Ofício 58/2020
Brasília-DF, 06 de abril de 2020.

Ao Senhor
Ademir Lapa ( ademir.lapa@saude.gov.br )
Coordenador Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde
Brasília/DF

Assunto: suspensão da avaliação de desempenho

Prezado Senhor,
A Diretoria Colegiada da FENASPS – entidade com sede e foro no Setor de Diversões Sul
(SDS), Edifício Venâncio V, térreo, loja 28, Brasília/DF, entidade representativa dos servidores da
Carreira do Seguro, Seguridade Social e ANVISA, vem através do presente expor:
Diante da grave crise que tomou conta do mundo e no Brasil essa crise se aprofunda muito
mais quando o sistema público não comporta e nem suporta tamanha pandemia devido ao desmonte
sofrido no sistema ao longo dos anos.
Há que se considerar que a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras cedidos ao Sistema
Único de Saúde, há muito trabalha em péssimas condições de trabalho, além de maioria estar na faixa
de idade dos sessenta anos, grupo de riscos que conforme determinações da OMS, Ministério de
Saúde e Economia devem ficar em isolamento social, para não serem contaminados.
A Federação tem recebido reclamações dos trabalhadores cedidos ao SUS, que estão nos
Hospitais Públicos Federais ou Estaduais, guardas de Endemias, são profissionais que estão na linha
de frente do combate a pandemia, tendo centenas destes contaminados, pois falta equipamentos de
proteção individual. Em todo País já são mais de 870 profissionais em saúde afastados porque foram
infeccionados pelo COVID -19.
Diante deste caos social que agravou os problemas dos trabalhadores e Trabalhadoras que
estão sofrendo, estamos requerendo a imediata suspensão da avaliação de desempenho desse ciclo,
a exemplo de medidas já tomadas por outros órgãos. Os trabalhadores não podem ser duplamente
prejudicados por questões que não têm nenhuma Gestão.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos e colocamo-nos à disposição para
o que se fizer necessário.
Atenciosamente,

Com cópia ao ministro da Saúde (seguiu o ofício 57)
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