
PRÓ-REITORA DE PESSOAL SERVE 
AO GOVERNO E PREJUDICA UFRJ

É inescapável constatar a postura tóxica da atual 
pró-reitora de pessoal. Os fatos indicam prá�ca 
an�ssindical, de hos�lidade aos trabalhadores e de 
subserviência ao repassar a exigências de Brasília. 
Saltam aos olhos os casos de tratamento sele�vo 
aos servidores, onde a questão do grau máximo de 
insalubridade é um exemplo gritante. Os critérios 
para conceder para uns e não para outros 
permanecem até hoje obscuros, e trabalhadores 
que atuam no combate à pandemia seguem sem 
receber o que é de direito. 

No exercício da autonomia universitária, a UFRJ 
criou parâmetros de lançamento da frequência 
estabelecidos na Resolução Nº 7 aprovada sem 
n e n h u m  v o t o  c o n t rá r i o  p e l o  C o n s e l h o 
Universitário e com o devido respaldo legal.

A pró-reitora compromete a autonomia 
universitária e fragiliza as decisões colegiadas da 
UFRJ. Sua submissão ao governo que ataca os 
servidores públicos e as universidades expõe os 
trabalhadores aos desmandos justamente em uma 
quadra da História onde a UFRJ precisa do máximo 
de unidade para resis�r.

Neste sen�do O SINTUFRJ cobra que a pró-
reitora assuma suas responsabilidades e, se for 
responder ao o�cio da CGU, o faça com os dados já 
fornecidos pelas unidades à luz da Resolução Nº 7, 
o guarda-chuva de técnicos e docentes neste 
período de extrema excepcionalidade.

e forma recorrente, a pró-reitora de Dpessoal  da UFRJ não se cansa de 
desqualificar decisões do Conselho 

Universitário – colegiado máximo da universidade, 
e dar mostras de desprezo às en�dades de técnicos 
e docentes. 

 Essa postura é inversamente proporcional à 
forma submissa com a qual se curva às imposições 
do governo Bolsonaro. É como se a polí�ca de 
pessoal na UFRJ fosse tocada por um apêndice do 
Ministério da Economia.

Trata-se, na verdade, de documento de igual 
teor ao enviado pela pró-reitora em 2020 e sobre o 
qual o Sintufrj se manifestou com veemência. Cabe 
lembrar que as direções das unidades já 
responderam o o�cio em 2020 e essas informações 
também constam no lançamento das frequências 
enviadas à pró-reitora nos referidos meses.

A insistência escancara o imenso desrespeito 
pelos decanos e diretores de unidade. Alguns 
deles, inclusive, são ví�mas de pressão sele�va por 
parte da pró-reitora.

Nos parece que a pró-reitora de Pessoal 
con�nuará enviando esse mesmo o�cio até que 

obtenha a resposta que ela quer ouvir, em 
consonância com o governo Bolsonaro.

 

Agora mesmo, a �tular da PR-4 acaba de 
reenviar às unidades um o�cio da Controladoria 
Geral da União (CGU) que pede esclarecimentos 
em relação à concessão do auxílio-transporte, do 
adicional noturno e dos adicionais ocupacionais 
neste período de pandemia de COVID – 19.

Nos parece que a pró-reitora de Pessoal con�nuará enviando esse 
mesmo o�cio até que obtenha a resposta que ela quer ouvir, em 

consonância com o governo Bolsonaro.
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