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Repúdio a ameaças golpistas 
marcaram os atos do GRITO 
DOS EXCLUÍDOS que reuniram 
300 mil pessoas no Brasil e no 
exterior. No Rio, a mobilização 
superou as dos anos anteriores.

CONTRA A FOME E 
PELA DEMOCRACIA 

MANIFESTANTES se concentraram na esquina da Uruguaiana 
com Presidente Vargas. Cartazes criados pelo Sintufrj 
contribuíram para a atmosfera do protesto.

Fotos: Renan Silva
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Categoria decide adiamento   
                de eleição no Sintufrj

Restrições provocadas pela pandemia 
de Covid-19 determinam decisão

A assembleia estatutá-
ria do Sintufrj, na sexta-
-feira, 10 de setembro, 
aprovou por ampla maioria 
o adiamento da convocação 
para a realização das elei-
ções para a direção e o Con-
selho Fiscal da entidade. 

Foram 80 votos a favor 
do adiamento (77% do quó-
rum de participantes da 
assembleia), 17 votos con-
tra (16%) e 7 abstenções 
(7%). Resultado esse que 
não deixa dúvidas em re-
lação à vontade dos servi-
dores técnico-administra-
tivos que ano a ano são os 
responsáveis pela existên-
cia e pelo fortalecimento 
da sua entidade de classe. 

A votação se deu de 
acordo com as normas con-
tidas no Estatuto do Sin-
tufrj, portanto, primeiro 
foi posto em votação se a 
categoria aprovava ou não 
a prorrogação do mandato 
sindical. Se essa proposta 
não tivesse sido aprovada, 
a direção sindical teria de 
pôr à apreciação dos sin-
dicalizados se a eleição 
seria este ano e quando.  

Nos próximos dias 
será convocada uma nova 
assembleia geral para or-

ganização de uma comis-
são de mobilização para 
intensifi car a luta contra 
a reforma administrati-
va e outros ataques aos 
direitos dos servidores.

Respeito ao estatuto
Esse importante tema 

foi levado à assembleia 
pela direção sindical para 
uma tomada de decisão 
dos sindicalizados, de-
pois de observado o que 
o Estatuto do Sintufrj 
determina a respeito. 

O artigo 51 do estatuto 
diz que cabe à direção sin-
dical convocar as eleições. 

A proposta apresenta-
da por um dos coletivos 
políticos - criação de uma 
comissão gestora para o 
Sindicato, com a destitui-
ção dos atuais dirigentes 
eleitos pela categoria ao 
fi nal da gestão – mostrou-
-se inviável, já que afron-
tava o artigo em questão. 

Como não há vacância 
de direção na entidade, 
não se justifi ca tal me-
dida, mas, sim, a neces-
sidade de adiamento do 
mandato por avaliação 
da maioria de que não há 
condições de realização 
de eleição neste momen-
to, por causa da Covid-19. 

Além disso, na segun-
da-feira, 6 de setembro, a 
diretoria do Sintufrj cha-
mou uma reunião com 
os coletivos políticos que 

Foram 80 votos a 
favor do adiamento 
(77% do quórum 
de participantes 
da assembleia), 17 
votos contra (16%) e 
7 abstenções (7%)

Nos próximos dias 
será convocada 
uma nova 
assembleia geral 
para organização 
de uma comissão 
de mobilização

                de eleição no Sintufrj

ganização de uma comis- atuam no movimento sin-
dical dos técnicos-admi-
nistrativos na UFRJ para 
discutir uma proposta a 
ser levada à assembleia.

Proposta – Inicialmente a 
direção sindical propôs a 
convocação de eleições hí-
bridas (com voto virtual e 
presencial) para o próximo 
mês de outubro. Após mui-
to diálogo com os coletivos 
políticos, a proposta foi al-
terada, já que havia uma 
opinião majoritária que 
avaliava que as eleições 
deveriam ocorrer no pri-
meiro semestre de 2022. 

Nesse sentido, a pro-
posta apresentada indica-
va que o processo eleitoral 
se daria em abril de 2022, 
com a prorrogação da atu-
al gestão até 30 de abril, e 

a convocação para a elei-
ção em fevereiro de 2022. 

Além disso, a propos-
ta prevê a constituição de 
uma comissão formada 
por cinco membros, sen-
do dois da direção, para 
formular uma proposta 
de organização do pleito.    

Importante – No dia 29 de 
agosto, a direção sindical 
convocou os coletivos para 
uma reunião com uma em-
presa especializada para 
apresentação do sistema de 
eleições híbridas. A empre-
sa é a mesma que realizou 
as eleições do Andes-SN, 
da Aduff, do Sindipetro e do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos, 
entre várias outras entida-
des que realizaram eleições 
100% virtuais ou híbridas. 

Na opinião da dire-
ção, é preciso que o mo-
vimento incorpore novos 
mecanismos tecnológicos 
à organização sindical. 
Cabe lembrar que a UFRJ 
discute a regulamenta-
ção do trabalho externo 
e que um processo elei-
toral deve contemplar a 
possibilidade de voto de 
todos os sindicalizados.

Participação nos atos – A as-
sembleia também aprovou 
o envio de uma delegação 
de sete companheiros da 
base do Sintufrj para re-
presentar a categoria no 
ato nacional a ser realiza-
do em Brasília, 14 de se-
tembro, e participação dos 
técnicos-administrativos 
na manifestação que ocor-
rerá no Rio de Janeiro. De 
14 a 16 são as  datas pre-
vistas para que o relatório 
da PEC 32 receba vistas na 
comissão especial da Câ-
mara dos Deputados e siga 
para votação em plenário. 
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Com a expectati-
va de ampliar o 
patamar da luta 

contra o governo, um 
encontro virtual extre-
mamente representativo 
de forças políticas que 
atuam na universidade 
e fora dela lançou na 
tarde/noite de quinta-
-feira, 9 de setembro, o 
Comitê Fora Bolsonaro 
na UFRJ.

O fato político ocor-
reu dois dias depois dos 
eventos de 7 de Setem-
bro, que trouxeram no-
vos elementos à crise po-
lítica na qual o país está 
mergulhado, desafiando 
a organização dos tra-
balhadores na busca de 

Sintufrj lança Comitê 
Fora Bolsonaro na UFRJ
Próxima plenária foi marcada para 23 de setembro, para definir coordenação e programar ações

unidade para enfrentar 
os ataques do governo e 
das classes dominantes.

A articulação do cam-
po que defende uma so-
ciedade justa e solidária 
é inadiável. O governo 
neofascista ensaiou um 
recuo, farsa para tentar 
aliviar pressões de um 
setor da burguesia teme-
rosa de perder dinheiro 
nos seus negócios diante 
dos ataques do presiden-
te genocida a tribunais 
superiores e Congresso.

Mas, na essência, Bol-
sonaro e os descontentes 
da Casa Grande conver-
gem quando se trata de 
sequestrar direitos dos 
trabalhadores. No caso 

do setor público, estamos 
diante do ataque sem 
precedentes aos direitos 
dos servidores com a PEC 
32 da reforma adminis-
trativa, que explode com 
os serviços públicos.

REPRESENTATIVIDADE
As entidades que atu-

am na comunidade uni-
versitária recepcionaram 
com entusiasmo político 
a criação do Comitê, como 
ficou patente na sauda-
ção dos representantes 
da Adufrj, APG, DCE e, 
obviamente, Sintufrj, que 
conduziu a proposta. 

Representantes das 
centrais sindicais CUT e 
CTB; do movimento so-

cial, como MST, MTST, 
Marcha Mundial das Mu-
lheres; das frentes Brasil 
Popular e Povo sem Medo 
prestigiaram o lança-
mento do novo fórum de 
combate a Bolsonaro. 

A próxima plenária do 
Comitê foi marcada para 
23 de setembro, com o ob-
jetivo de organizar o fun-
cionamento e construir 
uma coordenação ampla 
e representativa. Nesses 
dias, este fórum de luta 
já organiza os trabalha-
dores da UFRJ para os 
atos previstos a partir 
de terça-feira contra a 
reforma administrativa 
(confira a matéria 
na página ao lado).

Noemi Andrade, co-
ordenadora do Sintufrj, 
conduziu a reunião, cuja 
íntegra pode ser conferi-
da no YouTube por meio 
do link abaixo. Lá você 
irá encontrar a saudação 
e falas de representan-
tes de entidades sobre o 
papel do Comitê Fora 
Bolsonaro da UFRJ 
como avanço das forças 
populares na disputa 
por um país mais justo 
e um programa que res-
ponda às necessidades 
da maioria.

https://youtu.be/Sdv8VqWIHfE
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NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA

De acordo com a deli-
beração da assembleia de 
sexta-feira, 10 de setembro, 
os trabalhadores da UFRJ 
estão convocados para en-
grossar a jornada de lutas 
contra a aprovação da PEC 
32/2020, a proposta de re-
forma administrativa em 
tramitação na Câmara, que 
imporá a privatização dos 
serviços públicos e destrui-
rá os servidores de carreira. 

No Rio de Janeiro, a ma-
nifestação está marcada para 
terça-feira, 14, às 16h, no Bu-
raco do Lume. Uma delega-
ção de sete companheiros irá 
a Brasília para os atos na-
cionais entre os dias 14 e 16.

O funcionalismo vem 
numa campanha crescen-
te de mobilização e pressão 
com ações nas redes e nas 
ruas que terá como momento 
importante ato no dia 14, o 
Dia Nacional de Luta contra 
a Reforma Administrativa.

Se o texto da comissão 
for aprovado, a PEC pode ir 
a Plenário para votação já a 
partir do dia 20 de setembro, 
caso Arthur Lira (PP-AL), 
presidente da Câmara dos 
Deputados, aliado da hora de 
Bolsonaro, avalie que tem os 
308 votos necessários dos de-
putados federais nos dois tur-
nos programados de votação. 

Nesta semana, que co-
meça no dia 13, serão reali-
zados atos, manifestações, 
audiências públicas, para-
lisações, marchas, passea-

Trabalhadores da UFRJ convocados para a jornada de protestos na semana 
em que a Câmara vai votar relatório da Comissão Especial sobre a PEC 32

tas, mobilizando o serviço 
público e tentando fazer o 
diálogo com a população. A 
partir do dia 14 várias ca-
ravanas ocuparão Brasília.

A decisão do ato no Rio 
foi tomada na Plenária do 
Fórum em Defesa dos Ser-
viços Públicos e Estatais, 
realizada dia 9 de setembro. 
As entidades e participantes 
devem chegar antes das 15h 
para montagem de tendas, 
varais e demais materiais 
de propaganda. Cada enti-
dade poderá montar uma 
tenda, levando materiais 
próprios para distribuir à 
população. Haverá circu-
lação de busdoor e trans-
missão do ato com microfo-
ne aberto para entidades, 
movimentos e população.

Uma atividade espe-
cial será a pressão nos par-
lamentares no Aeroporto 
Santos Dumont no embar-
que para Brasília. Como se 

sabe, a maioria da bancada 
federal do Rio é a favor da 
reforma administrativa.

Pressão
Nos dias 15 e 16 de se-

tembro vão ser realizadas 
atividades de pressão sobre 
os parlamentares, direto nos 
gabinetes da Câmara dos 
Deputados. Os participan-
tes deverão usar camisetas 
da campanha SOS Serviço 
Público. O objetivo é am-
pliar a luta contra a PEC 32.

Estão sendo instalados 
outdoors e painéis em Brasí-
lia com as fotos dos parlamen-
tares que se manifestaram a 
favor da PEC. O objetivo é 
jogar peso nas atividades de 
Brasília, mas com manifesta-
ções nas capitais. Orienta-se 
também que as entidades es-
taduais utilizem desde 11 de 
setembro carros de som nas ci-
dades dos parlamentares que 
estão na Comissão Especial.
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14/9 - Terça-feira 

15 e 16/9 - Quarta e quinta-feira 

Dia Nacional de Luta contra a Reforma 
Administrativa. Caravanas para grande ato 
em Brasília, com recepção dos deputados no 
aeroporto, pela manhã, e passeata à tarde, 
com concentração às h no Museu Nacional. 
No Rio, ato público, a partir das h, na Praça 
Mário Lago (Buraco do Lume)

Trabalho de pressão sobre parlamentares, 
em Brasília e em suas cidades.
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Fisiologismo tem que ser combatido

TOMA LÁ DÁ CÁ

MAIA E LIRA: negociando reforma em troca de vantagens

A crise institucional 
provocada por Bolsonaro 
em ataques ao Supremo 
Tribunal Federal e ao Con-
gresso Nacional ainda não 
é sufi ciente para conter a 
sanha do mercado e do capi-
tal para aprovar a reforma 
administrativa em curso. 

Ela segue seu trâmite, 
independentemente do caos 
instalado no país, com mui-
ta verba para ser distribuída 
para o parlamentar que vo-
tar a favor e comprar apoio 
Centrão (bloco conservador 
que dá seu apoio em troca 
de vantagens e privilégios). 

“Arthur Lira (PP-AL), 
presidente da Câmara, e 
governo, a despeito dessa 
profunda crise institucio-
nal, querem aprovar a PEC 
32 na comissão especial na 
próxima semana. O Cen-
trão continuará infelizmen-
te, em sua maioria e ofi cial-
mente, aprovando a PEC. 
O faz no toma lá dá cá. Eles 

têm para se ter uma ideia 
R$16 bilhões em emendas 
parlamentares extras que 
estão nas mãos do relator 
Arthur Maia (DEM-BA), de 
Arthur Lira (PP-AL) e do 
governo, para orientarem 
em votações polêmicas. No 
caso da PEC 32 é uma exi-
gência do governo, do mer-
cado e da direção do Cen-
trão”, denuncia o deputado 
federal Rogério Correia (PT-
-MG), um dos coordenado-
res da Frente Parlamentar 
Mista do Serviço Público.

Crise é fi el da balança
Rogério vê difi culdades 

nesse momento de crise 
para o governo e aposta 
na pressão para romper o 
apoio atual. “No momento 
as difi culdades do governo 
são grandes para aprovar 
a reforma administrativa. 
É claro que a crise vai me-
lhorar a posição contrária 
a PEC porque partidos 

que estavam no governo 
declaradamente passam 
a fazer oposição. Caso por 
exemplo do PSDB, o pró-
prio DEM, setores do PSL 
e o PSD, então a ver como 
esses partidos e seus par-

lamentares farão, em espe-
cial com as manifestações 
públicas que vários parla-
mentares já estão dando 
contra a PEC e a crescente 
mobilização das entidades e 
dos servidores. Aqui está o 

X da questão. Se nós mos-
trarmos força nas redes, 
nas ruas, nos movimentos, 
nos municípios, nas câma-
ras de vereadores e assem-
bleias legislativas, temos 
tempo de derrubar a PEC”.

PLANO DE SAÚDE: TRABALHO CONJUNTO GARANTE REAJUSTE MÍNIMO
 A força-tarefa for-

mada pela direção do 
Sintufrj, a Comissão de 
Usuários do sindicato e 
a All Care garantiu uma 
excelente negociação e 
o reajuste de 1,5% do 
valor do plano de saú-
de da Amil. O reajuste  

ocorre em outubro (data 
de aniversário do contra-
to coletivo por adesão).

Inicialmente, o reajus-
te pretendido pela Amil 
era de 16,18%.  O Sintufrj 
rejeitou o índice propos-
to pela Amil, posto que 
o salário dos servidores 

permanece congelado, ao 
passo que a explosão do 
custo de vida gerou uma 
brusca queda do poder 
de compra dos trabalha-
dores. Além disso, a crise 
agravada pela pandemia 
de covid-19 afetou a ren-
da familiar de um con-

tingente expressivo da 
categoria, com o aumento 
do desemprego e da pre-
carização do trabalho. 

A Amil ainda apre-
sentou uma nova propos-
ta – 12% de reajuste – 
mas o sindicato rejeitou. 
Após longas rodadas de 

negociação, a operado-
ra recuou, permitindo 
um acordo em torno do 
índice de 1,5%, garan-
tindo um preço mais 
baixo para a categoria. 
O novo índice de rea-
juste vale a partir de 
1 de outubro de 2021.
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Embora a variante Delta se espalhe no Rio, a gravidade 
se atenua à medida que avança a imunização

O infectologista Alberto 
Chebabo, diretor da Divi-
são Médica do Hospital Cle-
mentino Fraga Filho (HU-
CFF), disse ao Jornal do 
Sintufrj que de duas sema-
nas para cá houve redução 
de casos graves e óbitos no 
Rio de Janeiro, apesar da 
presença da variante Del-
ta, que nos meses de julho 
e agosto provocou aumento 
de casos no Rio de Janeiro.

Segundo Chebabo, 
no HUCFF a redução 
da incidência da doença 
também foi sentida, com 
a diminuição do núme-
ro de internações. Hoje, 
dos 35 leitos de CTI para 
Covid-19, há 30 ocupa-
dos, sem ninguém na fi la.

O médico atribui a me-
lhora na mudança do qua-
dro à vacinação. Ele obser-
ve que 40% da população 
da Cidade do Rio de Janei-
ro foi vacinada com doses 
completas, atingindo uma 
cobertura vacinal razoável. 

A vacinação está evo-
luindo rapidamente. De 
acordo com Chebabo, até o 
fi nal do mês pode ultrapas-
sar 50% na cidade, percen-
tual que pode ser ampliado 
até o fi nal de outubro para 
60% ou 70% da popula-
ção com as duas doses.

Por outro lado, comple-
ta, voltou a subir o número 

VACINAÇÃO SALVA

de internações de pacientes 
idosos, o que aponta a neces-
sidade de vacinação deste 
grupo com doses de reforço. 

O infectologista adverte, 
porém, que, apesar de estar 

Tanuri: a vacinação reduziu o impacto das infecções 
Amilcar Tanuri, chefe 

do Laboratório de Virolo-
gia Molecular da UFRJ, 
informa que mais de 
90% das novas infecções 
são da variante Delta. 
“O número de infecta-
dos teve aumento sim, 
mas não foi exorbitante. 
Então, acredito que seja 
efeito da vacina”, disse. 

“Mas tem que ser cau-
teloso. Não aglomerar, 
usar máscara e evitar a cir-
culação de vírus para evi-
tar casos graves”, observa. 
O cientista chama atenção 
para a proteção de idosos e 
pessoas com comorbidades. 

Com o índice de posi-
tividade dos testes ainda 
alto e elevada  taxa de 
letalidade (atualmente 
em 3%), a Fiocruz re-
força a necessidade de 
agilidade na conclusão 
do esquema vacinal de 
novos grupos e da dose 

de reforço para idosos, por-
tadores de doenças crôni-
cas e imunossuprimidos.

Tanuri explica que, 
como a maioria dos idosos 
tomou a CoronaVac, este 
grupo deve fazer o reforço, 
por exemplo, com vacinas 
da Janssen ou Pfi zer. Se-
gundo ele, quando muda 
a tecnologia (da vacina), 
dá chance de o organismo 
produzir mais anticorpos. 

Reforço necessário
“A CoronaVac não é mais 
fraca”, diz ele, explicando: 
“a questão é que, porque foi 
aplicada primeiro, já se sabe 
que existe decaimento da 
imunidade com o passar do 
tempo. Mas isso se dá tam-
bém com outras vacinas.” 
O cientista também explica 
a razão de se estabelecer seis 
meses para a dose de reforço. 
Segundo ele, muitos que se 

vacinaram, seis meses de-
pois voltaram a ser infecta-
dos e a portar casos graves. 
Mas esse intervalo pode ser 
menor, assim como pode 
ser ampliada a faixa-alvo 
do reforço, que pode incluir 
maiores de 60 anos.
“A vacina está demons-
trando efeito muito bené-
fi co. Com a variante Delta 
não se viu uma explosão 
de casos”, disse o médico, 
que avalia que o vírus pode 
fi car por aí por muito tem-
po, embora não em condi-
ção tão letal. “Esperamos, 
com a vacina, monitorar 
melhor o vírus. A vacina-
ção realmente diminui a 
gravidade”, insistiu.

Para ele, caminhamos 
para uma vacina anual, 
que deverá ter entre os 
grupos prioritários ido-
sos e imunossuprimidos. 
“No fi nal, vai ser como 
a infl uenza”, avalia.

em queda, ainda há um nú-
mero elevado de pacientes 
internados: mais de 700 na 
rede pública do estado. Mas 
ainda assim a perspectiva 
é de melhora daqui para a 

frente. “Vamos entrar num 
cenário que acredito que 
vai ser bom a partir de ou-
tubro. Vamos ter um cenário 
melhor que o atual. Quanto 
mais vacina melhor”, diz ele. 

Mas registra uma preocu-
pação: as pessoas estão can-
sadas desta situação toda e 
tendem a se descuidar das 
regras básicas de proteção, 
como evitar aglomerações. 

CIENTISTA TANURI imunizado com a coronavac na UFRJ
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