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NOTA PÚBLICA 
 

No dia 18 de junho de 2020, dois servidores da UEFS, foram submetidos 
a teste de COVID no âmbito da universidade, recebendo resultado positivo, ainda 
que assintomáticos. 

Ocorreu, todavia, que desde a referida data, mesmo tendo conhecimento 
do resultado de dois de seus servidores técnicos administrativos, a UEFS não 
tomou NENHUMA medida formal, nem no sentido de prestar aos servidores 
assistência. Pelo contrário, continuam oficialmente trabalhando em regime 
domiciliar remoto tendo em vista que não foram afastados de suas atividades por 
nenhum ato do Reitor, nem foram adotadas medidas sanitárias tendentes a 
debelar o foco de transmissão que a UEFS se tornou com os dois casos e os 
demais também registrados. 

Não houve orientação formal de cumprimento de quarentena, não há 
notícia de nenhuma apuração sobre quais outros servidores os positivados 
tiveram contato no ambiente de trabalho, muitos menos de medidas de 
desinfecção das instalações da UEFS onde os positivados trabalhavam de forma 
presencial. 

O descaso da instituição com a situação, além de refletir o despreparo 
para lidar com a emergência de saúde que assola o mundo, denota o total 
descaso da UEFS com seus servidores e a comunidade universitária, em 
especial quando se discute entre as administrações das instituições estaduais 
baianas e representantes do governo, protocolos de procedimentos sanitários 
para eventual retorno de atividades presenciais. 

Por tudo isso é que deve a UEFS intensificar as medidas urgentes diante 
dos casos de COVID detectados na universidade, em especial no que tange ao 
apoio e orientação dos servidores positivados, a investigação de outros 
servidores que possam ter contato com eles, além da adoção de medidas de 
sanitização do ambiente de trabalho. Um exemplo simples é que apesar da 
Uninfra solicitar que os servidores comuniquem ida a Instituição, não se tem 
nenhum profissional capacitado e nem aparato para fazer, por exemplo, medição 
de temperatura das pessoas que estão adentrando o espaço, tampouco está 
sendo feito isso pelas empresas responsáveis pela higienização, limpeza, 
manutenção e vigilância.  

Nesse sentido, o SINTEST vem a público se posicionar contrário a 
realização de qualquer atividade administrativa presencial pelos servidores 
técnicos administrativos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
enquanto persistir a pandemia da Covid-19. Apesar de parecer intransigente, a 
entidade entende que essa é única postura cabível no que diz respeito a 
preservação da vida. 

Para isso leva em conta pesquisa que vem realizando, onde até o 
apurado, demonstra que há um quantitativo considerável de servidores técnicos 
que fazem parte do grupo de risco, alguns por possuírem idade avançada, outros 
por possuírem enfermidades denominadas como comorbidade (obesidade, 

SINTEST-UEFS 



hipertensão, diabetes, etc.), além daqueles que possuem ambas características, 
e expô-los ao risco de se contaminarem e aos seus familiares, demonstra a 
ausência de preocupação com a vida do próximo. 

Além disso, a universidade não dispõe em seu orçamento do volume de 
recursos necessários para promover o retorno com segurança às atividades 
administrativas, e não faz sentido contar com a ajuda por parte do governo do 
estado por duas razões: devido a sua habitual prática de contingenciar os 
recursos necessários ao pleno funcionamento da instituição e a atual condição 
financeira do estado, impactada pela baixa arrecadação. 

O sindicato considera justo destacar o esforço realizado pelos 
representantes da categoria que participaram das comissões acadêmicas e 
administrativas constituídas pelo CONSU, mas considera imprudente qualquer 
planejamento que proponha o retorno às atividades administrativas sem o aval 
das organizações que possuem competência para assegurar que a pandemia 
chegou ao fim (secretaria municipal de saúde, secretaria estadual de saúde e 
OMS). 

O SINTEST reforça seu compromisso de lastrear suas ações com ética 
em favor de sua valiosa categoria e se mantém aberto ao diálogo com a 
universidade e seus segmentos, por ser essa uma de suas principais 
características que o destaca como entidade sindical. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Coordenadora do Sintest-BA/UEFS 


