
 

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2020 

 

Ofício nº 01/2020 

DE: FÓRUM PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

PARA: EMXO. SR. GOVERNADOR WILSON JOSÉ WITZEL 

 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

Primeiramente, reconhecemos e agradecemos a séria e rápida atuação de V.Exa. no 

enfrentamento da pandemia global do COVID-19. As medidas de isolamento social e 

de restrições nas atividades econômicas são indispensáveis para contenção da 

disseminação da doença e, apesar das duras consequências dessa decisão, muitas 

vidas serão poupadas. 

A pandemia global deve continuar sendo enfrentada com coragem por V.Exa. e, 

certamente, os servidores públicos do Brasil, no cumprimento de seus deveres, estão 

entre aqueles que ocupam a linha de frente nessa batalha. Os profissionais de saúde, 

profissionais da educação, agentes de segurança pública, todo o sistema de justiça, 

entre tantos outros serviços essenciais prosseguem no desempenho de suas funções, 

combatendo os efeitos primários e secundários desta crise sanitária, desempenhando 

papel absolutamente relevante e necessário para toda sociedade.  

O momento deveria ser de um tardio mas muito merecido reconhecimento e 

valorização do serviço público brasileiro. Porém, surpreendente e contrariamente a 

qualquer lógica racional, muitos parlamentares do Congresso Nacional e o governo 

federal passam a adotar um discurso simplista de redução dos vencimentos dos 

trabalhadores e servidores públicos para obter recursos para o enfrentamento da crise. 

Vossa Excelência tem pleno conhecimento que o funcionalismo público fluminense já 

tem sido penalizado com um desconto previdenciário de 14%, congelamento salarial 

de mais de 5 anos, e uma geral precarização das carreiras públicas. Os servidores do 

estado do Rio de Janeiro já são os que mais contribuem, as perdas salariais são de, 

no mínimo, 40%, a redução dos concursos públicos e as constantes crises sociais e 

econômicas maximizam a demanda e reduzem a oferta, o trabalho se acumula e 



 

sobrecarrega todos os setores da máquina pública. É absolutamente inaceitável que 

se cobre desses servidores que “contribuam com sua parte”, como dito pelo Ministro 

da Economia em recente entrevista. A nossa parte já vem sendo pesadamente paga, 

e há muito tempo. 

A crise mundial que se instaura será não só sanitária como econômica. As maiores 

potências mundiais já começam a adotar medidas para injetar bilhões de dólares em 

suas economias, tentando desesperadamente conter a recessão econômica causada 

pelo Covid-19. Os impactos econômicos podem ser, sim, piores que a própria doença 

enfrentada. É preciso que Vossa Excelência atue com muita lucidez e precisão, uma 

vez que qualquer erro na política econômica interna, nesse momento, poderá ter uma 

consequência catastrófica. O Estado do Rio de Janeiro já se encontrava em uma 

situação fiscal complicada e, agora, passa e passará pelo que provavelmente pode ser 

descrito como a maior e pior crise econômica do estado. O enfrentamento de uma 

pandemia não deve, em hipótese alguma, ser justificativa para mais um ataque ao 

funcionalismo público. 

Ante todo este quadro, o Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro, que congrega mais de 70 (setenta) entidades representativas do conjunto dos 

servidores públicos estaduais, vem apresentar as seguintes considerações e 

sugestões: 

1. Manutenção das medidas de prevenção e enfrentamento do Covid-19 

seguindo as diretrizes da OMS, como vem sendo feito pela quase 

integralidade dos países do mundo; 

2. A efetivação do PCCS (Lei 7946/2018) para os servidores da saúde e que 

tenham fornecimento EPI necessários para segurança no trabalho. 

3. Instituir um canal de comunicação direta com o Fórum Permanente dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro; 

4. Garantir o pagamento de vencimentos, aposentadorias, pensões e benefícios 

dos servidores públicos estaduais, mantendo o emprego e renda dos 

servidores públicos do estado; 

5. Compromisso de retorno das negociações sobre plano de recomposição das 

perdas inflacionárias dos servidores estaduais ao término da crise do 

Coronavírus; 



 

6. Rever contratos administrativos, reduzindo-os em 25% e 50%, em casos de 

obras, como permite a lei 8.666/93, em caso de serem não essenciais ao 

serviço público; 

7. Possibilidade de revisão da política fiscal durante o período da crise sanitária; 

8. Proteger o patrimônio público estadual, principalmente a CEDAE, que é um 

importante ativo para o governo do estado, por ser superavitária e 

indispensável para promoção e realização de investimentos públicos em 

saneamento, garantia de saúde pública. Além do mais, a água deve ser 

entendida como um bem estratégico e fundamental, cada vez mais relevante 

no cenário mundial. Por isso o caráter público irrenunciável para garantir o 

justo acesso da água a todos; 

 

Aproveitamos a oportunidade para convidar Vossa Excelência a uma reunião com o 

FOSPERJ, a ser marcada de acordo com Vossa conveniência, inclusive com a 

possibilidade de encontro virtual. 

 

Na certeza de que todo o esforço necessário será feito no enfrentamento desta crise, 

encerramos o presente com nossas manifestações de apreço à cordialidade e 

atenção. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Fórum Permanente dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro 

 

contato@fosperj.com.br | www.fosperj.com.br | facebook/fosperj | @fosperj 

Flávio Sueth Nunes 21 98527-1874   | José Carlos Arruda 21 99141-9411 

 

 



 

ACENTRASERJ (Associação Central dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Rio de 

Janeiro) 

ADESFAETEC (Associação dos Docentes do Ensino Superior da FAETEC,  Seção 

Sindical do ANDES Sindicato Nacional) 

ADUEZO (Associação de Docentes do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste) 

AFFERJ (Associação dos Funcionários Fazendários do Estado do Rio de Janeiro) 

AFIASERJ (Associação dos Funcionários e Amigos do IASERJ) 

AFISPERJ (Associação dos Fiscais Inativos e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro) 

AFRERJ (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro) 

ANAFERJ (Associação dos Analistas da Fazenda Estadual do Rio de Janeiro) 

ANAFERJ (Associação dos Analistas da Fazenda Estadual) 

AOJA (Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Rio de Janeiro) 

APMERJ (Associação de Policiais e Militares do Estado do Rio de Janeiro) 

ASCIERJ (Associação dos Servidores do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro) 

ASCPDERJ (Associação dos Servidores do Centro de Processamento de Dados do 

Estado do Rio de Janeiro) 

ASDPERJ (Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro) 

ASDUENF (Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Norte Fluminense) 

ASDUERJ (Associação dos Docentes da UERJ) 

ASFIA (Associação dos Servidores da Fundação para a Infância e adolecência) 

ASFIPERJ (Associação dos Servidores da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio 

de Janeiro) 

ASFLE (Associação dos Servidores da Fundação Leão XIII) 

ASFSC (Associação dos Servidores da Fundação Santa Cabrini) 



 

ASINEA (Associação dos Servidores do INEA) 

ASITERJ (Associação dos Servidores do ITERJ) 

ASPROERJ (Associação dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado do Rio de 

Janeiro) 

ASSEFAERJ (Associação dos Servidores da FUNARJ) 

ASSEMPERJ/SINDSEMP-RJ (Associação e Sindicato dos Servidores do MPRJ) 

ASSERVISA (Associação dos Servidores da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de 

Janeiro) 

AUNISERJ (Associação União dos Servidores da Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro) 

DETRO-RJ (Rep. dos Func. do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do 

Rio de Janeiro) 

EXEC-RIO/SINDEXEC-RIO (Associação e Sindicato dos Executivos Públicos do Estado do 

Rio de Janeiro) 

GESTRIO (Sindicato dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro) 

SASERJ (Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro) 

SATEMRJ (Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro) 

SEAERJ (Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro) 

SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação) 

Servidores DETRO (Associação dos Servidores do Detro) 

SIMERJ (Sindicato Metroviários do Estado do Rio de Janeiro) 

SINDCECIERJ (Sindicato dos Servidores da Fundação Cecierj) 

SINDENF (Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro) 



 

SINDER-RJ (Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado do Rio de Janeiro) 

SINDETRAN/RJ (Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do 

Rio de Janeiro) 

SindIPEM-RJ (Sindicato dos Servidores Públicos Ligados à Metrologia no Estado do Rio 

de Janeiro) 

SINDJUSTIÇA-RJ (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro) 

SINDOJUS (Sindicato dos Oficiais de Justiça do Rio de Janeiro) 

SINDSERJ (Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro) 

SINDSERVTCERJ (Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro) 

SINDSISTEMA (Sindicato dos Servidores do Sistema Penal do RJ) 

SINFAERJ (Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro) 

SINFAZERJ (Sindicato dos Fazendários do Estado do Rio de Janeiro) 

SINFERJ (Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Rio de Janeiro) 

SINFITO (Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais no Estado do Rio de 

Janeiro) 

SINMED (Sindicato dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro) 

SINTERJ (Sindicato dos Titulares de Serventias, Ofícios de Justiça e Similares do Estado 

do Rio de Janeiro) 

SINTSAÚDE (Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Edemias e Saúde Preventiva 

no Estado do Rio de Janeiro) 

SINTUPERJ (Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Rio 

de Janeiro) 



 

STIPDAENIT/CEDAE (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias na Purificação e 

Distribuição de Água e Serviços de Esgotos de Niterói) 

UNISERVI-RJ (União dos Serventuários da Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

UPPES (União dos Professores Públicos no Estado - Sindicato) 

USFAPERJ (União dos Servidores da FAPERJ) 


