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Sintufrj convoca assembleia geral para 
definir calendário de lutas de apoio a 
Lula neste segundo turno.Agora é Lula
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ATO-PROTESTO ÀS 12H DESTA SEGUNDA (10) NA ESCADARIA DO CCS

MOVIMENTO IMPÕE RECUO  A  ATAQUE DE 
BOLSONARO À UNIVERSIDADE PÚBLICA

Depois de anunciar novos cortes que colocavam em colapso várias uni-
versidades, governo disse ter desistido de fazer confisco em orçamentos.

Página 4

DEZENAS DE ESTUDANTES, 
mobilizados pelo DCE, realizam 
assembleia em reação aos cortes
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REENCONTRO 
NA UNIVERSIDADE

Após dois anos de 
distanciamento social, 
evento reúne várias 
gerações da comunidade 
universitária

Na segunda-feira, 17 de ou-
tubro, a Coordenação de 
Aposentados(as), Pensionistas 
do Sintufrj realiza sua reunião 
mensal de trabalho e confra-
ternização, às 10h, na sede da 
entidade, no Fundão. Não falte, 
companheira e companheiro! 

PAUTA:
Eleições presidenciais 2022; 
Resolução do encontro an-
terior sobre patrimônio 
cultural; Planejamento de 
futuros encontros sociais; Es-
clarecimentos sobre o reajuste 
do plano de saúde/Sintufrj; 
Esclarecimento sobre as ações 
judiciais; e Visita ao Labora-
tório de Informática LIpE, no 
Centro de Tecnologia (CT).

Reunião dos 
aposentados e 
pensionistas

Auto Escola Diniz
Auto Escola Thavidie
Mais informações: 
3194 – 7102

O II Encontro de Amigos da 
UFRJ, realizado no Clube 
dos Empregados da Pe-

trobras (Cepe), na tarde dessa 
sexta-feira, 7, celebrou, e muito, 
a vida após dois anos de afasta-
mento forçado pela pandemia 
de Covid-19. Em 2018, a primeira 
edição ratifi cou laços de mais de 
30 anos de amizade na UFRJ.

Os organizadores da confra-
ternização, Rosângela Gambine 
e Carlos Chaves, cuidaram dos 
mínimos detalhes para nada fal-
tar. Farto bu£ et, bolo, música ao 
vivo, camisa, copo, pulseirinha e 
até área vip. Muito felizes pelo 
sucesso do encontro que reuniu 
mais de 120 pessoas, eles agra-
deceram o apoio do Sintufrj, da 
Adufrj e da direção do Cepe. 

A chuva fi na que tomou con-
ta do Rio faz dias não arrefeceu 
o ânimo e a alegria dos partici-
pantes.

“Nesta segunda edição, co-
memoramos a vida, o reencon-
tro com os amigos depois de 
três anos, e fortalecemos nossa 
amizade, mesmo com a perda 
de muitos companheiros com 
a pandemia de Covid-19. A eles, 
alguns participaram da nossa 
primeira confraternização, esta-
mos fazendo uma homenagem 
especial”, disse Carlos Chaves.

“Esse nosso segundo en-
contro nos traz muita emoção. 
Tantas coisas aconteceram nes-
ses três anos. Muitos amigos se 
foram com a pandemia. E es-

tamos juntos novamente para 
celebrar a vida, lembrar os que 
partiram e fi rmar nossos laços 
de amizade”, completou Rosân-
gela Gambine.

. Celebração aproximou servidores de 
gerações diferentes. 
. Dirigentes do Sintufrj no encontro. 
. Rosângela Gambine e Carlos Chaves, 
organizadores do evento

Fotos: Elisângela Leite
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Reunião preparatória para 
realização de torneio de fute-
bol em comemoração do dia 
dos servidores públicos. Dia 
13/10/22, às 14h, no campo da 
prefeitura UFRJ.

NOVO CONVÊNIO

A BOLA VAI ROLAR
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Assembleia geral 
desta terça-feira 
(11) vai definir 

um calendário de lu-
tas sob a ótica da aná-
lise da conjuntura que 
tensiona o país – tema 
que ocupará a primei-
ra etapa da reunião, 
com início previsto 
para as 10h, no auditó-
rio Quinhentão (CCS). 

A partir das 12h30, como 
está explícito na convoca-
ção, a assembleia irá tratar 
de um tema delicado: o au-
mento dos planos de saúde 
(veja matéria abaixo).

Em relação à conjuntu-
ra, editorial (edição ante-
rior do Jornal do Sintu-
frj) deixou clara a posição 
da direção do sindicato.

O texto também ob-
serva que “a candidatu-
ra de Lula é aquela que 
tem a pauta da Fasubra 
em mãos” e que “sua vi-
tória no segundo turno 
abre a possibilidade de 
melhores condições de 
luta por ganhos salariais 

O VOTO EM LULA
e inviabilizando novos 
concursos públicos”.

A definição do apoio à 
candidatura Lula ganha ain-
da mais importância quan-
do Bolsonaro, em ações de 
desespero diante da possi-
bilidade real de derrota, 
reafirma suas intenções gol-
pistas e parte para o tudo ou 
nada: amplia o chamado 
Auxílio Brasil, manipula 
impostos sobre combus-
tíveis, sem sustentação 
financeira, desvia dinhei-
ro de áreas essenciais, 
numa sucessão de ações 
ilegais, aprofunda o es-
candaloso esquema de 
compra de votos por meio 
do orçamento secreto: o 
“toma lá dá cá” com  des-
vio de recursos em obras 
de empreiteiras.

O editorial da Diretoria 
Executiva do Sintufrj fina-
liza conclamando a catego-
ria a uma ampla campa-
nha de convencimento nas 
bases e mobilização de rua, 
em defesa da democracia e 
da classe trabalhadora.

Desde o início de agos-
to iniciaram-se as nego-
ciações de reajuste no 
plano Amil convênio All 
Care (vencimento outu-
bro) por ocasião de de-
terminações contratuais. 
São mais de 4 mil sindica-
lizados usuários do plano.

A diretoria executiva 
do Sintufrj, junto com 

e pela carreira dos técni-
cos-administrativos em 
educação” e para toda a 
classe trabalhadora.

“Enquanto isso”, des-
taca o editorial, “o fascista 
Bolsonaro, Arthur Lira e 
demais aliados no Con-

gresso  acenam com uma 
reforma administrativa 
já este ano, caçando a 
estabilidade do servidor 

EDITORIAL

Amil e Administradora All Care propõem 19,99% no plano Sintufrj
a Comissão de Saúde 
(usuários Amil), travou 
uma dura negociação 
até aqui.

Em um primeiro mo-
mento, a Amil apresen-
tou 41% de reajuste. Po-
rém, em consenso com a 
Administradora All Care 
reapresentaram propos-
ta de 19,99% com base 

em índices contratuais 
do custo médico e im-
pactos da sinistralidade 
(percentual de uso).

A Direção Executiva 
Sintufrj defendeu que 
o índice não poderia 
ultrapassar o patamar 
aplicado pela Agência 
Nacional de Saúde nos 
planos individuais, que 

neste ano é de 15,5%.
Porém, não houve re-

cuo por parte da Amil.
Seguindo a prática de 

coletivização e respon-
sabilidade coletiva da 
gestão 2022-2025, deci-
dimos levar para a base 
o tema, para, juntos, to-
marmos o melhor enca-
minhamento.

Foto: Divulgação

CIRCO VOADOR, QUINTA-FEIRA (6/10). Plenária do Comitê da campanha de Lula no Rio 
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Bolsonaro sob pressão
Mobilização de servidores (técnicos, docentes) e estudantes contra cortes 
que obrigariam universidades a interromper atividades faz governo recuar

Semana passada as 
universidades e os 
institutos federais 

foram surpreendidos com 
um novo confisco de ver-
bas: seriam retidos R$ 328 
milhões. Inúmeras univer-
sidades anunciaram que 
isso paralisaria suas ati-
vidades. Só na UFRJ, isso 
representaria menos R$ 
18 milhões no orçamento 
discricionário para des-
pesas essenciais da insti-
tuição, como água, luz e 
manutenção.

A reação da comuni-
dade foi imediata, com 
anúncio de atos nacionais, 
até que o governo recuou. 

Só que, mesmo que 
isso se materialize, a 
crise orçamentária das 
universidades continua, 
com a UFRJ tendo que 
fazer malabarismos para 
chegar ao fim do ano. 
Isso porque, além da re-
dução  do orçamento em 
quase 50% de 2016 para 
cá, houve outros cortes  
impostos por Bolsona-
ro, demonstrando o seu 

desprezo pela educação, 
pela ciência e pela tec-
nologia. Por isso, a mobi-
lização prossegue.

“A gente espera, se de 
fato devolverem todo o 
limite (até o fim da tarde 
ainda não operacionali-
zado), retomar o plano 
de empenhar despesas 
de setembro e parte de 
outubro e ganhar um 
fôlego”, disse o pró-reitor 
de Planejamento, Desen-
volvimento e Finanças, 
Eduardo Raupp.

O Ministério da Edu-
cação (MEC) disse que 
iria devolver, mas não 
se tem certeza de como 
ou quando isso ocorre-
rá. Segundo o pró-reitor, 
isso leva tempo, pelo 
menos dois dias úteis, 
para aparecer no siste-
ma. E ainda não se sabe 
se será liberado todo o 
limite de empenho ou 
parte dele. Fica a dúvi-
da. "O nosso problema 
orçamentário continua", 
disse o pró-reitor de Fi-
nanças da UFRJ.

A UFRJ abriu o ano com o 
orçamento inferior às suas 
necessidades, de R$ 329 mi-
lhões, mas que teve R$ 21 mi-
lhões cortados, caindo para 
R$ 308 milhões. Veja os gas-
tos definidos como despesas 
discricionárias.

Asfixia financeira

Foto: DCE Mário Prata

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Água - Luz - Internet - Manutenção - Segurança - Limpeza

Assistência estudantil - Compra de equipamentos - Bolsas

INDIGNAÇÃO. Estudantes discutem em assembleia resistência aos cortes na educação

Na assembleia do Sintufrj desta terça-feira (11), a discussão 
da campanha no segundo turno será articulada com a 

defesa contra os cortes na UFRJ.
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 Valdineia Nascimento, 
presidente da Associação de Trabalhado-
res Terceirizados da UFRJ (ATTUFRJ)
“Todo confisco, todo corte de verbas que a 
universidade vem sofrendo, com certeza 
atinge em cheio os trabalhadores tercei-
rizados, porque são os primeiros a serem 
penalizados. Se não há verbas para pagar 
empresas que terceirizam os trabalhos, 
então os trabalhadores não recebem seus 
salários. Isso já acontece naturalmente. É 
um processo que vimos vivendo há muitos 
anos. E com a nova conjuntura, com cortes 
de verbas e agora com este confisco que 
aparentemente foi tirado, tudo é uma incer-
teza e uma insegurança para o trabalhador 
terceirizado. É desesperador!”

Ato unificado na UFRJ
A mobilização impôs o recuo do governo a mais esse ataque às universidades 
públicas. Nesta segunda-feira, ato unificado acontece às 12h, nas escadarias 
do CCS, no Fundão. Veja o que disseram lideranças do movimento

 Esteban Crescente, 
coordenador-geral do Sintufrj:
“O Sintufrj enxerga este corte 
na educação como mais uma 
ofensiva do governo para ata-
car os direitos da população à 
educação pública. É também 
uma provocação clara frente 
à iminente possibilidade de 
derrota no segundo turno das 
eleições, minando uma das 
áreas mais críticas à postura 
do presidente na sociedade. 
Denota, ainda, uma crueldade,  
porque pais de família ficarão 
sem salário, serão demitidos, 
principalmente nas empresas 
prestadoras de serviço das fir-
mas terceirizadas. Estudantes 
ficarão sem bolsas e o desen-
volvimento científico e tecnoló-
gico do país ficará à mercê do 
desespero da família Bolsonaro 
e dos generais e dos amigos 
dele do Centrão e dos banquei-
ros que não querem ver seus 
privilégios ameaçados.”

 João Torres, 
presidente da Adufrj:
“Aqui na Adufrj estamos ten-
tando trabalhar em conjunto 
com os demais segmentos 
da comunidade, tanto o DCE 
quanto a APG, o Sintufrj e a 
Associação de Terceirizados, 
e reagir em conjunto contra 
estas ameaças do governo que 
nós achamos um projeto claro 
de destruição da universidade. 
Nós somos o inimigo número 
um do governo porque re-
presentamos ideias que são 
ortogonais ao que eles pensam, 
por exemplo, inclusão e liber-
dade, e uma visão republicana 
da sociedade. Isso tudo vai de 
encontro ao governo Bolsonaro 
de forma direta. Quando nos 
escolhem como inimigo núme-
ro um, de certa forma devemos 
ficar orgulhosos. É uma con-
traposição perfeita, sofremos 
muito com isso, mas faz parte 
de nossa missão.”

 Associação de Pós-
-Graduandos (APG)
“A APG avaliou, em nota, dia 6, nas mídias 
sociais, os cortes que reafirmam a desva-
lorização e a despreocupação do Poder 
Executivo com a ciência e a educação. É 
lastimável a desconsideração do governo 
Bolsonaro com a produção do conheci-
mento científico. É vergonhoso e repudian-
te que as instituições responsáveis pela 
promoção do desenvolvimento científico 
e tecnológico do país, nas mais diversas 
áreas do conhecimento, sofram tantos ata-
ques advindos do órgão máximo do Poder 
Executivo federal. Pela educação e pela 
democracia, 2023 sem Bolsonaro!”

 Lucas Peruzzi, 
coordenador-geral do DCE:
“Esse confisco da verba da educação, 
das universidades e institutos federais 
é mais uma extensão do que Bolso-
naro fez com a educação, com o corte 
bilionário há alguns meses atrás para 
poder financiar o orçamento secreto, 
que é de R$ 16 bilhões, no intuito de 
usar a máquina do governo federal 
para se eleger. E mais uma vez, agora 
no segundo turno. A gente avalia que 
nossa ação neste processo antes do 
dia 30 é muito importante não só 
para a universidade seguir funciona-
do, com a recomposição do seu orça-
mento, mas também por esta disputa 
de consciência sobre a importância 
da universidade e sobre o que repre-
senta o Bolsonaro.”

Fotos: Elisângela Leite
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Já reeleito deputado 
federal por Alago-
as, o presidente da 

Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP), afirmou 
que pretende colocar em 
pauta de votação já nos 
próximos dias a propos-
ta de emenda à Consti-
tuição (PEC) 32/2020, da 
reforma administrativa.

A declaração de Lira é 
a reedição do que Paulo 
Guedes, ministro da Eco-
nomia de Jair Bolsonaro 
(PL), que odeia servidor, 
já anunciara: que, após 
as eleições, o governo 
voltaria à carga com a 
proposta. Caso Bolsona-
ro seja reeleito, o proces-
so poderá ser acelerado.

O fato de acelerar a 
tramitação da PEC 32 
nos dias que antecedem 
o segundo turno das elei-
ções é uma tentativa de 
aceno do esquema Bol-
sonaro/Lira ao merca-
do financeiro e a outras 
frações da burguesia in-
teressadas em fragilizar 
o Estado, os serviços pú-
blicos, para ampliar os 
espaços ao setor privado.

Considerada uma das 
piores peças legislativas 
sobre Administração Pú-
blica já apresentadas ao 
Congresso, a PEC ficou 
conhecida por muitos 
nomes: PEC da Rachadi-
nha, PEC do Retrocesso, 
PEC da Corrupção, isso 
porque um dos efeitos 
perversos dessa reforma 

AÇÃO DE CANALHAS DA REPÚBLICA
Em conluio com Bolsonaro, Arthur Lira ameaça 
votar reforma administrativa nos próximos dias

é a possibilidade de ter-
ceirização irrestrita dos 
serviços, permitindo que 
a corrupção seja facilita-
da e descontrolada.

A proposta de refor-
ma administrativa que 
ameaça os serviços pú-
blicos foi apresentada 
em setembro de 2020 e 
discutida e aprovada em 
comissão especial, após 
várias modificações, em 
setembro de 2021. E teve 
sua tramitação suspen-
sa graças a uma imensa 
movimentação de mi-
lhares de servidores pú-
blicos, entidades como a 
Fasubra, nossa federação, 
centrais sindicais e seg-
mentos da sociedade ci-
vil organizada. 

Mas o projeto foi abra-
çado por Lira, que fez 

Se aprovada, a PEC 32 vai acabar 
com concursos públicos para a gran-
de maioria dos cargos. Em seu lugar, 
passam a valer contratações “tempo-
rárias” de 10 anos. Isso significa um 
retrocesso, e a ocupação de cargos 
públicos por apadrinhados políticos. 

FIM DA ESTABILIDADE
A estabilidade corre grandes riscos. 
O texto apresenta cinco possibilida-
des de perda do cargo por servidor 
ou servidora concursados: extinção 
do cargo (única que não vale para os 
atuais); extrapolação dos limites da 

manobras e atropelou a 
sua tramitação normal 
para acelerar a aprova-
ção na Câmara dos De-

putados. O chefe do Cen-
trão acenou agora para a 
facilidade da aprovação, 
pois em sua avaliação 

os parlamentares eleitos 
vão manter o perfil de 
políticas contra os servi-
dores no Congresso.

Alguns pontos da reforma 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 
processo administrativo; avaliação de 
desempenho; e processo judicial (perda 
do cargo após decisão judicial proferida 
por órgão judicial colegiado, sem neces-
sidade de transitar em julgado). 

Além disso, as novas formas de con-
tratação não preveem estabilidade, 
apontando para o fim dessa garantia 
para os futuros contratados.

PRIVATIZAÇÃO
A PEC ainda abre as portas para privatiza-
ção de hospitais, escolas, postos de saúde 
e dificulta ainda mais o acesso à Justiça, es-

cancarando as portas para a corrupção. 
O artigo 37-A, que a reforma administra-
tiva quer incluir na Constituição, mexe 
em todo o setor público, abrindo espaço 
para o aprofundamento das práticas de 
terceirização, privatização e, no limite, 
extinção de órgãos e instituições e sua 
substituição pela iniciativa privada por 
“vouchers” ou não – o que, enfim, torna 
o setor público subsidiário do privado, 
mesmo que essa subsidiariedade tenha 
saído explicitamente da proposta. 

Abre, também, as portas para a aplica-
ção, em todo o serviço público e sem quais-
quer limites, do modelo já aplicado hoje a 
partir de entidades como as OSs (Organi-
zações Sociais)  e Oscips (Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público). 

Foto: Divulgação

CONCHAVO. Negociações passam pela manipulação do Orçamento e compra de votos

BRASIL
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Sintufrj destaca papel de 
sindicatos a novos servidores
Exposição de dirigente da entidade na sessão de acolhimento de recém-
-concursados destacou a importância da organização dos trabalhadores na história

O papel dos sindi-
catos na história 
e sua importân-

cia na luta dos traba-
lhadores por salários e 
direitos foram tema da 
breve exposição do coor-
denador-geral do Sintu-
frj Esteban Crescente na 
sessão de acolhimento a 
novos funcionários orga-
nizada pela Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4).

O ato ocorreu na 
quinta-feira (6), e a parti-
cipação de dirigentes do 
Sintufrj nesse tipo de re-
cepção já se tornou um 
padrão. De acordo com a 
PR-4, 41 servidores estão 
ingressando, todos no 
cargo de assistente em 
administração.

Os concursados serão 
encaminhados para di-
versas unidades da UFRJ. 
No dia 4 de outubro, eles 
assinaram o termo de 
posse no auditório do 
Parque Tecnológico. Nos 
dias 5 e 6, eles ouviram 
palestras que aborda-
ram vários aspectos da 
vida acadêmica e uni-
versitária. A cerimônia 
de posse foi realizada na 
sexta-feira, 7, na Escola 
de Música.

SINTUFRJ PRESENTE
Os coordenadores do 
Sintufrj Esteban Cres-
cente e Adriani Pinhei-
ro e dois servidores da 
base próximos à atu-

al gestão do sindicato, 
Wellington de Jesus e 
Jorge Pierre, distribuíram 
aos novos servidores um 
kit contendo cartilha so-
bre assédio moral, apos-
tila de convênios, edições 
do Jornal do Sintufrj 

“Na sociedade capitalista, ao longo 
da história, os trabalhadores viram 
que se eles não se unissem numa 
força coletiva, para mediações na 
luta pelo seu salário, pelos seus direi-
tos, eles não teriam força nenhuma, 
a não ser que essa força fosse cole-
tiva”, observou Esteban Crescente, 
dirigente do Sintufrj. 

Esteban falou sobre a necessida-
de da união dos trabalhadores tam-
bém no serviço público. 

“Se você for negociar sozinho 

e fichas para filiação à 
entidade.

Os novos servidores 
foram informados acerca 
da estrutura do sindicato 
e como o Sintufrj atua 
como instrumento de 
organização e de defesa 

de direitos dos trabalha-
dores. A história do sin-
dicato e um panorama 
da luta de classes tam-
bém foram expostos aos 
recém-ingressos na UFRJ. 

Ficaram sabendo que 
o Sintufrj tem na sua 

base 13 mil sindicali-
zados. Desses, pouco 
mais de 4 mil são apo-
sentados. Entre os sin-
dicalizados, há muitos 
docentes – o que é 
permitido pelo estatu-
to da entidade.

‘Sindicato é nossa ferramenta’
com o patrão no setor privado, você não 
vai conseguir nada. No serviço público 
também é assim. Não vamos conseguir 
aumento do governo falando que a gente 
é muito bom, que estudou e merece en-
tão incentivo à qualificação. Não adianta 
falar sozinho. É o sindicato que é nossa fer-
ramenta coletiva de luta”, disse ele.

LUTA SOCIAL
O dirigente explicou também que o mo-
vimento sindical não se restringe ape-
nas à luta por direitos imediatos salariais 

e condições de trabalho: 
“O movimento sindical chegou e 

chega até hoje a pautar projetos de 
sociedade, como a luta pela jornada 
de trabalho, contra o trabalho infantil 
e pelo salário mínimo. Essa luta do sin-
dicalismo, a luta pela transformação da 
sociedade, gerou uma série de direitos 
que conquistamos, inclusive hoje o sis-
tema de direitos sociais, como o direi-
to à saúde e à educação universal. Isso 
tudo está ligado à luta do movimento 
sindical. Ninguém deu nada de graça.”

CLIMA DE BOAS-VINDAS. Novos funcionários, servidores e dirigentes do Sintufrj em congraçamento na reunião de acolhimento

Foto: Elisângela Leite
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‘POR QUE OUTRAS CATEGORIAS TÊM 
PISO SALARIAL E A GENTE NÃO?’

PERFIL    Mariana Capote

Mariana Capote é 
técnica em en-
fermagem da 

Emergência do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho e tem orgulho 
do que faz. Desde muito 
nova, gostava mesmo da 
área de saúde.

Ela terminou seu cur-
so técnico aos 16 anos e 
partiu para o primeiro 
estágio. Hoje, aos 32 anos, 
pode dizer que já está há 
bastante tempo na área, 
e, para ela, há uma pala-
vra que defi ne tudo que a 
atividade exige do ponto 
de vista humano no trato 
com o paciente: empatia. 

“É preciso se colocar 
no lugar do outro, como 
se fosse para você ou para 
sua família”, diz ela, acres-
centando que a maioria 
dos pacientes comenta 
que a estrutura do hospi-
tal pode estar ruim, mas 
o corpo técnico é muito
bom, seja de Medicina ou
da Enfermagem: “A gente
faz o melhor que pode”.

COMO É A ROTINA
Ela trabalha em regime 
de plantão por 12 horas e 
folga dois dias. Isso quan-
do não faz extra em razão 
do défi cit de funcionários. 
A verba do governo para 
sustentar o funcionamen-
to do hospital com pes-
soal durante a pandemia 
não foi renovada, e só a 
Emergência perdeu pelo 

menos 30 trabalhadores. 
A técnica explica que 

não trabalha em outro lu-
gar porque é concursada 
da UFRJ e o concurso dá 
segurança por conta da 
estabilidade e um salário 
melhor. “Mas aqui dentro 
também tem técnicos que 
não ganham nem salário 
mínimo, o pessoal extra-
quadro. Então, o piso sala-
rial não é um benefício.”

Para ela, não se devia 
conceber nos dias de hoje 
uma pessoa de nível téc-
nico ganhando menos de 
um salário mínimo: “Isso 
é comum em diversas 
prefeituras, que abrem 
concurso com salário 
de R$ 800. Um absurdo, 
porque a gente precisa 
se atualizar, estudar. Esta-
mos lidando com vidas. 
Então, por que outras 
categorias têm piso e a 
gente não?” E pondera 

que o baixo salário leva 
à necessidade de mais 
empregos. “Como estar 
estável emocional ou fi -
sicamente para acolher 
um paciente fazendo 
uma carga horária exces-
siva porque o salário não 
achega a um salário mí-
nimo?”, questiona.

Mas mesmo os salários 
dos técnicos-administra-
tivos podem ser afetados 
com a aprovação do piso. 
“O salário é previsto no 
edital (defi nido na Carrei-
ra TAE), por isso, o técni-
co aqui ganha um pouco 
melhor, e ainda tem as 
progressões. O piso teria 
impacto, porque o valor 
que o servidor recebe te-
ria que ser ajustado”, ex-
plica.

PANDEMIA 
Na pandemia, o papel 
destes profi ssionais fi cou 
evidente. “A gente já tinha 
consciência da impor-
tância que a gente tem, a 
mão na hora da parada 
cardíaca do paciente gra-
ve. Mas com a pandemia 
isso foi reafi rmado. A gen-
te colocou nossa vida em 
risco.” 

Segundo o 
Conselho 
Federal de 
Enfermagem, 
90% dos 
procedimentos, 
num hospital, 
são feitos pela 
enfermagem

MARIANA. 
Empatia 

é essencial

Foto: Elisângela Leite

LEIA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA
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