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

Projeto determina que seja aferida temperatura de servidores e transeuntes em 
Órgãos Públicos 

O Projeto de Lei 3398/20 determina que seja aferida a temperatura corporal de servidores e da população 
que transita pelas dependências de órgãos públicos. Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, 
as pessoas que apresentarem alterações receberão imediatamente equipamentos de proteção individual e 
serão encaminhadas para avaliação do estado de saúde.  
A deputada Dra. Soraya Manato (PSL-ES), autora do texto, ressalta que a medida é procedimento simples 
e de fácil implementação para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. “A aferição remota da 
temperatura corporal é procedimento seguro e realizado por meio de equipamento de custo acessível”, 
disse.  
Portaria publicada nesta sexta-feira (19) em conjunto pelos ministérios da Economia e da Saúde trata das 
medidas a serem tomadas para a prevenção ao coronavírus nos ambientes de trabalho. As medidas 
incluem “ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas 
compatíveis com a Covid-19”.  
 

Ministérios publicam medidas preventivas a serem adotadas no ambiente de trabalho 
Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (19), a Portaria Conjunta 20/2020, que 
estabelece as medidas necessárias a serem observadas pelas organizações visando à prevenção, controle e 
mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 em ambientes de trabalho, de forma a preservar a 
segurança e a saúde dos trabalhadores, os empregos e a atividade econômica. A Norma foi assinada pelo 
Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco e pelo ministro 
interino da Saúde, Eduardo Pazuello. As medidas previstas nesta portaria não se aplicam aos serviços de 
saúde, para os quais devem ser observadas as orientações e regulamentações específicas. 
Várias são as medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 em 
ambientes de trabalho trazidas pela Portaria, entre elas, a organização deve estabelecer e divulgar 
orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação 
dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho, que devem estar disponíveis para os 
trabalhadores e suas representações, quando solicitados e devem incluir medidas de prevenção nos 
ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, a exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, 
áreas de descanso, e no transporte de trabalhadores, quando fornecido pela organização; ações para 
identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a COVID-
19; procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma remota, 
sinais ou sintomas compatíveis com a COVID-19 ou contato com caso confirmado da COVID-19; e 
instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória. 
A organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais presenciais, por 
quatorze dias, nas seguintes situações: casos confirmados da COVID-19; casos suspeitos da COVID-19; ou 
contatantes de casos confirmados da COVID-19. A organização também deve manter registro atualizado, à 
disposição dos órgãos de fiscalização, com informações sobre trabalhadores por faixa etária; trabalhadores 
com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas a 
quadros mais graves da COVID-19,  não devendo ser especificada a doença, preservando-se o sigilo; casos 
suspeitos; casos confirmados; trabalhadores contatantes afastados; e medidas tomadas para a adequação 
dos ambientes de trabalho para a prevenção da COVID-19. 
A Portaria ainda determina que as organizações ficam obrigadas a fornecer máscaras cirúrgicas ou de 
tecido para todos os trabalhadores e seu uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que 



haja contato com outros trabalhadores ou público. As máscaras devem ser substituídas, no mínimo, a cada 
três horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas. 
A Portaria já está em vigor e produzirá efeitos até o término da declaração de emergência em saúde 
pública. 
 

Governo Bolsonaro já adotou 13 medidas para reduzir transparência no setor público 
Jair Bolsonaro já tomou 13 medidas para dificultar o acesso a informações. O governo federal tentou 
mudar duas vezes a Lei de Acesso à Informação, esconder pesquisas da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) 
sobre medicamentos e tirar os dados da violência policial do anuário sobre direitos humanos. Na pandemia, 
Bolsonaro tenta maquiar informações sobretudo sobre o número de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus e de mortes.  
Até a noite deste domingo (21), o número de infectados chegou a 1.086.990 pessoas, com  50.659 mortos, 
segundo levantamento feito por consórcio de veículos de imprensa. Em pleno auge da pandemia, o 
Ministério da Saúde passou a atrasar a divulgação dos dados da doença. Bolsonaro explicitou que o 
objetivo era impedir a divulgação dos números no considerado horário nobre da televisão.  
O governo também tentou mudar a metodologia de cálculo dos dados sobre a Covid-19 sem os números 
acumulados de casos e mortes, apenas com atualizações diárias. Mas foi obrigado a voltar atrás devido à 
reação política da sociedade. Essa falta de transparência, porém, é visível desde o início do governo, com 
tentativas de alterar a Lei de Acesso à Informação.  
 

Saiba como se prevenir contra a Covid-19 para a volta do trabalho presencial 
Apesar de não ter cumprido grande parte das seis orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para reabertura da economia, vários estados brasileiros já estão reabrindo lojas de ruas, shoppings, 
escritórios e fábricas expondo milhares de trabalhadores e trabalhadoras ao risco de contrair a Covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus. 
Um especialista da área da saúde orienta o trabalhador e a trabalhadora sobre os cuidados que devem 
tomar nos transportes coletivos e nos ambientes de trabalho para se prevenir contra a doença, já que no 
Brasil, prefeitos e governadores estão ignorando as orientações da OMS. 
Um país só pode reabrir a economia, segundo a OMS, se a transmissão do novo coronavírus estiver 
controlada; o sistema de saúde com capacidade de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos e rastrear 
todos os contatos; que os riscos de surtos estejam minimizados em contextos especiais, como unidades de 
saúde e asilos; que medidas preventivas estejam em vigor em locais de trabalho, escolas e outros lugares 
onde as pessoas precisam ir; que os riscos de importação de casos possam ser gerenciados; e que as 
comunidades estejam totalmente educadas, engajadas e capacitadas para se ajustarem à "nova norma”. 
“O que se monitora no Brasil é o fim da linha, a UTI, onde não tem mais como agir e a mortalidade é 
altíssima. Ao invés de proteger as pessoas, as autoridades estão fazendo teste com a vida para atender o 
empresariado e deixaram a população e os trabalhadores e trabalhadoras a mercê de seus próprios 
cuidados”, afirma o médico infectologista, Ulisses Strogoff de Matos, que deu as dicas sobre como se 
prevenir, que você vai conferir abaixo. 
O especialista alerta que as pessoas estão indo fazer compras, retornando ao trabalho e a rotina sem ter 
informações básicas de proteção e sem saber de fato os riscos que correm. Ele aponta também, a falta de 
responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL) e diz que ele é um dos principais problemas do 
país no combate ao coronavírus. 
“Tem muita gente que nem sabe usar a máscara corretamente e devido a inúmeras notícias falsas não 
acredita nas mortes e na letalidade do vírus. E ainda temos 30% da população (cerca de 70 milhões de 
pessoas) que apoiam e acreditam em tudo que Bolsonaro faz e fala e isso só piora ainda mais os impactos 
desta doença. E os governos estaduais e prefeitos no começo criticaram, mas agora estão dando a mão 
para ele. Tudo farinha do mesmo saco”, ressalta Ulisses. 
Preocupado com a vida e com a saúde da população e com os trabalhadores e trabalhadoras, que agora 
vão se arriscar mais, ao pegar o transporte coletivo, ficar ao menos 8 horas em lugares fechados e 
também tendo maior contato com o público, o médico infectologista dá dicas de cuidados e proteção. 
 

CONFIRA OS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER NESTA VOLTA AO TRABALHO 
 
Luvas, usar ou não usar? 
As luvas devem ser usadas somente pelos profissionais de saúde. Segundo dr. Ulisses, as luvas são 
infectadas assim como as mãos e é mais difícil higienizar a luva do que a mão. 



Uso de Máscaras 
Vários países do mundo estão voltando a fechar os comércios e até o restringindo o contato social devido a 
uma segunda onda de contágio da Covid-19. Um estudo recente da Universidade de Cambridge, no Reino 
Unido, oferece novas evidências de que as máscaras podem ser cruciais para evitar uma nova onda de 
infecções. 
No Brasil, vários estados já decretaram e aprovaram medidas obrigando o uso de máscaras caseiras e a 
nível federal, uma Lei neste contexto já foi aprovada na Câmara, no Senado e agora só falta sansão 
presidencial. 
Segundo Ulisses, é preciso usar a máscara de proteção, caseira ou descartável, e como em muitos estados 
têm decreto e leis é preciso que as empresas e comércios exijam e fiscalizem o uso correto deste 
equipamento que pode salvar vidas. 
E lógico, aponta ele, quando retirar e colocar é preciso higienizar as mãos com álcool em gel e ainda não 
tocar na parte frontal da máscara porque é na retirada que muitas pessoas são contaminadas. “E quando 
for tossir ou espirrar não é para tirar a máscara, porque são nas gotículas que saem que podem estar o 
vírus e a proteção é justamente para isto. Já vi casos em que o comércio teve que voltar a fechar porque 
todos os funcionários foram contaminados por não se protegerem e nem obrigar os clientes a usarem as 
máscaras de forma correta”, explica Ulisses. 
Por isso o médico alerta que não adianta usar máscara e deixar o nariz de fora, e também que ela [a 
máscara] não pode estar úmida e se for descartável precisa ser dispensada a cada duas horas. As 
máscaras de pano precisam ser lavadas com água e sabão e não podem ser usadas por mais de 4 horas, 
as pessoas precisam ter de 4 a 5 guardadas em sacos plásticos na bolsa para todo o tempo que for ficar 
fora. 
“E se o colega de trabalho não usar, é preciso que a chefia tome providências e a empresa precisa 
fiscalizar, porque e questão de saúde pública e segurança de trabalho. O não uso coloca todo mundo em 
risco e é um atentado contra seus colegas e a saúde no geral”, afirma. 
 
Álcool gel e higienização das mãos e locais de trabalho 
O uso de máscaras de proteção deve vir acompanhado com outras proteções, aponta o médico. O uso do 
álcool em gel e a higienização das mãos, em locais de trabalho e transportes coletivos são fundamentais. 
“Lavar as mãos com água e sabão inativa o vírus, manter higienizado com álcool as mesas de trabalho, os 
vagões de trens e ônibus e locais onde as pessoas colocam as mãos para se segurarem são medidas 
essenciais para o combate ao vírus”, ressalta o médico. 
 
Ventilação e o perigo do ar condicionado 
Ulisses também lembra a importância da ventilação natural nos ambientes de trabalho e também no 
transporte coletivo para evitar a proliferação do novo coronavírus. 
“É importante manter janelas e portas abertas para a ventilação do ambiente e ainda com todo mundo 
usando a máscara. A fala gera aerossol e muita gente falando num mesmo espaço o problema pode ser 
ainda maior”, disse o médico. 
Um estudo realizado por cientistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Guangzhou, na 
China, apresentou um dado alarmante: os aparelhos de ar-condicionado podem ser um veículo eficiente na 
propagação do vírus e a recomendação é de que haja ventilação natural, o que pode evitar a contaminação 
com as gotículas. 
 
Distanciamento 
Outra ação importante e que deve ser contínua e precisa, que aponta também neste estudo da China, é o 
distanciamento entre as pessoas de um metro e meio ou mais, mesmo com o uso das máscaras e com a 
higienização adequada. 
E este distanciamento é preciso acontecer em todos os lugares, afirma Ulisses. No local de trabalho, na fila 
do shopping, nas entradas e saídas do trabalho, nos refeitórios e no transporte coletivo. 
“No refeitório, mesmo nos hospitais, a gente vê que as pessoas relaxam no quesito segurança e é nessas 
horas que pode acontecer a contaminação. E é preciso ter limitação do número de passageiros no vagão 
ou no ônibus, tem que ter a ventilação natural e precisa ser higienizado o tempo todo. Se fizer isso 
regularmente pode tornar mais seguro para a vida dos usuários e dos trabalhadores”, afirma. 
 
Transporte Coletivo 



O uso do transporte público, inclusive, é uma grande preocupação dos médicos, sindicatos e até de órgãos 
da justiça do trabalho, porque não tem como evitar a aproximação entre as pessoas, o uso de máscaras 
não está sendo fiscalizado e até medidas de proteção entre os trabalhadores estão sendo desrespeitadas. 
“O transporte público é o segundo local com mais risco de contágio e pouco se fala nisso. Com a liberação 
dos comércios o número de usuários tem aumentado muito e o sindicato e até o dos condutores têm 
mantido a vigilância e cobrado medidas de proteção das empresas o tempo todo”, ressalta. 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) soltou uma nota técnica com orientações para evitar a exposição 
dos trabalhadores no ambiente de trabalho ao risco de contágio entre os usuários dos transportes 
coletivos, entre elas: a limpeza minuciosa diária no retorno do veículo para a garagem; higienização rápida 
das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, como roleta, bancos, balaústres, pega-mão, 
corrimão e apoios em geral, e dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão de crédito 
e débito), após cada utilização; sempre que possível, permitir os veículos circulando com janelas e alçapões 
de teto abertos para manter o ambiente arejado; limitação do número de passageiros transportados 
simultaneamente; 
A reabertura de grande parte dos estabelecimentos comerciais tem impacto direto na lotação do transporte 
público. Nosso objetivo é avaliar se esse retorno às atividades está sendo feito de forma segura para todos. 
 

Calendário de Atividades Virtuais 
➢ 23/06 – Reunião da Comissão Nacional dos Empregados da Conab; 

           -  Reunião sobre a Calculadora do Dieese; 
➢ 25/06 – Seminário sobre o Decreto nº 10.328/2020. 

 

QUANDO UM GUERREIRO SE VAI 

 
" Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam 
muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. 
Os versos de Bertold Brecht expressam o que sentimos hoje. Hoje um guerreiro imprescindível nos deixou. 
Josias Macedo, um guerreiro das justas lutas, das causas solidárias, dos direitos, da fraternidade, da 
solidariedade, da paz. 
Partiu. Continuaremos  a ser sua voz e seus gestos. O SINDSEP-MG, sindicato que ele dedicou generosos 
anos de sua vida, como militante e dirigente esta triste. A saudade dele dói em nós. Suas marcas estão em 
tudo e em todos nós. 
A dor nos acompanhará em todas as nossas lutas, mas transformaremos a dor e o luto em luta, em 
resistência, nestes tempos sombrios. A indignação será nossa melhor homenagem ao imprescindível e 
querido Josias. Seguiremos. Você nunca nos abandonará. Josias, presente ". 

20/06/2020. 
Do amigo Helder Molina, 

Para os amigos e as amigas do SINDSEP-MG 


