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EXPLOSÃO 
DE CASOS DE 
COVID-19 PÕE 
UFRJ EM MODO 
REMOTO  

Devido à explosão de casos de covid-19 na primeira 
semana de janeiro com a chegada da variante ômicron, 
que se dissemina em velocidade superior às variantes 
anteriores, a Reitoria recomendou (em comunicado no 
dia 6) que atividades administrativas, de ensino, pes-
quisa e extensão, com exceção das atividades essenciais, 
retornem à modalidade remota até o dia 31 de janeiro. 

“A UFRJ está monitorando a evolução da variante 
e, tão logo a situação melhore, informará sobre a possi-
bilidade de retorno das atividades presenciais”, disse a 
Reitoria em nota.

Coordenadora do Sintufrj e da bancada dos técni-
cos no Consuni, Joana de Angelis integra GTs formados 
para enfrentar a pandemia na universidade. Segundo a 
dirigente, a UFRJ “agiu rápido como devia”.

“A posição do Sintufrj é rigorosamente na de-
fesa da saúde e da vida, e tem manifestado isso 
durante todo esse período de pandemia, inclusi-
ve inspirando decisões adotadas pelo comando 
da UFRJ”, afirmou.

A reitora Denise Pires disse que desde o início da 
pandemia a UFRJ vem agindo sempre com base em cri-
térios técnicos e científi cos.

Ela observou que, embora as pessoas vacinadas te-
nham menos chance de desenvolver a doença de forma 
grave, “é preciso manter, em modo remoto, tudo que 
pode ser remoto neste momento de explosão de casos”, 
para diminuir a transmissão da variante.  
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O epidemiologista da 
UFRJ e coordenador do 
GT Covid-19, Roberto 
Medronho, acha que a de-
cisão da universidade de 
determinar atividades re-
motas vai se estender para 
além do dia 31 de janeiro.

Ele disse que a rea-
valiação da situação por 
parte do GT e da Reito-
ria será frequente, “mas 
é muito pouco provável 
que a gente saia desta 
resolução no dia 31. Ao 
longo do mês ainda tere-
mos muitos e muitos ca-
sos”, acredita.

Segundo o cientista, “a 
situação é bastante preo-
cupante”. Ele disse que 
nunca viu um vírus se 
espalhar tão rapidamen-
te quanto essa variante 
ômicron. “E a expecta-
tiva é que sobrecarregue 
bastante os serviços de 
saúde”. 

Medronho observa 
que, embora menos letal, 
a ômicron tem capacidade 
de impactar o sistema de 
saúde, porque tem infecta-
do muitos profissionais de 
saúde e o estado já enfren-
ta dificuldade de reposição 
de pessoal. “E ainda nem 
chegou no pico”, alerta.

Atividades remotas devem se estender 
para depois de 31 de janeiro

O GT Covid da UFRJ 
recomendou inclusive a 
suspensão da cerimônia 
de formatura da turma 
de Faculdade de Medici-
na que estava programada 
para o dia 12, no Riocen-
tro, reunindo centenas de 
pessoas. A festa de forma-
tura, segundo Medronho, 
homenagearia ele, a reito-
ra Denise Pires e a profes-
sora Terezinha Marta, pela 
atuação na linha de frente 
na pandemia.   

“Foi uma pena a sus-
pensão da cerimônia, 
diante de uma turma com 
metade dos alunos cotis-
tas, e que certamente seria 

um momento de glória 
para as famílias”. Mas, 
disse, a ciência falou mais 
alto. “O momento não 
permite aglomeração, 
seja em locais públicos 
ou fechados”.

Carnaval
Para o epidemiologista 

da UFRJ, como o pior ain-
da não chegou é uma teme-
ridade manter os desfiles 
na Sapucaí. Portanto, não 
basta suspender blocos: é 
preciso suspender todos 
os festejos, defendeu. Essa 
posição ele levaria à reu-
nião do comitê científico 
do estado do Rio.

MOVIMENTO NO Centro 
de Triagem Diagnóstica da 
UFRJ em momento agudo 
da pandemia em 2020. Nos 
últimos dias, a procura voltou a 
se intensificar

Da mesma forma que no 
município do Rio, o número 
de casos explodiu no Centro 
de Triagem Diagnóstica da 
UFRJ (de zero para 43% na 
primeira semana de janeiro, 
segundo ele). “E nós esta-
mos com a expectativa de 
que na próxima semana a 
situação só piore”. Por isso, 
explicou, a decisão de sus-
pensão das atividades pre-
senciais foi acertada e teve 
o apoio do GT Coronavírus.

Para ele, a Reitoria, sub-
sidiada pelo GT, foi pionei-
ra e corajosa na deliberação, 
até porque foi ao encontro 
da determinação judicial de 
retorno presencial. “Já de-

mos dados para a Reitoria 
para que possa se posicio-
nar perante o juiz sobre o 
motivo para esta atitude”, 
disse ele, esperando que a 
Justiça perceba que seria 
absurdo forçar o retorno. 

A reitora Denise Pires 
também citou dados in-
dicadores de agravamen-
to do quadro.  Mas disse 
que a UFRJ está atuando 
de forma muito conscien-
te, utilizando o princípio 
da precaução. Ela explica 
que ainda não é um alar-
me sanitário: “é apenas 
uma preocupação para a 
gente diminuir a circula-
ção do vírus”.

Foto: Renan Silva
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çamento suplementar do 
Ministério da Saúde des-
tinado à demanda covid, 
que serviu para contratar 
pessoal e assegurar os lei-
tos de referência abertos 
no Rio de Janeiro", acres-
centou o diretor-geral do 
HUCFF, Marcos Freire. A 
contratação foi através de 
uma parceria com a Fio-
tec (Fundação da Fiocruz).

Sobre se o impacto 
da nova onda da pande-
mia com a chegada da 

O fim dos contratos tem-
porários, no dia 31 de de-
zembro, de 850 profissio-
nais de saúde destinados 
a atender pacientes com a  
covid-19 resultou, segun-
do a direção do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), no 
fechamento de 110 leitos.  
De 309, a unidade agora 
só conta com 199 leitos. 

De acordo com a coor-
denadora-geral do Sintufrj 
e técnica de enfermagem, 
Gerly Miceli, à medida que 
a vacinação avançou e o nú-
mero de casos da covid foi 
caindo, os leitos destinados 
ao atendimento desses pa-
cientes foram sendo desa-
tivados no HUCFF. Mas, a 
dirigente afirma que “faltou 
vontade política da UFRJ 
de peitar o governo federal 
e garantir que esses leitos 
ficassem para a sociedade”. 

"Esses profissionais 
eram mantidos com o or-

Ômicron poderá reabrir 
leitos para pacientes de 
covid-19, a assessoria do 
HUCFF se limitou a di-
zer que “somente com a 
contratação de pessoal é 
possível ampliar leitos”.

Atuação política 
Na avaliação de Gerly, 

“caberia ao diretor do hos-
pital tentar, junto ao gestor 
municipal, pôr os leitos 
abertos para os pacien-
tes covid para a Regulação 

de Serviços Hospitalares)”. 
A coordenadora apon-

ta, ainda, que é necessário 
um dimensionamento sé-
rio e criterioso nos hospi-
tais da UFRJ para se saber 
onde realmente há falta de 
pessoal e onde há defasa-
gem, como também qual é 
a real capacidade de inter-
nação e quantas pesquisas 
estão em curso, entre ou-
tras coisas. “È necessário 
ser feito um levantamento 
criterioso sobre a realida-
de do quadro e também 
da necessidade de pessoal. 
A Reitoria da UFRJ ainda 
não fez isso”, diz Gerly. 

Leitos fechados por falta de 
verbas do governo federal

Servidores do hospital 
também questionam o 
apoio da direção à Ebserh: 

“O mesmo dinheiro 
que o hospital tem hoje 
a Ebserh vai ter. Se é a 

mesma verba, então eles 
estão dizendo que não sabem 
administrar as unidades de 
saúde da UFRJ?”, pergunta 
uma enfermeira. “Os mais 
atingidos com a adesão do 

HU a essa empresa serão os 
técnicos-administrativos, que 
vão entrar em extinção porque 
não haverá mais concurso 
público para contratação 
de profissionais de saúde 

pelo RJU”, acredita outra 
trabalhadora. “Já estamos cada 
vez em menor número e com 
menos força para barganhar”, 
complementa um servidor. 
“E os extraquadros? Aqueles 

trabalhadores antigos com 
mais de 20 anos na casa? 
No primeiro concurso pela 
CLT que a Ebserh fizer, 
todos eles serão demitidos”, 
conclui uma servidora.  

Críticas à Ebserh 

Sisreg, para o atendimento 
da população do Rio de 
Janeiro nas diversas espe-
cialidades oferecidas pelo 
Hospital Universitário, e a 
universidade exigir a reali-
zação de concurso público 
pelo Regime Jurídico Úni-
co (RJU) para contratação 
de profissionais de saúde ”.

 “A não ser”, questiona 
ela, “que se queira usar a 
situação como argumento 
para uma adesão açodada à 
Ebserh (Empresa Brasileira 

Fim de contratos afasta 850 profissionais de saúde do HUCFF reduzindo 
drasticamente a capacidade de operação da unidade de saúde

INTEDITADOS. Imagem ilustrativa de leitos do HUCFF: 110 fechados GERLY MICELI: críticas
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RETORNO SÓ COM VACINA

A sessão do Conselho 
Universitário da quinta-
-feira, 28 de outubro, era 
aguarda com expectati-
va. Na reunião seriam 
estabelecidos, por meio 
de resolução, os critérios 
para o retorno presencial. 
Numa assembleia virtual 
convocada pela direção 
do Sintufrj em 18 de ou-
tubro, a categoria havia 
elaborado uma série de 
exigências para preser-
var a saúdo dos trabalha-
dores. A principal delas 
(mas não só): para retor-
nar, o servidor deveria es-
tar com imunização com-
pleta – comprovada com 
certificado nacional. 

Prevaleceu o bom 
senso, disse Joana de 
Angelis, conselheira da 
bancada dos técnicos e 
dirigente do sindicato. A 
resolução nº 15 aprovada 
no colegiado estabelece 
que estão autorizados a 
retornar presencialmente 
trabalhadores vacinados 

desde que sejam cumpri-
dos todos os protocolos de 
biossegurança. 

 “Nos critérios para a 
reorganização do nosso 
retorno às atividades pre-
senciais itens elencados 
na nossa assembleia foram 
considerados”, afirmou. 

Ficou acertado tam-
bém que os critérios para 
o retorno envolvem serem 
consideradas as exceções 
para aqueles trabalhado-
res que ainda precisam se 
manter em atividade fora 
do seu local habitual de 
trabalho.

A dirigente explicou o 
retorno: vitória dos tra-
balhadores nas decisões 
do Consuni que “para 
além das exceções já es-
tabelecidas na resolução, 
também foi pactuado com 
as chefias, os gestores, e 
diretores de unidades 
que precisa ser conside-
rado também as espe-
cificidades que circuns-
tancialmente podem ser 

A versão on-line da cartilha ‘Saiba como vai ficar 
sua vida/em busca do retorno seguro’ publicada 
pelo Sintufrj já está disponível. Ela traz informa-
ções úteis nas quais o trabalhador pode se base-
ar para que esse retorno se dê em condições se-
guras, como explica a apresentação do conteúdo.

trazidas pelos trabalha-
dores e trabalhadoras” 
que dificultem o retorno 
diante de situações não 
contempladas pelos casos 
previstos. 

Erros na frequência
Mas nem tudo está 

resolvido. Na sessão do 
Consuni da quinta-feira 
9, a conselheira alertou 
que o lançamento da fre-
quência neste processo 
de retorno das ativida-
des presenciais continua 
preocupando o Sintufrj. 
Ela disse que algumas 
direções de unidades e 
chefias imediatas têm 
cometido erros.

São erros que não se 
justificam, disse. Existem 
documentos balizadores 
com regras estabelecidas 
para o retorno gradual 
e seguro às atividades 
presenciais. E que esses 
documentos devem ser se-
guidos nos procedimentos 
relacionados à frequência.

Guia para retorno seguro
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