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Quando escrevemos esta matéria, o Brasil registrava oficialmente 9.146 
mortes por covid-19, com 135.106 casos confirmados e 55.350 pessoas 
curadas. O Brasil já está entre os nove países com maior número de 
mortes no mundo e, diferente de alguns deles, como Itália e Espanha, 
estamos provavelmente entrando no início do pico da pandemia no país. 
Isso oficialmente, pois os números são bem maiores que os apresentados 
devido à baixíssima quantidade de testes e à subnotificação. Para se ter 
uma noção da baixa quantidade de teste aqui, a Itália tem uma taxa de 
31.603 testes por milhão de habitantes, no Brasil a taxa é de 1.597 testes 
por milhão de habitantes, ou seja, 19 vezes menor.  

Aqui também o número de mortos é bem maior do que o oficial, basta ver 
o exemplo de Manaus. Lá o sistema de saúde pública entrou em colapso 
e os números da pandemia estão muito abaixo da realidade. A média de 
mortes por dia nessa cidade quadruplicou, mas a maior parte dos óbitos 
não é registrada como sendo por Covid-19. Para se ter uma noção disso, 
entre 8 e 28 de abril, já durante a pandemia, morreram na cidade cerca de 

1.996 pessoas. Antes da pandemia, em três semanas, morriam 630 
pessoas em média. Ou seja, existem 1.336 mortes a mais no mesmo 
período de 3 semanas, mas apenas 151 foram atribuídas oficialmente à 
Covid-19 e a maior parte das mortes foi registrada como síndrome 
respiratória, causa indeterminada ou vieram a óbito em casa.

Um outro aspecto preocupante é a taxa de contaminação por coronavírus, 
no Brasil é de 2,8, sendo a maior entre 48 países analisados pelo Imperial 
College de Londres. Isso significa que cada pessoa contaminada pela 
Covid-19 no Brasil infecta quase três pessoas. O indicador aponta que a 
transmissão do coronavírus no Brasil ocorre de forma mais rápida do que 
os outros países analisados – o que pode levar a mais casos que precisem 
de atenção médica e à superlotação de leitos hospitalares. O que aqui já 
ocorre em vários estados. Agora imagine o que vem pela frente...

Brasil está entre os nove países com mais mortes no mundo, mesmo com subnotificação

A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO BRASIL:
O DRAMA NO INÍCIO DO PICO DA EPIDEMIA. SITUAÇÃO TENDE 

A SER PIOR DO QUE PAÍSES COMO A ITÁLIA
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Enquanto não for demonstrado cientificamente que uma vacina ou 
medicação sejam eficazes para combater a Covid-19, a única medida 
segura é o distanciamento social. Na grande maioria dos países os gover-
nos preocupados com a economia e lucro das empresas tardaram a adotar 
o isolamento social e o trágico exemplo da Itália é uma demonstração 
disso, mas mesmo assim na maioria dos casos esse distanciamento social 
foi muito parcial.

No Brasil, desde o início da pandemia, o atual presidente da República Jair 
Bolsonaro se posiciona contra o distanciamento social, pois mesmo que 
morram milhares, a economia não pode parar. Falava que era uma gripez-
inha, que brasileiro não pega nada porque já tem anticorpos. E quando 
você acha que não pode piorar, em sua declaração recente quando 
questionado sobre a crescente taxa de mortalidade no país superando a 
China, respondeu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou 
Messias, mas não faço milagre”. Sua política é claramente genocida, se o 
país adotasse o isolamento social mais amplo antes que estourasse a 
pandemia impediria que ocorressem milhares de mortes, além disso 
incentiva manifestações para reabrir o comércio, cumprimenta as pessoas 
com aperto de mãos, quebrando todos os protocolos de orientação do 

Ministério da Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Uma 
política de fato criminosa. Enquanto isso, as pessoas sofrem para receber 
os insuficientes R$600,00 nas filas quilométricas da Caixa Econômica 
Federal, se expondo ao risco de contaminação, pois estão literalmente 
passando fome.

Já os governadores vêm adotando a política de isolamento parcial, que 
sem ele seria ainda pior, porém precisamos admitir que ainda assim é 
tudo muito limitado, já que muitos trabalhadores foram obrigados a 
continuar se deslocando para exercer suas atividades. Sabemos que 
muitos não têm o privilégio de fazer home office e outros são dos serviços 
essenciais, mas existem algumas fábricas ainda funcionando, por exemp-
lo, que não se encaixam neste último caso. Estamos acompanhando 
também o caos nos transportes urbanos sem controle, como ônibus 
superlotados e metrôs. E agora, justamente quando a pandemia deve 
tomar grandes proporções, já falam em flexibilização de alguns setores. 
Um dos exemplos mais gritantes foi o do governador Carlos Moisés (PSL) 
de Santa Catarina, que já no dia 22 de abril flexibilizou para o comércio e 
a contaminação cresceu em 141% depois desse dia.

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO SEÇÃO UFRPE  |   08 DE MAIO DE 2020

O ISOLAMENTO SOCIAL É NESSE MOMENTO 
A ARMA PARA ENFRENTAR A COVID-19

Rua Manoel de Medeiros, S/N - Dois Irmãos – Recife/PE | (81) 9.9724.0053

sintufepe.ufrpe sintufeperuralsintufepeufrpe.org.br
02

SUMÁRIO

EXPEDIENTE

A Pandemia do Coronavírus (COVID-19) no Brasil: O drama no início do pico 
da epidemia. Situação tende a ser pior do que países como a Itália

O isolamento social é nesse momento a arma para enfrentar a Covid-19

O Colapso do sistema de Saúde no país: Lista de espera e falta de vagas 
nas UTIs aumentam

A Situação dos Profissionais de Saúde

O Papel das Universidades Públicas na Pandemia

Universidades federais pernambucanas também se somam à luta contra o 
novo coronavírus

O que aconteceu com a MP 905/19 do Contrato Verde Amarelo?

Grupo “Emoções e Sentimentos do SINTUFEPE UFRPE” abre espaços de 
acolhimento nesta época de pandemia. DQV também está nesta luta 

PÁGINA 01

PÁGINA 02

PÁGINA 03

PÁGINA 03

PÁGINA 04

PÁGINA 05

PÁGINA 06

PÁGINA 06

Coronavírus

Juridico

Qualidade de Vida

Boletim do SINTUFEPE seção UFRPE biênio 2019-2021. Textos: Cris Sobral (Converge) e Guilherme Fonseca (ILAESE). Diagramação: Luciana Ribeiro 
(Converge). Coordenação de Comunicação e Imprensa: Heitor Barros Noé da Costa (DEPA).



Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde vivem um grande drama, hoje 
estes profissionais são homenageados em todo o mundo, são os heróis 
que lutam para salvar vidas encarando o vírus de frente. De acordo com 
levantamento mais recente realizado pelo Conselho Federal de Enferma-
gem (Cofen), o Brasil já perdeu 88 enfermeiros, técnicos e auxiliares, além 
dos 10.000 casos reportados, 2.441 confirmados, 7.337 suspeitos e 50 
casos de internações, sendo 34 confirmados e 16 com suspeitas. Hoje, 
somos o 1º país do mundo em mortes de profissionais de enfermagem, 
superando EUA, Espanha e Itália juntos. Os profissionais também 
reclamam da falta de equipamentos básicos como máscara, álcool gel e 
luvas. O Cofen já recebeu 4.800 denúncias sobre falta ou restrição de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O Conselho também apontou 
que os profissionais do grupo de risco que têm mais de 60 anos ou 
doenças como cardiopatia ou diabetes deveriam ser poupados, mas nem 
sempre são afastados do contato direto com pacientes com Covid-19. 

Sabemos que o sofrimento destes profissionais não é de hoje. Com baixos 
salários, são obrigados a terem mais de um emprego para complementar 
a renda. Agora, com a pandemia do novo coronavírus, o estresse é cada 
vez maior com tudo que vivenciam, muitos precisando de tratamento 
psicológico e psiquiátrico. E como se não bastasse, a categoria vem 
sofrendo discriminação e agressão. Exemplo disso ocorreu no 1º de maio, 
quando profissionais de enfermagem protestavam em Brasília com cruzes 
em alusão aos mortos pelo Coronavírus, reivindicando contra a falta de 
estrutura, as longas jornadas de trabalho e a grande pressão que estão 
sofrendo no trabalho. Os manifestantes terminaram sendo agredidos por 
uns poucos apoiadores do presidente genocida. Portanto, a solidariedade 
a estes profissionais tem que ir além dos aplausos, temos que apoiar suas 
manifestações para garantir EPIs, condições de trabalho, garantia de 
jornada para conseguirem atender os pacientes, contratação imediata de 
mais profissionais, fim da precarização e valorização profissional.

A SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Em várias cidades o sistema já entrou em colapso, embora muitos 
secretários de saúde e governadores digam que não é assim, já existe lista 
de espera e falta de vagas nas UTIs. Se Manaus é onde a barbárie é vista 
dia a dia no país, esse cenário tende a ser a regra em várias partes do 
território brasileiro. Em Pernambuco, o sistema de saúde já está lotado e 
para conseguirem respiradores os pacientes ficam numa fila de espera nas 
Upas e já se começa a ter critérios para quem será atendido. 

Não é novidade que nos últimos anos o SUS vem sendo sucateado, foram 
cortes sucessivos na saúde pública por vários governos que passaram e 
enquanto muitos hospitais já entravam em colapso em períodos 
“normais”, um processo de privatização avançou muito com a introdução 
de OS (Organizações Sociais). A questão é que a política nos últimos 

governos foi de cortes sucessivos no orçamento da saúde pública, incluin-
do a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos. 

Outro aspecto preocupante é o número de leitos, segundo a Fiocruz o 
Brasil tinha antes da pandemia apenas 1,95 leitos por mil habitantes. Na 
Itália, o sistema de saúde é de 3,2 leitos por mil habitantes. Antes da 
pandemia, registrava-se uma oferta de 55.101 leitos de terapia intensiva 
no Brasil, sendo que 27.445 (49,8%) são do SUS e 27.656 (50,2%) do setor 
privado, porém 70% da população utiliza o SUS, ou seja, serão os mais 
pobres que terão menos acesso à UTIs.  Nos últimos anos, a quantidade de 
leitos caiu em cerca de 12,6% entre 2010 e 2019 e agora de última hora 
estão sendo implantados os improvisados hospitais de campanha que não 
funcionam como UTIs e com um número insuficiente de respiradores e 
leitos para atender minimamente a população.

O COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE NO PAÍS: LISTA DE 
ESPERA E FALTA DE VAGAS NAS UTIS AUMENTAM
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O PAPEL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NA PANDEMIA

É neste difícil momento que fica explícita a necessidade da saúde e 
educação serem públicas, com acesso para todos e todas. Apesar dos 
cortes e a tentativa de sucateamento e avanço na privatização da saúde e 
educação públicas, ainda temos o Sistema Único de Saúde (SUS) e o apoio 
de universidades públicas - consideradas antros da balbúrdia pelo minis-
tro da Educação Abraham Weintraub–. As universidades comprovam mais 
uma vez o papel de destaque que ocupam na vanguarda científica e 
tecnológica. E saem na frente em projetos para a manufatura em tempo 
recorde de respiradores mecânicos a custos mais baixos e que podem ser 
usados por pacientes em estado grave pelo coronavírus. 

Na Escola Politécnica da USP, um projeto em fase avançada vai permitir 
que empresas credenciadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
montem esses equipamentos ao custo de R$ 1 mil (um respirador conven-
cional não sai por menos de R$ 15 mil).  Nos laboratórios do Programa de 
Engenharia Biomédica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Gradu-
ação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), está sendo desenvolvido um protótipo de ventilador 
pulmonar mecânico para ser produzido em massa, de forma simples, 
rápida e barata, com recursos disponíveis no mercado nacional. O equipa-
mento poderá contribuir para suprir, emergencialmente, a crescente 
busca dos hospitais por esses aparelhos, é um recurso simples e seguro 
que deve ser utilizado somente quando não houver um equipamento 
padrão disponível, como pode acontecer em alguns locais durante a 
pandemia global.

Contamos também com hospitais universitários e os centros de pesquisa 
para combater a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os HUs vão 
atender a população infectada em todo o país, disponibilizando leitos para 
pessoas que estiverem em situação grave e necessitarem de internação. A 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, na zona norte do Rio de 
Janeiro, anunciou a produção de kits para a realização de 30 mil testes 
diagnósticos da Covid-19.  A Universidade de São Paulo (USP), que 
também é pública, anunciou que também está desenvolvendo uma vacina 
contra o coronavírus. Pesquisadores do Laboratório de Imunologia da 
Faculdade de Medicina estão utilizando uma estratégia diferente das 
adotadas por indústrias farmacêuticas e grupos de pesquisa em diversos 
países e, com isso, esperam chegar nos próximos meses a uma candidata 
à vacina. No projeto, o Laboratório trabalha com partículas semelhantes 
ao vírus, mas que não possuem material genético do vírus, o que impossi-
bilita a replicação e torna a vacina mais segura. Os pesquisadores explic-
aram que por estarem lidando com um vírus pouco conhecido, poderia ser 
arriscado inserir material genético no corpo humano. A ideia é evitar uma 
eventual multiplicação viral e reversão genética da virulência. 

Em um país onde a “indústria” das universidades privadas cresce cada vez 
mais, onde empresas que poderiam fabricar esses equipamentos em 
grande escala são na maioria multinacionais ou nacionais que não têm 
nenhuma preocupação social e só visam ao lucro, é preciso valorizar o 
esforço das universidades públicas.
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UNIVERSIDADES FEDERAIS PERNAMBUCANAS TAMBÉM 
SE SOMAM À LUTA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

UFRPE 
A Universidade Federal Rural de Pernambuco montou uma estrutura para a produção de equipamentos de proteção individual (EPI’s), para os profis-
sionais de saúde do Hospital da Restauração (HR). A matéria publicada no site da instituição informou que a capacidade de produção é de 250 máscar-
as faciais por semana (50 por dia), a UFRPE irá confeccionar os equipamentos de forma permanente para o HR e outras unidades de saúde, enquanto 
durar a crise decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). A estrutura está funcionando no Laboratório de Genética do Departamento de 
Biologia da UFRPE, no campus Dois Irmãos/Recife. Até o final da crise, a previsão é de que até 50 mil máscaras sejam confeccionadas pela equipe da 
UFRPE.

UFPE
Técnico-administrativos e professores da Universidade Federal de Pernambuco iniciaram uma produção de álcool 70% para a comunidade acadêmica 
e Hospital das Clínicas. O álcool anidro, recebido por doações de usinas e empresas, está sendo produzido em uma união entre docentes e técnicos 
da Farmácia Escola Carlos Drummond de Andrade, dos laboratórios do Departamento de Energia Nuclear (DEN) e do Laboratório de Combustíveis 
(LAC). Coordenada pela gestão central da UFPE, a ação tem por intenção auxiliar na prevenção e profilaxia contra a Covid-19. É importante salientar 
que a instituição precisa da doação de insumos para a produção e distribuição do material. 

Além da produção do álcool 70%, a universidade trabalha em uma ação emergencial com a impressão 3D de válvulas de Venturi em formato “Respira-
tor-Free” para enfrentamento do pico da curva de internações do Covid-19 na ausência de ventiladores mecânicos. Válvulas venturi são componentes 
utilizados para ventilação pulmonar em pessoas que precisam ser submetidas à oxigenoterapia controlada.  A iniciativa teve como base os cenários 
críticos enfrentados na Itália na pandemia do coronavírus. Já em Caruaru, o Núcleo de Design e Comunicação do Campus do Agreste (CA) tomou a 
iniciativa de fabricar máscaras rígidas, utilizando a impressora 3D, para serem usadas pelos profissionais de saúde do município no combate ao 
coronavírus (Covid-19). O principal material utilizado é o amido de milho, ou seja, os equipamentos fabricados não levam petróleo e não possuem 
substâncias tóxicas em sua composição, além de serem reutilizáveis e fáceis de limpar, bastando utilizar álcool.

UPE
A Universidade de Pernambuco (UPE), através do Instituto de Ciências Biológicas, da Escola Politécnica no Recife e do campus Garanhuns, continua 
com a produção diária de etanol a 70%, que está sendo doado para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus.  O álcool a 70% está sendo doado 
para hospitais (incluindo as unidades hospitalares da UPE - Procape, Cisam e Huoc), Corpo de Bombeiros, SAMU, IML, IC, UPAS, PSFs, Sistema 
penitenciários, casas de idosos, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais e prefeituras do Recife e Região Metropolitana e região 
Agreste Meridional do Estado. Até o dia 30 de março já haviam sido produzidos mais de 3.600 litros de etanol 70%.

*Informações disponíveis nos sites das universidades
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Jurídico

Você lembra da Medida Provisória 905 de 2019 que estipulava o Contrato 
Verde Amarelo? A MP estava tramitando no Congresso Nacional, porém o 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, solicitou ao Governo Federal que 
revogasse a MP para que pudesse estudá-la com calma e profundidade, 
vez que não se poderia votar uma MP complexa num estado de pandemia. 

Diante da solicitação e da retirada de pauta da MP 905, o Governo Federal 
revogou-a para posterior reedição com novo texto. Tal MP trata especifi-
camente de questões para o primeiro emprego para os jovens de 18 até 29 
anos, porém a Câmara dos Deputados havia apresentado inúmeras emen-
das, sendo uma delas para que a Medida fosse transformada em Lei e 
pudesse abranger os desempregados que estivessem com 55 anos ou 
mais. 

Cabe de imediato esclarecer que o Contrato Verde e Amarelo usava o 
primeiro emprego como engodo, vez que permitia nova contratação depois 
do prazo de 180 dias para o mesmo empregado. Além de que retirava todo 
tipo de direitos, entre eles a proteção ao Documento Carteira de Trabalho 
e a redução do adicional de periculosidade para 5% se o empregador 

contratar seguro privado, mediante acordo escrito com o empregado. 

A MP 905 no seu interim modificava ou extinguia mais de 100 dispositivos 
da CLT, sendo de fato uma reforma trabalhista maquiada de Medida 
Provisória, que apenas concede direitos ao empregador, como muitas 
isenções de recolhimento, inclusive do salário-educação ou recolhimento 
previdenciário. 

Esta MP é bem no lema do Governo Federal: “Menos direitos e mais 
empregos”. Todavia, a MP não garante a criação de novos postos de 
trabalho, assim como a própria Reforma Trabalhista não o fez, e neste 
tópico a própria reforma só piorou o nível de precarização do trabalho, 
aumentando o trabalho informal e, em consequência, o próprio desem-
prego, sendo mais um claro benefício à classe patronal e nada garantido 
aos trabalhadores.

Em tempos de COVID-19 a maioria das pessoas está confusa, desanimada, 
amedrontada. Muitos de nós aqui da UFRPE podem desenvolver alguns 
níveis de ansiedade e depressão. Sabemos que a nossa mente e o nosso 
cérebro são geniais, milhões de células nervosas chamadas “neurônios” 
produzem circuitos em redes, muitas vezes comparadas a computadores. 
Devemos lembrar que a nossa maquinaria cerebral e corporal está sempre 
trabalhando por nós a favor da nossa sobrevivência. No entanto, se você, 
prezado (a) servidor (a) técnico (a) estiver em situação de desconforto 
emocional e precisar de ajuda não deixe de buscar algum profissional que 
tenha condições de fazer um acolhimento. Aqui no SINTUFEPE UFRPE já 
temos desde novembro de 2019 um grupo de acolhimento chamado 
“Emoções e sentimentos” criado, a princípio, para trabalhar a educação 

emocional com a diretoria executiva. Mas diante do atual cenário pelo 
qual o mundo está passando, estamos ampliando este trabalho para todos 
(as) da comunidade acadêmica, com o intuito de acolher e trabalhar a 
saúde mental, mesmo que a distância. O Departamento de Qualidade de 
Vida (DQV) também disponibilizou durante a pandemia de COVID-19 um 
contato para ajuda na forma de acolhimento. Os grupos de acolhimento 
orientam que os interessados mandem e-mail com nome, telefone e 
e-mail e, se desejar, um breve relato dos motivos que o fizeram procurar 
o serviço. É importante ressaltar que é um acolhimento e não terapia. 
Seguem os contatos:

Acolhimento SINTUFEPE UFRPE: acolhimentosintufepeufrpe@yahoo.com 

Acolhimento DQV: acolhimentoDQV@outlook.com

O QUE ACONTECEU COM A MP 905/19 
DO CONTRATO VERDE AMARELO?

GRUPO “EMOÇÕES E SENTIMENTOS DO SINTUFEPE UFRPE” 
ABRE ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO NESTA ÉPOCA DE 

PANDEMIA. DQV TAMBÉM ESTÁ NESTA LUTA

*Por Tatiana Luna, advogada do SINTUFEPE/UFRPE

Qualidade de Vida
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