normas legais e regulamentares e merecem muito respeito 
e reconhecimento. 

 É necessário  valorizar o serviço público!
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10 de junho de 2020 - 14h - quarta-feira
Aula virtual

“Conjuntura Política e Sindical no Brasil e no Cenário internacional”
com o Filósofo e Historiador Thomas de Toledo.

18 de junho de 2020 - 14h - quinta-feira
Aula virtual

“Ideologia – Conceitos e Implicações”
com o Mestre em Filosofia Roberto Ponciano

  25 de junho de 2020 - 14h - quinta-feira 
Reunião com os pré-candidatos as eleições municipais ligados as

entidades sindicais filiadas a FESEP/RJ
Pauta: Estratégias Eleitorais e legislação

Com Ismael Lisboa, Secretário Geral do PDT/RJ
e Themistocles Barros, Assessor Jurídico da FESEP/RJ

Filiada a

30 anos de história, e muita luta pela frente!
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BELFORD ROXO
NUNCA FOI TÃO NECESSÁRIO 
VALORIZAR O SERVIÇO 
PÚBLICO!

PRÓXIMAS ATIVIDADES DA FESEP/RJ

08 de julho de 2020 - 14h - quarta-feira
Roda de conversa virtual

“Educação x Pandemia: Questões trabalhistas, pedagógicas
e de gestão, relativas aos profissionais da educação”

com o Professor José Carlos Madureira Siqueira

  15 de julho de 2020 - 14h - quarta-feira
Palestra RPPS

“O aumento de alíquota na previdência dos servidores”
com Luiz Felipe Ferreira Alves, e 

“Efeitos da Lei Complementar 173” 
com Luiz Claudio Silva de Azevedo
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