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RELATÓRIO DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DO IPHAN 

 

Dia 25/08/2020. 

Virtual Plataforma Zoom, às 19 horas 

 

Sérgio Ronaldo informou que a reunião agendada com a presidência do IPHAN para quarta-feira, dia 26, foi 

desmarcada por causa do decreto que coloca a Secretaria de Cultura como supervisora das vinculadas ao 

Ministério do Turismo. Foi feita a solicitação da reunião para ser em conjunta, mas essa semana não tem 

agenda, a presidência do Instituto vai aguardar a sinalização da Secretaria Especial da Cultura para remarcar. 

Também perguntaram se será presencial, informamos que será virtual, pois temos representante do todo o 

país. 

Depois dos informes foi feito uma avaliação da autonomia do IPHAN da postura do governo em festejar que o 

Brasil venceu o COVID 19.O governo continua negando o risco da pandemia, que vai de desencontro com a 

visão científica. 

O comando reforçou que o Instituto pode definir sem a posição da Secretaria, tem autonomia, o risco do 

retorno ao trabalho presencial, o número de pessoas que podem portar a infecção principalmente nos 

transportes públicos, o nível de aglomeração esperado nos ambientes e a chance de haver pessoas com a 

infecção no local. O trabalho em casa garante a integridade física dos trabalhadores e também tem um 

número menor de pessoas circulando. 

Reforçando a importância do processo de mobilização e continuidade do debate da greve sanitária para 

garantir o trabalho em casa e em defesa da vida, orientamos: 

 Assembleias de mobilização virtuais em todos os estados e DF: 

 Enviar ofícios à Presidência do IPHAN e à Secretaria Especial de Cultura para garantir a continuidade do 

trabalho remoto e abertura de negociação com a CONDSEF/FENADSEF e o coletivo nacional do IPHAN; 

 Entrar em contato com a ASFOC (entidade representativa dos trabalhadores da FIOCRUZ) e solicitar a 

panorama do COVID 19 e as recomendações científicas para garantir a saúde dos trabalhadores; 

 Manter a campanha em defesa do trabalho em casa e a greve sanitária. 

 

Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. 
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