
GRAU MÁXIMO 
DE INSALUBRIDADE: 

VITÓRIA PARCIAL 

No entendimento do sindicato, os trabalhadores da UFRJ que atuam diretamente no 
combate à pandemia – tanto os servidores que atuam na assistência, internação e 
isolamento, quanto os profissionais que atuam nas diversas a�vidades de suporte – devem 
receber grau máximo de insalubridade. São estes trabalhadores, expostos co�dianamente 
ao contágio, que possibilitam que a UFRJ hoje cumpra a sua missão de dedicar suas energias 
à defesa da vida, ao atendimento hospitalar de qualidade, produção de insumos e a 
pesquisa de ponta.

Além disso, a garan�a do pagamento retroa�vo do adicional foi anunciada na reunião, 
assim como o entendimento da concessão aos servidores em desvio de função.

Na tarde de ontem, 27 de maio, ocorreu uma reunião já agendada previamente entre o 
Sintufrj e a PR-4 para discu�r o tema. O diálogo foi um passo importante para transformar a 
vitória parcial – o reconhecimento do direito ao adicional para médicos, fisioterapeutas e 
profissionais de enfermagem da linha de frente hospitalar pela universidade, no úl�mo dia 
26 de maio – em algo maior.

O reconhecimento pela reitoria que o conceito de exposição permanente não pode se 
aplicar a doenças infectocontagiosas é um avanço. O vírus não respeita barreiras, e basta 
apenas um contato para o contágio ocorrer. 

No entanto, que é preciso avançar mais: desburocra�zar os processos de solicitação e 
concessão e garan�r que todos aqueles que enfrentam os riscos ao exercer seu o�cio sejam 
contemplados é uma urgência do momento.

O SINTUFRJ vem pleiteando administra�vamente junto à Reitoria, desde o início da 
declaração de pandemia, a garan�a de adicional de insalubridade em grau máximo para os 
profissionais que estão atuando na linha de frente ao combate da COVID 19. Por duas vezes, 
a en�dade formalizou o pedido através de requerimento administra�vo junto à Pr4.

O Sintufrj vai atuar junto aos diretores de unidade para fortalecer este entendimento e 
construir as ações necessárias para o pleno atendimento dos direitos dos trabalhadores.

SINTUFRJ INSISTE EM 

GRAU MÁXIMO
DE INSALUBRIDADE PARA 
TODOS NA LINHA DE FRENTE 
DE COMBATE À PANDEMIA
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