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Cobranças no Consuni
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Sintufrj lança cartilha que esclarece dúvida e traz orientações acerca do trabalho presencial

• Mobilização inédita de entidades de servidores articulada com a ação de parlamentares da oposição na 
Câmara impediram que a PEC 32, o projeto que des� gura o serviço público, fosse votada.

• Governo e base governista não tiveram fôlego para conseguir 308 votos necessários para aprovação 
da Emenda Constitucional. São remotas as possibilidades de que a proposta entre na pauta antes das 
eleições de outubro de 2022. Saiba as razões. 

Representante dos técnicos no Conselho Universitário e dirigente do Sintufrj, Joana de 
Angelis cobra pauta sobre trabalho externo no colegiado. 

SAI DA PAUTA
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O governo 
Bolsonaro en-
gatilha mais 
um ataque à 
classe traba-

lhadora ao acenar com uma 
nova reforma trabalhista, ape-

FORA DA PAUTA
Mobilização inédita liderada por entidades de servidores 
impediu votação da ‘reforma’ administrativa na Câmara

Faltando duas sema-
nas para o encerra-
mento dos trabalhos 

no Congresso Nacional 
a proposta de ‘reforma’ 
administrativa (a PEC 
32) não entrará em pau-
ta. “Não há clima e eles 
não vão conseguir apro-
var essa PEC por que 
não tem os 308 votos 
necessários”, disse ao 
Jornal do Sintufrj 
o deputado Rogério Cor-
reia (PT-MG), um dos 
coordenadores da Fren-
te Parlamentar Mista do 
Serviço Público.

As expectativas em re-
lação ao tema se voltam, 
agora, para 2022. Ex-di-
retor do Dieese e consul-
tor sindical no parlamen-
to, Vladimir Nepomuceno 
acredita que são poucas 
as possibilidades de a 
matéria ser votada antes 
das eleições do próximo 

ano, em outubro. 
“O mais provável é que 

essa PEC não seja apre-
sentada ao plenário da Câ-
mara antes das eleições de 
2022. Isso não quer dizer 
que logo após as eleições 
a proposta não vá a voto. 
Lembremos que a atual 
legislatura vai até 31 de 
janeiro de 2023”, observa 
Nepomuceno.

A Proposta de Emen-
da Constitucional enca-
minhada ao Congresso 
pelo governo desfigura 
as relações de trabalho 

na estrutura do funciona-
lismo público e abre cami-
nho para a privatização ou 
terceirização de serviços. 
Com isso, os setores mais 
vulneráveis da população 
seriam os mais atingidos, 
além dos servidores.

A PEC 32, como ficou 
mais conhecida, provocou 
uma mobilização sem pre-
cedentes dos servidores 
que desde o início do segun-
do semestre pressionam 
parlamentares em Brasília 
e nos estados, para votar 
contra a proposta. 

QUEM VOTAR, 
NÃO VOLTA
A campanha “quem 

votar, não volta” ganhou 
as galerias da Câmara e 
as ruas em Brasília e em 
algumas capitais, fator de-
finitivo para que o governo 
e o presidente da Câmara, 
Arthur Lira, não obtives-
sem os 308 votos neces-
sários para aprovação da 
‘reforma’ no plenário. Isso 
depois da aprovação de 
um relatório desfavorável 
aos servidores na Comis-
são Especial.

No Rio de Janeiro, o 
Sintufrj foi um dos sindi-
catos que se engajaram na 
campanha produzindo ma-
térial impresso e digital, 
lives e artigos denunciando 
o caráter da ‘reforma’.

“A principal razão do 
impedimento da tramita-
ção da PEC 32 foi a inédita 
atuação das entidades de 
servidores públicos, unin-
do, real e efetivamente, as 
representações de servido-
res dos três Poderes e das 
três esferas de governo. 
O resultado foi um mo-
vimento organizado que 
soube, articulado com os 
partidos de oposição, pos-
tergar o andamento do 
projeto na Câmara com 
vista a aproximação má-
xima do calendário elei-
toral de 2022, pressionan-
do os deputados em suas 
bases eleitorais”, avaliou 
Nepomuceno.

CUT denuncia nova ameaça
sar de o país sofrer com desem-
prego recorde e enfrentar crise 
econômica e social sem prece-
dentes na história recente.

Dessa vez, Bolsonaro quer base-
ar seu projeto em estudo encomen-
dado na medida para satisfazer 

somente patrões e precarizar ainda 
mais a vida da classe trabalhadora 
e as relações no mundo do trabalho.

“Toda a lógica dessa proposta é 
voltada a dar a máxima proteção 
e segurança jurídica apenas às 
empresas e nada aos trabalhado-
res, legalizando a precarização do 
trabalho e até protegendo a fraude 
trabalhista”, afirma o presidente 

nacional da CUT, Sérgio Nobre 
(foto), para definir o relatório 
elaborado pelo GAET (Grupo 
de Altos Estudos do Trabalho), 
criado pelo governo (por meio da 
portaria 1.001, de 4 de setembro 
de 2019) e entregue, ao governo 
Bolsonaro, em 29 de novembro, 
para subsidiar uma nova pro-
posta de reforma trabalhista.

Arte: Edilson Soares Martins

Foto: Internet

CAMPANHA. Uma das peças publicitárias do sindicato na luta contra a reforma
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A versão on-line da carti-
lha ‘Saiba como vai ficar sua 
vida/em busca do retorno se-
guro’ publicada pelo Sintufrj 
já está disponível no site do 
sindicato. Ela traz informa-
ções úteis nas quais o traba-
lhador pode se basear para 
que esse retorno se dê em 
condições seguras, como ex-
plica a apresentação do con-
teúdo. Por meio do QR Code, 
a cartilha oferece a íntegra 

ERROS NA FREQUÊNCIA
Representante na bancada de técnicos no Consuni faz alerta na reunião do 
colegiado sobre procedimentos que contrariam as regras do retorno presencial

O lançamento da fre-
quência neste pro-
cesso de retorno das 

atividades presenciais con-
tinua preocupando o Sin-
tufrj. Ao abordar a questão 
na sessão do Conselho Uni-
versitário de quinta-feira 
2, Joana de Angelis, re-
presentante da bancada 
técnico-administrativa 
no colegiado, disse que 
algumas direções de uni-
dades e chefias imediatas 
têm cometido erros “que 
não podem continuar”.

De acordo com a con-
selheira – também co-
ordenadora do Sintufrj 
– existem documentos 
balizadores com regras 
estabelecidas para o re-
torno gradual e seguro às 
atividades presenciais. E 

que esses documentos de-
vem ser seguidos nos pro-
cedimentos relacionados 
à frequência.

Joana de Angelis foi 
enfática em uma das si-
tuações que têm suscitado 
interpretações equivoca-
das. “É preciso insistir: 
todo trabalhador ou tra-
balhadora que não puder 
retornar todos os dias às 
suas atividades presen-
ciais em razão das con-
dições do ambiente de 
trabalho ou da impossi-
bilidade de cumprimento 
dos protocolos de biosse-
gurança estará em tra-
balho híbrido”, disse. “Ou 
seja, deverá receber fre-
quência normal, regular”.

A dirigente acrescen-
tou: “não pode constar na 

folha de ponto, no contro-
le de frequência nenhum 
código que retire direitos 
ou que contrarie o que 
foi estabelecido nos do-
cumentos balizadores do 
retorno”. Joana informou 
que o Sintufrj publicou 
uma cartilha (veja ma-
téria abaixo) com o 
resumo das regras que 
devem ser observadas 
por chefias e servidores.

TRABALHO
EXTERNO
A representante da 

bancada de técnicos no 
Consuni também cobrou 
da reitora Denise Pires 
de Carvalho mais uma 
vez que ela paute para 
discussão no Conselho 
Universitário a propos-

ta de regulamentação do 
trabalho externo. 

“Cobrei mais uma vez 
da reitora o fato de ain-
da não ter sido pautado 
em sessão do Consuni a 
proposta já finalizada no 
grupo de trabalho da IN 
65 e encaminhada a ela 
desde outubro”, informou. 
“E hoje a reitora assumiu 
o compromisso de pautar 
com prioridade nas ses-
sões logo após o recesso”.

A resolução proposta 
regulamenta o trabalho ex-
terno na UFRJ que já é re-
alizado como trabalho fora 
da sede sem as regras que 
dariam segurança ao ser-
vidor e à instituição. Além 
disso, essa regulamentação 
possibilitará aos que dese-
jarem e sua função permi-

tir realizar seu trabalho 
fora da instituição, por 
período previamente esta-
belecido, desde que aten-
da algumas condições: 
atender aos objetivos da 
unidade, setor, departa-
mento e autorizado pela 
chefia imediata.

Aponte a câmera do 
celular para o QRCode 

para assistir o vídeo

Aponte a 
câmera do 

celular para 
o QRCode 
e baixe a 

cartilha em PDF

Cartilha orienta retorno
de todos os documentos baliza-
dores de biossegurança e regras 
que orientam o retorno presen-
cial. A publicação informa que a 
Resolução nº15, aprovada pelo 
Conselho Universitário, é do-
cumento referência sobre tra-
balho presencial. E divulga o 
canal do Sintufrj para receber 
denúncia de eventuais trans-
gressões de chefias em relação 
às orientações de biosseguran-
ça e frequência.
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CAUTELA NAS INSTITUIÇÕES

UFRRJUFRRJ

O retorno às atividades 
presenciais nas universida-
des e institutos federais no 
estado foi iniciado parcial-
mente em novembro, pro-
vocado por decisão judicial 
do TRF2, tem funcionado 
como uma espécie de ensaio 
para a retomada em 2022. 

Cada instituição elabo-
rou um plano de retorno 
com base em orientações e 
normas sanitárias defi ni-
das por conselhos científi cos 
organizados em grupos de 
trabalho e comitês criados 
para monitorar e avaliar o 
impacto da pandemia no 
ambiente universitário. 

A Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Ja-
neiro (Unirio) segue com o 
seu Plano Emergencial de 
Atividades Acadêmicas e 
Administrativas com dire-
trizes, ações e recomenda-
ções, e continua também 

Universidades e institutos federais adotam orientação científica e programas para retorno às atividades presenciais
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sob a orientação de ativida-
des remotas e presenciais 
avaliadas pelo Grupo de 
Trabalho do Comitê Co-
vid-19. A responsabilidade 
do planejamento e a exe-
cução das atividades pre-
senciais acadêmicas cabe a 
cada unidade da instituição. 

Em novembro, foi criado 
um grupo de trabalho (GT) 
responsável por elaborar 
a proposta de aperfeiçoa-
mento do Plano Institu-
cional de Retomada das 
Atividades Presenciais da 
Unirio, formado por repre-
sentantes dos três segmen-
tos (discentes, docentes e 
técnicos-administrativos). 

Esse GT encaminha-
rá uma minuta de Instru-
ção Normativa, o Plano 
de Atividades e um crono-
grama, até 16 de dezem-
bro para apreciação nos 
Conselhos Superiores.

Na Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) o retorno gradual 
às atividades presenciais 
está sendo feito com base 
nas orientações do Comi-
tê de Acompanhamento 
Coronavírus da UFRRJ, 
com toda a cautela neces-
sária para preservar a saú-
de e a vida das pessoas. 

O retorno presencial está 
programado para 31 de ja-
neiro de 2022, data de início 
do segundo período letivo 
de 2021, com os cuidados 
sanitários recomendados. O 
comprovante de vacina e o 
uso de máscara são obriga-
tórios para acesso aos campi.

Bandeira Amarela
O retorno gradual das 

atividades acadêmicas e 
administrativas da UFRRJ 
está alinhado às disposi-
ções contidas na "Proposta 

de Diretrizes para o plano 
de retomada de atividades 
administrativas e acadê-
micas". O documento foi 
aprovado pelo Conselho 
Universitário (Consu) em 
setembro. Ele estipula uma 
gradação dos percentuais 
de lotação máxima do nú-
mero de pessoas nos am-
bientes de trabalho: para o 
limite de até 30%, bandeira 
amarela; de 60%, bandei-
ra verde e 100%, bandeira 
branca – ou seja, risco zero. 
No momento, a UFRRJ 
encontra-se sob a vigên-
cia da bandeira amarela.

Trabalho Remoto
Na Universidade Fede-

ral Fluminense (UFF) desde 
o início da pandemia foi cria-
do o GT Covid-19 que em 
setembro disponibilizou um 
guia para que as unidades 
administrativas e de ensino 

pudessem elaborar seus pla-
nos de contingência locais 
para o retorno. Na UFF, a 
previsão de retorno gradual 
das atividades presenciais 
é a partir do ano letivo de 
2022, sendo cada unida-
de acadêmica responsável 
por organizar esse retorno. 

A maioria dos setores 
segue em trabalho remoto 
e o trabalho administrati-
vo está retornando em es-
quema de rodízio. Há uma 
expectativa de retorno à 
normalidade para o mês 
de março, quando come-
çam as aulas. A obrigato-
riedade da apresentação do 
comprovante de vacinação 
contra a covid-19 para o 
ingresso e a permanência 
nas dependências da uni-
versidade é uma exigência 
aprovada pelo Conselho 
Universitário (CUV) da 
UFF no dia 1 de dezembro.
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