Ofício nº 25/2020

Aracaju, 25 de junho de 2020

Excelentíssimo Senhor
Doutor Eduardo Barreto d’Ávila Fontes
Procurador-Geral de Justiça de Sergipe
Nesta.
Assunto: Solicitação de testagem dos servidores e servidoras do MPSE e
análise do protocolo de Saúde para o retorno às atividades presenciais.
Sr. Procurador-geral,
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SERGIPE – SINDSEMP-SE, pessoa jurídica de direito privado,
vem perante Vossa Excelência expor informações e requerer sobre o retorno
das atividades presenciais.
É fato que na última reunião do Colégio de Procuradores de Justiça foi
aprovada a Resolução n° 012/2020, que disciplinou as regras para o retorno
das atividades presenciais do Ministério Público do Estado de Sergipe.
Por sua vez, considerando que o estado de Sergipe ainda se encontra
numa curva de crescimento de infectados e óbitos causados pela doença
COVID-19, conforme demonstrado pelos últimos boletins epidemiológicos
divulgados pelo Governo do Estado de Sergipe, torna-se necessário o
aprimoramento dos protocolos de segurança antes do retorno das atividades
presenciais.
Neste sentido, pensando na saúde dos servidores e servidoras da
instituição, a Diretoria

do SINDSEMP-SE reforça a necessidade

de

prolongamento do período de home office integral implementado pela
Administração Superior, uma vez que não há indicativo de decréscimo da curva
de contágio no estado.

É sabido que países que obtiveram sucesso no combate ao avanço da
pandemia o fizeram após seguirem protocolos da Organização Mundial de
Saúde e outras recomendações científicas que apontam que uma flexibilização
responsável do distanciamento é indicada apenas quando há curva
decrescente de novos casos diários por pelo menos 14 (catorze) dias.
Por outro lado, em caso de retorno das atividades presenciais, a
Diretoria do SINDSEMP-SE entende que é necessário verificar o quadro de
saúde dos servidores públicos da instituição, razão pela qual solicita a
testagem, por meio do exame de sorologia IGG/IGM de todos os
servidores públicos do Ministério Público do Estado de Sergipe, para fins
estatísticos, e de testagem PCR em casos específicos, a fim de minimizar
a possibilidade de contágio com o retorno das atividades presenciais na
instituição.
Neste caminho, o SINDSEMP-SE sugere a realização de um
convênio/parceria do Ministério Público Estadual com a Universidade
Federal de Sergipe (UFS) para realizar os testes rápidos de Covid-19 junto
aos servidores da instituição, tendo em vista que a UFS realiza parcerias
com outros entes estatais para realização de testes em servidores públicos, a
exemplo do Tribunal de Justiça de Sergipe.
No

mais,

considerando

a

necessidade

de

interlocução

da

Administração Superior com os servidores públicos do Ministério Público do
Estado de Sergipe para debater sobre as medidas de prevenção ao COVID-19
dentro da instituição, a Diretoria do SINDSEMP-SE solicita, mais uma vez, a
participação de um representante dos servidores no gabinete de crise do
MPSE para sugerir outras medidas para prevenção comunitária da COVID19, bem como melhorias no protocolo de retorno das atividades
presenciais.
Por fim, a Diretoria do SINDSEMP-SE solicita a Vossa Excelência o
esclarecimento sobre o protocolo de retorno às atividades presenciais no tópico
referente à climatização dos ambientes de trabalho, considerando que há uma

determinação para desligar os aparelhos de ar condicionado das salas dos
locais de trabalho do Ministério Público, fato este que compromete as
condições salubres do local de trabalho.
Atenciosamente.
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