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PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Matérias
• Pandemia do Coronavírus;
• Debate sobre mudanças
nos Posto Fiscais;
• Revezamento na SEFAZ;

A diretoria do SINDIFSICOAC esteve reunida na manhâ
desta quarta-feira 18, com a
Secretária da Receita Wanessa Brandão para debater
sobre medidas conjuntas
para tentar combater e prevenir contra a proliferação
do Coronavírus.
Conforme observado, o
Sindicato estará realizando a
aquisição de materiais de
higiene e proteção e estará
enviando ao postos de fronteira Tucandeira e Pica-pau.
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A Sra. Wanessa Brandão
está em tratativas objetivando a aquisição por parte da
secretaria de fazenda para

disponibilizar tais produtos
as demais unidades e setores, mas trata-se de um processo complexo pois a sociedade como um todo e os
demais órgãos da administração pública estão carentes
desses produtos e estão
buscando
adquirilos. Segundo
informações a
própria
secretaria de
saúde
está
encon-

trando dificuldades em abastecer as suas unidades.

Possibilidade de mudanças nos Postos
Tendo em vista a qualificação de grupos de risco
apontada pela OMS
(Organização Mundial da
Saúde) na qual se enquadram
vários colegas plantonistas o
a Sra. Secretaria de Receita
Wanessa Brandão juntamente com o Sindifisco-AC realizaram tratativas no sentido
de avaliar a possibilidade de

redução no número de funcionários nos postos fiscais
de divisa retirando a exemplo os que estariam configurados acima de 60 anos.

contaminação por parte de
qualquer um deles comprometeria toda a estrutura
implementada nestas unidades.

Foi observado que os colegas plantonistas estão em
constante contato com
transportadores de várias
regiões amplamente afetadas
pelo Coronavírus e que a

Acredita-se que teremos
uma decisão sobre a possibilidade de redução ainda
nesta semana.

Revezamento na Secretaria de Estado da Fazenda
Devido aos riscos oriundos do Coronavírus o Sindifisco-AC realizou propostas de revezamento, por dia, nos setores, entendendo que a proposta de horário corrido, permanece por
colocar em contato, vários servidores e mantendo assim a possibilidade de contágio. A administração ficou de avaliar a proposta e dar um retorno brevemente.

