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Reforma administrativa do governo é uma fraudeEDITORIAL

A reforma adminis-
trativa proposta 
pelo governo Bol-

sonaro é mais um capítu-
lo da guerra aberta pela 
Presidência da Repúbli-
ca contra os trabalhado-
res brasileiros. Soma-se 
a um conjunto de medi-
das impostas pelo go-
verno que fragilizaram 
vínculos, retiraram di-
reitos, diminuíram sa-
lários e precarizaram o 
mundo do trabalho. Sob 
a falácia da “desburo-
cratização, aumento da 
eficiência e geração de 
oportunidades”, retro-
cessos criminosos são 
enfiados goela abaixo 

para beneficiar interes-
ses empresariais e maxi-
mizar a exploração.

A PEC 32/2020, que 
trata da reforma, é uma 
fraude de cabo a rabo. 
É ancorada na justifica-
tiva de “combater pri-
vilégios”, mas não toca 
nos inúmeros privilé-
gios militares e do alto 
escalão do Judiciário. 
A mira dos fuzis bolso-
naristas aponta para as 
carreiras de Estado que 
fazem parte da massa 
trabalhadora, atacando 
principalmente em três 
aspectos: o fim da esta-
bilidade e do concurso 
público e o estrangu-

lamento dos salários. 
Trocando em miúdos, o 
governo passa a extin-
guir cargos e órgãos por 
decreto, a demissão de 
servidores é facilitada e 
são criados novos víncu-
los empregatícios – tem-
porários, comissionados 
e outros absurdos.

Faltam linhas para 
detalhar os crimes da re-
forma. O resumo da ópe-
ra é explícito: não só os 
servidores são jogados 
no mundo do trabalho 
uberizado pós-reforma 
trabalhista, mas tam-
bém a população – espe-
cialmente a mais pobre 
– é privada, a curtíssimo 

prazo, do acesso a servi-
ços fundamentais. 

Por fim, um exercício 
imaginativo: o que acon-
teceria com o servidor 
do Ministério da Saúde 
que se negou a come-
ter crimes e denunciou 
o esquema para super-

faturar vacinas e en-
riquecer parceiros do 
Bolsonaro caso a PEC 
32 já estivesse em vi-
gor? A destruição do 
Estado, definitivamen-
te, só interessa aos 
corruptos e aos que lu-
crarão com isso.

“Os essenciais: quem 
faz a UFRJ” é o tema da 
campanha do Sintufrj nas 
redes sociais, destacando a 
importância dos técnicos-
-administrativos na uni-
versidade, especialmente 
nesse período de pandemia. 
São falas emocionantes, 
porque traduzem o que 
realmente acontece no dia 
a dia do trabalho remo-
to de cada profissional.  
Entre os que nunca se 
afastaram de seus seto-
res de trabalho, como é o 
caso dos profissionais de 
saúde, de laboratórios, 
pesquisadores, vigilantes, 

encarregados de serviços 
gerais, entre outros essen-
ciais, o medo de ser conta-
minado e de levar o vírus 
para casa permanece.    
O Sintufrj quer registrar 
o depoimento de muitos e 

muitos outros servidores. 
Esperamos contar com 
a sua colaboração para 
essa tomada histórica. 
Confira no site do Sintufrj 
“Os essenciais: quem faz a 
UFRJ”.

Fale com o Sintufrj 
 De segunda a sexta-feira, o atendimento na sede do 

Sintufrj é presencial, mas com agendamento prévio, para 
evitar contatos uns com os outros desnecessariamente. 
Nos seguintes horários: das 9h às 12h e das 13h às 17h.

 Na subsede do Hospital Universitário (HU), o aten-
dimento é presencial às terças e quintas-feiras, das 9h 
às 15h.

A van do Sintufrj, com dirigentes e funcionários da 
entidade, quinzenalmente estará atendendo a categoria 
das 10h às 15h nas seguintes unidades hospitalares:

• IPPMG
• Escola Ana Nery / Hesfa 
• Instituto de Ginecologia 
• Instituto de Psiquiatria / 
Instituto de Neurologia 

Sintufrj Itinerante 

Os essenciais: quem faz a UFRJ
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A professora da Uni-
versidade Federal 
do Ceará Cynara 

Monteiro Mariano 
expõe o impacto que a re-
forma administrativa em 
tramitação no Congresso 
pode provocar nas univer-
sidades públicas. Repro-
duzimos alguns trechos 
da entrevista concedida 
à jornalista Klycia Fon-
tenele, para a campanha 
promovida pelo SindJus-
tiça Ceará. 

(…) os serviços 
prestados pelas uni-
versidades podem 
perder qualidade?

Sim. De cara, a PEC 32 
afeta a continuidade no 
desempenho das funções, 
e a equipe pode sofrer com 
a descontinuidade em ra-
zão da fragilidade dos vín-
culos. De uma forma bem 
vulgar: eu chego para tra-
balhar hoje, e tenho uma 
equipe de dez. No próximo 

O impacto da reforma administrativa nas universidades

mês, a minha equipe é al-
terada pela falta da esta-
bilidade. Nós já estamos 
vivendo no Serviço Públi-
co Federal um déficit de 
servidores muito grande, 
com a falta de reposição 
das vagas. Com a PEC 
32, as vagas quando pre-
enchidas serão de forma 
precarizada, e isso pode 
inviabilizar planejamen-
tos e a execução em médio 
e longo prazos. 

(…) podemos di-
zer que os atuais 
servidores estão li-
vres da PEC 32?

Para os atuais servido-
res, haverá impactos sim, 
pois as únicas garantias 
que ficam preservadas 
são as sob o manto do di-
reito adquirido. Veja um 
exemplo. Nas universida-
des federais, os professo-
res têm férias de 45 dias, 
a PEC 32 determina que 

todas as férias sejam de 
30 dias. Como é um direi-
to que você adquire a cada 
12 meses, pode haver a 
interpretação de que para 
os atuais professores as 
férias também serão de 
30 dias. Então, férias, fim 
do adicional por tempo de 
serviço… há muitos pon-
tos inerentes ao regime 
jurídico dos atuais servi-
dores que podem ser al-
cançados pela PEC 32.

O que há, então, 
de inovador na PEC 
32?

A PEC 32 não é ino-
vação. Ela é retorno à si-
tuação de antes da Cons-
tituição de 88, antes da 
criação do concurso, da 
estabilidade. É retorno à 
época em que a Adminis-
tração Pública era lotea-
da por práticas cliente-
listas e patrimonialistas. 
Esse é o projeto da PEC 
32. Um projeto em que 
servidores e usuários dos 
serviços públicos serão 
sensivelmente prejudica-
dos, porque é uma reação 
contra todos os acúmulos 
civilizatórios, republica-
nos e democráticos que 
nós, a duras penas, vimos 
aprovados em termos de 
legislação, mas que con-
tinuamente sofrem ata-
ques, porque ainda não 
os conquistamos em de-
finitivo. A PEC 32 é um 
projeto do atraso.

BRASIL

Carteira de trabalho verde e amarela é escravidão, denuncia CUT
O presidente nacional 

da CUT, Sérgio Nobre, 
repudiou a aprovação 
do texto-base da Medi-
da Provisória (MP) nº 
1.045/21, pelo plenário da 
Câmara dos Deputados, 
na noite de terça-feira 
(10). Repúdio comparti-
lhado pelas demais cen-
trais, em nota divulgada 
nesta tarde (11).

“Com essa vergonho-
sa MP 1045, o presidente 
Bolsonaro e os governis-
tas na Câmara dos Depu-

tados atacam, mais uma 
vez, os direitos da classe 
trabalhadora, já deterio-
rados pela reforma tra-
balhista, e trazem de vol-
ta à cena a famigerada 
carteira verde amarela”, 
critica Sérgio Nobre. “É 
uma carteira de traba-
lho sem direito nenhum 
e trabalho sem direitos 
tem nome: é escravidão”, 
complementa o presiden-
te da CUT.

Sérgio Nobre desta-
ca que a CUT, de forma 

unitária com as demais 
centrais sindicais, vem 
denunciando à sociedade 
e pressionando o Parla-
mento contra a MP 1045, 
e seus jabutis, “cujo me-
canismo não gera empre-
go qualificado, mas sim a 
substituição de emprego 
formal por vaga precá-
ria, o que gerará menos 
arrecadação ao caixa da 
Previdência, retirará re-
cursos do  FAT [Fundo 
de Amparo ao Trabalha-
dor], que financia sane-

amento e habitação”. “A 
carteira verde amarela 
só aprofundará a crise do 
desemprego”.

O país precisa, sim, 
diz o presidente nacional 
da CUT, é de emprego 
decente na indústria, no 
comércio e nos serviços, 
com carteira assinada, 
para voltar a crescer. “O 
Brasil só crescerá com 
investimento, com va-
lorização dos salários”, 
afirma o dirigente. (CUT 
Nacional)

Foto: Renan Silva

Foto: Internet

CYNARA MONTEIRO afirma que a PEC 32 irá afetar a continuidade no desempenho das funções

SÉRGIO NOBRE, da CUT
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Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) já fir-
mou entendimento 

por meio de acórdão de 
que parcelas recebidas do 
governo em boa fé não se-
rão resarcidas. 

O esclarecimento foi 
dado pelo assessor jurídi-
co do Sintufrj, Rudi Cas-
sel, para dissipar dúvidas 
relacionadas a processos 
envolvendo a contagem 
de tempo especial para 
efeito de aposentadoria 
de servidores que traba-
lharam em atividades in-
salubres e/ou perigosas.

A tese do STJ que dis-
sipa dúvidas e esclarece 
juridicamente questões 
relacionadas à devolu-
ção de valores recebidos 
por servidor público é de 
maio de 2019. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Parcelas recebidas do governo em boa fé não serão resarcidas

 

Veja o que diz o documento:
TESE FIRMADA

“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou 
de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujei-
tos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé 
objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Os trâmites para acele-
rar os processos de conta-
gem especial das ativida-
des insalubres e perigosas 
para efeito de aposentado-
ria estão em andamento. 
Essa informação foi passa-
da à direção do Sintufrj em 
reunião com a participa-
ção de representantes da 
Reitoria, PR-4 e CPST na 
quinta-feira, 12. No mes-
mo encontro, os represen-
tantes da UFRJ disseram 
que a estrutura necessária 
para que isso aconteça está 

CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL
Providências para acelerar processos estão sendo tomadas, diz Reitoria

sendo providenciada.
Em reunião anterior 

na qual o Sintufrj infor-
mou que os processos, 
em sua grande maioria, 
encontravam-se parados, 
houve o compromisso por 
parte da universidade de 
proporcionar as condições 
para o destravamento das 
rotinas e recebimento da 
documentação necessária 
pela CPST.

 Na ocasião, ficou acer-
tado que a PR-4 enviaria 
uma rotina a ser segui-

da pelos Departamentos 
de Recursos Humanos e 
de Pessoal das unidades 
para o encaminhamento 
dos processos.

O direito à conversão de 
atividades insalubres e pe-
rigosas em tempo comum 
para fins de aposentadoria 
foi conquistado no ano pas-
sado através de sentença 
favorável do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). 

A regulamentação da 
decisão pelo Ministério da 
Economia em março des-

te ano possibilitou que a 
UFRJ prosseguisse com os 
processos administrativos 
já em andamento sobre a 
conversão do tempo espe-
cial em comum. 

Foto: Renan Silva

SERVIDORES EM AÇÃO no HUCFF

Desde então, a direção 
do Sintufrj tem cobrado 
da PR-4 a implantação dos 
procedimentos para garan-
tir o direito dos trabalhado-
res da UFRJ.
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PANDEMIA 

De acordo com a nota 
técnica do GT Muldisci-
plinar para Enfrenta-
mento da Covid-19, a 
tendência é de que nas 
próximas semanas a va-
riante Delta provoque a 
aceleração do número 
de casos da doença na 
Cidade e no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Com base nessa 
análise, os pesquisa-
dores acreditam que 
a volta dos alunos à 
universidade, com o 
aumento da mobilida-
de e a concentração de 
pessoas neste período 
de disseminação dessa 
variante no estado, se-
ria de grande risco para 
a população, pois pro-
piciaria o surgimento 
de novas variantes. O 
alerta, inclusive, é fei-
to pelo coordenador do 
GT, Roberto Medronho. 

Para os pesquisado-
res, a cobertura vacinal 
no Brasil e no Estado 
do Rio de Janeiro, ape-
sar de estar avançando, 
“ainda é muito baixa”, 

A reitora Denise Pi-
res de Carvalho 
reafirmou na reu-

nião do Grupo de Tra-
balho (GT) Pós-Pan-
demia, na sexta-feira, 13, 
que estava suspenso o 
retorno às aulas presen-
ciais na UFRJ. 

Essa decisão foi toma-
da com base no alerta fei-
to pelos pesquisadores da 
instituição que integram 
o Grupo de Trabalho (GT) 
Multidisciplinar para En-
frentamento da Covid-19. 

Eles divulgaram nota 
técnica, no dia 12, apon-
tando que o risco de con-
tágio na atual fase da 
pandemia no Estado do 
Rio de Janeiro é preocu-
pante e apresenta ten-
dência de aumento.

RETORNO DOS 
TRABALHADORES
 “Se não há condições 

seguras para os estudan-
tes voltarem às ativida-
des acadêmicas presen-
cialmente por conta das 
novas variantes do coro-
navírus no Estado do Rio, 
então também não há se-
gurança para o retorno, 

mesmo que gradual, dos 
servidores técnico-admi-
nistrativos e docentes”, 
disse Joana de Angelis, 
coordenadora do Sintufrj 
que participa do GT Pós-
-Pandemia.

Na segunda-feira, 16, 
esse assunto será pautado 
pelo Sintufrj na reunião 
do grupo de trabalho cons-
tituído pelo Conselho Uni-
versitário para discutir 
propostas visando o retor-
no ao trabalho presencial 
dos servidores. 

Diante do atual cená-
rio da pandemia no Es-
tado do Rio de Janeiro, 
que se tornou epicentro 
da atual cepa do corona-
vírus, a representante do 
Sintufrj no GT Pós-Pan-
demia, Joana de Ange-
lis, avalia que a situação 
tem que ser vista com 
muita cautela e respon-
sabilidade, porque não é 
admissível pôr em risco 
os trabalhadores. 

Antes da nota técni-
ca dos especialistas da 
UFRJ, a posição do Sintu-
frj era de retorno somente 
gradual e com segurança 
para os servidores.  

Nota técnica deu o alerta 
especialmente sobre o 
grupo etário mais jovem, 
que constitui grande por-
centagem dos alunos da 
UFRJ. “Estima-se que 
a cobertura vacinal aci-
ma de 70% dos indivídu-
os com esquema vacinal 
completo seria uma faixa 
segura para o início das 
medidas de flexibilização, 
desde que não haja a in-
trodução de nova variante 
associada a escape imuno-
lógico das vacinas em uso. 
Certamente, a vacinação 
dos adultos jovens, faixa 
etária da grande maioria 
de nosso corpo discente, 
contribuirá positivamente 
para o retorno às ativida-
des presenciais na UFRJ. 
Entretanto, há que se con-
siderar os indicadores epi-
demiológicos, a testagem 
dos casos suspeitos, o ras-
treamento dos contatos e 
o isolamento dos que re-
sultarem “positivo” para o 
SARS-CoV-2”, frisam.

“Com relação ao retor-
no das atividades didáti-
cas presenciais, a UFRJ 
segue com o compromisso 

de não apenas proteger 
sua comunidade, como 
também evitar contri-
buir com o aumento de 
casos em nosso estado. 
Em 15 de julho de 2021 
foram publicadas na 
UFRJ as orientações 
para o retorno às aulas 
presenciais essenciais 
com a justificativa de 
que ainda não seja o 
momento propício para 
o retorno presencial in-
tegral. Nesse documen-
to, o GT-Coronavírus 
apresentou os parâme-
tros para o retorno se-
guro de atividades pre-
senciais balizados por 
indicadores epidemio-
lógicos, a saber: taxa de 
reprodutibilidade (Rt) e 
número de casos notifi-
cados por 100.000 ha-
bitantes, expressos no 
Covidímetro, além da 
percentagem de testa-
gem positiva no Centro 
de Testagem e Diagnós-
tico (CTD/UFRJ)”, di-
zem os pesquisadores.

Com informações da Assessoria de 
imprensa da UFRJ (Conexão/UFRJ)

Variantes do vírus suspendem 
retorno presencial na UFRJ
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EXPERIÊNCIA AMARGA
O cenário é adverso. 

A trajetória das gestões 
da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) é um prontuário 
de crises que tem resul-
tado em sobrecarga de 
trabalho, confl itos pela 
existência de vínculos em-
pregatícios diferentes e 
adoecimentos. Imposição 
de metas de produtividade 
e precarização do trabalho 
são fatores que compro-
metem os hospitais uni-
versitários. É esta ameaça 
que paira sobre as unida-
des de saúde da UFRJ.

Crise nas relações 
de trabalho
Com a chegada da Eb-

serh, o hospital univer-
sitário da Universidade 
Federal de Santa Maria 
passou a enfrentar uma 
gama de problemas que 
nunca tinha lidado ante-
riormente. A implanta-
ção da empresa começou 
por afetar as relações de 
trabalho, com a distinção 
na forma de contratação 
entre celetista e estatutá-
rio. Além disso, a direção 
da unidade passou a ser 
constituída por executivos 
da Ebserh. O pessoal é di-
rigido por cargos de chefi a 
da Ebserh. Desde 2014, 

EBSERH

O Sintufrj foi buscar relatos em três universidades federais 
que aderiram à Ebserh. E as histórias não são boas

quando a Ebserh assumiu 
a unidade hospitalar, não 
houve mais eleição para 
diretor. Hoje há três víncu-
los trabalhistas: estatutá-
rios, celetistas contratados 
pela Ebserh e terceiriza-
dos. E a questão de pesso-
al não foi resolvida, porque 
durante a pandemia foi 
necessária a contratação 
emergencial de profi s-
sionais da área de saúde 
para atender à demanda. 

Empresa avança 
no patrimônio da 
Universidade de Pelotas
A contratualização da 

Universidade Federal 
de Pelotas com a Ebserh 
também foi no ano de 
2014. A universidade nes-

te momento está cedendo 
alguns prédios à Ebserh, o 
que tem provocado reações 
dos servidores, que afi r-
mam que a empresa não 
pode tomar conta do patri-
mônio da instituição. Há 
dois regimes de trabalho 
com carreiras diferentes e 
salários diferentes geran-
do enormes confl itos. Ca-
sos de assédio moral au-
mentaram, e alguns já são 
alvo de ação do Ministério 
Público. Os trabalhadores 
do RJU estão em 
extinção. Cada 
um que se apo-
senta não entra 
mais ninguém. 
Entra alguém 
da Ebserh. A 
força de tra-

balho no hospital é da 
Ebserh, cada vez mais.

Adesão à Ebserh foi 
feita sob chantagem
A Ebserh atua no hos-

pital universitário da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande (Furg), na cidade 
do Rio Grande, com gestão 
plena: é ela que comanda 
tudo, e isso já faz uns cinco 
ou seis anos (a adesão foi 
em 2015). Segundo os ser-
vidores críticos, o reitor es-
tava sob chantagem e acei-
tou a adesão à empresa. A 
chantagem era a seguinte: 

ou o hospital embarcava 
na Ebserh ou não teria 
dinheiro. A resistência 
dos trabalhadores no de-
bate que culminou com a 
adesão à empresa chegou 
a surtir algum efeito: a ca-
tegoria conseguiu incidir 
sobre o contrato com a Eb-
serh alguns aspectos im-
portantes, como a eleição 
para a escolha de superin-
tendente e a defi nição de 
que os estatutários con-
tinuassem sob gestão da 
universidade, reportando-
-se à Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas. Portanto, 
não houve uma transfe-

rência pura e 
simples de pesso-
al como em outros 
casos de adesão.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No dia 7 de agosto, a Lei 
Maria da Penha comple-
tou 15 anos. Desde essa 

data, houve uma mudança nos 
rumos de proteção à mulher no 
Brasil, considerado um dos países 
com maior número de registro de 
violência de gênero no mundo. Por 
essa razão, ela é considerada his-
tórica pelas entidades feministas.  

Mesmo a lei sendo conhecida 
e propagada por meio de campa-
nhas de conscientização, o cenário 

A Lei Maria da Penha ganhou mais importância com o aumento 
dos casos de agressão contra as mulheres na pandemia

de agressões no lar, de persegui-
ções psicológicas, de privação da 
liberdade de ir e vir e de limitação 
fi nanceira, entre outros aspectos, 
é realidade para milhares de mu-
lheres brasileiras. Situação esta 
que se agravou com a pandemia 
imposta pelo novo coronavírus. 

Desafi os
Em 2020, o confi namento ge-

rado pela pandemia de covid-19 
fez com que as mulheres fi cas-

sem à mercê de agressores. Fo-
ram mais de 105 mil denúncias 
registradas nas plataformas do 
Ligue 180 e do Disque 100, afi r-
mou o Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos. O 
Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública apontou que uma ligação 
a cada minuto para denúncias 
do tipo foi feita no ano passado.

A CNN/Brasil reuniu questio-
namentos sobre a lei, incluindo 
dúvidas sobre quem pode denun-

ciar suspeita ou casos de agres-
são, assim como quais são as in-
formações mais atualizadas sobre 
o que é caracterizado, na legisla-
ção, como violência doméstica. 

As respostas foram dadas pela 
advogada Marina Ruzzi, especia-
lista no tema e sócia do primeiro 
escritório voltado para o direito 
das mulheres e desigualdade de 
gênero no Brasil. Confi ra alguns 
trechos da entrevista da advogada 
e denuncie eventuais agressões.

Quem pode denunciar casos 
de violência doméstica? 

 O registro de um boletim 
de ocorrência com a denún-
cia de violência doméstica tem 
“mais chance” de avançar se a 
mulher agredida for a responsá-
vel por realizá-lo, explica Ruzzi.

Em casos de ameaça, por 
exemplo, é necessário que seja 
ela a representar a situação na 
delegacia. Quando há agres-
são física, é preciso passar por 
um exame de corpo de delito.

Os boletins não precisam ser 
feitos necessariamente em Dele-
gacias da Mulher, mas o atendi-
mento nessas unidades, por ser 
especializado, pode ser mais aco-
lhedor. Elas também funcionam 
todos os dias da semana, 24 horas. 

No entanto, isso não signifi ca 
que vizinhos, colegas, familiares ou 
demais conhecedores sobre o caso 
não possam apontar suspeitas ou 
agressões. Caso escutem ou vejam 
uma situação do gênero, é preciso 
ligar para a polícia, que poderá agir 
na situação mediante fl agrante.

Telefones voltados para 
denúncias anônimas tam-
bém são aliados importantes.

Qual canal é recomendado 
para denúncias de violência 
doméstica? 

 O Disque 180 é o telefo-
ne da Central de Atendimento à 
Mulher, e conta com uma equi-
pe voltada ao aconselhamento e 
direcionamento de situações do 
gênero. O serviço é gratuito e fun-

ciona todos os dias, 24 horas.
“A central vai fazer um regis-

tro e eventualmente mandá-lo 
para a delegacia competente. É 
bom fazer esse registro, espe-
cialmente se não é um caso 
de urgência, mas tam-
bém é essencial [para 
a mulher] ir à dele-
gacia”, explica Ruzzi. 

Como já mencionado, 
o fl agrante da situação 
de violência deve ser de-
nunciado à polícia, que 
irá amparar a mulher na-
quele momento. O telefo-
ne é o 190 em todo o país. 

Íntegra das respostas 
podem ser conferidas em 
matéria no site do Sintufrj


