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Um servidor não foge à luta!
ESPECIAL

MÊS DO
SERVIDOR

Muito se fala que, durante a pandemia da covid-19, servidores
públicos permaneceram em casa de férias, sem trabalhar.
Lemos e ouvimos, até mesmo em grandes veículos de
comunicação, que enquanto servidores, concursados e com
estabilidade, continuavam a receber seus salários em dia, a
população sofria com a crise causada pela doença. Será mesmo
que isso é verdade?

A verdade é que enquanto o Governo Federal estava gastando
milhões em recursos para compra de medicamentos sem
comprovação científica, servidores continuaram trabalhando
para garantir o funcionamento das cidades, estados e do Brasil.
Foi a atuação desses servidores, profissionais que servem ao
país e ao interesse coletivo, e não a um determinado projeto
político passageiro, o que salvou o país de uma tragédia ainda
maior da que vivenciamos.

Mesmo em suas casas, os servidores nunca pausaram suas
atividades. Alguns seguiram trabalhando presencialmente,
outros precisaram adaptar toda a sua casa e rotina, inclusive
adquirindo móveis que deixassem o ambiente mais
ergonômico, e outros trabalharam em um modelo híbrido.
Para que possamos conhecer essa realidade, convidamos
alguns dos nossos colegas para contar um pouco de sua
rotina de trabalho durante esse período. Nesta edição do Se
Liga, especial Dia do Servidor, vamos conhecer um pouco da
rotina de quatro servidores TNS de universidades federais, a
Médica Veterinária da FURG, Alice Teixeira Meirelles Leite, o
Farmacêutico - Bioquímico da UFPR, Fausto José Farias
Guimarães, o Engenheiro Químico da UFRN, Edilson Cosme
Tavares, e a Arquiteta e Urbanista da UFRGS, Camila
Pegoraro. Confira!

Alice Teixeira Meirelles Leite - Médica Veterinária
Universidade Federal do Rio Grande - Biotério Central 
Regime de trabalho durante a pandemia da Covid-19:
híbrido

1 - Com a pandemia da Covid-19 o seu trabalho
se deu em formato de teletrabalho ou seguiu
presencialmente? 

Na maior parte do tempo desenvolvi minhas tarefas no
formato de teletrabalho, porém, dada a natureza das
minhas atividades na FURG, concomitantemente
realizei atividades presenciais, como plantões em meu
setor, inspeções em outros biotérios e atendimentos a
animais em situação de vulnerabilidade.

2 - Como é sua rotina de trabalho? 

Sou lotada no Biotério Central da FURG, mas também exerço
Responsabilidade Técnica em outro biotério e no Centro de
Recuperação de Animais Marinhos. Nosso setor monitora e presta
atendimento a animais errantes nos campi, zelando pela sanidade
e o bem-estar da comunidade universitária e dos animais, no
contexto da saúde única. Também sou coordenadora da Comissão
de Ética em Uso Animal. As atividades presenciais são
desenvolvidas preferencialmente na parte da manhã, exceto em
situações de urgência ou quando a atividade depende da presença
de outros servidores, enquanto o teletrabalho é realizado em
qualquer período.

3 - Quais foram os principais desafios neste período?

Na minha rotina, o principal desafio foi o acesso a determinados
serviços da estrutura da Universidade que somente podem ser
realizados de forma presencial, tais como requisição de viaturas,
serviço de protocolo e manutenção predial.  

4 - O volume de trabalho sofreu modificações? Como? 

No meu caso, o volume de trabalho não sofreu alterações.

5 - Como você enxerga o papel dos servidores das
Universidades durante a pandemia?

Apesar do medo e da incerteza do momento, os servidores
adaptaram-se com rapidez ao novo modelo de trabalho e
desempenharam seu papel de maneira brilhante, contribuindo
para a continuidade dos serviços prestados pelas Universidades à
comunidade.

1 - Como é sua rotina de
trabalho? 

Orientação a residentes e
estagiários do curso de
Farmácia e Biomedicina,
liberação de laudos de

Nunca paramos de trabalhar na pandemia!

Fausto José Farias Guimarães - Farmacêutico - Bioquímico
Universidade Federal do Paraná - Análises Clínicas
Regime de trabalho durante a 
pandemia da Covid-19: 
presencial

exames de sangue e outros fluidos corporais, supervisão
de equipe e verificação de equipamentos quando
necessário. 

2 - Quais foram os principais desafios neste
período? 

Me manter vivo. Alguns colegas na pandemia se
contaminaram e não tiveram sorte, outros se recuperaram.
Eu não me contaminei e consegui me manter até a chegada
das vacinas, agora já recebi a terceira dose de reforço. 

3 - O volume de trabalho sofreu modificações?
Como? 

Sofreu modificações para menos, pois muitos
ambulatórios deixaram de funcionar, e agora
gradativamente nota-se o aumento do número de exames,
de outras doenças crônicas e a diminuição de suspeitos de
COVID. 

4 - Como você enxerga o papel dos servidores das
Universidades durante a pandemia? 

Fundamental. Se não fosse o esforço e a dedicação,
incluindo os profissionais da área de saúde no qual faço
parte, se colocando em risco, a calamidade sanitária seria
muito pior, provavelmente teríamos muito mais óbitos que
fariam partes das estatísticas. Mas observo que os
servidores não deixaram as coisas piorarem,
principalmente para os mais carentes. Gastando sua
própria energia, computadores e internet, muitos
servidores, que não eram da área de saúde, fizeram o
possível para que as universidades não parassem de forma
definitiva. Foram valentes em todo o período, preservando
e até trabalhando mais pela instituição.
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1 - Como é sua rotina de trabalho? 

Eu trabalho fazendo o gerenciamento dos 
resíduos da Universidade: Resíduos Orgânicos,
Recicláveis e Perigosos (químicos e lâmpadas). Os
resíduos orgânicos são coletados de segunda a sexta,
através do caminhão Coletor e Compactador, com
destinação direto ao Aterro Sanitário. Os resíduos
recicláveis são coletados três vezes na semana, terça,
quinta e sexta feira, armazenados na UATR (Unidade de
Armazenamento Temporário de Resíduos), e, a cada sexta
feira, esse material reciclável é entregue às Cooperativas
de Catadores de Materiais Reciclável, devidamente
registradas na Prefeitura, que fica responsável pela triagem
do material e sua destinação.

Os resíduos perigosos, são resíduos caracterizados por
provocar risco à saúde e ao meio ambiente. A coleta
desses resíduos é feita a partir da demanda das Unidades
Geradoras. Os resíduos químicos são acondicionados e
rotulados conforme o tipo de resíduo químico gerado e
armazenados na UATR. As lâmpadas são também
acondicionadas e armazenadas na UATR. A destinação
final dos resíduos perigosos é realizada através de
empresa especializada.

2 - Quais foram os principais desafios neste
período? 

O gerenciamento dos resíduos é considerado serviço
essencial. Por isso, durante a pandemia, a maior parte do
serviço foi feito de forma presencial. O grande desafio foi
tratar os trabalhadores presenciais com todo rigor da
biossegurança exigida pela pandemia. Durante o ano de
2020, não tivemos casos de covid 19, entre os
trabalhadores presenciais. No ano de 2021, apareceram
casos de covid entre esses trabalhadores, mas, todos
casos leves a moderados, sem ocorrência de óbitos. Hoje,
todos os nossos trabalhadores estão com o esquema
completo de vacinação contra a Covid 19.

3 - O volume de trabalho sofreu modificações?
Como? 

No nosso caso, a coleta de resíduos sofreu grande perda
de volume coletados, devido ao fato de, na UFRN, todos os
servidores da parte administrativa, como também, os
servidores da parte acadêmica, entrarem no teletrabalho
como protocolo de biossegurança durante a pandemia.

4 - Como você enxerga o papel dos servidores das
Universidades durante a pandemia? 

No nosso caso, a UFRN, foi feito um rígido protocolo 
de biossegurança, com a adoção do teletrabalho, 
que foi muito bem aceito pelos seus servidores. 

Edilson Cosme Tavares - Engenheiro Químico
Universidade Federal do Rio Grande do Norte -
Superintendência de Infraestrutura/Meio 
Ambiente Regime de trabalho durante a 
pandemia da Covid-19: teletrabalho
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Assessoria Jurídica do ATENS SN
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1 - Como é sua rotina de trabalho? 

A rotina mudou ao longo do período de pandemia. 
Os primeiros meses foram de muitas dúvidas e baixo rendimento até
que os meios de comunicação e o acesso remoto se estabelecessem,
até mesmo para termos o entendimento e aceitássemos que realmente
não voltaríamos ao trabalho presencial tão cedo. O fato de ter filhas
pequenas dificultou em muitos momentos o meu trabalho até quando
as escolas reabriram, fora todo o trabalho doméstico de manutenção
da casa que ganhou volume pelas refeições e o uso do espaço com
maior intensidade. Com a reabertura das escolas, o estabelecimento
das ferramentas e organização do trabalho remoto, somadas à
possibilidade de frequentar a Universidade com segurança e quando
necessário, veio a deixar o trabalho remoto mais produtivo e
prazeroso.

2 - Quais foram os principais desafios neste período? 

Em relação ao trabalho, cuidar das filhas e da casa em paralelo à
jornada de trabalho. Muito trabalho noturno para compensar.
Dificuldades de ergonomia até que entendemos que teríamos de
comprar móveis e melhorar nossos computadores para maior conforto
e produtividade.

3 - O volume de trabalho sofreu modificações? Como? 

No início houve um menor volume de trabalho, depois de julho de
2020, mais ou menos, mantivemos um ritmo muito intenso de trabalho,
a considerar que mais laboratórios de pesquisa reabriram, a
necessidade de manutenções preventivas e emergenciais, e a
demanda represada de projetos e aquisições associada à
infraestrutura.

4 - Como você enxerga o papel dos servidores das
Universidades durante a pandemia? 

Acho que o papel, associado ao compromisso com a sociedade, é tal e
qual o de antes da pandemia, porém adaptado aos cenários que foram
se apresentando ao longo das fases do enfrentamento à COVID-19 e
suas possibilidades e dificuldades.

Não posso deixar de destacar que a colaboração, confiança e
compreensão das limitações de cada um entre nossa equipe de
trabalho foi muito valorosa e positiva para que seguíssemos
respondendo, ainda que com limitações, às necessidades da Escola
de Engenharia.

Camila Pegoraro - Arquiteta e Urbanista
Universidade Federal do Rio Grande do Sul -
Infraestrutura da Escola de Engenharia
Regime de trabalho durante a pandemia da
Covid-19: predominantemente teletrabalho

SENADORES:
Favoráveis: 25 Indecisos: 42 Contrários: 14

DEPUTADOS:
Favoráveis: 231 Indecisos: 51 Contrários: 231

*Última atualização em 1 de novembro de 2021* 

O ATENS Sindicato Nacional segue firme na pressão e nas mobilizações presenciais e virtuais
para barrar a PEC 32 e a destruição dos serviços públicos.

Continuamos na luta para virar votos! Precisamos lotar as caixas de e-mails, comentar em todos
os posts do Facebook e Instagram dos Deputados, marcá-los no Twitter, enviar mensagens de
WhatsApp.

Vamos lá! Participe conosco!
Acesse e se junte à luta contra a PEC do desmonte: queestadoqueremos.org/mobilize-se/
Participe! Divulgue! Não desmobilize! Vamos vencer!
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