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Bravatas, 
truculência e retrocessos

Editorial
Com bravatas típicas de redes sociais, 
presidente da extrema direita mantém 
discurso de campanha como cortina de 
fumaça para esconder a violência do 
retrocesso econômico e social

“É melhor Jair se acostu-
mando”. O trocadilho que 
virou bordão entre apoiadores 
de Bolsonaro ganhou novos 
contornos com a posse do pre-
sidente eleito. A verborragia 
ideológica, o tratamento tru-
culento aos que não seguem 
a mesma cartilha do governo 
e os retrocessos revezam-se 
no topo da pauta das ruas e 
redes, criando um ambiente 
tóxico: desde a recepção aos 
jornalistas que cobriram o 
ato de posse, submetidos aos 
mais diversos níveis de cons-
trangimento, passando pela 
inexplicável invasão e revista 
de gabinetes de deputados do 
PT, PSOL e PCdoB, o autorita-
rismo fez-se presente.

O discurso de Bolsonaro 
é um capítulo à parte: pela 
primeira vez, desde o fim da 
ditadura militar, um presi-
dente nem sequer menciona 
o combate às desigualdades 
sociais. Não faltaram, no en-
tanto, espantalhos e bravatas 
políticas, como o “combate à 
ideologia de gênero” e outras 
invenções useiras e vezeiras 
das correntes de WhatsApp.

Na sequência, uma enxur-
rada de medidas retrógradas, 

anunciadas em tempo recor-
de, sempre acompanhadas 
de discursos em tom de 
campanha eleitoral: a máxima 
“vamos limpar o país do mar-
xismo” foi a cortina de fumaça 
perfeita para a garfada de 8 
reais no valor do salário míni-
mo aprovado pelo Congresso; 
a transferência da demarcação 
de terras indígenas e quilom-
bolas da Funai para o Minis-
tério do Agronegócio, abrindo 
margem para a grilagem de 
terras e o assassinato dos 
índios; uma reforma da Previ-
dência que pode acabar com 
a aposentadoria; o anúncio 
da privatização da Eletrobras, 
entre outros retrocessos.

O governo já assume 
também descumprindo pro-
messas de campanha: a 
redução de ministérios para 
17 e o combate à corrupção. 
Na prática, Bolsonaro extin-
guiu apenas os Ministérios 
do Trabalho e da Cultura. De 
um lado, acena aos patrões, 
acabando com o espaço de 
mediação entre capital e 
trabalho; do outro, mantém 
sua perseguição aos artistas e 
o seu menosprezo às políticas 
culturais. Além disso, pelo 

menos um terço dos novos 
ministros é investigado ou 
responde a algum processo 
na Justiça, e desde o final de 
2018 paira sobre a família 
do presidente a nuvem do 
“Caso Queiroz” (o motorista e 
capanga cuja movimentação 
financeira milionária é incom-
patível com a própria renda).

Por fim, o PSL, partido 
de Bolsonaro, já anunciou 
um acordão para reeleger 
Rodrigo Maia, do DEM, 
como presidente da Câmara. 
Reorganiza-se, sob “novo” 
comando, o velho arco de 
ruralistas, empresários, cor-
ruptos e demais inimigos da 
classe trabalhadora, prontos a 
passar nossos direitos na faca 
e entregar o país aos interes-
ses dos EUA e das empresas 
estrangeiras.

Se este é o rumo do novo 
governo, nós não vamos nos 
acostumar. Nem hoje e nem 
nunca. Em defesa da democra-
cia, da educação pública, das 
conquistas históricas da classe 
trabalhadora, pela liberdade 
e contra a desigualdade social 
e todas as formas de precon-
ceito, seremos resistência 
solidária e luta incansável. 

Ministério do 
Trabalho  foi 
esquartejado 
pelo governo 
Bolsonaro
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Desafios e lições de 
um ano turbulento

Para uma diretoria que 
assumiu no fim de 2017 
com o desafio de recuperar 

a confiança da base da categoria, 
garantir o direito dos trabalhado-
res, defender a educação pública, 
os solavancos de 2018 exigiram 
do Sintufrj ações firmes, traba-
lho intenso e criatividade. 

O ano de 2018 também mar-
cou os 25 anos de existência do 
Sindicato, celebrados em evento 
onde também prestamos duas ho-
menagens: Marcílio Lourenço de 
Araújo, que foi o primeiro dirigen-
te do Sindicato, e Regina Loureiro, 
a primeira técnica-administrativa 
a receber o título de emérita, uma 
conquista antiga da categoria.

Ação articulada
Todas as coordenações (Geral, 

Comunicação, Educação Cultura 
e Formação, Organização e Po-
lítica, Políticas Sociais, Esporte e 

Lazer, Aposentados e Pensionis-
tas, Administração e Finanças) 
atuaram conjuntamente, ofere-
cer novos serviços e fazer frente à 
política devastadora do governo 
federal contra o funcionalismo e 
a universidade pública. 

Em benefício da transpa-
rência, a prestação de contas 
do Sindicato passou a ser feita 
periodicamente.

Os dirigentes se dividiram 
na execução de tarefas e na par-
ticipação de fóruns deliberativos 
nacionais e estaduais impor-
tantes para a classe trabalha-
dora (plenárias e encontros da 
Fasubra, fóruns dos servidores 
públicos, Conepe, Conape, FE-
ERJ, FNPE, Fórum Social Mun-
dial, entre outros), de reuniões 
e articulações que reuniram as 
centrais sindicais, e de todos os 
atos e mobilizações em defesa 
da democracia e de direitos.

Perto da base
O Sintufrj intensificou uma 

agenda voltada para o dia a dia 
dos servidores, como a defesa 
da insalubridade, a discussão 
sobre a jornada das 30 horas, o 
combate à imposição do ponto 
eletrônico. 

Muitos profissionais da 
área da saúde foram privados 
de seus direitos, mesmo com 
decisões judiciais que reconhe-
cem a licitude da acumulação 
de cargos garantida na Cons-
tituição. O Sintufrj realizou 
ações para reverter essa situa-
ção absurda.

Foram abordados diversos 
temas, como assédio moral e 
sexual na UFRJ. Em março, 
dentro da programação da Se-
mana da Mulher, o Sindicato 
promoveu rodas de conversas 
em todos os campi para deba-
ter este tema.

QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO. O Sintufrj reivindica, e o Conselho 
Universitário aprova resolução que manteve os 26,05% na folha 
na ocasião. Foi um dos momentos em que a ação do Sindicato 
adiou o corte do percentual

INSALUBRIDADE. Sindicato em uma das várias reuniões  

SINTUFRJ organizou reunião para o debate sobre frequência

Fotos: Renan Silva
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Em maio, mês do traba-
lhador, o Sindicato promoveu 
uma exposição e um vídeo res-
saltando o trabalho na UFRJ. O 
resultado foi o mais abrangente 
inventário de imagens e depoi-
mentos das múltiplas atividades 
dos técnicos-administrativos na 
universidade.

No plano orgânico, a dire-
ção sindical consolidou o Con-
selho de Delegados Sindicais de 
Base. O Departamento Jurídico 
sofreu mudanças e uma nova 
assessoria passou a cuidar das 
ações coletivas. A Comunica-
ção, área estratégica da ação 
sindical, ganhou mais agilida-
de, com ênfase nas plataformas 
digitais.

Os aposentados e pensio-
nistas conquistaram em 2018 
acesso às novas mídias sociais, 
graças à parceria que o Sintu-
frj selou com o Curso de Apro-

priação Digital, do Laboratório 
de Informática para Educação 
(Lipe). As aulas foram minis-
tradas em salas no Centro de 
Tecnologia (CT, no Fundão), e 
terão continuidade este ano. 

O Projeto Universidade para 
os Trabalhadores, iniciado em 
1986 e que serviu de base para 
o projeto Universidade Cidadã 
para os Trabalhadores da Fasu-
bra, entrou em nova fase. A di-
reção criou cursos preparatórios 
para mestrado e doutorado.

O Espaço Saúde Sintufrj foi 
o local mais frequentado pe-
los trabalhadores em busca de 
qualidade de vida. O programa 
Saúde na Medida Certa, realiza-
do em parceria com o Instituto 
de Nutrição Josué de Castro, 
bateu recorde de adesões: 82,8% 
das vagas oferecidas foram pre-
enchidas. 

Racismo e qualquer outro 
tipo de preconceito exigiram a 
intervenção política e prática. 
No mês da Consciência Negra, 
em novembro, a direção orga-
nizou mesas de debates com 
especialistas no assunto no 
IFCS, Praia Vermelha e Fundão 
e inaugurou o Departamento de 
Raça e Gênero. O Departamento 
de Comunicação produziu um 
encarte especial sobre o tema 
(“Brasil Racista”).

Implementamos uma po-
lítica de comunicação mais 
dinâmica integrando as diver-
sas plataformas e mantendo a 
informação sempre atualizada. 
Um novo site, que estará no ar a 
partir da próxima semana, para 
melhor atender os sindicaliza-
dos. O portal da transparência 
fará parte do conteúdo.

Encerrando o ano, realiza-
mos a maior festa de confrater-
nização com os sindicalizados 
promovida pelo Sintufrj. 

Ações judiciais
As diversas frentes de ação 

envolveram, por exemplo, 
atenção permanente às ações 
judiciais. Nesse item, boa no-
tícia: a execução dos atrasados 
dos 26,06% do Plano Bresser, de 
1987. Mas na parte desfavorável 
da gangorra, o sequestro dos 
26,05% do Plano Verão, há mais 
de 20 anos nos contracheques. 
A direção sindical empreendeu 
verdadeira saga para manter o 
percentual. O TCU mandou cor-
tar os 26,05% desde fevereiro de 
2018. O corte veio neste janeiro 
de 2019.

Se perdemos a ação coletiva, 
agora estamos partindo para as 
ações individuais na Justiça em 
busca de nossos direitos (veja 
matéria na página 4).

AULA INAUGURAL da Universidade para os Trabalhadores

EQUIPE do Espaço Saúde no programa Saúde na Medida Certa

O INCÊNDIO do Museu 
Nacional deixou a 
cultura mundial de luto. 
É um símbolo da asfixia 
financeira da UFRJ, a 
expressão da política 
deliberada de enfraquecer 
a universidade pública

SINTUFRJ fez 25 
anos, celebrados 
numa solenidade 
(acima). 
Debate sobre 
intervenção (ao 
lado) no Rio reuniu 
especialistas no 
início do ano

Ação em várias frentes
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ARBITRARIEDADE

26,05%
vamos buscar nosso direito

Este ano exigirá de nós 
muita força para resistirmos 
aos ataques que virão. Não va-
mos gastar energia disputando 
narrativa com a oposição 
sobre a perda dos 26,05%. O 
Acórdão do Tribunal de Contas 
da União (TCU), de janeiro de 
2017, que expõe a justificativa 
da ordem do corte está publi-
cado no site do Sindicato e na 
página da UFRJ. Agora, temos 
que lutar para recuperar essa 
perda.

Como todas as ações po-
líticas, jurídicas e adminis-
trativas de forma coletiva se 
esgotaram, temos que buscar 
nosso direito individualmente. 
Não temos garantia de ganho, 
mas vamos brigar até o fim. 
Nesse sentido, a direção coloca 
à disposição dos sindicalizados 
que tiveram o corte dos 26,05% 

nos contracheques o Departa-
mento Jurídico da entidade. 

Como vamos agir
A partir de quarta-feira, 

9 de janeiro, iniciaremos a 
captação dos documentos para 
que sejam juntados às ações 
individualizadas a serem pro-
postas à Justiça Federal do Rio 
de Janeiro, com a finalidade 
de recompor nossos salários.

Para tanto, os documentos 
(veja a lista ao lado) deverão 
ser digitalizados em PDF e 
encaminhados para o seguinte 
e-mail: 26.05@sintufrj.org.br, 
pois os processos são eletrôni-
cos, ou seja, não necessitam 
dos documentos físicos.

As fichas de informações 
– procuração e declaração 
de hipossuficiência (para 
preenchimento, impressão, 

assinatura, digitalização e 
encaminhamento  para  o 

Documentos necessários
O sindicalizado que teve cortado em seu con-

tracheque os 26,05% deverá encaminhar para 
o e-mail: 26.05@sintufrj.org.br, os seguintes 
documentos digitalizados em PDF:

a) Carteira de Iden� dade;

b) CPF;

c) Comprovante de residência em nome do sindicalizado;

d) Contracheque referente a novembro de 2018 (vencimento recebido em 

dezembro de 2018), onde consta o índice dos 26,05%;

e) Contracheque referente a dezembro de 2018 (vencimento recebido em 

janeiro de 2019), onde não consta o índice dos 26,05%;

Sintufrj entra na Justiça para manter 
adicionais ocupacionais nos contracheques

No apagar das  luzes de 
2018, o Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MP), por meio da 
Secretaria de Gestão de Pesso-
as, divulgou Nota Informativa 
comunicando o encerramento 
do prazo de migração dos dados 
para pagamento aos servidores 
federais que recebem adicionais 
ocupacionais – insalubrida-

de, periculosidade, irradiação 
ionizante ou trabalho com 
substâncias radioativas – do 
sistema atual (Siapenet) para 
o novo, o Siape Saúde. 

Por ofício encaminhado 
à Pró-Reitoria de Pessoal, o 
Sintufrj questionou ofi cialmen-
te a UFRJ sobre o cumprimento 
dos prazos estabelecidos pelo 
MP. A resposta enviada ao Sin-

dicato diz que a Reitoria não 
tem condições de cumprir a 
migração em tempo hábil por 
falta de pessoal especializado, 
mas que ela solicitou a dilatação 
do prazo ao MP. 

Trocando em miúdos: a 
ação arbitrária do MP afeta, na 
prática, um número imenso 
de servidores públicos federais. 
Somente na UFRJ são quase seis 

mil trabalhadores que, prejudi-
cados pela medida do governo, 
poderão ter seus adicionais 
suspensos já em janeiro.

Reação da direção 
Para garantir os direitos 

da categoria e impedir que os 
trabalhadores tenham perdas sa-
lariais, a direção sindical  entrou 
com um mandado de segurança 

contra o MP e a UFRJ solicitando 
que o pagamento dos adicionais 
seja mantido até que a adminis-
tração central da universidade 
fi nalize a migração dos dados 
para o novo sistema e atualize 
os laudos periciais.

Não vamos tolerar que direitos 
sejam cortados e que trabalha-
dores sejam penalizados por me-
didas burocráticas e arbitrárias!

 

e-mail anteriormente citado) 
– estarão disponíveis no site 

do Sintufrj (www.sintufrj.org.
br), a partir do dia 9 de janeiro. 

Documentos necessários

c) Comprovante de residência em nome do sindicalizado;
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