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 O Jornal do Sintufrj publica nesta e 
nas demais edições que antecedem as 
eleições encartes com conteúdo sob 
responsabilidade das três chapas que 
disputam as eleições.

Servidores organizam vigília para pres-
sionar governo na luta por reposição sala-
rial. Sintufrj envia caravana. 
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‘Ocupa Brasília’

Conselho Universitário aprova resolução acerca 
do retorno presencial. 
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Consuni: retorno 
Chebabo adverte: 
‘pandemia não 
acabou ainda’

Sindicato 
em ritmo de 
campanha
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O coordenador do Ju-
rídico e Relações 
do Trabalho da Fa-

subra, João Paulo Ribeiro, 
o JP, em declaração em 
nome da Federação, infor-
mou que numa reunião 
no Ministério do Plane-
jamento na terça-feira, 
22 de março, o governo 
acenou aos representan-
tes dos servidores com a 
possibilidade de negocia-
ção acerca de reposição 
salarial e programou res-
posta para sexta-feira, 1º 
de abril.  Até lá a mobili-
zação vai se manter, com 
o ápice programado para 
o “Ocupa Brasília” nos 
dias 29, 30 e 31 de mar-
ço. O Sintufrj vai enviar 
caravana para a vigília 
na capital federal.

Com salários congela-
dos há cinco anos, o fun-
cionalismo público ini-
ciou 2022 em campanha 
unificada pela recomposi-
ção salarial emergencial 
de 19,99% referente às 
perdas nos três anos de 
governo Bolsonaro. O ce-
nário de arrocho salarial, 
o aumento no preço dos 
alimentos, combustíveis, 
gás de cozinha, remé-
dios, a escalada da in-
flação, aliados à falta de 
investimentos no serviço 
público e a cortes bilio-

‘Ocupa Brasília’: pressão sobre governo 

nários no Orçamento da 
União em setores essen-
ciais como saúde e educa-
ção serviram para selar 
a luta da categoria, que 
realizou diversos atos, 
paralisações e protes-
tos em escala nacional, 
assim como vigílias no 
Ministério da Economia. 
Essa pressão acabou for-
çando o governo Bolsona-
ro, hostil aos servidores e 
insensível às demandas 
do funcionalismo esses 
anos todos, a sugerir mu-
dança de atitude em ano 
eleitoral. 

Na quarta-feira, 23, os 
servidores se movimen-
taram em manifestações 
nacionais após dois me-
ses de mobilização. 

Os técnicos-administra-
tivos em educação da UFRJ 
realizaram neste dia con-
centração e panfletagem em 
frente ao Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF). O protesto 
fez parte do calendário de 
mobilização da Campanha 
Salarial Unificada dos ser-
vidores públicos federais, 
iniciada no dia 18 de ja-
neiro, quando as entidades 
nacionais Fonasefe e Fo-
nacate protocolaram, no 
Ministério da Economia, a 
reivindicação de reposição 
emergencial de 19,99%.

RESPOSTA EM 1º DE ABRIL
Depois do dia 23, o 

governo, que não rece-
bia representantes do 
Fonasefe (Fórum das 
Entidades Nacionais 
dos Servidores Públi-
cos Federais), do qual 
a Fasubra faz parte, 
e do Fonacate (Fórum 
Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas 
de Estado) desde 2019, 
aceitou se reunir. Desta 
reunião, comprometeu-
-se a responder às en-
tidades até o dia 1º de 
abril, data da próxima 
reunião. Esse é o mês 

“D” para o funcionalismo, 
pois o prazo para a reposi-
ção emergencial se encer-
ra no início do mês, por ser 
ano eleitoral. Para tanto, 
já foi convocado o “Ocupa 
Brasília” para os dias 29, 
30 e 31 de março.

A resistência ano pas-
sado contra a “reforma” 
administrativa, a PEC 
32/2020, conseguiu impe-
dir a votação no Congres-
so Nacional dessa que é a 
proposta menina dos olhos 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e do mer-
cado. Esta batalha deu 

fôlego aos servidores. 
Foi uma prova de que 
mobilização e pressão 
dos trabalhadores sur-
tem efeito. Desde o ano 
passado Bolsonaro vem 
anunciando que deseja 
reajustar apenas a área 
da Segurança, sua base 
de apoio, porém, diante 
da mobilização dos ser-
vidores, deu uma ame-
nizada em seu discurso. 
Verba existe, e a pressão 
da massa do funciona-
lismo público em ano 
eleitoral pode reverter 
esse desejo bolsonarista.

MOBILIZAÇÃO. O movimento dos servidores ganhou fôlego com unidade nas últimas semanas 

Foto: Fasubra

A mobilização unificada dos servidores tem mostrado fôlego desde o ano passado, quando o movimento impediu a votação da “reforma” administrativa
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O retorno presencial 
pleno às atividades 
administrativas e 

acadêmicas na UFRJ, por 
docentes e técnicos-admi-
nistrativos, foi a principal 
pauta do Conselho Uni-
versitário (Consuni) de 
quinta-feira, 24 de março. 

Por iniciativa da rei-
tora Denise Pires de 
Carvalho, o colegiado re-
vogou atos e normas em 
vigor que garantiram o 
funcionamento da uni-
versidade nos momentos 
mais críticos da pande-
mia, e aprovou a Reso-
lução nº 2w4/2022, que 
estabelece as condições 
para a volta de todos no 
dia 11 de abril.

A decisão baseou-se na 
constatação das condições 
sanitárias adequadas ao 
retorno presencial geral, 
considerando o atual ce-
nário epidemiológico dos 
municípios que abrigam 
os campi da UFRJ e o 
avançado estágio da co-
bertura vacinal do corpo 
social da universidade.

O colegiado também 
aprovou que fosse incluído 
no texto final da Resolução 
nº 24/2022 o seguinte con-
siderando proposto pelo 
coordenador do GT-Coro-
navírus da UFRJ, Roberto 
Medronho: 

“O GT-Coronavírus con-
tinuará monitorando o ris-
co de infecção pelo SARS-
-CoV-2 e de gravidade da 
doença. Se houver qual-
quer mudança significativa 
no cenário epidemiológico 
da pandemia, as medidas 

CONSUNI: RETORNO PRESENCIAL

de mitigação e controle 
pertinentes serão imedia-
tamente revistas.”

A sessão foi iniciada 

com um minuto de silên-
cio em homenagem ao ex-
-conselheiro da bancada 
técnico-administrativa, 

Francisco de Paulo, que 
nos deixou recentemente. 
O companheiro foi lem-
brado no colegiado pelas 

suas atitudes firmes, coe-
rentes e gentis, e pelo seu 
profissionalismo à frente 
da biblioteca do Centro 
de Tecnologia (CT). Sua 
vaga será ocupada pela 
servidora Gilda Souza de 
Alvarenga.  

PROPOSTA 
DA BANCADA 

A representante da ca-
tegoria no Consuni e diri-
gente do Sintufrj, Joana de 
Angelis, propôs que a reso-
lução aprovada entrasse 
em vigor somente no dia 
11 de abril, para que não 
houvesse risco de prejuízo 
da frequência de servido-
res técnico-administrati-
vos e para que “o processo 
de construção gradativa 
que já está acontecendo 
pudesse continuar”.

Mas como foi explica-
do que isso não seria pos-
sível por uma questão le-
gal, Joana entendeu e fez 
duas outras propostas, 
que foram aceitas por De-
nise Pires de Carvalho.  

“Propus que a reitora, 
na sua portaria de regu-
lamentação e operaciona-
lização aprovada naquela 
sessão do Consuni, garan-
tisse que o período de tran-
sição fosse mantido até a 
data do retorno pleno, as-
sim como a frequência dos 
técnicos-administrativos 
que estão trabalhando 
alternadamente, hibrida-
mente, como vem sendo 
feito, fosse assegurada até 
o dia 11 de abril. E ela se 
comprometeu com isso”, 
disse a conselheira.

Trabalho externo 

Joana de Angelis propôs no Consuni 
que faça parte desse processo de retor-
no a regulamentação do trabalho exter-
no, para que possamos ter mais uma al-
ternativa de contemplar não somente a 
demanda dos técnicos-administrativos, 
“mas também contarmos com uma nova 
modalidade de trabalho que a pandemia 
nos impôs e foi muito positiva para vá-
rios setores da universidade”.

“A proposta de regulamentação do 
trabalho externo, segundo a reitora, já 
saiu da mão do procurador da UFRJ, e 
ela informou que pediu um parecer do 

pró-reitor de Pessoal, para quem o do-
cumento já foi encaminhado e de lá se-
guirá para a Comissão de Legislação e 
Normas do Consuni. Denise se compro-
meteu a fazer isso o mais rápido possí-
vel, talvez até em uma sessão extraordi-
nária do colegiado, porque eu pedi que 
isso fosse feito nesse ínterim até o dia 
11”, informou.

De acordo com Joana, a próxima ses-
são regular do Consuni vai ser depois do 
dia 11 de abril, por isso a reitora acenou 
com a possibilidade de resolver a ques-
tão em uma sessão extraordinária. 

Imagem: Captura de tela

Foto: Internet

NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Joana de Angelis (abaixo, à direita) apresentou propostas

UFRJ
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A Coordenação do 
GT Pós-Pande-
mia divulgou as 

Diretrizes para o Retor-
no Presencial Pleno na 
UFRJ. As regras em vigor 
foram revisadas para que 
as orientações fossem ade-
quadas ao momento atual 
da pandemia, com o avan-
ço da vacinação contra a 
covid-19 no Rio de Janeiro 
e a redução dos riscos de 
adoecimento ou de inci-
dência de casos graves, de 
acordo com especialistas 
da universidade. 

A versão atual contém 
orientações elaboradas pe-
las pró-reitorias, pela ad-
ministração e por especia-
listas em saúde pública e 
biossegurança. Caso haja 
alteração na situação da 
pandemia, as orientações 
poderão ser revistas. 

De acordo com a co-
ordenadora do GT Pós-

PANDEMIA: NOVAS DIRETRIZES
-Pandemia, Fátima Bru-
no, embora adequadas 
às mudanças no cenário, 
prosseguem, na UFRJ, 
as exigências já adotadas, 
como comprovante de va-
cinação e uso de máscaras 
em locais fechados.

SEM AGLOMERAÇÃO 
A utilização das ins-

talações da universidade 
deve respeitar a capacida-
de estabelecida para cada 
local sem que haja super-
lotação, sem a necessidade 
de adotar distanciamento 
físico. “Em complemento”, 
apontam as diretrizes, “é 
preciso promover as boas 
práticas de limpeza das 
instalações e buscar ofere-
cer ventilação adequada”.

Também é obrigatório 
o uso de máscaras para 
circulação nas depen-
dências dos restaurantes 
universitários. Além dis-

so, durante a permanên-
cia no local deve haver 
distanciamento social de 
pelo menos um metro.

ORGANIZAÇÃO 
DO TRABALHO  

O documento aponta 
aspectos que devem ser 
observados pelos gestores 
de unidades e campi para 
o retorno pleno das ativi-
dades. As chefias devem 
rever processos de traba-
lho e adotar estratégias 
para que o retorno presen-
cial transcorra da melhor 
forma possível; garantir 
a realização de trabalho 
remoto a todos que aten-
dam aos critérios dispos-
tos na legislação vigente; 
organizar os ambientes e 
processos de trabalho para 
preservar a saúde física e 
mental de servidores, em-
pregados públicos, colabo-
radores e usuários. EM POUCOS DIAS a paisagem dos corredores do CT mudará

Fotos: Renan Silva
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Alberto Chebabo, diretor da Di-
visão Médica do HUCFF, presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Infectologia e membro do comi-
tê Científico do Rio, adverte: “a 
epidemia não acabou ainda”. O 
médico – que também integra o 
GT da UFRJ que orienta a co-
munidade universitária sobre o 
coronavírus – é incisivo ao reco-

mendar o uso de máscaras 
em locais fechados e a 

exigência do certifi-
cado de vacina.

‘A epidemia não acabou ainda’
Chebabo observa que ain-

da há casos no mundo inteiro e 
que em alguns países houve até 
aumento deles. Mas admite que 
estamos vivendo uma nova eta-
pa da epidemia e que, neste mo-
mento, no Brasil, há redução da 
incidência da covid-19. 

É uma fase com número está-
vel de hospitalização e mortes no 
país inteiro. Cauteloso, Chebabo 
diz, no entanto, que esse cenário 
não garante que em algum tempo 
não haja nova onda.

Chebabo explica que no atu-
al estágio não se justifica mais o 
distanciamento social. A cidade 
do Rio de Janeiro, diz ele, tem 
uma população com cobertura 
vacinal muito boa e, mesmo que 
tenha aumento da circulação do 
vírus, o risco de complicação, 
internação e morte cai para a 
maior parte das pessoas. Ficam 
de foram os grupos mais vulne-
ráveis que ainda podem sofrer 
algum risco, como imunodepri-
midos e idosos.
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