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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - AGOSTO - 2020 

Entidades, parlamentares e especialistas repudiam dados do Instituto Millenium 
Os números inconsistentes sobre funcionalismo público e investimentos sociais apresentados pelo Instituto 
Millenium, divulgados pelo Jornal Nacional na segunda-feira, 10, repercutiram no debate público. 
Entidades, parlamentares e especialistas repudiaram os dados e reforçaram estatísticas que se contrapõem 
ao estudo da empresa que tem o ministro Paulo Guedes entre seus fundadores. Para a oposição, é clara a 
intenção de desinformar a população brasileira para construir apoio alienado à proposta de reforma 
administrativa e privatizações que o governo quer executar. 
A Condsef/Fenadsef divulgou nota sobre o caso. A Internacional dos Serviços Públicos (ISP) 
também contestou a reportagem. Em vídeo, o Secretário-geral da Confederação, Sérgio Ronaldo da Silva, 
afirmou que os dados são fictícios, pois misturam categorias e esferas distintas. O objetivo, para ele, é criar 
confusão para jogar a população contra servidores públicos, que estão engajados na linha de frente de 
combate à pandemia do novo coronavírus. 
Sérgio reforça que a categoria de servidores públicos da União está sucateada, com salários congelados há 
mais de três anos, sem investimentos em estrutura e com centenas de cargos vagos, que não vislumbram 
concursos de reposição por vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Apresentando a realidade 
como ela é, o dirigente sindical derruba os argumentos do Instituto Millenium. Assista: 
O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, Professor Israel Batista (PV-DF), 
também se pronunciou, destacando incorreções do estudo com relação ao funcionalismo público. Para o 
deputado federal, gastos com Saúde e Educação envolvem necessariamente despesa com pessoal. O 
parlamentar reforça o dado do Atlas do Estado Brasileiro, realizado pelo Ipea, que mostra que a 
quantidade de servidores federais é a mesma há trinta anos, apesar do aumento populacional.  
"Não podemos nos basear em informações distorcidas. Precisamos buscar o aperfeiçoamento do serviço 
público, buscando melhoria do atendimento à população", disse.  
Na área de Meio Ambiente, a carência de pessoal especializado é uma realidade dura. Em vídeo, o 
presidente da Ascema Nacional, Denis Rivas, destaca que há, atualmente, cerca de 1.300 vagas sem 
preenchimento no Instituto Chico Mendes. O Ibama também sofre com o mesmo esvaziamento de pessoal. 
Para Rivas, é o patrimônio ambiental brasileiro que sofre com isso.  
"Os problemas [ambientais] só serão combatidos com a contratação de novos servidores, para dar 
resposta aos crimes ambientais que avançam descontroladamente no País", afirma. Assista: 
O setor de Ciência e Tecnologia, responsável pelas pesquisas urgentes de combate ao novo coronavírus, 
cujos resultados são aguardados pela população com ansiedade, também enfrenta realidade de 
precarização dos serviços, conforme explica o presidente do SindGCT, Roberto Muniz. "Não procede que o 
Brasil seja uma máquina inchada", afirma. 
Para Muniz, a falta de pessoal prejudica a implementação de pesquisas de enfrentamento à pandemia. 
"Não somos marajás. Para cumprir melhor nossas funções, precisamos de mais gente e mais recursos. 
Assim o Brasil poderá crescer", completa. Assista: 
Todos os vídeos foram enviados à produção do Jornal Nacional para divulgação do contraponto à matéria 
do Instituto Millenium, mas não foi dado espaço para as contestações na última edição do noticiário. 
 

Saiba como enquadrar a Covid-19 como doença do trabalho e garanta seus direitos 
A Frente Ampla em Defesa da Saúde de Trabalhadores, da qual a CUT faz parte, alerta: o reconhecimento 
e a notificação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, como doença do trabalho são 
fundamentais para que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham acesso a direitos e também contribuir 
com a Vigilância em Saúde do Trabalhador.  



A Justiça do Trabalho garante que serão considerados como doenças do trabalho casos de Covid-19 
pregressos, aqueles com diagnóstico ou suspeita reconhecidos por um médico, e os assintomáticos com 
teste para o coronavírus positivo. 
 
Por que isso é importante 
Os servidores públicos e os trabalhadores do setor privado têm direitos  diferentes, e por isso devem ter 
suas doenças registradas como relacionadas ao trabalho nos órgãos previdenciários, por meio dos 
instrumentos definidos em cada caso. 
Os trabalhadores da iniciativa privada, contribuintes do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), têm direito ao auxílio-doença e um ano de estabilidade no emprego, em 
caso de afastamento por mais de 15 dias, e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) durante o período de inatividade laboral. 
Para isso é preciso que seja preenchida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nos casos de 
suspeita de Covid-19 ou confirmação da doença. Nos casos de diagnóstico de Covid-19 devem ser 
preenchidos com  os códigos a seguir: U07.1 – Covid-19, vírus identificado ou U07.2 Covid-19, vírus não 
identificado (OMS, 2020a). 
No caso dos servidores públicos, o reconhecimento e a notificação dependem de leis e normas 
estabelecidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Em caso de dúvida, o servidor deve procurar 
o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) da região em que mora. 
 
Sindicatos podem ajudar  
Os sindicatos podem ajudar o trabalhador ou a trabalhadora  contaminado pela Covid-19 a ter reconhecida 
e notificada a contaminação  como doença do trabalho para que possam ter os direitos previdenciários 
reconhecidos  e ainda se precaver com problemas futuros. Já que há possibilidades da Covid-19 deixar 
sequelas. 
Essa é a orientação da Secretaria Nacional da Saúde do Trabalhador (SNST) da CUT, que tem feito debates 
e materiais educativos sobre a emissão da CAT, documento exigido pelo INSS para dar entrada no pedido 
de auxílio-doença. A Central realizou uma oficina sobre a Covid-19 relacionada ao trabalho para dirigentes 
sindicais e elaborou um cartilha sobre “Diretrizes para a Saúde e Segurança dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras nos Locais de Trabalho Durante a Pandemia”.  
“Desde o início da pandemia nós estamos trabalhando com a relação entre Covid-19 e doença do trabalho 
e inclusive fizemos infográficos sobre a emissão do CAT e realizamos oficinas com informações de como 
reconhecer e notificar estes casos. Nosso objetivo é que todos os sindicatos atuem junto aos trabalhadores 
e trabalhadoras, já que muitas empresas estão se negando ao preenchimento do CAT”, afirmou a 
secretária da SNST/CUT, Madalena Margarida da Silva. 
 
Quem deve preencher a CAT 
O artigo 22 da Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, 
determina que a emissão da CAT é de responsabilidade da empresa, mas permite que, em caso de uma 
negativa, a comunicação pode ser formalizada pelo próprio acidentado, seus dependentes, a entidade 
sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública pelo site do INSS.  
Isso serve para o trabalhador ou a trabalhadora que está presencialmente executando suas atividades 
laborais ou em sistema hibrido, revezando entre casa e local de trabalho, no serviço essencial ou não, e 
forem contaminados pela Covid-19. 
Outro artigo da Lei nº 8.213/91, nº19, diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa. Ou seja, além do acidente de trabalho propriamente dito, as doenças 
profissionais e as doenças ocupacionais, também conhecidas como doenças do trabalho, equiparam-se a 
acidentes de trabalho, inclusive no caso de Covid-19, indepentemente do local onde o trabalhador foi 
contaminado, que na maioria dos casos é impossível saber. 
A médica e pesquisadora em saúde do trabalho, Maria Maeno, explica que situações comuns do cotidiano 
podem expor as pessoas ao vírus SARS-Cov2 porque a infecção é pelo contato inter-humano com pessoas 
infectadas, sintomáticas e assintomáticas, e pelo contato humano-superfície que tenham a presença do 
vírus. 
 “Se a pessoa está se locomovendo até o trabalho não tem como saber onde pegou, se foi no transporte, 
no elevador, na mesa ou no computador do trabalho, que muitas vezes são compartilhados, ou se foi 
infectado por um colega de trabalho que pode estar assintomático. E é por isso que no ponto de vista de 



direitos sociais esta doença pode ser considerada do trabalho”, afirma a médica, que ressalta: “E isso tudo 
vale para qualquer trabalhador, com vínculo empregatício ou não, do setor privado ou público”. 
A Frente Ampla em Defesa da Saúde dos trabalhadores produziu um fluxograma de reconhecimento e 
notificação da Covid-19 relacionada ao trabalho, adotando o diagnóstico clínico definido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que recomenda o uso do CID U07.2 para notificação de casos sem confirmação 
laboratorial, com sinais e sintomas que incluem febre ou calafrios, tosse, falta de ar, cansaço, dores no 
corpo ou mialgia, cefaleia, perda de olfato ou paladar, dor de garganta, congestão nasal ou coriza, náuseas 
ou vômitos e diarreia. 
Os casos de Covid-19 são mais detectados nos profissionais de saúde, como técnico de enfermagem, 
enfermeiros, médicos, agentes comunitários, entre outros. Mas há diversas possibilidades e categorias que 
também se arriscam em seus trabalhos.  
“A gente amplia o entendimento de nexo causal para além da causa e efeito, porque a Covid-19 é uma 
doença infectocontagiosa e é complicada esta relação. A gente parte da pergunta : por que não considerar 
doença de trabalho quando a gente tem alguns casos demonstrado por pesquisas de contaminação no 
exercício do trabalho, como caixa de supermercado, entregadores de aplicativos e coletores de lixo, entre 
outros? “questiona o perito judicial trabalhista, professor e pós-doutorando pela UNIFESP, Bruno 
Chapadeiro. 
Ele cita também a jurisprudência do Superior Tribunal Federal, que compreendeu a possibilidade deste 
nexo de causalidade e o entendimento do Ministério Público do Trabalho (MPT) favorável ao trabalhador. 
Como dá entrada no auxílio-doença 
Não há procedimento administrativo diferenciado para dar entrada no auxilio-doença neste caso 
relacionado ao trabalho, explicou, em nota conjunta, o INSS e a Secretaria de Previdência, responsável 
pela Perícia Médica Federal. 
As orientações e as informações sobre a documentação necessária para o preenchimento do CAT estão 
disponíveis no site do INSS e a caracterização técnica do acidente do trabalho é feita mediante o 
reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, quando da realização da perícia médica.   
Por se tratar de pagamento excepcional e com as agências do INSS fechadas devido à pandemia, pode ser 
requerida pelo trabalhador ou trabalhadora a antecipação de um salário mínimo para o auxílio doença, 
conforme a Portaria Conjunta nº 9.381, publicada em abril no Diário Oficial da União. E depois que ele 
passar pela perícia médica presencial, a antecipação poderá ser convertida em auxílio temporário por 
acidente de trabalho, desde que existente o nexo entre o trabalho e o agravo. 
 
Passo a passo para preenchimento do CAT 
O Blog segurança do trabalho publicou o passo a passo para o preenchimento da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT). 
 

Manual de conduta: regras observadas no trabalho presencial são as mesmas para o 
trabalho remoto 

 O Manual de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal reforça que todas as condutas 
adequadas e vedadas ali dispostas para o trabalho presencial devem ser aplicadas também no trabalho 
remoto. Da mesma forma, devem ser observadas as demais normas de cunho ético e disciplinar, tais como 
a Lei n° 8.112, de1990 – que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais – e o Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Todas essas regras permanecem 
vigentes para a nova modalidade de trabalho.  
O trabalho remoto já é realidade em alguns órgãos e, com a situação de pandemia decretada no país, vem 
sendo amplamente utilizado na Administração Pública Federal. Inclusive, é uma das medidas de 
enfrentamento da pandemia publicadas pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério 
da Economia, na Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020.  
Para o período pós-pandemia, as regras do teletrabalho estão previstas na Instrução Normativa nº 65, 
publicada no dia 31 de julho de 2020, que entrará em vigor no próximo dia 1º de setembro. O processo 
poderá ser acompanhado pelos cidadãos e oferecerá controle efetivo de todas as entregas, por meio de um 
sistema informatizado. Os resultados serão disponibilizados em sítio eletrônico e os dados, atualizados 
semanalmente.  
Um dos objetivos do Manual, portanto, é reforçar que, apesar da mudança na modalidade de trabalho, a 
legislação e as obrigações permanecem as mesmas para todos os agentes públicos, com especial destaque 
para algumas características próprias do trabalho remoto. Com um capítulo exclusivo sobre o assunto, o 
Manual cita as condutas esperadas do agente público que está desenvolvendo suas atividades em casa, de 



maneira que também sejam assegurados a integridade e o desempenho ético no serviço público prestado à 
distância:  
a) estar disponível nos horários ajustados e comprometido com as entregas pactuadas;  
b) não agir de maneira desidiosa, desatenta ou descompromissada;  
c) responder aos contatos de sua chefia dentro do horário da jornada de trabalho;  
d) não exercer qualquer atividade incompatível com o exercício do cargo ou função no horário de 
trabalho;  
e) zelar pela segurança dos dados e informações transmitidas e compartilhadas; e  
f) adotar postura adequada e profissional durante a realização de videoconferências e reuniões virtuais.  
Atualmente, cerca de 70 mil servidores e empregados públicos federais estão em trabalho remoto. Isso 
representa metade da força de trabalho da Administração Pública Federal. Os dados não incluem as 
instituições federais de ensino que, por suas características particulares, têm seus dados publicados 
separadamente pelo Portal do MEC. 
Lançado no início de julho pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, o Manual de Conduta do 
Agente Público Civil do Poder Executivo Federal orienta os servidores da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, sobre condutas esperadas e inadequadas no exercício de suas atribuições. 

 
ANS obriga planos de saúde a incluírem teste sorológico da Covid-19 

A Resolução Normativa 460/2020, que altera a Resolução Normativa – RN nº 428, de 07 de novembro de 
2017, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, 
para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes sorológicos para infecção pelo 
Coronavírus e revoga a Resolução Normativa – RN nº 458, de 26 de julho de 2020, foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (14). 
De acordo com a Resolução, poderão realizar o teste sorológico pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a partir do oitavo dia do início dos sintomas, além de crianças 
ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória pós-infecção pelo 
coronavírus. 
Por outro lado, estarão excluídos da realização obrigatória do exame pacientes que já tenham RT-PCR 
prévio positivo para coronavírus; pacientes que já tenham realizado o teste sorológico, com resultado 
positivo; pacientes que tenham realizado o teste sorológico, com resultado negativo, há menos de 1 
semana, exceto para crianças e adolescentes com quadro suspeito. Também estarão excluídos a realização 
de testes rápidos; pacientes cuja prescrição tem finalidade de rastreamento, retorno ao trabalho, pré-
operatório, controle de cura ou contato próximo/domiciliar com caso confirmado, e verificação de 
imunidade pós-vacinal. 
Segundo a ANS e, conforme o anexo II da Resolução, as definições para Síndrome Gripal e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave são as seguintes: 
Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos 
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças: além dos itens anteriores considera-se 
também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos: deve-se considerar 
também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, 
irritabilidade e inapetência. 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto 
respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 
coloração azulada dos lábios ou rosto. Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de 
asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 


