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Na edição de 18/08/2021 de O Globo é noticiado que a subpro-
curadora-geral da República Lindôra Maria Araújo, emitiu parecer 
afirmando que o presidente da república não cometeu crime ao 
aparecer sem máscara e gerar aglomeração em eventos públicos.

Recomendo à PGR que, antes de emitir pareceres que impli-
quem conhecimento científico sobre saúde pública, epidemiologia 
e clínica, além do conhecimento jurídico, solicite consulta à cien-
tistas com conhecimento sobre os assuntos respectivos ou pelo 
menos que sua assessoria consulte a literatura científica sobre o 
assunto.

No caso em questão o conhecimento científico é bastante sólido 
em afirmar que as máscaras faciais protegem  sim,  contra a  propagação  do  vírus  conforme pode  ser verificado nos 
documentos a seguir referidos e emitidos pelo Center for Disease Control e pelo staff da Mayo Clinic nos Estados Unidos 
da América do Norte e que contêm mais de 30 referências sobre o assunto. Isto para não mencionar as importantes 
instituições brasileiras como a Fiocruz do próprio Ministério da Saúde.

Abaixo os links para esses estudos:
1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus -mask/art-20485449
2. https://doi.org/10.1073/pnas.2014564118!1of12PERSPECTIVE - Baixada em 18 de Agosto de 2021;
3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars -cov2.html?CDC   

AA refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Fmasking-science-sars-
cov2.html#print

Traduzo abaixo a conclusão desta última referência-documento do CDC:
Conclusões
"Dados experimentais e epidemiológicos dão suporte ao uso de máscaras pela comunidade para reduzir a dissemi-

nação da SARS-CoV-2. O benefício da prevenção pelo uso de máscaras é derivado da combinação do controle dafonte 
e proteção do usuário para o usuário da máscara. A relação entre o controle da fonte e a proteção do usuário é prova-
velmente complementar e possivelmente sinérgica, de modo que o benefício individual aumenta com o aumento do uso 
de máscara na comunidade. Mais pesquisas são necessárias para expandir a base de evidências para o efeito protetor 
das máscaras de tecido e, em particular, para identificar as combinações de materiais que maximizam sua eficácia de 
bloqueio e filtragem, bem como ajuste, conforto, durabilidade e apelo ao consumidor. O uso da máscara é considerado 
seguro e não está associado a impactos clinicamente significativos na respiração ou nas trocas gasosas. A adoção de 
políticas universais de mascaramento pode ajudar a evitar isolamentos sociais ("lockdowns") futuros, especialmente 
se combinada com outras intervenções não farmacêuticas, como distanciamento social, higiene das mãos e ventilação 
adequada".

Portanto, o conhecimento científico é absolutamente conclusivo: o uso de máscaras por toda a população beneficia 
a todos reduzindo a transmissibilidade do vírus e consequentemente evita internações, sequelas e mortes das pessoas 
infectadas.

A legislação brasileira: Lei n.º 13.979/2020; artigos 268 e 330 do código penal e Portaria interministerial n.º 05 de 
2020 (Ministro da Justiça e Ministro da Saúde) também é clara em definir que: pronunciamentos ou manifestações ou 
tomar iniciativas contra as medidas eficazes para o controle da pandemia, principalmente por pessoas que exercem 
cargos públicos configura CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. Os responsáveis por esses atos devem ser indiciados e 
julgados conforme a legislação e a constituição definem.

Espero que a subprocuradora-geral da República, tome conhecimento dessas informações
científicas para rever o seu parecer e aplicar a legislação brasileira vigente.

Carta aberta à Procuradoria Geral da República
ALERTA DE GOLPE! 
Criminosos tentam 
tirar dinheiro da 
categoria! 

A direção do Sintufrj alerta: 
É FRAUDE! A assessoria jurí-
dica do Sintufrj NÃO SOLICI-
TA DEPÓSITOS DE VALOR 
ALGUM! 

Trata-se de uma ação cri-
minosa para roubar a catego-
ria e minar a credibilidade do 
sindicato.

Desde o início desta sema-
na, algumas pessoas da catego-
ria receberam telefonemas de 
uma pessoa que se identificou 
como representante do escritó-
rio Cassel Ruzzarin Santos Ro-
drigues Advogados, que presta 
assessoria para o Sintufrj. No 
telefonema, a pessoa solicitava 
ao servidor o depósito de um 
valor em dinheiro para acessar 
os ganhos das ações judiciais 
dos 28% e do Plano Bresser.

 Não é a primeira vez que 
estelionatários tentam se apro-
veitar da categoria. Desta vez, 
no entanto, o golpe é mais so-
fisticado: servidores chegaram 
a falar ao telefone com uma 
pessoa que se apresentou como 
Rudi Cassel, e o número de te-
lefone fornecido tinha até uma 
gravação eletrônica falsa em 
nome do escritório!

Caso você receba uma liga-
ção solicitando depósitos em 
dinheiro, ANOTE TODOS OS 
NOMES E NÚMEROS FOR-
NECIDOS, ENTRE EM CON-
TATO CONOSCO E DENUN-
CIE NA POLÍCIA CIVIL!

Estamos tomando as devi-
das providências para impedir 
que esses aproveitadores sigam 
impunes.
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TRAMA CONTRA O POVO
A PEC 32 que institui a reforma administrativa ataca servidores e 
a maioria da população que depende de serviços públicos

Está prevista para 
daqui a duas semanas 
a apresentação do re-
latório do deputado Ar-
thur Maia (DEM-BA) 
na comissão especial da 
Câmara dos Deputados 
sobre a PEC 32/2020 da 
reforma administrativa 
de Guedes e Bolsonaro.

A proposta restringe 
o papel do Estado, que, 
de acordo com análise 
técnica do Dieese, pas-
saria a atuar de forma 
subsidiária à iniciativa 
privada. A PEC 32 tam-

bém acaba com a estabili-
dade dos servidores e am-
plia as possibilidades de 
contratação sem concurso.

Na quarta-feira, dia 
18, greves e manifesta-
ções foram realizadas 
país afora com o objetivo 
de esclarecer a sociedade 
sobre os riscos e ameaças 
contidas no projeto, cuja 
essência é a privatiza-
ção dos serviços públicos.

Entidades do serviço 
público, centrais sindicais 
e seus sindicatos, movi-
mentos e parlamentares de 
oposição travam uma forte 

luta para barrar a PEC 32.
Dentre as ações de 

mobilização estão as au-
diências nas assembleias 
legislativas, que vêm sen-
do realizadas nos estados 
como forma de popularizar 
o debate e pressionar os 
parlamentares favoráveis 
à proposta do governo. 

Levantamento feito 
sobre a tendência de voto 
dos deputados federais 
do Rio apontou que 29 
são favoráveis à reforma 
administrativa, 6 estão 
indecisos e 11 são contra 
(veja quadro nas páginas 

4 e 5 e a forma de pres-
sionar os parlamentares).

No Rio de Janeiro hou-
ve uma primeira audiên-
cia sobre o tema dentro do 
cronograma da comissão 
especial na Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), 
dia 16, e uma segunda, 
desta vez conjunta, na 
Câmara Municipal. Esta 
live está disponível no 
Facebook do sindicato.

Os impactos da PEC 
32 foram debatidos de 
forma híbrida, presen-
cial e virtual, por vere-

adores, deputados e es-
pecialistas, e com muitos 
servidores na plateia. 

“Esse debate não pode 
fi car apenas em Brasília. 
Precisa estar em todas as 
cidades, em todos os es-
tados. Precisa estar mais 
perto das pessoas. E esse 
é um dos debates mais 
importantes que esta-
mos fazendo em Brasília, 
e estamos em desvanta-
gem”, observou o deputa-
do federal Marcelo Freixo 
(PSB-RJ), que gravou par-
ticipação na audiência.
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EBSERH É PROBLEMA

A proposta de retor-
no da Empresa 
Brasileira de Ser-

viços Hospitalares (Eb-
serh) à agenda da UFRJ 
provoca inquietação na 
comunidade universitá-
ria. Uma comissão cons-
tituída pela Faculdade de 
Medicina fez várias res-
trições a adesão à empre-
sa, como o Sintufrj publi-
cou. Em julho, o sindicato 
reuniu numa live profes-
sores, um estudante de 
medicina e um dirigente 
da Fasubra para debater 
o assunto. As críticas fo-
ram incisivas. 

As críticas se apresen-
tam na abordagem dos 
prejuízos acadêmicos e no 
ataque a autonomia uni-
versitária como destaca-
ram os professores Nelson 
Souza e Silva (emérito da 
UFRJ) e Vladimir Tadeu 
Batista Soares, da Fa-
culdade de Medicina da 
UFF. No texto a seguir, 
o Jornal do Sintufrj des-
taca alguns pontos sobre 
um tema de importância 
substantiva para as uni-
dades de saúde da UFRJ 
e seu papel na formação 
de profissionais da saúde.

 Controle acadêmico
Alguns acham que podem ela-

borar um contrato com a Ebserh 
que seja favorável a universidade, 
que possa dar garantias em ter-
mos de ensino, mas a experiência 
tem mostrado outros resultados: 
diretores de faculdades de Medici-
na vêm chamando atenção para a 
perda de controle acadêmico sobre 
os hospitais.

A Ebserh pode ter autonomia 
até para receber alunos de uni-
versidades privadas que queiram 
treinar seus alunos dentro do hos-
pital e pode fazer contrato com fa-
culdades de Medicina privadas.

 Quem vai fazer o concurso?
A Ebserh faz concurso para 

seleção de residentes no Brasil 
todo para ingresso nos hospitais 
universitários. Não será a univer-
sidade que selecionará seus resi-
dentes, mas a Ebserh? Significa 
que serão profissionais da Ebserh? 

Por outra, se os residentes fo-
rem contabilizados como médicos, 
além de serem usados como força 
de trabalho e não como profissio-
nais em treinamento, isso vai re-
fletir em menos vagas para os mé-
dicos técnicos-administrativos da 
universidade. 

Além de afetar o treinamento, 
também afeta a política de pesso-
al e acaba a residência nos moldes 

como hoje se dá. Deve-se questio-
nar ainda quem vai organizar o 
concurso em nível nacional? Uma 
empresa terceirizada? Teremos 
uma “Cesgranrio” para o concurso 
para a residência médica?

 Você confia neste governo?
Dá para confiar em um contrato 

favorável aos princípios de indis-
sociabilidade de ensino, pesquisa 
e extensão, ou com compromisso 
social com um governo desses? 

Só para dar um exemplo, além 
de todas as barbaridades contra a 
ciência e contra a universidade pú-
blica proferidas por este governo, a 
Ebserh é vinculada ao MEC, con-
duzido por um ministro (Milton Ri-
beiro) que disse (no programa 'Sem 
Censura', da TV Brasil, dia 9), 
que uma criança com deficiência 
atrapalha o aprendizado dos ou-
tros, que a "universidade deveria, 
na verdade, ser para poucos, nes-
se sentido de ser útil à sociedade” 
e  que reitores das universidades 
federais não podem ser 'esquerdis-
tas, nem lulistas'. É com esse go-
verno que querem negociar? 

 Empregos cada 
vez mais precários

Um contrato é um contrato. 
Depois de firmado, está feito. E, 
fora um sem-número de sinais 

que o desaconselham, há medidas 
em cursos para o desmonte do Es-
tado e da administração pública 
federal, com alterações em série 
na legislação num Congresso con-
descendente, como a flexibilização 
em curso na legislação trabalhista 
ou a reforma administrativa, em-
baladas pelo ideário privatista do 
governo.

E tudo isso com uma finalida-
de, a transferência de recursos 
públicos para o setor privado, pois 
continuam em voga as orientações 
do Banco Mundial: privatiza-se 
tudo e para o que não puder ser 
privatizado, cria-se uma empresa 
pública de direito privado.

 Falácia: “Sem Ebserh, 
hospitais vão fechar”  

O arrocho é de toda universida-
de pública, da Educação, da Ciên-
cia e Tecnologia. E a luta, portan-
to, é de todos.

A questão é que o orçamento 
mingou para tudo no serviço pú-
blico depois da PEC do Teto (EC 
95) apelidada de PEC do fim do 
mundo (aprovada em 2016), que 
congela investimentos em políti-
cas púbicas fundamentais para o 
povo como educação e saúde. Ou 
seja, seria no mínimo ingênuo 
acreditar que os recursos vão jor-
rar com a Ebserh.

Retorno da proposta de adesão à empresa 
intranquiliza comunidade universitária 
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“Em consequên-
cia do cená-
rio pandêmi-

co preocupante, conforme 
destacam os especialistas, 
o Sintufrj considera que 
não basta a imunização 
completa dos servidores 
técnico-administrativos 
e docentes para o retorno 
presencial. É necessário 
atentar para as orientações 
do Grupo de Trabalho (GT) 
Multidisciplinar para En-
frentamento da Covid-19 
na UFRJ. 

De acordo com a Nota 
Técnica divulgada por 
esse GT, a cobertura va-
cinal no Estado do Rio 
tem que ser de no míni-
mo 70% da população e 
ainda observados os índi-
ces de ocupação dos leitos 
hospitalares para que se 
pense em qualquer flexi-
bilização de atividades 
atualmente remotas”. 

Esta é a posição que a 
direção sindical defende 
nos Grupos de Trabalho 
(GTs) da universidade 
que acompanham o fun-
cionamento das ativida-
des durante a pandemia 
e as possibilidades de 
um retorno presencial 
gradativo de servidores e 
estudantes. 

PRECAUÇÃO VALE
PARA TODOS  
De acordo com a dire-

ção sindical, continua va-
lendo a Resolução 07/2020 
aprovada no Conselho 
Universitário e que orga-

VIDAS IMPORTAM   
Orientação tem que ser uma só para toda a UFRJ

niza o trabalho remoto du-
rante a pandemia. Mas a 
entidade considera funda-
mental que a Reitoria pas-
se uma orientação geral 
para ser seguida por toda 
a universidade.

“Para isso, é funda-
mental que o GT Retorno 
instituído pelo Conselho 
Universitário e que agora 
rediscute a Resolução nº 
07, se posicione em relação 
ao artigo que diz que cabe 
às unidades decidir sobre 
seu funcionamento. Neste 
momento, para resguar-
dar vidas e a segurança 
de todos, é necessário que 
seja publicizada uma úni-
ca orientação para toda a 
UFRJ”, afirmou a dirigen-
te do Sintufrj Joana de 
Angelis. Ela e a coordena-
dora Neuza Luzia partici-
pam desse GT.   

Nesta segunda-feira, 
23, o GT Retorno se reu-
nirá, e o Sintufrj reafir-

mará suas posições já 
expressas na última 
reunião, no dia 13 de 
agosto, que são também 
as da categoria ouvida 
nas reuniões por unida-
de que a entidade tem 
realizado on- line desde 
o início das atividades 
remotas na universi-
dade. Neste momento, 
uma das pautas desses 
encontros é o retorno 
seguro e gradual.    

NAS UNIDADES
Por meio de convo-

cação on-line, o Sintu-
frj tem se reunido com 
os servidores técnico-
-administrativos por 
unidade. Essas reuni-
ões são para ouvir as 
demandas da catego-
ria sobre o trabalho na 
pandemia, as quais são 
levadas aos GTs insti-
tuídos pela UFRJ e nos 
quais a categoria está 

representada através da 
direção sindical e das ban-
cadas dos técnicos-admi-
nistrativos nos colegiados, 
e também para passar in-
formes das discussões e en-
caminhamentos ocorridos 
nos grupos de trabalho. 

“Defendemos nos GTs 
os posicionamentos da 
nossa categoria após dis-
cussões nas reuniões por 
unidade. Por exemplo, há 
vários diretores ou chefias 
imediatas que, de forma 
açodada e sem levar em 
conta os protocolos de se-
gurança e os cuidados ne-
cessários tem convocado 
para o trabalho presencial, 
desnecessariamente, colo-
cando em risco a saúde dos 
trabalhadores. Por essa 
razão estamos defendendo 
que seja seguida por toda a 
universidade uma decisão 
única passada pela Reito-
ria”, fundamentou Joana 
de Angelis.

Aulas 
presenciais 
suspensas

Na reunião do GT 
Pós-Pandemia, no dia 
13 de agosto, a reitora 
Denise Pires de Carva-
lho considerou preocu-
pante as informações 
contidas na Nota Téc-
nica dos pesquisadores 
da UFRJ que levaram 
à suspensão do retorno 
das aulas presenciais 
na universidade. 

Eles divulgaram 
nota técnica, no dia 
12, mostrando que o 
risco de contágio na 
atual fase da pande-
mia no Estado do Rio 
– devido a cidade ser 
o epicentro da cepa 
Delta – é preocupan-
te e apresenta ten-
dência de aumento.

Segundo Joana de 
Angelis, um retor-
no presencial gradual 
resguardando a vida 
de todos deve seguir 
as orientações dos es-
pecialistas da UFRJ. E 
eles recomendam que 
para isso ocorrer com o 
mínimo de segurança é 
necessário que a popu-
lação onde a universi-
dade tem campi esteja 
70% imunizada contra 
o vírus e também que 
não haja ocorrência de 
variantes.

SINAL DOS TEMPOS. Sala do Conselho Universitário que é centro de decisões da UFRJ

Foto: Renan Silva
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Unidade de ensino, pesquisa e extensão 
pioneira no Brasil completa 140 anos 

AS LENTES DO VALONGO

Visite as redes sociais do Valongo
• https://www.facebook.com/ValongoUFRJ/
• https://www.instagram.com/valongoufrj/
• https://twitter.com/ValongoUFRJ
• https://www.youtube.com/c/TVValongo
• https://open.spotify.com/show/2UedH0JrOVdVxjej

tyDHa8?si=P5SqSBoySJKz3JR7fJulKg&nd=1
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“Olá, ter-
ráque-
os, se-

jam bem-vindos a 
mais um episódio 
da série ‘Sons do 
Universo’, do Obser-
Valongo, o seu pod-
cast favorito sobre o 
Universo!” 

Esta é a apresentação 
de um dos programas 
transmitidos através do 
Spotify (plataforma que 
disponibiliza conteúdos 
em áudio) pelo Obser-
vatório do Valongo. Além 
do curioso podcast, a uni-
dade comemora seus 140 
anos (completados em ju-
lho), mais moderna que 
nunca, ocupando as redes 
sociais – site, Facebook, 
Twitter, Instagram, You-
Tube – para não deixar 
cair a bola da divulga-
ção científica, apesar do 
isolamento imposto pela 
pandemia do novo coro-
navírus. 

O Valongo é o segundo 
mais antigo observatório 
do Brasil em funciona-
mento. No dia 5 de julho 
de 1881, a Congregação 

da Escola Politécnica 
aceitou a doação do ter-
reno com o observatório 
montado pelo astrônomo 
Manuel Pereira Reis, no 
alto do Morro de Santo 
Antônio, dando origem ao 
Observatório Astronômi-
co da Escola Politécnica. 
Com a demolição do mor-
ro, em 1924, o observa-
tório teve que ser trans-
ferido para a Chácara do 
Valongo, na zona portuá-
ria da cidade. 

Inicialmente nomeado 
Observatório do Morro 
do Valongo, passou a ser 
chamado Observatório do 
Valongo, a primeira insti-
tuição a abrigar um curso 
de graduação de Astrono-
mia no Brasil. Foi a úni-
ca a conceder diploma de 
bacharel em Astronomia 
durante 50 anos, desde 
1958 até 2008, quando 
a Universidade de São 
Paulo abriu seu curso.

A partir de 2002, o 
curso de graduação em 
Astronomia, até então 
ligado ao Instituto de Ge-
ociências, foi incorporado 
ao Observatório, que ga-

nhou status de unidade 
acadêmica. No ano se-
guinte foi criado o pro-
grama de pós-graduação 
stricto sensu de mestrado 

e doutorado da unidade.
Há muito tempo a uni-

dade tem forte interação 
com a comunidade. Na 
década de 1960, o Obser-

vatório ministrou cursos 
de fotografia astronômica 
e palestras para escolas 
de ensino fundamental e 
médio. 

O astrônomo Runds-
then Vasques de Nader, 
vice-diretor da unidade, 
disse que a extensão uni-
versitária sempre foi um 
foco importante para o 
Observatório, que duran-
te toda a sua existência 
no atual local participou 
da divulgação da ciência 
para a sociedade. 

Segundo ele, a partir 
de 1998 as atividades 
de extensão da unidade 
passaram a ser tratadas 
como um programa ins-
titucional, com coordena-
doria própria atendendo 
a colégios públicos e pri-
vados e recebendo o pú-
blico externo. 

Desde 2015, o progra-
ma Observatório do Va-
longo de Portas Abertas 
busca inserir a unidade 
no circuito cultural da 

Extensão sempre presente
nova Zona Portuária e 
aproximar o público leigo 
da Astronomia, com vi-
sitas guiadas e observa-
ções noturnas dos astros. 
Com as visitações tem-
porariamente suspensas 
por conta da pandemia, 
diversas atividades con-
tinuaram por meio das 
redes sociais. “O Obser-
vatório não parou. Muito 
pelo contrário. Há muitas 
atividades, até mais que 
presencialmente”, disse 

Rundsthen, indicando ao 
público para que fique 
atendo aos canais da uni-
dade na internet.

TELESCÓPIO: de olho nas estrelas 

ASTRÔNOMO Rundsthen 
Vasques
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