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GRITO PELO FORA BOLSONARO: 
7 DE SETEMBRO, 9H, URUGUAIANA COM PRES.VARGAS

‘É uma tragédia’
7 DE SETEMBRO, 9H, URUGUAIANA COM PRES.VARGAS

ENTREVISTA/MARCELO FREIXO

É assim que o parlamentar define a reforma administrativa em tramitação no Congresso. 
Ele aposta na pressão de “fora pra dentro” para mudar o voto de deputados. Página 3

Aplicativo que substituiu o 
Sigepe no armazenamento 
de informações pessoais de 
servidores provoca sérias 
dúvidas sobre a proteção 
desses dados.

Página 6



EDIÇÃO No 1337 – 30 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br2Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj DOIS PONTOS

EXPEDIENTE
Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / 
Equipe de Edição: Ana de Angelis, Bernardo Cotrim e L. Maranhão / Reportagem: Ana de Angelis, Eliane Amaral e Regina Rocha / Social Mídia: Lucas Azevedo / Projeto 
Gráfico: Jamil Malafaia / Diagramação: Luis Fernando Couto, Edilson Soares Martins e Jamil Malafaia / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 1000 
exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical / Impressão: 3graf (21) 3860-0100.

FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br.

CNPJ:42126300/0001-61
Cidade Universitária - Ilha do Fundão
Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598

No início de agos-
to, a direção do 
Sintufrj reuniu-

-se com a Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4) e a 
Coordenação de Políti-
cas de Saúde do Traba-
lhador (CPST) para tra-
tar do assunto.

A PR-4 comprometeu-
-se a enviar uma orien-
tação de rotina aos De-
partamentos de Recursos 
Humanos e de Pessoal 
das unidades para enca-
minhamento dos proces-
sos de contagem especial 
de atividades insalubres 
e perigosas para fins de 
aposentadoria. 

Outro compromisso fir-
mado com o Sintufrj foi de 
criação de uma força-ta-
refa na CPST para o re-

Contagem de tempo especial para aposentadoria 
PR-4 está encaminhando o que foi combinado com o Sindicato

cebimento da documenta-
ção para que os processos 
andassem. 

SITUAÇÃO ATUAL 
Na sexta-feira, 27 de 

agosto, a pró-reitora de 
Pessoal, Luzia Araújo, 
informou que o formulá-
rio para preenchimento 
do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) já 
foi criado e a PR-4 estava 
aguardando que fosse in-
serido no Sistema Eletrô-
nico de Informação (SEI).

Ela explicou que o 
PPP é um documento 
histórico-laboral do tra-
balhador e reúne, entre 
outras informações, da-
dos administrativos, re-
gistros ambientais e re-
sultados de monitoração 

biológica durante todo 
o período em que este 
exerceu suas atividades 
na respectiva empresa.

A pró-reitora infor-
mou também que a força-
-tarefa foi criada. “Todos 
os técnicos (da CPST) 
estão envolvidos e os mo-
delos de formulários que 
serão enviados às unida-
des aguardam a implan-
tação no SEI. O encami-
nhamento também foi 
feito pela TIC (Superin-
tendência de Tecnologia 
da Informação e Comu-
nicação)”, acrescentou.

Solicitação necessária 
O direito à contagem 

de tempo especial foi 
conquistado em 2020, 
por sentença favorável 
do Supremo Tribunal 

Federal (STF). Desde en-
tão, a direção do Sintufrj 
cobra a sua implantação. 
Porém, a partir de levan-
tamento nas unidades, 
a direção sindical  cons-
tatou que a maioria dos 
processos estava parado 
por falta de padroniza-
ção de documentação e 
procedimentos.

“É um direito da ca-

tegoria e fruto de uma 
longa batalha, portanto, 
deve ser concretizado. 
Esperamos que, a partir 
da força-tarefa montada, 
tenhamos êxito na em-
preitada de garantir o 
acesso dos trabalhadores 
ao direito conquistado, 
avaliou a coordenadora 
do Sintufrj, Noemi de 
Andrade.

O Sintufrj recebeu 
inúmeras mensagens 
da categoria pergun-
tando qual seria o pro-
cedimento do Sindicato 
em relação à decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) estabe-
lecendo que servidores 
federais têm direito às 
diferenças relacionadas 
ao reajuste de 47,11% 
sobre a parcela denomi-
nada adiantamento do 

Nota de esclarecimento sobre a decisão do STF relacionada aos 47,11%*
Plano de Classificação de 
Cargos e Salários (PCCS) 
(pecúnia) após a mudança 
do regime celetista para o 
estatutário. 

Segundo a Assessoria 
Jurídica do Sintufrj, a de-
cisão não tem reflexo al-
gum para a nossa catego-
ria, refletindo apenas para 
quem tinha vitória relacio-
nada aos 47,11%, anterior 
a 1990, como celetista, 
para ser transformado em 

diferença individual e ab-
sorvido pelos PCS a partir 
de 1990. Traduzindo: não 
há passivo residual para a 
categoria.

Além disso, nossa cate-
goria pertencia ao PUCR-
CE, e não ao PCCS. A deci-
são trata especificamente 
do PCCS.

Mesmo para quem tem 
direito, o processo só não 
está prescrito para quem 
a decisão de limitação 

na Justiça do Trabalho 
tenha transitado em 
julgado em setembro 
de 2015 para cá. Em re-
sumo: a decisão não be-
neficia o Sintufrj e seus 
filiados, e nem a quase 
totalidade dos servido-
res federais. É um caso 
muito específico.

 *Este esclarecimento 
foi divulgado pelo Sintu-
frj à categoria em 28 de 
agosto de 2020.

Fale com 
o Sintufrj 
De segunda a sexta-feira, o 
atendimento na sede do Sin-
tufrj 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 Uni-
versitário (HU), o atendimen-
to é presencial às terças e 
quintas-feiras, das 9h às 15h.

Foto: Internet
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 Como o senhor analisa 
a correlação de forças no 
Congresso (Câmara e Se-
nado)? A PEC 32/2020 vai 
passar?

A correlação de força é muito 
desigual, principalmente porque 
o governo Bolsonaro comprou o 
apoio dos deputados do Centrão 
usando as bilionárias emendas 
de relator. Hoje, nós da oposi-
ção reunimos cerca de 120 votos, 
ante 513 deputados. Mas nossa 
estratégia tem que ser de fora 
para dentro, pressionando os 
deputados para que não votem 
contra os servidores públicos, 
que estão fazendo um belíssimo 
trabalho de mobilização. Esse é 
o nosso grande trunfo, temos que 
manter a mobilização aquecida.

 Quais as consequên-
cias para o Estado caso 
essa reforma administra-
tiva passe?

A reforma administrativa é 

PRESSÃO DE FORA 
PARA DENTRO

uma tragédia. Primeiro, porque 
ela é mentirosa: não corrige dis-
torções, não reduz desigualdades 
e nem vai tornar o serviço público 
mais eficiente. É o contrário. Ela 
não mexe com a cúpula do serviço 
público, com o bolso de deputados, 
desembargadores, juízes e procu-
radores. A reforma vai morder o 
bolso da base do funcionalismo, 
que está no dia a dia em contato 
com a população, fazendo a má-
quina pública funcionar. Segun-
do: ao atacar a estabilidade do 
servidor e ampliar o espaço para 
cargos de confiança, ela vai re-
duzir a transparência e aumen-
tar a corrupção. A estabilidade 
é fundamental para garantir a 
autonomia do servidor. Afinal, 
não podemos esquecer que fo-
ram servidores concursados que 
denunciaram o envolvimento do 
ex-ministro do Meio Ambiente 
Ricardo Salles com contraban-
distas de madeira e a corrupção 
da Covaxin. Além disso, a am-

pliação dos cargos de livre nome-
ação, sem concurso público, vai 
permitir a bolsonarização do ser-
viço público. Basicamente, Bol-
sonaro poderá fazer em toda a 
máquina pública o que ele fez no 
Ibama e ICMBio, aparelhando 
os órgãos com militares. E não 
é só o servidor da base que será 
prejudicado, a população vai so-
frer na ponta com o prejuízo na 
prestação de serviços.

Como ficará a situa-
ção do serviço público? E  
Saúde e Educação?

Bolsonaro e Guedes são per-
versos ao passar a impressão à 
população de que esses servido-
res são marajás, privilegiados, 
que recebem salários altos e 
trabalham pouco. Isso é um ab-
surdo! Os salários estão defa-
sados, as condições de trabalho 
são péssimas, e com a reforma 
tudo isso vai piorar. E o preju-
ízo na Saúde e Educação será 

gigantesco, um crime contra os 
trabalhadores do serviço públi-
co, mas principalmente um cri-
me contra o futuro e o desenvol-
vimento do nosso país, porque 
esse ataque aos servidores é 
um ataque ao SUS e à Educa-
ção Pública.

 Qual é a pior mudança 
para o servidor?

A pior mudança é a de con-
cepção do serviço público, que 
é, no fundo, a destruição do 
papel do Estado no combate às 
desigualdades. É um retrocesso 
sem precedentes que faz par-
te de um plano mais amplo de 
desmonte dos direitos sociais e 
do papel do serviço público: teto 
de gastos, reforma trabalhista, 
reforma da Previdência... E 
agora a reforma administrati-
va. O abismo social no Brasil 
vai aumentar e as populações 
mais vulneráveis serão ainda 
mais fragilizadas.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) - da bancada de 
parlamentares do Rio de Janeiro na Câmara - expõe ao JORNAL 
DO SINTUFRJ a estratégia para mudar o voto de quem pretende 
votar contra os servidores. “A reforma é uma tragédia”, diz.
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O professor Wallace 
dos Santos de Mo-
raes acusou o seu 

colega de departamento 
Josué Medeiros de tê-lo 
submetido a “humilhação 
pública” durante reunião 
que tratava da compo-
sição de uma banca de 
concurso para escolha de 
professor adjunto.

“Ele [Josué Medeiros] 
falou que eu não tinha 
capacidade de gerir uma 
banca. Que era um brigão, 
sem equilíbrio emocional 
e que para mim tudo era 
racismo, e que eu ficava 
me vitimizando por ser 
negro”, disse Wallace. Ele 
encaminhou à direção do 
IFCS solicitação de aber-
tura de sindicância para 
investigar o episódio.

PROFESSOR DENUNCIA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO IFCS
Instituto abre sindicância para apurar ocorrido

O Coletivo de Docentes 
Negras e Negros da UFRJ 
organizou uma petição on 
line em que denuncia e 
pede investigação do caso. 
O Centro Acadêmico de 
Ciências Sociais prestou 
solidariedade ao professor 
e também quer a apura-
ção do episódio. Em nota 
pública, a Adufrj pediu a 
abertura de sindicância, 
assegurando o direito ao 
contraditório e a ampla de-
fesa. Também em nota, a 
Reitoria se manifestou em 
apoio à direção do IFCS, 
que instaurou a comissão 
de sindicância asseguran-
do a presença de servidores 
negros na sua composição.

Segundo Damires Fran-
ça, coordenadora do Sin-
tufrj, “o enfrentamento 

ao racismo estrutural que 
permeia as relações so-
ciais no nosso país e, con-
sequentemente, na nossa 
universidade deve ser 
constante, pois ainda 
há inúmeras formas de 
racismo no cotidiano 
universitário. 

Quando há colegas de 
trabalho que qualificam 
um servidor negro de 
“descontrolado” ou quan-
do o cerceiam de construir 
sua carreira acadêmica, 
podemos identificar atitu-
des racistas sim. Eu, en-
quanto mulher negra, não 
posso deixar de fazer um 
paralelo com o machismo 
praticado sobre mulhe-
res que questionam as 
diretrizes patriarcais es-
tabelecidas pela tradição 

do homem branco e são, 
ainda hoje, tachadas de 
“histéricas”.

Ressalto a importância 
dos movimentos sociais e 
coletivos da nossa univer-
sidade por se dedicarem 
ao trabalho de evidenciar 
e lutar contra práticas 
antidemocráticas e desu-
manizadoras que são fruto 
de uma história, de longa 
duração, de colonialidade 
eurocentrada dos povos do 
Sul Global.”

A direção do Sintufrj 
apoia a abertura de sin-
dicância. “A inclusão na 
UFRJ tem que ser efetiva 
em todas as instâncias. 
Essa é uma boa oportuni-
dade para mostrar que não 
basta não ser racista. Te-
mos que ser antirracistas 

em todas as nossas ações”, 
afirmou Noemi de Andra-
de, da coordenação do Sin-
tufrj e diretora da CUT-RJ.

Considerando a luta 
antirracista empregada 
na sociedade brasileira, 
em consonância com as 
posturas atuais da admi-
nistração da UFRJ, é ab-
solutamente inadmissível 
conviver com a fúria do 
ódio racial que perpassa 
os poros e caracteriza-se 
na faceta cruel do racis-
mo institucional. O ser-
vidor Josué Medeiros, do 

Câmara de Políticas 
Raciais quer desagravo 
e apuração
Texto de Denise Góes, Coordenadora da Câmara de Políticas Raciais

Departamento de Ciência 
Política do IFCS, demons-
trou sentir-se autorizado 
a exalar, de forma ofensiva 
e discriminatória, todo seu 
preconceito contra seu cole-
ga de departamento Walla-
ce dos Santos de Moraes, 
aparentemente arvorando-
-se na força política de suas 
relações institucionais, já 
que se encontra em perío-
do de estágio probatório, o 

que pressupõe que deveria 
demonstrar maior zelo pelo 
seu cargo público em suas 
intervenções e ações.

A Câmara de Políticas 
Raciais considera imprete-
rível que a Direção do IFCS 
promova um ato de desa-
gravo, que apure e inves-
tigue as responsabilidades 
desta ação, e que se avance 
para um Processo Adminis-
trativo Disciplinar (PAD), 
assim como que o referido 
servidor Josué Medeiros 
seja afastado de suas fun-
ções na instituição enquan-
to esse processo durar. 

No que se refere ao ra-
cismo institucional, existem 
responsabilidades adminis-
trativas que devem ser sa-

nadas no campo das ações 
capitaneadas pela adminis-
tração central, que visam 
reparar os danos causados 
ao professor Wallace de Mo-
raes. Existe também a via 
criminal, que deve ser uti-
lizada pelo professor se as-
sim achar necessário, pois o 
racismo é um crime pratica-
do individualmente.

Lamentavelmente esse 
episódio atinge todos os 
que estão no “front” da 
luta pela construção de po-
líticas antirracistas e que 
elevam significativamen-
te a necessidade da dis-
cussão do racismo e suas 
expressões. Os militantes 
da pauta racial não são 
revanchistas e muito me-

nos desequilibrados, como 
foi dito ser o professor 
Wallace, com a intenção 
de atingir todos os que se 
insurgem contra o racis-
mo. Nossa tarefa é trans-
formar a universidade 
pública, antes celeiro das 
elites brancas, num espaço 
plural, diverso e sem apo-
logias ao preconceito.

Diante do momento 
de avanços e construção 
coletiva, é o mínimo que 
esperamos.

PROFESSOR Wallace

Foto: Divulgação

Foto: Renan Silva
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CAOS NO HOSPITAL DA UFF

A Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospita-
lares (Ebserh), que teve 
sua adesão aprovada pelo 
Conselho Universitário da 
Universidade Federal Flu-
minense (UFF) em 2016, 
não melhorou a situação 
do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (Huap). A 
novidade este ano da Eb-
serh foi a solicitação ao 
reitor da cessão do patri-
mônio e dos servidores es-
tatutários para a empresa.

“Passados cinco anos, 
piorou. Vivemos um caos 
com a Ebserh. Faltam in-

Em depoimento 
ao JORNAL 
DO SINTUFRJ, 
assistente social 
do Huap diz que 
Ebserh aumentou 
os problemas da 
unidade de saúde

sumos, falta gaze e ins-
trumentalização para po-
der fazer as cirurgias. Às 
vezes falta profi ssional e 
tem que bloquear o leito”, 
relata a assistente social 
Maria das Graças Garcia 
e Souza. “A novidade do 
pedido de cessão é absur-
da e inconstitucional. Le-
vamos ao Conselho Uni-
versitário, e conseguimos 
que fosse descartado pela 
universidade”, sublinha.

Servidora no Huap des-
de 2005, Maria das Graças 
é conselheira universitá-
ria, mestre em Ensino na 
Saúde e Docência Inter-
disciplinar para o SUS e 
coordenadora do Sintuff. 

Segundo ela, a Ebserh 
trouxe não aumento do 
número de leitos nem de 
funcionários, e a gestão 
empresarial criou situações 
de assédio moral e compro-
metimento do atendimento 
de acordo com os princípios 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Os profi ssionais 

de saúde perderam a au-
tonomia; os residentes, o 
campo de treinamento; e 
a pesquisa e a assistência 
ganharam cunho empresa-
rial, diz ela, em seu relato.

“Temos um professor 
que é médico que costuma 
dizer que o Huap virou 
um hospital sem vida, com 
fl uxos maravilhosos no 
papel, mas que na práti-
ca não funciona, por mais 
que digam que continua 
um hospital do SUS. Vimos 
que virou um hospital que 
faz atendimento de forma 
mecânica”, lamenta. “Mas 
continuamos na luta para 
rever e acabar com esse 
contrato com a Ebserh”, diz. 

Unidade de referência
O HUAP, pertencente à 

UFF, é a principal referên-
cia de média e alta comple-
xidade da região de Niterói, 
cidade da Região Metro-
politana do Rio de Janei-
ro. “A gestão pela Ebserh 
desde 2016 não cumpriu a 

promessa de melhorias e/
ou resolveu a situação de 
sucateamento do hospi-
tal”, diz Maria das Graças.

“Nós, estatutários, do 
RJU, passamos a ser ad-
ministrados por essa ges-
tão. É uma gestão vertical, 
com direção, superinten-
dência e diretores com 
altos salários e que não 
consultam mais os traba-
lhadores que ali estão no 
dia a dia do Antônio Pedro.” 

De cerca de 500 leitos, o 
Huap foi reduzido a menos 
de 200. “Foi uma falácia o 
argumento que a Ebserh 
viria porque o hospital es-
tava sucateado e traria 
ampliação dos leitos e re-
posição de recursos huma-
nos. Hoje passados cinco 
anos não houve nem um e 
nem outro. Houve até con-
tratações através de pro-
cessos seletivos, mas não 
supriu nossa demanda de 
trabalhadores. Eram qua-
se 500 leitos, hoje a gente 
não tem nem 200 leitos”.

Uma grande perda da 
autonomia universitária 
do hospital universitário 
foi em relação à pesquisa. 
“Percebemos que houve um 
deslocamento da função do 
hospital universitário, que 
é assistência, pesquisa e 
ensino. Antes qualquer pes-
quisa era ligada a um pro-
fessor da universidade; hoje 
tem de atender a projetos 
da empresa. É uma grande 
perda da nossa autonomia”.

O profi ssional de saúde 
também perdeu autonomia 
e foi adotado o critério pro-
dutivista. “Os médicos trou-
xeram para mim essa situ-
ação. Antes quem defi nia e 
quem fazia a classifi cação 
de risco do paciente que vai 
ocupar o leito era o médico. 
Hoje existe um projeto cha-
mado Kanban – surgiu no 
Japão, na época do toyotis-
mo –, um sistema produti-
vista que alia efi ciência e 
lucro em relação aos leitos 
e pacientes que a Ebserh 
tenta adaptar no Huap.”

Jornal do Sintufrj5EDIÇÃO No 1337 – 30 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br SÁUDE PÚBLICA

         



Jornal do Sintufrj 6Jornal do Sintufrj PRIVACIDADE EDIÇÃO No 1337 – 30 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Quais os dados pes-
soais dos servido-
res são armazena-

dos no aplicativo SouGov.
br? Qual a localização des-
se armazenamento? Qual 
a duração de cada arma-
zenamento? Há proteção 
contra o compartilhamen-
to, conforme disposto na 
Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD)? 

Esses questionamentos 
constaram do requerimen-
to administrativo enca-
minhado pelo Sintufrj à 
Secretaria de Gestão e De-
sempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia, 
no dia 13 de agosto. A dire-
ção sindical aguarda os es-
clarecimentos solicitados.

Por envolver impor-
tantes dados pessoais, a 
preocupação do Sintufrj é 
a mesma de milhares de 
servidores públicos país 

Nossos dados estão sob risco 
no Sou.Gov.br, o aplicativo que 
substituiu o Sigepe? 
O Sintufrj quer saber 

afora (incluindo os técni-
cos-administrativos em 
educação) – que essas in-
formações sejam compar-
tilhadas indevidamente. 

De acordo com a defi ni-
ção do governo, o aplicativo 
SouGov.br  foi criado para 
servir como canal único de 
atendimento a direitos e 
benefícios gerados em fun-
ção da relação de trabalho 
com a administração pú-
blica federal. Mas os ques-
tionamentos são muitos.

Incógnita 
“Ainda restam dúvidas 

sobre quantos e quais da-
dos serão armazenados e 
em que local, forma, a du-
ração do tratamento, e com 
quais pessoas físicas ou ju-
rídicas eles serão compar-
tilhados ou transferidos. 
Principalmente após a pu-
blicação do Termo de Uso e 
de Política de Privacidade 
do SouGov.br, informando 
que dados pessoais digita-
dos no chat SerproBot po-
dem ser transferidos inter-
nacionalmente, bem como 
armazenados pelo perío-
do de 30 dias”,especifi ca 
o texto do requerimento 
enviado pelo Sintufrj ao 
Ministério da Economia. 

A direção sindical, no 
documento, chama a aten-
ção do governo sobre o que 

determina a LGPD (Lei 
nº 13.709, de 2018): “... os 
titulares têm direito ao 
acesso facilitado às infor-
mações sobre o tratamen-
to de seus dados, que de-
verão ser disponibilizadas 
de forma clara, adequada 
e ostensiva acerca da fi na-
lidade específi ca do trata-
mento, forma e duração do 
tratamento, identifi cação 
do controlador, informa-
ções de contato do contro-
lador, informações acerca 
do uso compartilhado de 
dados pelo controlador e 
a fi nalidade, responsabi-
lidades dos agentes que 
realizarão o tratamen-
to e direitos do titular”. 

IBM armazena dados
“Por que é importante 

proteger seus dados” foi 
o tema do debate organi-
zado pelo Sintufrj para o 
Festival do Conhecimento 
da UFRJ, em julho, me-
diado pela técnica em as-
suntos educacionais Ana 
Maria Ribeiro e com a par-
ticipação de Sérgio Ama-
deu, professor da Univer-
sidade Federal do ABC e 
ex-presidente do Institu-
to Nacional de Tecnolo-
gia da Informação (ITI). 

O palestrante destacou 
que o que era antes apenas 
digitalização passou a ser 

datifi cação (tendência tec-
nológica de transformar 
diversos aspectos de nos-
sa vida em dados poste-
riormente transformados 
em informação). Indús-
trias, serviços e empresas 
buscam datifi car as ati-
vidades, portanto, dados 
passam a ser elementos 
de valor agregado. “Esses 
dados”, explicou Amadeu, 
“são trabalhados por al-
goritmos (de aprendizado 
de máquinas), que são 
chamados de inteligên-
cia artifi cial. Esses dados 
são classifi cados e deles 
extraídos padrões. Só 
que este aprendi-
zado depende da 
coleta massiva de 
dados pessoais”.

“E é isso que está 
ocorrendo hoje no Bra-
sil? O governo federal 
tem as informações sobre 
todos os servidores fede-
rais, mas resolveu fazer 
uma modernização neoli-
beral, entreguista e peri-
gosa substituindo o Sige-
pe pelo aplicativo SouGov.
br sob a justifi cativa de 
que trabalhando o conjun-
to de dados do servidor é 
possível me-
lhorar a sua 
experiência 
de navegação. 
São muitos os 

dados tratados pelo apli-
cativo – sexo, estado civil, 
telefone, título de eleitor, 
habilitação, passaporte, 
grau de instrução, forma-
ção, dados de dependen-
tes e muito, muito mais.”

Ele ainda acrescenta 
que, para piorar, “o Sou-
Gov.br diz expressamente, 
nos termos de uso e políti-
ca de privacidade, que há a 
transferência internacional 
dos dados dos servidores 
públicos brasileiros para 
os sistemas da IBM locali-
zados nos Estados Unidos”.



Jornal do Sintufrj7 Jornal do SintufrjEDIÇÃO No 1337 – 30 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

BRASIL

UFRJ

“Marco temporal” ameaça a maior reserva de Mata Atlântica do Nordeste. 
Indígenas de todo o país se mobilizaram para aguardar o julgamento do STF 

SOLIDARIEDADE À LUTA INDÍGENA

TRABALHO REMOTO CONTINUA NA UNIVERSIDADE

Desde o domingo, 22 
de agosto, mais de seis mil 
indígenas ocupam a Praça 
dos Três Poderes, em Bra-
sília, para acompanhar o 
julgamento, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
do chamado “marco tem-
poral”. A mobilização na-
cional “Luta pela Vida” foi 
organizada pela Articula-
ção dos Povos Indígenas 
do Brasil (Apib) em con-
junto com os movimen-
tos de base, e está sendo 
considerada como a maior 
das últimas décadas. 

Se a tese do marco 
temporal for vencedora 

Provavelmente na ses-
são do Conselho Univer-
sitário de quinta-feira, 2 
de setembro, sejam apre-
ciadas as propostas de re-
adequação da Resolução 
07/2020 – que regulamenta 
o trabalho remoto na UFRJ 
durante a pandemia – en-
caminhadas pelo Grupo 
de Trabalho (GT) Retorno.  

As novas regras foram 
discutidas e aprovadas na 
reunião do GT Retorno na 
segunda-feira, 23 de agos-
to, e valerão para toda a 

universidade, conforme 
defendeu o Sintufrj, no 
GT. As orientações de se-
gurança a serem seguidas 
são as adotadas pelo GT 
Pós-Pandemia da UFRJ. 

“É muito importante 
a uniformidade de pro-
cedimentos para evitar 
qualquer convocação de 
retorno desnecessário 
dos servidores técnico-
-administrativos e do-
centes, e sem os cuidados 
protocolares de segurança 
orientados pelos especia-

listas (GT Multidiscipli-
nar para Enfrentamento 
da Covid-19 na UFRJ) e 
estabelecidos para toda a 
instituição pelo GT Pós-
-Pandemia”, ponderou a 
coordenadora do Sintufrj 
e integrante do GT Re-
torno, Joana de Angelis.   

Reitoria negocia 
com o MPF 
Na terça-feira, 31 de 

agosto, a Reitoria partici-
pará da terceira reunião 
de conciliação com o Mi-

nistério Público Federal 
(MPF) sobre a retomada do 
funcionamento presencial 
integral na universidade.

O reitor em exercício, 
Frederico Leão Rocha, in-
formou que o MPF está 
propondo a volta integral 
a parir de 18 de outubro, 
mas com escalonamento 
do quantitativo presencial 
de acordo com a bandeira 
do governo estadual sobre 
o estágio da pandemia do 
novo coronavírus no Es-
tado do Rio de Janeiro.

“Nós apresentamos 
uma contraproposta”, disse 
o reitor. A contraproposta 
da UFRJ ao MPF é de re-
torno presencial das aulas 
práticas no segundo semes-
tre de 2021, que começa no 
dia 16 de novembro, e o 
retorno presencial integral 
somente no primeiro se-
mestre de 2022. “Isso se fo-
rem mantidas as condições 
razoáveis da pandemia”, 
afi rmou Frederico Leão 
Rocha. “Estamos em ne-
gociação”, acrescentou ele. 

no STF, mais de uma cen-
tena de terras indígenas 
nos estados do Nordeste, 
Minas Gerais e Espírito 
Santo corre o risco de ter 
seus processos de regu-
larização revistos. Entre 
elas, a tradicional terra 
indígena da Barra Velha 
do Monte Pascoal, que 
abrange a icônica mon-
tanha de mesmo nome, 
descrita pelos portugueses 
como a primeira porção 
de terra avistada pela es-
quadra comandada pelo 
colonizador Pedro Álvares 
Cabral, em abril de 1500.

Atualmente ocupada 

pelos índios da etnia Pa-
taxó, essa região faz parte 
do maior bolsão de Mata 
Atlântica preservada do 
Nordeste brasileiro. São 
112 mil hectares de reser-
vas, incluindo os parques 
nacionais do Monte Pasco-
al, do Pau-Brasil e do Des-
cobrimento, que abrangem 
a costa do extremo sul da 
Bahia, segundo informa-
ções do Instituto Nacional 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

O argumento do marco 
temporal limita o reconhe-
cimento de terras indí-
genas à comprovação de 

ocupação antes de 1988, 
quando foi promulgada 
a atual Constituição Fe-
deral. A tese é rechaçada 
por indígenas, juristas e 
antropólogos, que temem 
uma paralisação gene-

ralizada nos processos 
de demarcação de terras 
tradicionalmente ocupa-
das. O STF dará prosse-
guimento ao julgamento 
na semana que se inicia. 

Fonte: Brasil de Fato
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