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CHAPA 20 VENCE ELEIÇÃO
A Chapa 20 Sintufrj de Luta Pra Categoria venceu as eleições e vai dirigir a entidade até 2025. A Chapa 85 
Ressignificar ficou na segunda posição. O Ressignificar integra a atual direção do Sintufrj cujo mandato 
se encerra na posse da nova diretoria marcada para 25 de maio. A Chapa 10 Alternativa de Combate ficou 
na terceira posição. A contagem dos votos consumiu mais de 8 horas.

Foto: Renan Silva

No auditório do Centro de Tecnologia, a apuração iniciada na noite de quarta-feira só foi encerrada na manhã de quinta-feira
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Chapa 20 leva no primeiro turno 
Ressignificar (85) fica na segunda posição e Alternativa de Combate (10) em terceiro lugar. Nova direção terá mandato até 2025

No calendário aper-
tado entre feriados 
de Semana Santa 

e carnaval extemporâneo, 
o Sintufrj realizou suas 
eleições para renovação 
da diretoria executiva que 
terá mandato até 2025. 

A Chapa 20 Sintufrj 
de Luta Pra Categoria 
- que reuniu uma fren-
te de forças que atuam 
no movimento na UFRJ 
- saiu vencedora supe-
rando a chapa 85 Res-
significar e a chapa 10 
Alternativa de Combate.  

A posse da chapa eleita 
está prevista para 25 de 
maio, uma quinta-feira.

Foi um pleito atípico 
por causa da pandemia 
que sequestrou a rotina 
do país, alterou datas, 
massificou procedimentos 
digitais e, durante dois 
anos, levou muita gente 
para o trabalho remoto. 

Nesse ambiente de 
quase pós-pandemia, cer-
ca três mil sindicalizados 
foram as urnas expressar 
o seu voto e fortalecer 
sua entidade sindical.

Pela primeira vez, o 
Sintufrj usou urnas ele-
trônicas cedidas pelo 
Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) que foram 
instaladas em 54 se-
ções espalhadas pelos 

campi da universidade.
A apuração no audi-

tório do Centro de Tec-
nologia (CT) iniciada 
na noite de quarta-feira 
foi encerrada na ma-
nhã desta quinta-feira.

As mais de sete ho-
ras de apuração foram 
transmitidas ao vivo pe-
las redes sociais do Sin-
tufrj, com informações 
dos números parciais 
da votação nas chapas. 
A gravação dessa trans-
missão está disponível 
no perfil do sindicato 
no Facebook e no canal 
do Sintufrj no Youtube.

OS NÚMEROS DAS URNAS - DIRETORIA DO SINTUFRJ 

CONSELHO FISCAL 
Para o Conselho Fiscal, que é composto de cinco membros titulares e cinco suplentes, as 
chapas inscreveram candidatos e a composição é proporcional. 
Votaram 3.235 sindicalizados, num total de 3.125 votos válidos. 

VITÓRIA. Ao final da apuração, integrantes da Chapa 20 
e apoiadores festejaram a conquista em primeiro turno

Foto: Renan Silva

Três dirigentes da Fa-
subra acompanharam o 
processo eleitoral, cada 
um representando uma 
chapa: Rosângela Gomes 
Soares da Costa, chapa 
85; Luiz Macena da Con-
ceição, chapa 20; e Pau-
lo de Tarso, chapa 10.

Ao final da apuração, 
conforme é tradição do 
movimento sindical na 
UFRJ, representantes 
das três chapas fizeram 
rápidos pronunciamen-
tos, agradecendo os vo-
tos de confiança da cate-
goria (confira nas redes 
sociais do sindicato).
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De olho nas elei-
ções, o governo 
Bolsonaro resol-

veu adotar um pacote de 
cretinices para engabe-
lar servidor desavisado. 
Primeiro foi o aceno com 
a esmola de 5% nos sa-
lários do funcionalismo 
federal a partir de julho 
– que corresponde nem 
à metade da inflação dos 
últimos doze meses. Isso 
para uma categoria que 
reúne milhares de tra-
balhadores e que há cin-
co anos não vê nenhuma 
migalha pingar nos seus 
rendimentos. 

Agora, encaminha pro-
jeto de lei ao Orçamento 
de 2023 do próximo ano 
indicando “reserva” de R$ 
11 bilhões para uma série 
de “bondades” aos fun-
cionários federais. Essas 
maquinações têm claro 
viés eleitoreiro e, de ime-
diato, objetivo de aplacar 
o ímpeto de luta do movi-
mento unificado dos servi-
dores que reivindica uma 
reposição emergencial de 
19,99%. Mas lideranças 
desmascaram as inten-
ções bolsonaristas.

“É mais um balão de 
ensaio (de Bolsonaro) 
para se fortalecer nas 
eleições, continuar com o 
engodo e destruir os servi-

SERVIDORES: OPERAÇÃO 
‘ME ENGANA QUE EU GOSTO’
Governo articula ofensiva que envolve reajuste irrisório e 
blefe relacionado ao pacote de bondades para o próximo ano

ços públicos. (Ele) Faz esse 
anúncio, diz que vai traba-
lhar carreiras e dar insu-
mos, mas acredito que não 
passa de mais uma provo-
cação em resposta à arti-
culação de uma greve dos 
servidores públicos fede-
rais contra o governo, con-
tra o descaso, por valoriza-
ção dos serviços públicos 
e das suas trabalhadoras 
e de seus trabalhadores”, 
diz a coordenadora da Mu-
lher Trabalhadora da Fa-
subra, Rosângela Soares 
da Costa. 

A dirigente aponta o 
blefe expresso pelo anún-
cio de medidas orçamen-
tárias em benefício para 
o próximo ano. “Quero ver 
essa intenção anunciada 
na mídia destrinchada 
nesse pacote de R$ 11,7 
bilhões. Para onde vai, 
como vai ser aplicado e 
para quais categorias do 
funcionalismo? Dá para 
acreditar nesse governo?”

Rosângela dispara crí-
ticas incisivas. “É um go-
verno que tenta governar 
através de notícias bom-
básticas na mídia. Desde 
antes da campanha que 
culminou com a vitória 
bolsonarista já alertáva-
mos que seriam dias difí-
ceis, principalmente para 
as mulheres, servidores e 

os serviços públicos em ge-
ral. A notícia desse pacote 
com esse montante é mais 
um balão de ensaio, é mais 
uma demagogia, mais uma 
perversidade do governo, 
que tenta a todo custo, na 
minha avaliação, continu-
ar enganando aqueles que 

o elegeram lá atrás.”
Ela reforça a necessida-

de de unidade e mobiliza-
ção dos trabalhadores para 
derrotar Bolsonaro.

“Nossa responsabilida-
de como dirigentes sindi-
cais de entidades é fazer 
com que a categoria enten-

da que a unidade, a mobili-
zação e a disposição de luta 
é que vai derrotar Bolsona-
ro e trazer de volta a digni-
dade das nossas categorias 
e o direito da população a 
ter serviços públicos de 
qualidade e mais democrá-
ticos e inclusivos.”

Servidores em luta
Desde o início do ano o funcionalismo 

público federal, com salário congelado há 
cinco anos, está em campanha por reajuste. 
E vem realizando mobilizações para pres-
sionar o governo a abrir negociação pela 
reposição emergencial de 19,99% referente 
à perda inflacionária durante os três anos 
de governo Bolsonaro. Uma nova Jornada 
de Lutas está convocada de 25 a 29 de abril, 

com paralisação nacional indicada para o dia 
28. Na UFRJ, assembleia geral decidiu por 
Assembleia-Ato no dia 28.

O ex-diretor do Dieese e Diap, Vladimir 
Nepomuceno, analisa que o governo Bol-
sonaro e equipe não conhecem a realidade 
da administração pública e ficam “vazando” 
notícias por meio da mídia para testar as li-
deranças do funcionalismo.

ALERTA. Dirigente da Fasubra, Rosângela Costa afirma o óbvio: jamais confiar neste governo

Foto: Renan Silva

 

         



EDIÇÃO No 1368 – 25 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br4Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PANDEMIA

A população come-
mora os números 
em queda da co-

vid-19 no país, um dos 
mais afetados pela pan-
demia no mundo. Mas, 
a pergunta que não quer 
calar é se realmente es-
tava na hora de o minis-
tro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, declarar o fim 
da Emergência de Saúde 
Pública de Importância 
Nacional (Espin), como 
fez no dia 17 de abril. 

De acordo com as au-
toridades, a decisão foi 
baseada na melhora do 
cenário epidemiológico, na 
cobertura vacinal e na 
capacidade de assistência 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde). Porém, destoa das 
recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), para quem a evo-
lução da pandemia conti-
nua imprevisível. 

O impacto recairá nas 
ações de prevenção de es-
tados e municípios e afe-
tará mais de 170 regras 
em vigor, como normas 
que autorizam o uso emer-
gencial de vacinas e me-
dicamentos e compra de 
remédios e insumos sem 
licitação, e medidas como 
o isolamento de infectados 
e o uso de máscara.

REVISÃO SERIA 
O ADEQUADO 

Para o presidente da 
Sociedade Brasileira de 

COVID: FIM DA EMERGÊNCIA 
Decisão do governo é vista com cautela pelo presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo

Infectologia e diretor da 
Divisão Médica do Hospi-
tal Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF/
UFRJ), Alberto Chebabo, 
não existe, neste momento, 
emergência de saúde públi-
ca nacional. 

Além disso, algumas 
leis ligadas ao decreto da 
emergencialidade já estão 
“meio caducas”. E, embora 
a decisão do Ministério da 
Saúde se revele mais polí-
tica que técnica, não há, a 
seu ver, justificativa técni-

ca para tal decisão, porque, 
de fato, há aspectos real-
mente anacrônicos. 

Segundo explica o espe-
cialista, o decreto emergen-
cial é de 2020, do início da 
pandemia, e, de lá para cá, 
muita coisa mudou. Inclu-
sive o ministro informou 
que publicará um novo 
decreto nos próximos dias. 
Mas o certo seria uma revi-
são do primeiro. 

“Muita coisa vai ter 
que ser avaliada sobre o 
que deve ser mantido”, diz 

Chebabo, que citou como 
exemplo aspectos que di-
zem respeito à aquisição de 
insumos sem licitação, sua 
exportação e importação, 
ou como o governo vai alo-
car recursos para manter 
a vigilância. “Até porque 
a gente não sabe o que vai 
acontecer”, acrescenta, re-
ferindo-se à possibilidade 
de outra variante do vírus 
e ao consequente aumento 
do número de casos da do-
ença, como ocorreu em ja-
neiro deste ano. 

A recomendação do GT Coronaví-
rus da UFRJ é o uso de máscaras 
em ambientes fechados e, de acordo 
com as diretrizes para um retorno 
presencial, há necessidade do ates-
tado de vacinação. Isso pode mudar? 

Chebabo acha pouco provável 
que o fim da Emergência de Saúde 

A suspensão do decreto 
em vigor sem que ques-
tões como essas sejam re-
solvidas não será possível 
como, por exemplo, o uso 
da vacina CoronaVac, que 
tem aprovação emergen-
cial. Ou de medicamen-
tos que acabaram de ser 
aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) e outras 
drogas que estão surgindo, 
alertou o infectologista.

“Muitas coisas pre-
cisam ser feitas, e isso 
não está claro na fala do 
ministro”, avalia Cheba-
bo, ponderando que é ne-
cessário analisar o que 
estará no (novo) decreto 
quando for publicado. 

A DECISÃO 
NA PRÁTICA 

 • O que o governo Bol-
sonaro está fazendo é ter-
minar o ato de emergên-
cia, como outros países 
já fizeram. Mas isso não 
significa que é o fim da 
pandemia. A OMS é quem 
vai declarar, quando for o 
momento, o fim da emer-
gência em saúde pública 
em nível internacional.

• Na prática, a suspen-
são da Espin impõe tam-
bém algumas alterações 
nas regras do dia a dia. Por 
exemplo, sobre a obrigato-
riedade no uso de máscara 
– que em vários estados e 
municípios já não é mes-
mo mais obrigatório. 

UFRJ: máscara em ambiente fechado
Pública signifique que a universi-
dade não possa definir suas regras. 
Mas, talvez a exigência do passa-
porte vacinal tenha que ser objeto 
de discussão, porque é considerada 
medida restritiva. Mas ele reitera 
que, antes, é preciso saber o que es-
tará no novo decreto.

CORONAVÍRUS. Pandemia devastadora tratada com irresponsabilidade pelo governo  

Foto: Divulgação
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