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Ofício nº 005/2021 – ATENS Sindicato Nacional 

 

Belo Horizonte, 10 de março de 2021. 

 
Ao Conselho Universitário - CONSUNI 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Mossoró/RN 
 
Assunto: Solicita apoio quanto à revogação das Portarias UFERSA/GAB nº 22 e 
UFERSA/GAB nº 100 
 

Senhores Conselheiros, 
 
É com grande confiança que nós, Direção do ATENS Sindicato Nacional dos Técnicos 

de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior, e trabalhadores e 
trabalhadoras dessa Universidade, tomamos conhecimento de que o CONSUNI da UFERSA se 
autoconvocou para reunião, cuja pauta inclui a revogação da Portaria UFERSA/GAB nº 22, de 
15 de janeiro de 2021 e Portaria UFERSA/GAB nº 100, de 1 de março de 2021. 

A revogação destas Portarias é medida que se impõe diante do recrudescimento da 
pandemia e, como consequência, das regras de distanciamento social e de medidas de 
restrição de circulação de pessoas. 

É incontestável a necessidade desta medida, diante do alarmante aumento do 
número de casos de COVID-19, eminência de colapso de leitos na região e da circulação de 
novas variantes do SARSCoV-2, em especial das três cepas mais recentes. 

Vinte e um estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes. Estamos à beira 
do colapso generalizado da saúde. Pesquisadores do Observatório Fiocruz Covid-19, 
publicaram boletim, em 9 de março, que aponta 25 das 27 capitais brasileiras com a taxa de 
ocupação no patamar considerado zona de alerta crítico, com mais de 80% dos leitos 
ocupados. Estão na zona de alerta crítico, segundo dados de 8 de março, 13 unidades 
federativas com mais de 90% das vagas de UTI Covid-19 preenchidas, incluído o RN. 

A pesquisa demonstra que este quadro indica, sem sombra de dúvida, que teremos 
uma sobrecarga do sistema de saúde e é imperiosa a ampliação e fortalecimento de medidas 
de prevenção à transmissão da doença, com distanciamento físico e social, uso de máscaras 
e higienização das mãos.  

Em virtude da situação grave, o governo do Estado do Rio Grande do Norte renovou 
o Decreto nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, declarando estado de calamidade pública, 
para os fins do Art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Em decorrência desta tragédia vivenciada pela população, em todo o estado do Rio 
Grande do Norte, e notadamente na cidade de Mossoró/RN, e tendo a Organização Mundial 
de Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020, declarado estado de Emergência de Saúde 
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Pública de Importância Internacional – ESPII, dado o grau de avanço dos casos de 
contaminação pelo novo coronavírus, encontra-se em vigência os Decretos nº 30.379, de 19 
de fevereiro de 2021, Decreto nº 30.383, de 26 fevereiro de 2021, Decreto Municipal 
(Mossoró/RN) Nº 5.959, de 24 de fevereiro de 2021. 

Diante desse contexto de normas que visam a manutenção da salubridade pública, se 
faz necessário ressaltar que determinações que conflitem com normas estabelecidas em 
decretos estaduais, podem acarretar a responsabilização civil, administrativa e penal dos 
agentes infratores, sendo a infração de medida sanitária considerada crime, nos termos do 
Art. 268 do Código Penal Brasileiro, uma vez que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas públicas que visem a redução do risco de doença (Art. 
196 da Constituição Federal). 

Não podemos aceitar que a gestão de uma Universidade Federal, produtora de 
ciência, compactue com o negacionismo e irresponsabilidade do governo federal e de 
grupos econômicos que não valorizam a vida humana, apenas os lucros. 

Temos conhecimento de que alguns servidores estão doentes, com diagnóstico de 
Covid-19, o que significa urgência no estabelecimento de rigorosas medidas voltadas ao 
cancelamento de circulação em todo o âmbito da Universidade. 

Insistir em manter esta decisão absurda de exigir o trabalho presencial de seus 
servidores técnico-administrativos, pelos quais deveriam zelar, cuidar, proteger, é 
descompromisso, é colocar em risco não somente os trabalhadores, mas também a população 
das cidades onde a UFERSA está inserida, na medida que há aumento da circulação de 
pessoas, que poderá provocar uma alta nas taxas de contaminação que venham a colocar em 
risco vidas. Ou seja, levará adiante uma decisão contrária à opinião pública e de especialistas 
recomendando o isolamento e até mesmo o lockdown em todo o país. 

Não somos contrários ao retorno das atividades e das aulas presenciais, mas 
consideramos ser possível apenas no momento mais seguro que a nação puder nos oferecer, 
isto é, depois da grande maioria vacinada.  

Solicitamos, então, que este CONSUNI honre o compromisso da UFERSA com a vida 
de seus trabalhadores e das comunidades onde atua, revogando as portarias, em 
conformidade com as medidas sanitárias que o momento exige. 

Manifestamos nossos sentimentos de solidariedade e empatia com todos os 
profissionais que atuam nessa Universidade. Colocar a vida de nossas famílias e colegas em 
risco não é negociável! 

Respeitosamente, 
 
 
 

 
Maria do Rosário Alves de Oliveira 

Diretora Presidente 
ATENS Sindicato Nacional 
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