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Direito conquistado 
não se perde! PÁGINAS 2 E 328,86%

Manifestação 
em defesa da 
autonomia 
universitária 
e de direitos 
adquiridos

Os técnico-administrativos em educação realizaram manifestação 
na segunda-feira, dia 20, durante o primeiro dia de reunião da Associa-
ção Nacional de Dirigente das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), na Casa da Ciência, na Praia Vermelha. O Sintufrj fretou um 
ônibus que saiu do Fundão às 8h com os manifestantes.

O ato organizado pelo Sindicato foi em defesa à luta da Andifes 
pela garantia da autonomia universitária, e em solidariedade ao reitor 
Roberto Leher e da ex-dirigente do Centro Acadêmico de Engenharia da 
Escola Politécnica, Thais Zacharia, que são alvos de ação civil pública 
pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro por terem divulgado 
e participado, em abril de 2016, no IFCS, da atividade Em Defesa dos 
Direitos Sociais e das Conquistas Democráticas.

Mas na carta entregue pelo coordenador-geral do Sintufrj Francisco de 
Assis aos dirigentes da Andifes, ele também solicita o apoio da entidade à 
luta dos trabalhadores da UFRJ pela manutenção de direitos adquiridos, 
como o reajuste de 28,86%.

A decisão da Andifes em realizar dois dias de reuniões no campus 
da UFRJ (as discussões sobre a autonomia universitária e a conjuntura 
nacional prosseguiram no dia seguinte) e com a presença de reitores 
de 63 universidades federais do país, foi um ato político de desagravo 
ao reitor e a estudante.

Eleição de delegados de base
Num momento de tantos 

ataques à classe trabalhadora, 
em particular aos servidores, é 
imprescindível organizar a luta 
em defesa de direitos e manter a 
mobilização. E uma das etapas 
fundamentais dessas ações, pelo 

movimento sindical, é a repre-
sentação por local de trabalho e 
/ ou segmento, como é o caso dos 
aposentados. Por isso o Sintufrj 
realiza de 13 de março a 7 de abril, 
a eleição de delegados sindicais de 
base. As inscrições começaram no 

dia 13 de fevereiro e prosseguem 
até 10 de março, pelo site do Sin-
tufrj: www.sintufrj.org.br (Leia o 
edital que se encontra à disposição 
da categoria no mesmo endereço 
eletrônico).  

Atenção: A inscrição dos 

aposentados pode ser feita no 
Sintufrj, às terças-feiras, a par-
tir das 10h, durante a reunião 
semanal da Coordenação de 
Aposentados e Pensionistas para 
tratar de assuntos de interesse do 
segmento, tais como: garantia de 

direitos, participação nas lutas 
da categoria e organização de 
agenda sociocultural, que envolve 
passeios, visitas a companheiros 
com difi culdade de locomoção, 
almoço-dançante, entre outras 
comemorações festivas etc.  

MOMENTO da chegada dos manifestants à Casa da Ciência

FRANCISCO de Assis entrega a carta aos dirigentes da Andifes

Fotos: Renan Silva
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28,86%

Cerca de oito mil trabalhado-
res da UFRJ, técnicos-admi-
nistrativos em educação e 

professores, ativos e aposentados 
que integram a ação vitoriosa do 
Sintufrj – transitada em julgado, 
ou seja, não cabe mais recursos 
– foram surpreendidos com a 
informação de retirada dos 28,86% 
de seus contracheques no dia 9 de 
fevereiro. 

Desde que o Sintufrj conquistou 
esse reajuste, em 1993 – que o go-
verno havia concedido somente aos 
militares –, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) nunca desistiu 
de cassá-lo dos contracheques dos 
trabalhadores da universidade. Mas 
até o momento as ações políticas e 
jurídicas empreendidas pelo Sindi-
cato, junto com a Reitoria da UFRJ, 
têm dado certo.   

Histórico
No dia 10 de fevereiro, a 

Reitoria informou oficialmente 
à direção sindical que havia rece-
bido ofício (com data de emissão 
de 24 de janeiro) do Ministério 
do Planejamento comunicando 
o corte da “correção salarial” 
dos 28,86%, que há 21 anos foi 
incorporado aos salários dos 
servidores filiados ao Sintufrj. 
O corte podia ser visto na prévia 
do contracheque no Sistema 
Integrado de Administração de 
Recursos Humanos (Siape).

A incorporação do reajuste 
foi fruto de ação do Sintufrj, que 
reivindicou a isonomia salarial 
com os militares, a única cate-
goria agraciada com este reajuste 
em 1993. Quem governava o país 
na época era Itamar Franco, ex-
-vice de Collor de Mello. 

  
Providências
A primeira providência do 

Sintufrj foi acionar a assesso-

ria jurídica, que no dia 10 de 
fevereiro ajuizou ação contra a 
medida. Paralelamente a isso, 
a direção tratou de repassar a 
informação aos trabalhadores, 
através do site e de um boletim, 
e de convocar uma assembleia 
para o dia 14 de fevereiro, no 
auditório do CT, onde o advo-
gado da entidade e a Reitoria 
expuseram toda a situação e 
esclareceram dúvidas. 

Segundo a Reitoria, a deci-
são, unilateral e sem comuni-
cação prévia, afeta oito mil ser-
vidores: cerca de 6.500 técnicos-
-administrativos, metade ativos 
e metade aposentados, e 1.500 
docentes, 969 aposentados e 611 
ativos. Isso já no pagamento de 
fevereiro (que sai em março). 
O Planejamento justifica que 
a decisão está amparada em 
manifestações da Procuradoria 
Regional Federal da 2ª Região.

Com o objetivo de melhor 
esclarecer os trabalhadores sobre 
o que estava ocorrendo com os 
28,86%, além do assessor jurídico 
da entidade André Viz, participaram 
da assembleia na terça-feira, dia 
14, no CT, o pró-reitor de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, e o pró-reitor 
da Patrimônio, Desenvolvimento e 
Finanças, Roberto Gambine.

O advogado fez um histórico 
da conquista: “Uma conquista 
de mais de 20 anos de luta, desde 
que o governo concedeu apenas 
aos militares, em 1993, o reajuste 
de 28,86%. Isso gerou ações na 
Justiça. Em fevereiro de 1997, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
entendeu que realmente houve 
quebra de isonomia e estendeu 
o reajuste aos servidores do Exe-
cutivo”. 

Ele relembrou as muitas idas 
e vindas da ação na Justiça, até 
que em março de 1997 o rea-
juste foi pago. Porém, somente 
naquele mês e no seguinte, abril, 
porque o governo FHC protelou 
a continuidade do pagamento 
com várias manobras judiciais e 
políticas. Até que em dezembro de 
2002 finalmente os 28,86% foram 
para a folha, e a partir daí a luta 
foi direcionada ao pagamento dos 
atrasados (desde 1993).

Em 2004, houve uma tentativa 
de corte do reajuste nos contrache-
ques, mas a Procuradoria da UFRJ 
ratificou a eficácia da decisão do 

Assembleia indica mobilização
STF. “Mas o governo não desiste, 
e agora chega o ofício enviado 
pelo Ministério do Planejamento 
à UFRJ”, disse André Viz. 

Medida jurídica 
De acordo com o advogado, 

quando há suspeita de algo irregu-
lar no contracheque (o que não é o 
caso), primeiro deve-se notificar o 
servidor para que ele apresente sua 
defesa. O que não aconteceu: o Mi-
nistério do Planejamento cortou o 
direito, e somente na última linha 
do texto do comunicado enviado 
à Reitoria diz que o servidor pode 
se defender.

“Medidas cabíveis já estão 
sendo adotadas desde quinta-feira 
(dia 9/2) para obter a reversão 
dessa situação e garantir a ordem 
constitucional, que é o direito de 
defesa”, informou o assessor, acres-
centando: “O que está ameaçado é 
a garantia do devido processo legal 
e a ampla defesa e contraditório. É 
uma ilegalidade, uma arbitrarie-
dade. Entendo que a Constituição 
foi violada e que é necessária uma 
medida urgente e imediata”. 

Segundo o advogado, a medida 
para reverter a decisão é chamada 
tutela (medida que terá efeito de 
liminar). A finalidade é a garantia 
constitucional do devido processo 
legal e que a rubrica continue na 
folha de pagamento. “A decisão 
vai fazer 20 anos. As pessoas estão 
recebendo há 14 anos. É justo 

que, sem direito de defesa, deem 
um delete e cortem (a rubrica)? A 
meu ver, não”, concluiu André Viz.

Solidariedade 
O pró-reitor de Pessoal, Ag-

naldo Fernandes, explicou que 
tão logo soube do corte avisou 
o Sindicato. Disse que o reitor 
Roberto Leher, que considerou 
grave a atitude do Ministério do 
Planejamento, estava tentando 
contato com o ministro Dyogo de 
Oliveira para que este sustasse a 
decisão. Porém, que até aquele 
momento não havia resposta. 

Agnaldo destacou que não houve 
nenhuma atitude da Administração 

Central de suspensão do pagamento 
dos 28,86%, que foi “um ato unilateral 
do Planejamento, que tem controle da 
folha no Siape”. Ele prometeu resis-
tência: “Vamos seguir na batalha para 
que o Ministério do Planejamento 
suspenda esse ato, até porque não deu 
direito ao contraditório”.  

Roberto Gambine apontou para 
o grau de gravidade da decisão, 
avaliando que a defesa dessa ques-
tão representa a defesa da própria 
universidade, sendo importante 
impedir a aplicação da prática 
extremamente danosa de uma in-
tervenção direta na administração. 
“O que estiver ao alcance da Reitora 
nós vamos fazer”, garantiu.

Sintufrj: ação em 
todas as frentes
Para a direção do Sintufrj, o 

que está ocorrendo é resultado 
do golpe político na democracia 
brasileira para pôr no poder 
uma casta que atuaria contra os 
direitos e interesses do povo. Por 
essa razão Michel Temer, ao assu-
miu a presidência da República, 
com o apoio dos fisiologistas no 
Congresso Nacional e de parte 
do Judiciário, vai impondo me-
didas, tais como: congelamento 
de gastos em educação e saúde, 
reforma da Previdência, reforma 
trabalhista e, agora, corte de 
conquistas judiciais. 

MARIA Passerone (coordenadora de Aposentados e Pensionistas), Agnaldo Fernandes, Franscisco de Assis, Roberto Gambine e Marli Rodrigues (coordenadora de Políticas Sociais)

FRANCISCO de Assis ANDRÉ Viz

Transitado em julgado é direito conquistado
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Opiniões
A maioria dos presentes à 
assembleia que falaram 
ao microfone defendeu 
a posição de que é 
urgente, paralelamente 
às medidas da assessoria 
jurídica, desencadear ações 
políticas. “Foi para debater 
as estratégias jurídicas 
e de mobilização e luta 
que esta assembleia foi 
convocada com urgência”, 
explicou o coordenador-
geral do Sintufrj Francisco 
de Assis. 

“Acho que temos que fazer a luta neste momento junto com as medidas judiciais”, reafirmou a 
proposta a coordenadora de Políticas Sociais do Sintufrj, Marli Rodrigues. 

“É absurdo e anti-humano o que estão fazendo com os servidores. Querem matar a gente. E se a gente 
não estiver unido e com disposição, não conseguiremos vencer”, disse Esteban Crescente, do Departamento 
de Juventude do Sintufrj. 

“Temos um golpe em andamento. Um ataque ao Estado brasileiro e aos trabalhadores. Estão tentando 
fazer o trabalho que o Collor e o FHC e o neoliberalismo não fizeram”, disse Lúcia Reis, que também 
defendeu a necessidade de se combater o golpe que foi dado na democracia do país. 

Fotos: Renan Silva

MARIA Passerone (coordenadora de Aposentados e Pensionistas), Agnaldo Fernandes, Franscisco de Assis, Roberto Gambine e Marli Rodrigues (coordenadora de Políticas Sociais)

ASSINARAM o livro de presenças desta assembleia 350 trabalhdores

“Nesta hora, queremos estar juntos para garantir nossas conquistas e, mais uma vez, nos defender do 
ataque do governo golpista. Vamos lutar para que os 28,86% retornem aos nossos salários ainda este mês, 
pois isso é possível”, afirmou o coordenador de Administração e Finanças do Sintufrj, Nivaldo Holmes.

Transitado em julgado é direito conquistado

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

Dia Internacional da Mulher

A data será comemorada 
pelo Sintufrj na terça-feira, dia 
14 de março, com programa-
ção política e lúdica, no Espaço 
Cultural da entidade, na Cidade 
Universitária.  

Programação:
 9h – Abertura e café da 

manhã.
 10h30 às 12h – Exibi-

ção do documentário “On her-
shoulders”  produzido pela ONU 
Mulheres da Austrália para co-
memoração do 8 de Março. Em 
tradução livre, “Nos Ombros 
Dela” mostra a história do Dia 
Internacional da Mulher, o pro-

APOSENTADOS na reunião do GT-Mulheres do Sintufrj

Comemoração do Dia do Aposentado

Este ano, o Departamento de 
Aposentados e Pensionistas do Sin-
tufrj se uniu aos companheiros do 
Sindicato dos Trabalhadores técni-
co-Administrativos em Educação 
das Instituições Federais de Ensino 
no Município de Juiz de Fora (Sin-
tufejuf) para festejar o Dia dos Apo-
sentados, que é comemorado em 24 
de janeiro. 

Fotos: Divulgação

MESA de abertura e, em seguida, os debates sobre a Reforma da Previdência e sobre os direitos dos aposentados em em negociação com o governo pela Fasubra

As atividades foram realizadas 
na sede campestre do Sintufejuf. 
Pelo Sintufrj participaram 40 apo-
sentados e mais os coordenadores 
sindicais Maria Passerone, Aluizio 
Nascimento e Rogério Batista Silva 
Costa. A caravana do Rio de Janei-
ro partiu pela manhã, em ônibus 
fretado pelo Sintufrj, e retornou no 
fi m da tarde.

Programação
A abertura, às 13h, contou 

com as presenças da vice-reitora 
da UFJF Girlene da Silva e da 
coordenadora-geral da Fasubra 
Léia de Souza Oliveira. A dirigente 
da Federação alert ou os presentes 
sobre as consequências para os 
trabalhadores brasileiros se a Re-
forma da Previdência do governo 

golpista Michel Temer for aprova-
da no Congresso Nacional. 

Ela também discorreu sobre 
as difi culdades em negociar os 
itens do acordo passado rela-
tivos aos aposentados no atual 
governo. “Para esse governo os 
aposentados não são prioridade, 
porque para eles os aposentados 
já deram sua contribuição ao 

país”, lamentou Léia. 
Após os debates e do almoço 

farto e delicioso, um grupo de for-
ró alegrou o ambiente. Foi difícil 
resistir ao som afi nado da sanfona. 
A cantora e compositora Justina Go-
mes da Silva, aposentada da base do 
Sintufrj, soltou a voz interpretando 
canções inesquecíveis. A caravana 
carioca ganhou a estrada às 18h.

cesso de conquista de direitos das 
mulheres e abre a discussão sobre 
o que mais pode ser feito para al-
cançarmos a equidade de gênero. 
Logo após, debate com a parti-
cipação do Sintufrj, Adufrj, DCE 
Mário Prata, Attufrj, Movimento 
de Mulheres Olga Benário e Cen-
tro de Referências de Mulheres da 
Maré Carminha Rosa (UFRJ). 

 12h às 13h – Almoço.
 13h às 15h30 – Ofi cinas 

livres de turbantes, patchwork, 
pintura e beleza. 

 15h30 às 16h – Encer-
ramento com aulão de dança 
ministrada pelos professores do 
Espaço Saúde Sintufrj. 

 “Em defesa da garantia dos direitos humanos das mulheres”
O Centro de Referência para 

Mulheres Suely Souza de Almei-
da e o Centro de Referência das 
Mulheres da Maré Carminha 
Rosa realizam, no dia 21 de 

Adesão à Amil
O Setor de Convênios informa que será aberta 

a adesão ao Plano de Saúde Amil no período de 6 
a 24 de março. O sindicalizado poderá fazê-la na 
sede da entidade, no Fundão, e na subsede sin-
dical da Praia Vermelha. Mais informações pelos 
telefones (21) 3194-7102/7103. 

Declaração do IR
O Setor de Convênios também informa que se encontra 

à disposição no Sintufrj a declaração para o imposto de ren-
da de 2017 (ano-base 2016) do valor pago à Amil. A retirada 
pode ser feita na recepção da entidade ou no Setor de Con-
vênios. O sindicalizado pode também acessar sua declaração 
pela página on line do Sintufrj.

Informe jurídico
Comunicamos às pessoas abaixo 

relacionadas que o alvará para paga-
mento do precatório (RT 2088 / 1989 
– 17ª Vara de Trabalho) já foi liberado 
pela Vara de Trabalho. Solicitamos 
que entrem em contato urgente com 
o escritório do advogado Hermann As-
sis Baeta pelo telefone (21) 2220-0875 

março, o seminário “Em defe-
sa da garantia dos direitos das 
mulheres” para celebrar o 8 de 
Março, Dia Internacional da 
Mulher. 

A atividade será realizada no 
auditório do Instituto de Estudos 
em Saúde Coletiva (Iesc), na 
Avenida Horácio Macedo, s/n, na 
Cidade Universitária, às 9h. 

para tratar sobre o recebimento dos 
valores devidos.

Paulo Cesar Maia, Angela Ana 
Rosa de Sá, Antônia de Jesus Costa, 
Arlete dos Santos, Diana Pacheco 
Marinho, Geraldo da Costa França, 
Jorge Montessi, Irany Sá da Silva, 
Iracy Ramos, Carlos Joaquim da Silva 

Gomide, Lya de Araújo Pinho, Maria 
de Lourdes Paes Reis, Nely dos Santos 
Pereira, Pedro Ferreira Pompeu, Ray-
mundo Pereira Cavalcante, Cidnei 
Vieira de Souza, Teresa Cristina Melo 
Sampaio, Therezinha de Jesus T. de 
Farias, Vera Lúcia Trigueiro da Costa 
e Vicente de Paula Nóbrega da Silva. 

Foto: Renan Silva

Ao receber qualquer notificação procure 
imediatamente este setor jurídico do Sintufrj

Sintufrj cria setor 
jurídico contra 
tentativa de cortes nas 
aposentadorias pelo TCU

De acordo com a Pró-Reitoria de 
Pessoal, como o Tribunal do Contas 
da União (TCU) é o responsável pelas 
auditagens dos pedidos de aposenta-
doria, não estão sendo homologados 
os processos enviados pela UFRJ sob 
alegação de que os índices de ações 
judiciais, como 28,86%, 26% e 3,17%, 
não são devidos aos trabalhadores. Os 
pedidos de aposentadoria são retorna-
dos à universidade para que ela retire 

dos documentos essas rubricas. 
Nestes casos, a Pró-Reitoria de 

Pessoal notifi ca o servidor e abre o 
período para a sua defesa. Quando 
isso ocorrer, a orientação é para que o 
trabalhador ou trabalhadora procure 
suas entidades representativas: Sintu-
frj ou Adufrj.

Esclarecimentos sobre essa ques-
tão foram feitos em várias assembleias 
da categoria, mas, diante da deman-

da, o Sindicato decidiu criar um setor 
especial no Departamento Jurídico 
(até esgotar no âmbito administrati-
vo) para auxiliar os sindicalizados no 
seu processo de defesa. 

O setor informa que não tem ocor-
rido nenhum corte dos índices judiciais 
das pessoas, que o Sintufrj está dando 
suporte. Na avaliação da direção sindi-
cal, “a estratégia adotada pela assesso-
ria jurídica tem sido positiva”. 
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