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A Direção Colegiada do SINTUFEPE/UFRPE enviou no início do mês de abril 
um ofício para a reitoria da universidade requerendo a continuidade dos 
pagamentos dos adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, 
de irradiação ionizante e gratificação por serviços de Raios “X”, descritas 
e “suspensas” através da Instrução Normativa n° 28/2020. 

A IN 28/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 26 de março 
de 2020, prevê a suspensão de benefícios das servidoras e servidores 
públicos federais em trabalho remoto durante a pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19). Segundo a IN, não havendo trabalho, ou sendo 
este remoto, o pagamento de vantagens de natureza específica deve ser 
suspenso.

Porém, o ofício redigido pela assessoria jurídica do SINTUFEPE UFRPE e 
enviado à Reitoria ressalta e frisa que estamos enfrentando uma situação 
de excepcionalidade (cenário de PANDEMIA), assim não se pode também 
aplicar esta exceção dentro das regras gerais.  Este é um novo cenário em 
que deve se levar em conta o Direito Coletivo à vida e à saúde. E como é 

de conhecimento público e notório, a OMS recomenda enfaticamente, 
como forma de evitar ou diminuir a calamidade pública, o isolamento 
horizontal (quarentena), o que foi atendido pela maioria dos Estados e 
Municípios da nação, inclusive em proteção das comunidades acadêmicas 
tais medidas contra a disseminação do novo coronavírus foram adotadas 
de forma acertada pelas universidades do país. O ofício ainda complementa:

“Diante disso, esclarece-se que os servidores desta IFE não estão em 
casa, distantes do seu local de labor por vontade, pois essa deliberali-
dade não os pertence. O motivo de força maior que determinou o distanci-
amento social não pode e não tem o condão de puni-los ao reduzir seus 
vencimentos. 

Como já exposto no § 3° do art. 3 da Lei 13.979/2020, será tratado como 
falta justificada as medidas adotadas no caput do art. 3°, deste modo, 
qualquer redução de adicional ou gratificação disposta na Instrução 
Normativa n° 28 de 2020, se perpassa pela ilegalidade, o que não se pode 
permitir”. 

Pagamento de insalubridade, periculosidade, entre outros, podem ser afetados pela IN

IN 28: SINTUFEPE/UFRPE ENVIA OFÍCIO À REITORIA REQUERENDO 
CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS DA CATEGORIA
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Caríssimos amigos (as) do SINTUFEPE-UFRPE! Saudações sindicais!

Estamos em quarentena já há mais de um mês, vivenciando uma 
experiência não muito agradável porque, de repente, tivemos que mudar 
muito rapidamente. Sabemos que é difícil, mas é preciso aproveitar este 
tempo para pensar um pouquinho nas coisas boas que a vida nos oferece 
e não focar nas coisas ruins.  

Foi assim. De repente o SINTUFPE-UFRPE e a Universidade Rural, dois 
lugares dos mais aconchegantes, para muitos (as) de nós, também precis-
aram aprender a trabalhar em quarentena. 

Quantas emoções, quantos sentimentos estamos vivenciando! 

Muitos de nós estamos com as nossas famílias. Outros, como o meu caso, 
vivendo sozinho em minha pequena e aconchegante residência. Porém, 
com um detalhe extremamente importante: Estamos em quarentena sim! 
Sozinhos nunca! 

Então, está sendo necessário (re)aprender a conviver. Por exemplo, na 
minha rotina de trabalho, na CIS e no SINTUFEPE, tive a necessidade de 
aprender a trabalhar a distância, tipo “home Office”. Assim como os (as) 
funcionárias (as), assessores (as), diretores (as) que fazem parte do nosso 
sindicato, além dos demais técnico-administrativos da UFRPE. 

No entanto, posso afirmar que dia a dia tenho aprendido a compartilhar 
mais amor, mais compaixão e mais afeto. Para com todas as pessoas que 
me comunicam via whatsapp, celular ou e-mail, porque depois que a 
quarentena e o coronavírus passarem precisaremos, certamente, voltar à 
nossa luta pela nossa dignidade de trabalhadores (as), a favor da universi-
dade pública, gratuita e de qualidade social.

E na quarentena, permitam-me dizer. Uma dica: não se encher de notícias 
ruins, pois elas não nos fazem bem. Acessar apenas o necessário para 
estar a par da situação no país e no mundo. Bem melhor, para mim por 
exemplo, é ler, assistir filmes divertidos bem ao estilo daqueles da nossa 
infância, adolescência e juventude. Conversar com as pessoas a distância. 
Rever amigos (as) pelas chamadas de vídeo, tão úteis nos dias de hoje. 
Praticar a solidariedade através de campanhas de doação e apoio ao povo, 
mesmo que virtualmente. #FicaEmCasa
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Qualidade de Vida

QUARENTENA COM MAIS AMOR, MAIS COMPAIXÃO, MAIS AFETO!
Por Nicodemos Felipe – coordenador do SINTUFEPE-UFRPE e do grupo de acolhimento emoções e sentimentos

O SINTUFEPE/UFRPE chama atenção para a autonomia universitária e 
salienta que a Administração da UFRPE pode e dever manter os pagamen-
tos integrais dos servidores públicos federais desta instituição, senão por 
este caminho, pelo próprio caminho apontado acima, o da legalidade. É 
preciso diferenciar o que é mero afastamento de trabalho remoto e não 
permitir que a IN 28 seja um pretexto para redução de vencimentos. “Tal 
medida força a volta apressada e precipitada ao trabalho, colocando em 
risco a vida dos próprios servidores e das comunidades ao seu entorno”, 
afirmou Tatiana Luna, advogada do sindicato. Ainda em complemento, a 
advogada afirma: “as parcelas remuneratórias que o Governo Federal 
pretende suspender são de adicionais – parcelas estas que se encerram 
quando a atividade também se encerra em certas condições, deste modo 
elas são momentâneas e são pagas enquanto o trabalho estiver ocorrendo 
– e é com essa desculpa ilegal que o Governo Federal pretende reduzir a 
remuneração dos servidores públicos”. 

O coordenador geral do sindicato, Rogério do Carmo, diz que a IN vai na 
contramão do que acontece a nível mundial, quando a maioria dos países, 
inclusive o Brasil, está liberando recursos para as empresas, para os 
trabalhadores formais e informais etc. “Em contrapartida querem que o 
servidor público pague por essa conta, diminuindo o vencimento dos 
salários. Somos contra essa IN e contra qualquer medida que venha a tirar 

direitos de trabalhadores. O governo se aproveita do momento de 
pandemia para fazer o que sempre desejou: atacar o servidor público”, 
complementou. 

*A resposta da administração da UFRPE será publicada nos nossos meios 
de comunicação e também reproduzida no próximo boletim.

PARECER JURÍDICO DA FASUBRA
Conforme o parecer, a IN padece de vícios ao destoar das demais regras 
que estabeleceram o estado de calamidade e seus efeitos, notadamente, 
a equiparação que a lei prevê entre a ausência ao trabalho por conta do 
isolamento e a falta justificada.

O documento ainda afirma que a IN “surge em um ambiente de extrema 
insegurança e incerteza por conta dos pronunciamentos do Presidente da 
República em rota de colisão com orientações de organizações mundiais e 
nacionais de saúde, autoridades estaduais e municipais, bem como dentro 
do próprio comando das forças armadas”. A Federação informou que já 
está em debate com os assessores jurídicos das bases de sua categoria 
para proceder ações locais assim que os cortes se efetivarem.



Jurídico

O Departamento Jurídico do SINTUFEPE/UFRPE vem informar os nomes das filiadas e filiados que tiveram seus RPVs (Requisição de Pequeno Valor) das 
ações do sindicato cancelados. A relação encontra-se ao final desta nota. Por conta da dificuldade que estamos encontrando de entrar em contato com 
estas pessoas, solicitamos a todas e todos que socializem esta relação. Caso constem nomes de conhecidos na lista, pedimos que repassem este comu-
nicado para os mesmos. Recomendamos que ao acabar este período de quarentena, procurem o nosso departamento jurídico no sindicato para tomar-
mos as medidas cabíveis para pedir a reexpedição dos RPVs cancelados, com maior brevidade possível. Aproveitamos para solicitar que também enviem 
seus contatos atualizados para o email: dpjsintufeperural@yahoo.com.br. 

Reforçamos que em razão do atual cenário de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não estamos realizando atendimentos presenciais. Segue a 
relação com os nomes:

COMUNICADO SOBRE FILIADOS QUE TIVERAM SEUS RPVS DAS AÇÕES CANCELADOS

AFONSINA DE OLIVEIRA SILVA
AGUINALDA DALVA DE SANTANA
ALDEIRZE SALES
ALDENORA JOANA DA SILVA
ALEIR DE VASCONCELOS PINTO CARVALHO
ALINE MARIA DE BARROS SILVA
AMARA LUZINETE DA SILVA RODRIGUES
AMARO GOMES DE ANDDRADE
AMARO OLIVEIRA FILHO
AMARO RAMIRO DOS SANTOS
ANA CAROLINA DE VASCONCELOS NEIVA
ANA DE BARROS WANDERLEY
ANA ELIZABETE FERNANDEZ
ANA LUCIA DE MATOS LEÃO
ANGELITA BARBOSA DE ARAUJO
ANTONIA SEVERINA DO NASCIMENTO
ANTONIO ALVES DA SILVA
ANTONIO GONÇALVES
ANTONIO MARIA CARDOSO ROCHA
ANTONIO PEDROSA DE ARAUJO
ANTONIO RICARDO PEREIRA DE ANDRADE
AUGUSTO HENRIQUE RODRIGUES ALVES
AURINO ARAUJO DA SILVA
CARLOS FERNANDO SILVA DE ARAÚJO
CARLOS FREDERICO DA SILVA
CÉLIA MARIA DA SILVA
CÍCERO PEDRO DE ALBUQUERQUE
CORACY PEREIRA DOS SANTOS
CRISTIANE CRUZ BARROS
CRISTINA MARIA DE FRANÇA
DOMINGOS DE ABREU VASCONCELOS
EDNALDO TADEU DUARTE GUIMARÃES
EDSON BEZERRA NOGUEIRA
ELIEL FERREIRA DE SOUZA
ELIZABETE ANDRADE CABRAL
ELIZABETH DE ALMEIDA PORTELA
ELOI BEZERRA DA SILVA
EMERACY FERREIRA DA SILVA
EUZEBIO JOSE DE ARRUDA
EVA VIEIRA LEAL
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
FRANCISCA DA SILVA

FRANCISCO ALVES DA SILVA
FRANCISCO  FERREIRA ROCHA
GENIRA PEREIRA DE ANDRADE
GENIVALDO MARQUES DE SOUZA
GIZELDA DA CONCEIÇÃO GOMES
GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO GOUVEIA 
DE MELO
HAMILTON CAVALCANTI COSTA
HELENO NUNES PEREIRA
HENRIQUE HONÓRIO DE MENEZES
HONORATO EVARISTO DOS SANTOS
INACIO ALVES DE SIQUEIRA
INAJÁ BARBOSA DOS SANTOS
INÊS DE ALENCAR BENEVIDES
JANILSON ALVES DA SILVA
JANIRA SEVERINA DA SILVA
JERONIMO BARBOSA DE SOUZA
JOANA D`ARC DA ROCHA ALVES
JOANA DUARK BARBOSA DE SOUZA
JOANA VICENTINA DA SILVA
JOÃO ALVES BEZERRA
JOÃO BARBOSA DA COSTA
JOÃO CAMILO DE MELO
JOSE ANTONIO MANSO RAIMUNDO DA 
ROCHA
JOSE BEZERRA DA SILVA
JOSE CARLOS ALVES
JOSE PEREIRA DE SOUZA
JOSE ROBERTO ALBINO DA SILVA
JOSE SEVERINO DA SILVA
JOSE TIMOTEO CAVALCANTI
JOSEFA ELIZABET VALGUEIRO MALTA 
MOREIRA
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA II
JOSEFA MARIA DA SILVA II
JOSEFA MARIA DE MELO
JOSUE CALIXTO DA SILVA
JULIA ROSALINA DA CONCEIÇÃO
JULIO CANDIDO GONÇALVES
LADJANE CONOLLY GOMES
LIBIA TAVARES DE ALBUQUERQUE

LINDALVA NEVES DA SILVA
LINDINALVA  MARIA DA CONCEIÇÃO
LUCIA PONTUAL DE ALENCAR
LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA
LUCIDALVA DE JESUS CARVALHO
LUIZ DE SOUZA CAMPOS FILHO
LUIZ ERNESTO DE SOUZA
LUIZ GOES VIEIRA
LUIZ GONZAGA BEZERRA
LUIZ PAULA CAVALCANTI
LUIZ PLACIDO DOS SANTOS
LYGIA CARVALHO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA
MAGALI MARIA OLIVEIRA SANTOS
MAGALY MARTA DE ARAUJO PEIXOTO
MANOEL  JULIO SALES
MANOEL  LOURENÇO RODRIGUES
MANOEL  MACHADO DE ARAÚJO
MANOEL FRANCISCO DA SILVA
MARDOQUEL ANTONIO DA MOTA
MARGARITA DE CASSIA VIANA RODRIGUES
MARIA  JOSE DE FRANÇA
MARIA AUXILIADORA LYRA DE GODOY
MARIA BARBOSA DE SOUZA
MARIA DAS NEVES RODRIGUES ALVES
MARIA DE DEUS ROCHA DA SILVA
MARIA DE FÁTIMA BERNARDES DE LACERDA
MARIA DE FÁTIMA LEITÃO CAVALCANTI
MARIA DILZA DE LIMA
MARIA DO RASÁRIO DE FATIMA ANDRADE 
LEITÃO
MARIA DO SOCORRO APOLINÁRIO
MARIA DO SOCORRO BATISTA GUEDES
MARIA DO SOCORRO CAMPOS
MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA
MARIA ELIZABETH BANDEIRA PEDROSA
MARIA EUGENIA DE ANDRADE DIAS
MARIA GOMES DE MAGALHAES
MARIA GOMES TORRES
MARIA IZABEL PEREIRA DA COSTA DE ASSIS 
ROCHA
MARIA JOSE DE ASSIS SILVA
MARIA JOSE DE BARROS

MARIA JOSE DE LIMA ARAÚJO
MARIA JOSE MOREIRA DE LACERDA
MARIA JOVENTINA DO NASCIMENTO
MARIA LUCIA DA SILVA
MARIA NATERCIA DA COSTA JUSTINO
MARIA PATRICIA BALBINO DA SILVA
MARIA PEREIRA BEZERRA
MARIA ROSALINA DE SANTANA
MARIA SEVERINA VALERIANO
MARLENE ALVES DOS SANTOS
MARTA VIEIRA BARBOSA
MIRIAM DE ANDRADE DIAS
MYRIAN SOARES BEZERRA
NAIR TAVARES MENDES DA SILVA
NECIRA MARIA OLIVEIRA
PEDRO JORGE COSTA COUCEIRO
PEDRO PONCIANO DA SILVA
QUITERIA BEZERRA MARINHO
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA
RAIMUNDO NONATO LOPES
RICARDO JOSÉ ANDRADE MACIEL
RICARDO LINS RODRIGUES
RITA CABRAL SALES DE MELO
ROBERTO LUIZ XAVIER DA SILVA
RODOLFO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ROSA EPIFÂNIA CRUZ
ROSA PEREIRA DA SILVA
SANDRA GORETI MARTINS
SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA
SEVERINA ALEXANDRE LINS
SEVERINA ALMEIDA FERREIRA
SEVERINA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
SEVERINO ARRUDA DE LIMA IRMÃO
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
SEVERINO JOSE DA PAZ
SEVERINO SANTANA DE MACEDO
SEVERINO SIMÃO DA SILVA
SIMONE MARIA NUNES DA PAZ
SIVONELIO JOSE PACHECO DA SILVA 
(HABILITAR HERDEIROS)
TANCREDI PINTO COELHO FILHO
ZÉLIA MARIA DOS SANTOS
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CORONAVÍRUS: CENÁRIOS SOCIAL, POLÍTICO E ECONÔMICO 

Estamos iniciando nesta edição do boletim, uma série de artigos produzidos pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Sócioeconômicos 
(ILAESE) com o propósito de abordar a pandemia do novo coronavírus e seus impactos social, político e econômico no Brasil e no mundo. No texto 
desta semana trazemos um apanhado do que foi destaque no mundo até agora, focando nas políticas adotadas pelos países mais afetados até o 

momento. Nos próximos boletins, abordaremos os números no Brasil, a postura irresponsável de Bolsonaro diante da pandemia e suas conse-
quências, a situação dos nossos países vizinhos, entre outros temas. Desejamos uma boa leitura a todas e todos.

A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E A 
POLÍTICA DOS GOVERNOS NO MUNDO
Vivemos uma pandemia mundial do novo Coronavírus. Enquanto escreve-
mos essa matéria, apenas 16 nações ainda não tinham sido atingidas pelo 
vírus (segundo a Universidade de Johns Hopkins) e já se contabilizava no 
mundo mais de 2 milhões de pessoas contaminadas e mais de 135.000 
mortes (Worldometers Coronavírus). Uma grande tragédia humanitária. Já 
houve outras pandemias no mundo, a última de proporções mundiais ficou 
conhecida como “gripe espanhola” e também atingiu o Brasil depois da 1ª 
guerra mundial em 1918. Entre as milhares de vítimas no Brasil, uma 
delas foi o presidente Rodrigues Alves, que faleceu antes de assumir a 
presidência pela segunda vez.

As pandemias ou endemias podem acontecer, o que não é normal em 
pleno século XXI é um vírus atingir uma proporção gigantesca, quando 
segundo vários cientistas era previsível e, sendo assim, investir em 
estudos científicos para se prevenir das doenças advindas do Coronavírus. 
Mas para a indústria farmacêutica não era um negócio lucrativo na época. 
Agora, estão correndo atrás de uma vacina, pois surgem investimentos 
para isso e quem descobrir e tiver sucesso, terá um retorno financeiro. É 
assim porque vivemos numa sociedade capitalista.    

Milhares destas mortes e contaminações poderiam ser evitadas, mas 
muitos governantes, pressionados por empresários, estão apenas preocu-

pados com a economia de seus países e não com a vida das pessoas. Não 
que a economia não seja um fator importante, mas no momento a 
prioridade é preservar vidas. Dramas terríveis como vemos na Itália, 
Espanha e Estados Unidos, devem ainda atingir fortemente vários países. 
Como não se tem vacina, nem remédio comprovadamente eficaz para 
combater o vírus, a principal maneira de contê-lo é limitar sua propagação 
através do isolamento social, conforme orienta a OMS (Organização 
Mundial de Saúde). Além de medidas de higiene pessoal, tais como lavar 
as mãos com água e sabão ou utilização de álcool gel a 70%.               

O caso da Itália é emblemático, o governo italiano a não fazer o isolamen-
to social, permitiu que o vírus se propagasse a uma velocidade impres-
sionante, mas o que pouco é dito nos meios de comunicação é que a região 
norte foi a mais afetada no país. Justamente a região que concentra 
muitas fábricas e os empresários não queriam parar a produção, nem 
mesmo fábrica de automóveis que pouco têm a ver com o setor essencial 
para a saúde e a vida das pessoas. As fábricas só pararam porque houve 
uma grande rebelião operária com várias greves, pois para os capitalistas 
o importante é o lucro, sendo o operário uma peça na engrenagem. Depois 
de cometer um crime contra seu povo e relutar durante várias semanas a 
adotar o isolamento social, o prefeito de Milão pediu desculpas. Mas já 
era tarde, o sistema de saúde entrou em colapso e muitos pacientes 
deixaram de ser atendidos. Muitas mortes poderiam ser evitadas.   

Mas a Itália não foi um caso isolado. Espanha, México, Rússia e Estados 
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Unidos, por exemplo, no início tiveram atitude semelhante a da Itália e 
tiveram que mudar de posição. Trump, presidente dos Estados Unidos, 
disse em 26 de fevereiro que a Covid-19 era apenas uma gripe. Depois de 
seis semanas sem fazer absolutamente nada, a não ser acusar a China 
pela contaminação, agora já defende o isolamento social. Não assume sua 
irresponsabilidade perante seu povo e agora busca um bode expiatório, 
suspendendo ajuda financeira à OMS, acusando a Organização de favore-
cer a China durante a pandemia. 

As diferenças de classe e, a partir daí, as de raça, gênero e de nacionali-
dade, se fazem sentir nessa pandemia. Se por um lado a contaminação foi 
mais propagada por pessoas com uma condição financeira melhor, quando 
ela atinge as periferias dos grandes centros, é muito mais perigosa. Ela 
atinge todas as classes sociais, mas quando atinge as comunidades mais 
pobres a situação é muito pior. Estas não dispõem em boa parte de acesso 
a saneamento básico, vivem em aglomerações e favelas e, em muitos 
casos, poucas condições de praticar o isolamento social. Além disso, 
muitas não têm acesso aos serviços de Saúde, justamente quando a 
economia capitalista entrou em crise em 2009 e para sair dessa crise os 

governos do mundo fizeram cortes nas políticas sociais para atender as 
necessidades dos bancos e de grandes empresas. Fruto disso, o dito 
“estado de bem estar social” na Europa vem sendo desmontado e nos 
Estados Unidos não existe saúde pública, o que condena milhares à falta 
de atendimento médico. Um exemplo disso, é o que acontece no estado de 
Illinois nos Estados Unidos, 43% das pessoas que morreram pela Covid-19 
eram negros, sendo um grupo que compõe apenas 15% da população no 
estado. Aqui, se expressa bem a questão de classe e raça. 

Portanto, precisamos enfrentar a pandemia provocada pela Covid-19 e o 
capitalismo, pois enquanto um ameaça nossas vidas por contaminação, o 
outro ameaça nossas vidas com a fome, miséria e desemprego. Por isso, 
será um desafio dos que sobreviverem a essa pandemia, lutarmos cada 
vez mais por uma sociedade sem explorados e onde reine a solidariedade 
entre os seres humanos e a vida esteja em primeiro lugar. E não a serviço 
do lucro de um punhado de parasitas banqueiros e grandes empresários.
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