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O SINTUFEPE UFRPE conseguiu uma importante vitória na luta contra 
mais uma medida do governo Bolsonaro de ataque aos servidores públicos 
federais. A 6ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco concedeu a TUTELA 
DE URGÊNCIA para suspender a eficácia dos Arts. 4° e 5° da IN 28 que 
cortavam o pagamento do adicional noturno e adicionais ocupacionais (de 
insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante), bem como da gratifi-
cação por atividade com Raio-X, sendo esta a primeira vitória no referido 
processo. O sindicato já oficiou a Reitoria requerendo o cumprimento da 
decisão.

A decisão judicial aponta que o afastamento compulsório do servidor, em 
atendimento às políticas de prevenção à disseminação do COVID-19, não 
é motivo capaz de ensejar a redução de verba salarial, cuja dotação 
orçamentária já é prevista pela Administração:

“O não comparecimento dos servidores públicos aos seus respectivos 
postos de trabalho é decorrente do estado de calamidade pública, oficial-
mente reconhecido por meio do Decreto Legislativo nº. 6, de 20 de março 
de 2020”.

“Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública, a Lei 
13.979/20 estabeleceu medidas de proteção à coletividade. Os impactos 
da pandemia são amplos, destacando-se, entre outros, a imposição de 
máximo confinamento das pessoas, que devem evitar a circulação pública, 

sendo estimuladas a trabalharem e a desenvolverem as suas atividades 
profissionais em casa.

Nesta perspectiva, o serviço público continua sendo prestado, de modo 
que a remuneração do servidor deve, de fato, contemplar as vantagens 
adicionais, que refletem a própria natureza do cargo ocupado, por 
determinação legal. Ora, a própria lei determinou que o desempenho de 
determinadas atividades, em condições de risco, expostos a agentes 
físicos e químicos, colocamos servidor em situação de vulnerabilidade, 
devendo, portanto, ser remunerado pelo risco iminente.”

“O afastamento das atividades presenciais, entretanto, decorrente de 
caso de força maior, não autoriza a redução salarial, que depende, 
exclusivamente, de lei específica (art. 37, X, da CF/88).”

O jurídico do SINTUFEPE UFRPE orienta aos filiados que em caso de novos 
descontos dos adicionais ocupacionais e noturno, demonstrando a não 
aplicação da Tutela de Urgência nos autos do processo, solicitamos o envio 
dos contracheques para o e-mail dpjsintufeperural@yahoo.com.br e, 
desta forma, tomarmos as medidas cabíveis. Sabemos que o momento é 
difícil, mas o sindicato continua firma na luta pelos direitos sociais e 
trabalhistas. E para fortalecer esta luta precisamos da união e força das 
técnicas e técnico-administrativos da UFRPE. Filie-se ao sindicato, juntos 
somos mais fortes!

A 6ª Vara Federal- PE determinou a manutenção dos pagamentos dos adicionais ocupacionais e noturno

SINTUFEPE UFRPE GARANTE PRIMEIRA VITÓRIA 
NA JUSTIÇA CONTRA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 28
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Não é novidade para ninguém que o governo Bolsonaro é um grande 
inimigo da Educação, coisa que foi comprovada mais de uma vez através 
dos diversos ataques às universidades públicas federais, seja com 
palavras - não esqueçamos das declarações infelizes do agora ex-ministro 
da Educação Abraham Weintraub, como a famosa balbúrdia, além de 
acusar as instituições de possuírem laboratórios de drogas e plantação de 
maconha - ou com atos. 

E para marcar de vez a sua gestão como o pior Ministro da Educação que 
o país já teve, Weintraub, horas antes de ser demitido, revogou a portaria 
que garantia cotas para as pessoas com deficiência, negros e indígenas 
em pós-graduações, mestrados e doutorados nas Instituições Federais de 
Ensino Superior. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na 
última quinta-feira (18), por meio de outra portaria de número 545. A 
portaria normativa do MEC nº 13 foi instituída em 2016 e tinha como 
proposta ampliar a inclusão social na pós-graduação, assim como criar 
“comissões próprias com a finalidade de dar continuidade ao processo de 
discussão e aperfeiçoamento das políticas de Ações Afirmativas propostas”.

Mas logo cedo nesta terça-feira (23), recebemos a notícia de que o MEC 
tornou sem efeito a portaria nº 545/2020 assinada pelo ex-ministro. De 
acordo com os portais de notícia, a revogação foi publicada ainda na 
madrugada e assinada pelo ministro interino da pasta, Antonio Paulo 
Vogel de Medeiros.

Vale salientar que, de qualquer forma, o ataque de Weintraub não anulava 
completamente as políticas de ação afirmativa do ensino superior, graças 
à autonomia administrativa das universidades federais, que têm a atuação 
dos seus Conselhos Superiores em parte das decisões. Sem falar que o ato 
feria prerrogativas de 2012 do Supremo Tribunal Federal, quando declarou 
a constitucionalidade das políticas públicas afirmativas.

A UFRPE já havia se manifestado através de nota publicada na última 
sexta-feira (19), comunicando a manutenção da política de cotas na 
pós-graduação e ratificou a importância da política de Ações Afirmativas 
para negros – pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência ou 
pessoas trans na Pós-Graduação Stricto sensu, aprovada por meio da 
Resolução de No 048/2018, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFRPE, em 22 de fevereiro de 2018.

Reforçamos que o SINTUFEPE UFRPE, assim como sempre fez, manifesta 
o seu repúdio contra qualquer ataque às IFEs e reafirma a sua luta por 
uma Educação Pública, de qualidade, democrática e inclusiva. Não iremos 
permitir que este governo acabe com as universidades brasileiras, que 
mais do que nunca têm mostrado sua importância para a sociedade e 
atuado fortemente durante a pandemia combatendo o novo coronavírus. 
Fora Bolsonaro e Mourão!

ANTES DE DEIXAR O CARGO, WEINTRAUB REVOGA PORTARIA DE 
COTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO. MAS NESTA TERÇA-FEIRA, O MEC 

VOLTOU ATRÁS E TORNOU DECISÃO DO EX-MINISTRO SEM EFEITO
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COLETIVIZANDO SAÚDE 
MENTAL EM TEMPOS DE 

ISOLAMENTO SOCIAL
Estamos nesse momento diante de um fenômeno jovem, mas ainda 
desconhecido, que vem tomando uma dimensão global importante, 
porque surge em um determinado país, se dissemina entre outros, vai 
atravessando fronteiras e atinge todos os continentes numa velocidade 
assustadora sem respeitar cultura, gênero, raça, idade, religião, nível 
social ou intelectual. Seu efeito sobre a humanidade é de uma letalidade 
espantosa, fazendo com que medidas emergentes sejam tomadas - a 
exemplo do isolamento social - para tentar freá-lo, porém, essa medida 
também tem sido motivo para adoecimentos. 

Esse artigo tem caráter interativo e interventivo, porque um de seus 
objetivos é dizer para as pessoas que pequenas atitudes podem ajudá-las 
a ficar em casa fazendo essa travessia sem tanto sofrimento. É impre-
scindível que se viva um dia de cada vez e planejando sempre o que farão 
no dia seguinte. 

Pensando em promover saúde mental em tempos de isolamento social, 
sugere-se adotar algumas atitudes que podem ajudar a preservar nossa 
mente de possíveis adoecimentos. Mas antes contextualizaremos, dentro 
de uma perspectiva psicológica, acerca do nosso cenário de fundo, “a 
pandemia” que tem como protagonista nesse cenário atual “o novo 
coronavírus”.

Neste cenário é possível observar que a necessidade de preservar a saúde 
física das pessoas por conta da transmissão do vírus e da grande escala de 
mortalidade, levou autoridades da saúde a colocarem as pessoas em 
quarentena, provocando mudança drástica no comportamento da 
sociedade e no comportamento do sujeito em sua individualidade. As 

mudanças comportamentais exigem ajustamentos, elemento fundamen-
tal para psicodinâmica daquele sujeito, que numa proporção maior ou 
menor irá apresentar facilidade ou dificuldade de se sentir confortável 
para se relacionar com determinadas situações. 

No caso desta pandemia houve uma avalanche de informações veiculadas 
por telejornais e redes virtuais, com notícias que partiam de fontes 
seguras, assim como muitas notícias falsas, as conhecidas fake news, 
favorecendo uma hiperativação psíquica que dificulta a elaboração dos 
fatos, do que chega, evoluindo para uma desorganização mental a ponto 
de levarem as pessoas a um adoecimento.

Com este isolamento social que já dura cerca de 90 dias, as incertezas, a 
angustia, o medo, o pânico, o estresse, vêm se intensificando, favorecen-
do o aparecimento de alguns sintomas, sobretudo em pessoas com 
predisposição a apresentar instabilidade emocional.

Diante de tudo, encontrar mecanismos que ajudem no equilíbrio emocion-
al é extremamente importante para melhor se organizar as ideias, agir 
com coerência e entender que as crises também podem servir como 
possibilidades de aprendizagem e crescimento pessoal. E para isso é 
necessária uma disponibilidade, um investimento do indivíduo para 
revisitar sua maneira de ser e de se relacionar com tudo que existe dentro 
do seu microssistema até o macrossistema.

Considere-se o microssistema o seu contexto mais próximo, sua família, 
onde as interações acontecem face a face, e macrossistema seu contexto 
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Por Rosália Ferreira da Silva
Psicóloga e técnica-administrativa aposentada

Qualidade de Vida
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mais distal, onde de forma mais ampla e global as interações vão envolver sistemas sociais, políticos, econômicos, crenças, valores culturais, estilo de 
vida e tudo que nele existir.

Ainda assim, neste momento de isolamento, de adoecimento biológico, psicológico, social, de luto, dentro desse coletivo que chamamos de humani-
dade, é oportuno que o indivíduo amplie sua visão de mundo, ressignificando, dando um novo sentido ao que lhe afeta agora, além de tentar em meio 
a tudo, acessar uma nova forma de sentir e lidar com isso, de se reinventar e passar por tal situação de forma mais leve. 

ATITUDE é a palavra de ordem.

A pessoa que está confinada pode, como medidas preventivas da sua própria saúde mental, trabalhar seu autocontrole adotando atitudes que otimizem 
o tempo, como:

Em meio a estas atividades o indivíduo poderá se identificar com aquela que irá lhe dar 
mais prazer em realizá-la e, dessa forma, estimular a produção de anticorpos do sistema 
imunológico e a produção dos hormônios que inibem o estresse, a insônia, o mau humor. 
Atitudes como essas irão funcionar como estímulos que melhoram a neuroplasticidade, 
as conexões, comunicações entre os neurônios, permitindo que ocorram mudanças 
adaptativas no sistema nervoso central (SNC), garantindo um estado de equilíbrio como 
função de interação com o ambiente interno ou externo.
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Criar intimidade com seu sistema familiar 

Reavaliar e criar regras para um bom funcionamento da família

Fortalecer os vínculos entre os membros da família

Colocar assuntos em dias

Estimular a prática da leitura

Realizar exercícios físicos
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