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No Brasil de hoje, a resistência con-
tra a opressão e a injustiça é cotidia-
na. Nesta jornada, a defesa do servi-
ço público é essencial. No momento 
em que milhares de servidores se 
encontram na linha de frente con-
tra o coronavírus nas unidades de 
saúde, e outros fazem o trabalho de 
retaguarda para viabilizar a ação dos 
primeiros, se constitui um crime cor-
tar seus salários. São trabalhadores 
que estão salvando vidas, amenizan-
do a dor de muita gente, sensibiliza-
dos pela causa humanitária.

O argumento: tirar salários do 
funcionalismo seria medida emer-
gencial de transferência de recursos 
para enfrentar a pandemia. NADA 
MAIS MENTIROSO E COVARDE. 
Bem antes de o coronavírus assumir 
a forma epidêmica no país, Paulo 
Guedes encaminhou ao Congresso a 
PEC 186, propondo redução de salá-

Sintufrj quer adicional de insalubridade 
de 20% durante crise do coronavírus
O trabalho presencial durante a pandemia do Covid-19 expõe o servidor a agentes nocivos

O Sintufrj quer que a Admi-
nistração da UFRJ assegu-
re o pagamento do adicio-

nal de insalubridade de 20% do 
salário base para todos os servi-
dores que permanecerem em ati-
vidade nos seus hospitais, inde-
pendentemente das atribuições 
ou do cargo ocupado, enquanto 
não for cessado o quadro de pan-
demia causado pela transmissão 

do Coronavírus (Covid-19). 
Esse percentual (20%) cor-

responde ao grau máximo pago 
a profissionais que trabalham 
em situações de isolamento, 
como é o caso neste quadro de 
pandemia.

O pedido foi feito para garan-
tir medidas compensatórias para 
todos aqueles que funcionam pe-
rante a unidade hospitalar, pois 

todos que trabalham ali fazem 
parte do grupo de risco de con-
tágio. No entanto, poucos rece-
bem o adicional de insalubridade 
mesmo ante o reconhecimento 
da gravidade da situação pelas 
autoridades sanitárias.

Segundo o advogado Jean Ru-
zzarin, do escritório que assesso-
ra o sindicato, “é preciso mesmo 
manter a continuidade dos ser-

viços essenciais prestados pelos 
hospitais, mas isso não isenta a 
UFRJ de assegurar as medidas 
compensatórias”.

Ele lembra que são pessoas 
que arriscam suas vidas em prol 
da administração com o contato 
com pacientes potencialmente 
infectadas, enquanto significati-
va parcela da população resta em 
quarentena em seus lares.

Ameaça 
de confisco 
salarial

rio e jornada para os servidores. Re-
dução de jornada sem se importar 
com o impacto disso na qualidade 
de atendimento da população. 

A articulação contra o funcio-
nalismo conta com atores podero-
sos, como o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM), queridinho 
do capital financeiro e dos grandes 
empresários. Maia colocou na alça 
de mira a redução dos salários dos 
servidores durante a crise do coro-
navírus, para “ajudar nas contas pú-
blicas”.

Num país no qual a concentração 
de renda é obscena até para os pa-
drões capitalistas no mundo, onde 
reina o capital financeiro e as gran-

des fortunas, onde rico não paga 
imposto sobre lucros e dividendos, 
o cinismo de Rodrigo Maia não tem 
limites.

O fato é que, no momento em 
que a ameaça de devastação social 
no país é presente e que a crise re-
vela, no dia a dia, a importância do 
SUS e do serviço público, as elites 
continuam seus ataques sistemático 
para destruir tudo que é público. Por 
isso tentam desqualificar os servido-
res públicos.

Vivemos momentos decisivos no 
país. E nessa luta, a valorização do 
serviço público é fator importante 
para recomeçarmos a jornada por 
um Brasil mais justo.

BRASIL
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HOSPITAIS. Sindicato quer grau máximo pago a profissionais que trabalham sob isolamento

MAIA. Ele não fala nas grandes fortunas
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Sintufrj solicita à Reitoria suspensão dos prazos processuais
Em consequência das orientações 
ao combate do coronavírus que 
recomenda o recolhimento domi-
ciliar das pessoas (o isolamento 
social) e que resultou na interrup-
ção dos atendimentos presenciais 
na PR-4, o Sintufrj reivindicou à 
Reitoria suspensão de todos os 
prazos processuais dos processos 
administrativos em curso no âmbi-
to da UFRJ – independentemente 
da continuidade das rotinas execu-
tadas remotamente ou em escalas 
na universidade. A suspensão des-
ses prazos deve valer até que seja 
retomada a regularidade da circu-
lação de pessoas com a superação 
da crise.

O objetivo do pedido de sus-
pensão visa assegurar aos traba-
lhadores da UFRJ pleno exercício 
do direito de defesa e do contradi-
tório: esse direito está efetivamen-
te prejudicado pela ausência de lo-
comoção, de contato com pessoas, 
técnicos, peritos, profissionais ha-
bilitados  e/ou repartições públicas 
pertinentes na obtenção de infor-
mações  para a satisfação de tais 
prazos, tais como, por exemplo, 
PADs – Processos Administrativos 
Disciplinares, reposição ao erário, 
supressão de rubricas, entre ou-
tros em que o atendimento ao pra-
zo não dependa exclusivamente 
do servidor envolvido.

O Sintufrj, preliminarmente, acio-
nou sua Assessoria Jurídica para 
que sejam estudadas medidas de 
proteção aos trabalhadores da uni-
versidade que podem ser atingidos 
pela instrução normativa baixada 
pelo governo Bolsonaro na manhã 
de quinta-feira, 26 de março.

A normativa – publicada no Di-
ário Oficial da União de quinta-fei-

Sindicato busca proteção jurídica 
contra medida do governo

ra (26) – suspende o pagamento 
de adicional noturno, auxílio-trans-
porte e adicionais ocupacionais 
(insalubridade) aos grupos de risco 
de servidores públicos afastados 
como medida de prevenção ao co-
ronavírus.

Muita mesquinharia. Tudo den-
tro da lógica desumana deste go-
verno antipovo.

O mundo vive a maior crise sani-
tária do século XXI. A pandemia 
do coronavírus mobiliza nações, 
redes de solidariedade, pesqui-
sadores e trabalhadores de saú-
de para minimizar os efeitos da 
tragédia. No Brasil, no entanto, 
o presidente da república insiste 
em remar contra a maré, pondo 
em risco as vidas do povo brasi-
leiro.

É preciso dizer explicitamente: 
ao negar a ciência e virar as cos-
tas para o que acontece no resto 
do mundo, Bolsonaro assume a 
conduta de um genocida. Ao acu-
sar governadores de manipula-
rem os números de mortos pelo 

Governo genocida
covid-19 para divulgar um índice 
maior de vítimas, o presidente 
coloca a disputa política contra 
seus adversários acima da saúde 
das pessoas. Ao mobilizar a po-
pulação para sair da quarentena, 
incentiva o suicídio em massa. 

Em Milão, na Itália, o prefei-
to adotou a mesma conduta de 
Bolsonaro no início da pandemia. 
Hoje, a cidade responde por me-
tade dos mais de 9 mil mortos 
da Itália. Arrependido, o prefeito 
pede desculpas ao povo. Precisa-
remos viver o mesmo drama no 
Brasil?

Chegamos ao limite. O go-
verno Bolsonaro precisa acabar, 
antes que acabe com o país. Não 
existirá recuperação da economia 
se os doentes em profusão pro-
vocarem o colapso do SUS e as 
mortes aumentarem em progres-
são geométrica. Mortos não tra-
balham, doentes não produzem. 
É hora de cuidar da saúde da 
população, de proteger direitos, 
empregos e renda, de aumentar 
investimentos públicos no siste-
ma de saúde, de taxar os bilioná-
rios para aumentar a arrecadação 
e viabilizar ações de proteção so-
cial. Se Bolsonaro é um obstáculo, 
o obstáculo precisa ser removido. 
A vida das pessoas é prioridade.

Como manter a forma na quarentena
Por meio de plataforma digital adquirida pelo Sintufrj, matriculados 
no Espaço Saúde do Sindicato podem se exercitar em casa durante o 
período de quarentena imposto pelo coronavírus. 

Acesse: www.sintufrj.org.br

Congresso adiado
O XII Congresso do Sintufrj previsto para os dias 1, 2 e 3 de abril 
foi adiado por questões óbvias. Uma nova data será marcada.

DA REDAÇÃO. O boletim Últimas Notícias vai circular durante a crise do 
coronavírus. Sua criação foi para atender a emergência dos fatos que sur-
gem em profusão no dia a dia com impacto na vida dos servidores e da 
sociedade brasileira. As nossas plataformas digitais estão sendo atualizadas 
no mesmo ritmo. 
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