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Quinta-feira  

O programa semanal “Sindsep Entrevista”, traz na estreia o dire-
tor de Comunicação do Sindsep/MA e o secretário de finanças da 
Condsef  Pedro Armengol, com o tema “As mudanças no mundo do 
trabalho e a retirada de direitos, pós crise financeira de 2008. 

O SINDSEP ENTREVISTA irá ao ar todas as sextas feiras às 10 
da manhã e será transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista” estreia nesta sexta-feira  

Bolsonaro comete crime ao revogar portaria que 
incluía Covid como doença ocupacional 

 
No Brasil já são quase qua-

tro milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras contagiados pelo 
novo coronavírus (Covid-19) e 
mais de 122 mil mortos até esta 
quarta-feira (2). Mas, em vez de 
se preocupar com a vida dos mais 
de 209 milhões de brasileiros, 
Jair Bolsonaro (ex-PSL) se preo-
cupa mais uma vez em proteger o 
empresariado. 

Em menos de 24 horas, o 
governo revogou uma portaria 
do Ministério da Saúde que in-
cluía a Covid-19 na Lista de 
Doenças Relacionadas ao Tra-
balho (LDRT). Com a classifi-
cação do novo coronavírus co-
mo doença ocupacional, o tra-
balhador teria uma série de pro-
teções, que agora foram revoga-
das.  

O descaso de Jair Bolsonaro 
diante dos acordos construídos jun-
to com sua própria equipe de go-
verno tem se tornado parte da sua 
forma de governar. Ele já descum-
priu acordos feitos com o Congres-
so Nacional, como no caso da am-
pliação das categorias que teriam 
direito ao auxílio emergencial e 
outras medidas que beneficiavam a 
classe trabalhadora. 

A revogação da Portaria nº 
2.309/20, lançada na última terça
-feira, 1º de setembro, que atuali-
zava a Lista de Doenças Relacio-
nadas ao Trabalho, incluindo a 
Covid-19 no rol de doenças ocu-
pacionais, foi feita por meio da 
nova Portaria nº 2.345/20, assina-
da pelo ministro interino da Saú-
de, general Eduardo Pazuello, 
ontem, 2.  
- o trabalhador, segurado pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS), que fosse afastado por mais 
de 15 dias teria direito a sacar o 
FGTS proporcional aos dias de li-
cença. Ele também poderia ter esta-

bilidade no emprego por um ano; 
- o trabalhador poderia pedir in-
denização para ele ou para seus 
familiares, por danos morais e 
materiais às empresas, nos casos 
mais graves da doença; 
-  o auxílio-doença fixado em 60% 
do valor das contribuições da Pre-

vidência e mais 2% ao ano para 
homens que contribuíram por 20 
anos e mulheres por 15 anos, vol-
taria a ser de 100%, já que a conta-
minação pela Covid-19 seria  en-
quadrada como “benefício aciden-
tário”. 

Fonte: CUT 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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30 anos: 
Condsef recebe homenagem em forma de Cordel 

 

Em comemoração aos 30 anos da Condsef, o querido Geraldo Costa, nosso filiado e hoje inte-
grante do conselho fiscal do Sintsef Ceará nos presenteou com um lindo verso em cordel.  

Por Geraldo Costa – CEARÁ 

Foi no ano de mil e novecentos e noventa 
Junto a um Congresso de servidores federais 
Uma porção de companheiros se juntou 
Num desejo de comungarem a luta e a paz 
Para criarem uma forte CONFEDERAÇÃO 
Dentro de um clima político de quem faz 
 
Começaram a traçar metas e planos 
Na intenção de criarem um grande defensor 
Pra durante o cotidiano trabalhar, 
Com muita coragem, fé e vigor, 
Na condução de um momento consistente 
Em defesa do povo trabalhador 
 
Foi em Brasília que a CONDSEF foi criada, 
Em meio às pessoas fortes e guerreiras 
As quais iniciaram a grande e imensa batalha 
De maneira incansável e sem brincadeiras 
Para que os SINDICATOS ganhassem confiança 
E avançassem na lida de forma altaneira 
  
O que a CONDSEF foi ontem ainda interessa 
Porque a sua origem foi muito gratificante 
Podemos até então compará-la 
Como se ela fosse entre todos um  gigante 
Avançando em defesa da nossa classe 
Ajudando a seguirmos adiante 
 
Sua estrutura de treze Departamentos 
E cinco empresas públicas de livre organização 
Desenvolveram o projeto e concentraram 
Num esforço de luta e de ação 
O desejo de defenderem os trabalhadores 
Pois é essa a sua intenção 

Em junho de mil novecentos e noventa e seis 
Passou a ser bastante conhecida 
Como uma forte Confederação 
Formada com gente destemida 
No intuito de defender os trabalhadores 
Pois a mesma foi também reconhecida 
 
Com bastante êxito e plena liberdade 
A nossa importante Confederação 
Desenvolveu a sua engrenagem 
Com desvelo, coragem e união, 
E hoje ela se acha concentrada 
Como um ente social e de ação 
 
E mais recente veio a FENADSEF 
No ano de dois mil e dezesseis 
E para ser mais preciso e consciente 
Foi exatamente no dia seis 
Que o Diário Oficial da União 
Em setembro foi exatamente o mês. 
 
Com o seu vínculo Jurídico perfeito 
A entidade trabalhando pra valer 
Pois o seu objetivo principal 
É o servidor público defender 
Com trabalho e determinação 
Ela faz a coisa acontecer 
 
Portanto o dever é comemorar 
Tantos anos de trabalho e de ação 
CONDSEF/FENADSEF entidades 
No trabalho conjuntos elas são 
Uma família feliz e determinada 
Ajudando a construir nossa Nação. 


