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Quarta-feira  

O Sindsep/MA convoca 
os seguintes filiados para com-
parecerem à sede do sindicato 
munidos de seus documentos 
pessoais para tratarem de as-
sunto de seu interesse. 

Maria Luiza Gomes Serrão 
Maria Luiza de Lima Carvalho 
Maria Luiza Ferreira Santos 
Maria Luiza Silva 
Maria Loudiney Ferreira Carneiro 
Maria Madalena Maximo Diniz 
Maria Madalena Moreira Silva 
Maria Leir de Matos Moreira 
Maria Lima das Chagas 
Maria Raimunda Costa Santos 
Lilian Patricia de Aguiar Viana 
Maria Ozana Moreira do Nascimento 
Maria Olimpia Penha Viegas 
Maria Olimpia Alves dos Santos 
Maria Nasareth Luz 
Maria Minolda de Paula Pinto Cruz 
Maria Marcy Milhomem de Sousa 
Maria Madalena Santos dos Santos 
Maria Raimunda Ferreira da Silva 
Maria Raimunda Lopes Espindola 
Maria Raimunda Mendes P. dos Santos 
Lielza Ribeiro 
Saraya Cristina de Aguiar Viana Mendes 
Maria Raimunda Amaral Barros 
Maria Raimunda Pereira Mourão 

 

A Executiva Nacional da 
CUT lançou, nesta terça-feira 
(16), a Plataforma Emergencial 
“Em Defesa da Vida Trabalho e 
Renda, Saúde, Soberania Ali-
mentar e Moradia”, com uma 
série de propostas para o enfrenta-
mento à crise econômica e a 
emergência sanitária provocada 
pela pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19). 

Entre as propostas, que a 
direção da Central vem debatendo 
desde março, quando a Organiza-
ção Mundial da Sáude (OMS) de-
cretou a pandemia, estão a criação 
da fila única de acesso aos leitos 
de UTI públicos e privados, a ga-
rantia dos Equipamentos de Prote-
ção Individual e Coletivos (EPIs e 
EPCs) adequados e em quantida-
de suficiente para os trabalhadores 
dos serviços essenciais, especial-
mente os da saúde, com contrata-
ção imediata dos aprovados em 
concursos, afastamento de todos 

os trabalhadores do grupo de risco 
de serviços essenciais e medidas 
de proteção à família dos trabalha-
dores e trabalhadoras dos serviços 
essenciais. 

A Plataforma da CUT des-
taca a importância do Estado e de 
todos os seus instrumentos dispo-
níveis, como bancos públicos e de 
desenvolvimento, estatais, as polí-
ticas públicas de seguridade social 
e da proteção ao trabalhador, co-
mo ferramentas para proteção da 
vida, saúde, garantia de emprego e 
renda para os trabalhadores e tra-
balhadoras; lista outras ações de 
enfrentamento a pandemia que 
estão sendo feitas em conjunto 
com outras centrais sindicais e 
com as frentes Povo Sem Medo e 
Brasil Popular e, ainda os apoios à 
plataforma do campo, a carta 
aberta do Observatório Nacional 
dos Direitos à Água e ao Sanea-
mento (ONDAS). 

Fonte: cut.org.br/noticias 

 

www.cut.org.br/editoria/coronavirus  
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Governo registra 49% de servidores em traba-
lho remoto e 975 casos de coronavírus 

A Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal (SGP) 
do Ministério da Economia 
atualizou as informações da 
pesquisa sobre o trabalho re-
moto e casos confirmados da 
covid-19 no Poder Executivo 
Federal civil. Dados coletados 
na semana de 1º a 5 de junho 
apontam 80.986 servidores pú-
blicos federais civis trabalhan-
do em casa, o que representa 
49% da força de trabalho. Os 
casos confirmados da covid-19 
registrados no sistema são 
97,5, informa o ministério. 

Os números não incluem 
as instituições que compõem a 

Rede Federal de Educação (REF) 
do Ministério da Educação. Para 
os demais órgãos da administra-
ção pública, mais da metade 
(55%) das unidades administrati-
vas de gestão de pessoas encami-
nharam os dados à SGP referentes 
à semana de 1º a 5 de junho. Esta 
parcela representa 165.439 servi-
dores ativos, ou 60% dos servido-
res públicos federais, sem contar a 
Rede Federal de Educação. 

 
Instituições Federais de Ensino 

A Secretaria destaca que, 
pelas características particulares 
de autonomia das instituições da 
Rede Federal de Educação 

(universidades, institutos e de-
mais instituições de ensino fe-
deral), o Ministério da Educa-
ção divulga o retrato da situa-
ção delas no Portal do MEC. 
Esse painel geral, atualizado 
pelas próprias universidades e 
institutos federais, mostra 
276.829 servidores da Rede 
Federal de Educação, ou 94% 
do total, em trabalho remoto. 

Em todo o Poder Execu-
tivo Federal Civil, portanto, o 
número de servidores públicos 
em trabalho remoto é de 
357.815, o que representa 63% 
da força de trabalho. 

Sinfa-RJ 

 

 


