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HUCFF: reunião sobre ponto eletrônico
Os trabalhadores do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)
participarão, nesta segunda-feira, 20, às 13h, no auditório Alice Rosa (12º andar da unidade), de reunião
com a direção do Sintufrj
para discutir o ponto eletrônico. Não falte, o assunto é de seu interesse, companheira e companheiro.
A diretoria do Sindicato é contra a decisão da
Reitoria de submeter os
servidores do hospital ao
teste para implantação do
ponto eletrônico na unidade, conforme divulgado
em ofício. E vai atuar para
mobilizar os proﬁssionais
do Complexo Hospitalar

Foto: Divulgação

HOSPITAL DO FUNDÃO. Dedicação dos profissionais de saúde salvou vidas durante a pandemia

para impedir que o mesmo
ocorra nos outros hospitais e institutos da UFRJ.

Controle só para alguns?
Várias categorias de
servidores na universida-

de têm liberação de frequência, e a Reitoria, em
vez de implantar a isono-

mia, deﬁnindo para todos
os trabalhadores da instituição os mesmos critérios
para estabelecer planos de
organização do trabalho,
quer impor o ponto eletrônico para os proﬁssionais
do Complexo Hospitalar.
Não foi e não é a existência de um ponto eletrônico
que determinará a dedicação
dos trabalhadores no atendimento às necessidades do
conjunto da comunidade universitária e à população. Um
exemplo disso foi a atuação
nota dez dos proﬁssionais
de saúde do HUCFF durante a pandemia, salvando
vidas e enfrentando de frente o vírus da covid-19, que
matou milhares de pessoas.

>>> TRABALHO REMOTO

Sintufrj entra na Justiça por grupos de risco
Por meio de ação judicial
coletiva, a direção do Sintufrj está reivindicando
na Justiça que os efeitos
do artigo 3º da Instrução
Normativa SGP/ME n°
36/2022, que determina
o retorno de todos os servidores públicos do Poder
Executivo Federal ao trabalho presencial, inclusive os que compõem grupo
considerado de risco para
a covid-19, não recaiam

sobre os técnicos-administrativos em educação
sindicalizados à entidade.
Segundo a advogada
Aracéli Rodrigues, do Escritório Cassel Ruzzarin
Advogados, que presta serviço ao Sintufrj, “a conciliação entre a continuidade
do serviço público e a vida
dos envolvidos é plenamente possível a partir da
manutenção do trabalho
remoto. Inclusive, como

destacado na ação, entre
as recomendações do Ministério da Saúde para a
prevenção e a mitigação
da transmissão está a
adoção, sempre que possível, do trabalho remoto,
especialmente para quem
faça parte ou conviva com
pessoas do grupo de risco".
O processo recebeu o
número 1036957-31.2022.
4.01.3400 e foi distribuído
à 7ª Vara Federal da Seção

Judiciária do Distrito Federal, e aguarda apreciação da tutela de urgência.
Histórico
Até a aprovação da IN
nº 36/2022 vigorava a IN
nº 90/2021, que, em seu
artigo 2º, estabelecia os
servidores em condições
para o retorno às atividades presenciais e listava
as exceções no seu artigo
4º. Desse modo, autoriza-

va a opção pelo trabalho
remoto, mediante autodeclaração, aos que apresentassem condições ou
fatores de risco, os quais,
naturalmente, possuem
a saúde mais debilitada
e podem desenvolver a
forma grave da covid-19.
Os dados levados ao
Judiciário comprovam
as condições desfavoráveis para a determinação neste momento.

INFORME SOBRE O JORNAL 1375. A edição 1375 do Jornal do Sintufrj não foi editada e impressa na semana anterior em virtude do Calendário de Lutas, que incluiu a manifestação no centro do Rio, na quinta-feira, 9, e o #ocupabrasília, na terça-feira, 14 de junho.
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Você é indispensável
neste ato político

A

adireção eleita do Sintufrj
ase sentirá honrada com
wa presença das companheiras e companheiros da
categoria técnico-administrativa
em educação no ato público de
posse do mandato que se inicia
e será cumprido até 2025, nesta
terça-feira, 21 de junho, às 10h,
no auditório do Centro de Tecnologia, na Cidade Universitária.
Os demais segmentos da comunidade universitária também são esperados no evento, que reaﬁrmará o
compromisso do Sintufrj com a defesa
dos trabalhadores, da universidade
pública e autônoma, e a educação de
qualidade para todos os brasileiros.
Os novos dirigentes da entidade de classe foram eleitos em abril,
em primeiro turno, com 1.582 votos,
em um processo eleitoral do qual
participaram mais duas chapas.

#OCUPABRASÍLIA

Servidores: Bolsonaro diz que não vai dar aumento
Enquanto os caravaneiros estavam a caminho do
#ocupabrasília – manifestação que tinha como uma
das bandeiras a luta pela
recomposição salarial –,
Bolsonaro anunciava que o
governo não dará qualquer
aumento para os servidores. Nem aqueles 5% que
ﬁcava longe de repor a compressão salarial de mais de
cinco anos de congelamento. No máximo, segundo o
Palácio do Planalto, o go-

verno iria estudar a possibilidade de elevar o tíquete-alimentação, medida que
deixa de fora aposentados
e pensionistas, desrespeita
a paridade do funcionalismo e é benefício – que não
se incorpora aos salários.
A atitude errática do governo Bolsonaro em relação
à questão tem origem nas
prioridades que orientam os
esquemas do Executivo em
conluio com o Legislativo,
presidido, no caso da Câma-

ra, por Arthur Lira (PP-AL).
Esse personagem nefasto,
que agora ameaça com processo o deputado Glauber
Braga, direcionou bilhões
por meio de um expediente
chamado de orçamento secreto para ﬁnanciar o clientelismo da base da direita
e ﬁsiológica no Congresso.
Ou seja, arrombam os
cofres do orçamento para
ﬁns eleitoreiros e congelam salários de servidores.
Na campanha salarial

Foto: Renan Silva

uniﬁcada dos servidores
federais, o percentual de
recomposição reivindicado é de 19,99%. A exemplo
da jornada contra a reforma administrativa no

ano passado, a campanha
uniﬁcou os servidores federais das diversas categorias. Propor em lugar de
aumento elevação de vale-alimentação é desrespeito.
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OS MUITOS PORQUÊS DO #OCUPABRASÍLIA

A luta é contra os cortes na educação, pela reposição salarial e contra o fascismo, que só será derrotado com a mobilização popular nas ruas e nas urnas

N

o pronunciamento feito na audiência pública na
Câmara dos Deputados
organizada pelos deputados Glauber Braga
(PSOL-RJ) e Luiza Erundina (PSOL-SP), dirigentes do Sintufrj defi niram
bem o sentido da manifestação que acontecia
ali, em Brasília.
“Nossa caravana tem
o sentido da luta contra
os cortes; tem o sentido
da luta pela reposição”,
disse Esteban Crescente,
um dos coordenadores-gerais do Sintufrj. “Mas
entendendo muito bem o
que está acontecendo no
país: está sendo gestado
um golpe fascista contra
a democracia.”
Na verdade, este sentimento estava presente
nos protestos do #ocupabrasília, que reuniu
trabalhadores e estudantes do Brasil afora.
O Sintufrj encheu três
ônibus (dois de técnicos-administrativos e um de
militantes do movimento
estudantil). As manifestações do dia 14 foram
antecedidas de protestos
nos estados no dia 9 de
junho, o que aqueceu o
ato da capital federal. O
eixo da convocação foi intensificado com os cortes
que ampliam a asfixia
financeira das universidades públicas (veja ma-

Fotos: Renan Silva

COM LUTADORES Glauber Braga e Luiza Erundina

DISPOSIÇÃO DE LUTA com bandeiras e cartazes no DF

CONCENTRAÇÃO. Manifestantes de vários cantos do país

TETO DE GASTOS denunciado no #ocupabrasília

DEPOIS DA JORNADA, caravaneiros se reúnem diante do hotel para o retorno ao Rio. Missão cumprida em Brasília

téria da página 6). A campanha salarial unificada
dos servidores fortaleceu
ainda mais a capacidade
de mobilização desses trabalhadores. Mas, de forma
transversal, por dentro
dessas bandeiras está
uma luta ainda mais necessária. “Nenhuma vitória será maior do que

derrotar o fascismo”,
afirmou Esteban.
O fascismo é Bolsonaro, que nega aumento aos
servidores e desmonta a
universidade e a educação pública. O fascismo
é a ação da polícia que
caça jovens negros nas
comunidades pobres em
chacinas subsequentes.

O fascismo se apresenta
na forma de 33 milhões
de pessoas que passam
fome e está presente no
crime de garimpeiros,
madeireiros, grileiros,
que, com o estímulo do
governo, ocupam terras
indígenas na Amazônia.
Essas são as expressões
do fascismo neste gover-

no genocida.
Muitos desses fatos
foram relacionados por
Antônio Alves Neto, o
Toninho, coordenador da
Fasubra, na mesma audiência. Este cenário, como
conclamou Esteban, só
pode ser mudado com enfrentamento e atos de rua
como o #ocupabrasília.

PRESSÃO. Servidores da UFRJ em Brasília protestando contra os cortes na educação e na luta pela recomposição salarial 19,99%
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UFRJ PEDE SOCORRO

Com cortes no orçamento, a universidade corre o risco de paralisar

A

asﬁxia ﬁnanceira da
wUFRJ com os mais
wrecentes cortes no
orçamento aprofunda a
vulnerabilidade da instituição como nunca, de acordo
com a direção da universidade. Numa coletiva na
quarta-feira (15), a direção
da instituição pediu o apoio
da sociedade para sua recomposição orçamentária.
A reitora Denise Pires
destacou a gravidade da
situação que atinge não
apenas a UFRJ, mas todas
as outras instituições, que
podem vir a ter atividades
de ensino, pesquisa a assistência interrompidas,
como as pesquisas sobre
a covi-19 e agora sobre o
vírus da varíola do macaco, que já chegou ao país.
“Os cortes são muito
graves porque inviabilizam estas instituições
do Estado brasileiro”,
disse Denise, criticando
fortemente a Emenda
Constitucional 95 que estabeleceu o teto de gastos. “A situação é muito
perversa para estas instituições fundamentais
para o país que queira se
tornar verdadeiramente
independente”, alertou.
“Sem a recomposição
orçamentária, as universidades não conseguem pagar suas contas
até o ﬁnal do ano”, pontuou Denise. “Daqui a

* Esse gráfico mostra a dotação
orçamentária em valores reais
(atualizados para os dias de hoje).
A UFRJ recebe hoje metade do que
recebia em .

dois meses não teremos
mais como pagar contas
de água e luz da UFRJ.”
Em nome da direção
do Sintufrj, da qual é
assessor, Francisco de
Assis dos Santos manifestou apoio à reitora na luta para enfrentar esta situação.
Assis falou do protagonismo do sindicato
(junto com outras entidades) na organização
da caravana de técnicos-administrativos e
estudantes que foram
protestar contra cortes em Brasília. Essa
asﬁxia ﬁnanceira que
atinge as universidades tem origem na lei
do teto de gastos que limita investimentos públicos, disse o assessor.

'Avião não tem onde pousar', compara Raupp
O pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, Eduardo
Raupp, mostrou que o orçamento discricionário (mantém gastos com energia,
manutenção etc.) – aprovado na Lei Orçamentária
anual – girava em torno de
R$ 329 milhões, já com
um decréscimo grande em
relação às necessidades.
O orçamento caiu 30%
em termos reais num momento em que a inflação
foi de 20%. Um orçamento
que é menos da metade
do orçamento de dez anos
atrás (em valores reais, corrigidos, de R$ 725 milhões).
Agora, com o bloqueio (de
cerca de R$ 23 milhões,

parte do qual, em torno de R$
12 milhões, tornou-se um corte de fato), está ainda menor.
O pró-reitor questiona
como fazer face a contratos
que tiveram reajustes com
uma queda tão grande em
um período tão curto e que sequer acompanhou a inﬂação .
Entre as principais contas
estão energia, água, segurança, limpeza e extraquadro.
Raupp fez uma analogia à programação de
um voo longo mas que
quando no ar sofre um bloqueio de 7,2% do combustível, sem ter onde pousar.
A Reitoria reiteradamente disse que não concorda coma ideia de que se
volte ao modo remoto por

causa da situação: vamos
resistir a isso com todas
as forças, pedindo que o
bloqueio seja revertido.
Não vai ser sem barulho
Raupp lembrou que a
UFRJ terá agora 45 dias
decisivos para reverte a situação para não paralisar
as atividades: rever os 3,6%
bloqueados e o mesmo percentual cortado. “Não queremos de forma alguma
parar. Mas se tiver que
parar, vai ser barulhento. A
universidade vai estar mobilizada para denunciar o
que está acontecendo, com
todos os segmentos alinhados, para mostrar a gravidade da situação”, disse ele.
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SINTOMAS DE COVID? VEJA COMO PROCEDER

O

Foto: Renan Silva

Centro de Triagem
Diagnóstica (CTD)
do Núcleo de Enfrentamento e Estudos em
Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes da
UFRJ, em nota publicada
no dia 6 de junho, recomenda procedimentos a
serem seguidos pela comunidade universitária em
caso de suspeita de contaminação por covid-19.
Os números da doença
estão aumentando em
consequência do aparecimento da variante BA.4.

CONFIRA:
Para os sintomáticos,
a recomendação é afastamento imediato das atividades na universidade, tanto
servidores como alunos, com
comunicação à coordenação do curso ou à chefia, e
no terceiro dia de sintoma,
preferencialmente (esse procedimento deve ser feito do
2º até o 7º dia), realizar a
testagem.
O teste pode ser realizado no CTD, que fica
no Polo de Biotecnologia
do CCS, das 8h às 12h, de
segunda a sexta-feira, ou
perto de casa, nas unidades municipais de saúde
ou clínicas da família da
rede pública.
O CTD recomenda
testar utilizando antígeno
e, caso seja necessário, RT-PCR. Se o antígeno der
positivo, a pessoa deve se
afastar por 10 dias (mínimo de 7 dias pelo Ministério da Saúde) a contar da
data do início dos sintomas e retornar às ativida-

TESTAGEM no Sintufrj dos caravaneiros foi no Espaço Cultural da entidade

des sem testagem.
Se o resultado for
negativo, a pessoa deve
aguardar o RT-PCR. Se
o RT-PCR der negativo,
deve retornar às atividades; mas sendo positivo, o
afastamento é de 10 dias
(mínimo de 7 dias pelo
Ministério da Saúde), a
partir da data do início
dos sintomas. Neste caso,
o retorno ao trabalho ou
às salas de aula ocorre
sem novas testagens.
Os assintomáticos,
mas que tiveram contato direto com pessoas
com covid-19 confirmada, devem manter as
atividades com precau-

ções, preferencialmente com uso contínuo de
máscara N95 ou PFF2,
e informar a situação à
coordenação ou chefia.
Essas pessoas devem
entrar em contato com o
CTD pelo e-mail consulta@needier.ufrj.br
para
avaliação da situação (se
terão necessidade ou não
de testagem). Caso tenham, a testagem deverá
ser realizada preferencialmente do 5º ao 7º dia
pós-exposição de risco
utilizando o RT-PCR. Se
o resultado for positivo, o
procedimento é o mesmo:
a pessoa deve se afastar
por 10 dias e retornar às

atividades sem testagem,
desde que se mantenha
assintomático. Se o RT-PCR for negativo, deve
reassumir as atividades

com precauções – manter
uso de máscara N95 ou
PFF2. Caso surja qualquer sintoma, deverá realizar nova testagem.

Na caravana
a Brasília, só
vacinado
Por deliberação da assembleia da categoria no dia
8 de junho, uma das condições para participar da
caranava do Sintufrj rumo
ao #ocupabrasília foi o
trabalhador apresentar o

comprovante de que tomou as três doses da vacina contra a covid-19.
A mesma exigência foi
feita para os estudantes
que lotaram um dos três
ônibus.
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CAMPANHA

Doar sangue é um ato solidário de amor
Conscientizar e mobilizar a comunidade universitária para ser
doadora foi o objetivo da campanha coordenada pelo HUCFF
Para atender à
demanda do Sistema
Único de Saúde (SUS),
principalmente
de pacientes para
cirurgias eletivas, o
Hospital Universitário
Clementino Fraga
Filho (HUCFF)
precisa manter seu
estoque de sangue
em bom nível. Para
que isso ocorra, são
necessários 450
doadores mensais,
mas, no momento,
a unidade conta
com apenas 280
voluntários.

Na semana de 14 de junho, quando se comemorou
o Dia Mundial de Doadores
de Sangue, técnicos-administrativos, estudantes
e professores, mobilizados pela Coordenação de
Políticas
Institucionais
(CoordPI) do HUCFF, saíram em campo com a
tarefa de conscientizar a
comunidade universitária
para a importância da doação de sangue – um gesto
solidário que salva vidas.
A iniciativa contou com
o apoio do Serviço de Hemoterapia do HUCFF, dos
projetos de extensão da
Escola de Enfermagem

Foto: Divulgação

O que é necessário
para ser doador
- Apresentar documento de
identidade oficial com foto.
- Estar alimentado (tome café
da manhã).
- Evitar bebidas alcoólicas na
véspera (escolha alimentos
pouco gordurosos).

Serviço de
Hemoterapia
do HUCFF
DEZ estudantes do Programa de Extensão da Escola de Enfermagem Anna Nery “Práticas sociais
educativas na rede de atenção”, coordenados por Verônica Caé da Silva, atuaram na ação de
conscientização de doares de sangue

ESTUDANTES de vários cursos integram o
Sangue da UFRJ, grupo criado em  e
presidido pelo estudante de Engenharia
de Materiais Matheus Murillo

Anna Nery e da Faculdade de Medicina, do grupo
Sangue da UFRJ, de ligas e centros acadêmicos.
“Faça algo incrível”
Na terça-feira, 14, a
mobilização foi no Centro de Ciências da Saúde
(CCS). Os participantes da

MARLI Rodrigues, dirigente do Sintufrj,
com as coordenadoras Verônica Caé e
Denise Pires da Silva, e a assistente social
Paula Canelas (CoordPI)

campanha montaram um
stand no bloco L, onde se
lia em uma enorme faixa o
convite: “Faça algo incrível:
doe sangue”. Quem passava por lá recebia panﬂetos
e esclarecia dúvidas sobre
a doação de sangue. No dia
anterior, a ação do grupo
foi na Faculdade de Letras.

“Qualquer um de nós
pode precisar de doação de
sangue ou ter alguém da
família precisando. Então,
doar sangue é uma questão
social e um ato de solidariedade. E a gente precisa
dessa doação 365 dias por
ano”, disse a coordenadora
da CoordPI, a assistente so-

Funciona de segunda a sextafeira, das h às h, no º
andar da unidade hospitalar,
no Fundão. Telefones: ()
  e  . E-mail:
hemoter@hucff.ufrj.br

cial Denise Pires da Silva.
A proposta, explica ela, é
conseguir novos doadores,
e fazer com que a comunidade universitária perceba
a importância de sua participação nesse movimento.
Segundo Denise, outro
motivo para incentivar a
doação de sangue entre os
integrantes da comunidade
universitária é que o HUCFF vai se tornar um centro nacional de referência
na realização de transplante, portanto, precisará ainda mais de sangue. “Transplante é uma situação que
não tem como se prever a
hora: pode ser durante o
dia ou à noite. Então, vamos precisar ter sempre
uma reserva de sangue”,
justiﬁcou a coordenadora.

