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Categoria se despede de 2016 na luta

TÉCNICOS-administrativos em educação da UFRJ participam da última manifestação contra a aprovação 

da PEC 55, no Centro do Rio, no dia 13 de dezembro, após a assembleia-ato no IFCS
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Internos do IPPMG têm festa de Natal
A festa de Natal das crianças do 

setor de Hematologia do Instituto 
de Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG), realizada 
no dia 12 de dezembro, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, encantou os 
pequenos. Há 15 anos a técnica-
-administrativa em educação da 
unidade hospitalar Rúbia Silveira 
(ela também integra a Coordena-
ção de Políticas Sociais do Sintufrj) 
promove o evento. 

Cerca de 60 crianças participa-
ram da festa, que teve brincadeiras, 
muitas guloseimas e lanches sau-
dáveis. Pequenos duendes dos con-
tos de fadas alegraram a garotada. 
Mas o personagem principal deste 
ano foi o Homem de Ferro. “Ele 
simboliza força, determinação e a 
vontade de vencer os obstáculos. É 
muito simbólico para essas crian-
ças diante de sua doença. Por isso 
o escolhi”, explicou Rúbia.

Contribuições 

Para realizar a festa, Rúbia 
conta com doações de patrocinado-
res e a participação de voluntários. 
Este foi o primeiro ano que o evento 
é realizado no Espaço Cultural do 
Sintufrj. Uma mesa de bufê com 
guloseimas e refrigerantes foi mon-
tada ao longo de uma das paredes. 
A farinha de trigo Rosa Branca 
doou os salgadinhos e Mendes dos 
Santos, um dos fornecedores do 
IPPMG, o lanche.

As crianças foram acompanha-
das por irmãos e mães, que também 
puderam aproveitar o Dia da Beleza, 
realizado por Nalda Viana e equipe. 
Elas cuidaram dos cabelos, sobrance-
lhas e unhas.  Uma das atrações foi o 
casal de porta-bandeira e mestre-sala 
da Escola de Samba Beija Flor de 
Nilópolis, Selminha Sorriso e Clau-
dinho. “Agradeço muito a eles que 
vieram de coração”, declarou Rúbia.

A festa começou às 11h e termi-
nou às 15h. Muito feliz, Rúbia agra-
deceu a colaboração a todos, em espe-
cial aos voluntários e patrocinadores. 
“Sou muito agradecida. Tudo é feito 
por meio de doações, mas não é aceito 
nenhum tipo de ajuda financeira e de 
partidos políticos”, disse. 

No dia 10 de janeiro, às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj, a 
Coordenação de Aposentados e Pensionistas e o GT-Aposentados e 
Pensionistas realizam a primeira reunião do ano. Na pauta, a or-
ganização e definição da delegação ao 3º Seminário de Integração 
Social dos Aposentados e Pensionistas do Sintufrj. 

Um dos temas de discussão do seminário será a reforma da Pre-
vidência em tramitação no Congresso Nacional. 

Reunião dos aposentados dia 10

Fotos: Divulgação

Sintufrj informa
No mês de janeiro, por conta do reces-

so acadêmico de fim de ano da universida-
de, serão produzidas apenas duas edições 
do Jornal do Sintufrj, que circularão na 
base nas seguintes datas: de 2 a 15 de ja-
neiro (edição 1186) e de 16 a 31 de janeiro 
(edição 1187).

Amil 

Dental

A partir de 1º de 
fevereiro de 2017, o 
plano Amil Dental 
será reajustado em 
3, 23%.

Atendimento 

jurídico

A partir de 9 de janeiro, o jurí-
dico civil do Sintufrj voltará à ativa, 
mas somente atenderá a situações 
emergenciais, por conta do recesso 
do Judiciário até 20 de janeiro.
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ASSEMBLEAS

Mas foi mantido o estado de greve. No 
dia 20, os técnicos-administrativos fize-
ram paralisação para participar do ato 
dos servidores estaduais na Alerj contra 
os pacotes do governo Pezão.

Os técnicos-administrativos em educação realizaram uma assembleia-ato relâmpago 
no início da tarde de terça-feira, dia 13, nas escadarias do Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS) com a participação da Adufrj, da Associação dos Pós-Graduandos (APG) e 
da Associação dos Trabalhadores Terceirizados da UFRJ (Attufrj). 

A assembleia-ato teve caráter de repúdio à aprovação da PEC 55 que seria votada pelo 
Senado naquele dia. Os representantes das entidades presentes reafirmaram a necessidade 

Reunidos em assembleia realizada nas escadarias do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), na manhã de quinta-feira, dia 15 de dezem-
bro, os técnicos-administrativos em educação da UFRJ deliberaram 
pelo encerramento da greve de ocupação com retorno ao trabalho na 
segunda-feira, dia 19.

Mas a luta contra a retirada de direitos continua. A categoria segue em 
estado de greve e fará paralisação na terça-feira, dia 20, para participar 
do ato dos servidores estaduais, às 10h, na Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) contra o pacote de arbitrariedades do governo Pezão.

Dois meses de lutas
A greve nacional dos técnicos-administrativos em educação das 

instituições federais de ensino superior (Ifes) foi iniciada em outubro 
por orientação da Fasubra. A categoria na UFRJ integrou o movimento 
grevista a partir do dia 31 de outubro. Foi um movimento importante 
de luta e resistência, e cumpriu o objetivo de denunciar as medidas do 
governo de ataque aos direitos dos trabalhadores, avaliaram as forças 
políticas. 

A greve de ocupação acabou, mas a mobilização continua. Embora a 
PEC 55 tenha sido aprovada, a categoria permanece em estado de greve 
para enfrentar os novos ataques já anunciados pelo governo, como a 
reforma da Previdência.

Deliberações
A categoria aprovou que se manterá em estado de greve para dar 

continuidade à mobilização contra os ataques em curso. O Comando 
Local de Greve (CLG/Sintufrj) se transformou, por decisão da assembleia, 
em Comissão de Mobilização, para encaminhar propostas, intensificar o 
diálogo com a base nas unidades e com outras categorias e entidades em 
luta, assim como para colaborar na divulgação das medidas de ataques 
aos direitos dos trabalhadores adotadas pelo governo golpista de Michel 
Temer e fortalecer a organização do movimento. 

Categoria aprova o fim da greve

de os trabalhadores manterem a organização dos movimentos para tentar reverter o quadro 
de retrocessos que avança rapidamente no país.

Do IFCS, a categoria e os estudantes saíram em passeata em direção à Candelária 
entoando palavras de ordem como “A nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria”, 
“Fora, Pezão! Fora, Temer”. Eles chegaram à concentração na Candelária fazendo muito 
barulho e marcando presença.

Trabalhadores e estudantes exigem Fora, Temer!
TÉCNICOS-administrativos voltam ao trabalho, mas mantêm o estado de greve  

MARCHA sai do IFCS e percorre as ruas do Centro do Rio de Janeiro até 

a Candelária, onde outras categorias estavam concentradas. Dali, todos 

seguem em passeata para o ato em frente à Assembleia Legislativa

Fotos: Renan Silva
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UFRJ

Previsão orçamentária para 2017 
é menor do que a de 2014 

Treze de dezembro de 2016 vai 
entrar para a história política dos 
brasileiros como o dia em que o 
governo golpista de Michel Temer 
desferiu um dos mais graves ata-
ques aos trabalhadores e à popula-
ção em geral do país ao mexer na 
Constituição para retirar direitos. 
Nessa data, o Senado aprovou a 
PEC 55, que congela por 20 anos os 
recursos orçamentários destinados 
a diversas áreas, como a da saúde 
e da educação. 

Nesse dia, também, a Reitoria 
da UFRJ apresentou ao Conselho 
Universitário a proposta da peça 
orçamentária para o exercício de 
2017, expondo, em cores nítidas, as 
enormes dificuldades que a institui-
ção enfrentará com o subfinancia-
mento, somado aos contingencia-
mentos impostos pelo governo. 

Menos que em 2014

A dotação orçamentária previs-
ta na Proposta de Lei Orçamentária 
Anual para a universidade em 2017 
(a PLOA, que ainda não é a defini-
ção da lei propriamente) é de R$ 
417.299.255,00. Embora o MEC até 
aquele momento ainda não tivesse 
estabelecido limites do orçamento 
para a instituição, o montante re-
presentava cerca de R$ 123 milhões 
a menos para a universidade, se 
comparado ao orçamento de 2014. 
Ou seja, a cada ano, enquanto a 
UFRJ cresce na ordem de 2% a 3% 
com o ingresso de novos alunos, seu 
orçamento decresce severamente.

Já as projeções de despesas le-
vantadas para 2017 são da ordem 
de R$ 578.072.059,76, mesmo 
com o esforço da Administração 
Central em racionalizar gastos e 
recuperar receitas. Se tudo se man-
tiver igual (o que será difícil de 
ocorrer com a aprovação da PEC 
55 e com os cortes do governo), o 
déficit previsto para 2017 será de  
R$ 160.842.804,76. Em 2016 o défi-
cit foi de R$ 126.209.325,24. 

Assim, mantidos os limites da 
proposta (PLOA) e considerando o 
que faltou a ser pago em 2016, o 
déficit em 2017 será na verdade de 
R$ 287.052.130,00.

Ao Conselho Universitário, Ro-
berto Leher reiterou a intenção de 
manter gestões junto ao governo 
para que a UFRJ fique “numa con-
dição menos desfavorável e com 
menos insegurança em relação ao 
orçamento”. Ele chamou atenção 
para o decréscimo do financia-

mento desde 2014 (em torno de R$ 
433 milhões) e destacou que com 
a aprovação da PEC 55 isso vai se 
agravar “de forma rápida e acen-
tuada”. 

Faltará o necessário 

para o mínimo

Roberto Gambine, pró-reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento, 
ratificou o crônico subfinancia-
mento: “A gente não recebe o ne-
cessário para dar conta dos nossos 
compromissos, inclusive com ges-
tões da Reitoria sobre as contas, o 
que reduziu o déficit de 2016 em 
cerca de R$ 5 milhões”.

Segundo Gambine, a situação 
de vulnerabilidade é tão grande a 
ponto de se prever para o final de 
2017 um imenso déficit de R$ 270 
milhões – ou seja, além do défi-
cit de 2016, deve ser contabilizado 
uma enorme diferença entre o pre-
visto e os gastos reais.  “Uma bom-
ba que pode explodir a qualquer 
momento e que pode inviabilizar 
nossos serviços”, alertou. 

Opiniões 

Para alguns docentes conse-
lheiros, são necessárias medidas 
administrativas e de racionalização 

de gastos para enfrentar o proble-
ma. Outros, manifestaram preo-
cupação com a diferença enorme 
entre os recursos necessários para 
viabilização da UFRJ em 2017 e o 
que o governo prevê enviar. Mas, 
ao final do debate, concluíram que 
se o Congresso Nacional estabele-
ce que a universidade vale apenas  
R$ 417 milhões (quando as neces-
sidades somam R$ 578 milhões), 
cabe à Administração Central ado-
tar medidas drásticas de contenção 
de despesas e pensar bem em como 
gastar os R$ 417 milhões. 

Depois de ouvir com atenção os 
professores, o representante técnico-
-administrativo Esteban Crescente 
se disse “impressionado com algu-
mas atitudes de parte do povo brasi-
leiro, que, mesmo quando querem 
tirar algo deles, tem sempre vontade 
de ajudar e de dar um jeito para o 
corte na própria carne, dizendo: 
vou dar um jeito porque está muito 
complicado”. 

No caso da UFRJ, afirmou Es-
teban, o que se deve questionar é a 
política monetária, a taxa de juros, 
as ações do Ministério da Fazenda, 
a política que beneficia rentistas, 
donos de fundos de pensão, ban-
queiros, retirando recursos da uni-

versidade. 
“Eles fazem o que fazem e 

botam a faca no nosso pescoço”, 
acrescentou, lembrando da atu-
ação aguerrida dos movimentos 
de luta de todos os segmentos em 
defesa da universidade e contra os 
ataques do governo. 

Esteban aproveitou a oportu-
nidade para denunciar a situação 
precária de terceirizados dentro 
da UFRJ: “Precisamos de mais 
recursos, mas temos que dizer a 
que ponto chegou a terceirização 
dos serviços na universidade. Há 
trabalhadores sendo desempre-
gados e gente sem 13º salário, 
enquanto pagamos o lucro dos 
empresários”.  

“Acho justo diminuir o consu-
mo de energia. Mas é preciso um 
esforço coletivo, apresentar nossas 
demandas e lutar para que a uni-
versidade não pare de produzir; 
dialogar com a população, pôr (o 
problema) para a fora, para que 
pensem duas vezes antes de arran-
car nossa carne e transferir as con-
sequências nefastas para a popula-
ção”, concluiu.

A conselheira docente Cristiana 
Miranda propôs que, além desse or-
çamento que prevê o estritamente 

necessário para a UFRJ funcionar, 
seja feito outro com o que de fato 
a universidade necessita para se 
manter como a maior universidade 
pública do país. “Quanto custa de 
fato a UFRJ para assumir-se como 
a universidade de qualidade que é?”

Moção por mais recursos

A Comissão de Desenvolvimento 
responsável pela análise da propos-
ta orçamentária – embora tenha 
tecido algumas sugestões, como o 
redimensionamento de gastos, o di-
mensionamento das atividades bási-
cas e o planejamento cauteloso para 
evitar o aumento do déficit – deu 
parecer favorável a ela, que, por fim, 
foi aprovada com três abstenções. 

Mas em seguida foi unânime 
a aprovação da moção em que o 
Conselho Universitário apresenta 
as grandes dimensões da UFRJ na 
oferta de cursos e vagas na gradua-
ção e na pós-graduação, na pesqui-
sa e na extensão – com mais de 68 
mil alunos de graduação, com um 
crescimento anual de 3% –, instan-
do o governo federal e o Congresso 
Nacional a revisarem o orçamento 
disponível para a UFRJ na PLOA, 
que é muito abaixo do mínimo ne-
cessário para seu funcionamento. 

ESTEBAN Crescente ROBERTO Gambine ROBERTO Leher

Fotos: Renan Silva
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DESACATO À NAÇÃO

Seria irônico se não fosse 
trágico que a proposta de 
emenda constitucional 55 – 

a PEC do Fim do Mundo – tenha 
sido aprovada no mesmo dia em 
que foi promulgado o Ato Institu-
cional nº 5, de 13 de dezembro de 
1968. Foram 53 os senadores que 
aprovaram a PEC que limita os 
investimentos públicos durante 20 
anos, principalmente em saúde e 
educação. 

Somente 16 senadores votaram 
contra ao “AI-5 da Cidadania”, 
conforme muitos têm chamado 
a PEC 55, pelos estragos que ela 
promoverá na sociedade brasileira 
e pela forma parcial como foi con-
duzido o processo dessa proposta 
antipovo pelos Três Poderes da 
Nação.

Temor das manifestações
Para facilitar a aprovação, o 

Congresso foi isolado num períme-
tro de 10 quilômetros, mas mesmo 
com essa precaução a manifesta-
ção contra a PEC 55 organizada 
pelo movimento OcupaBrasília 
– que reuniu servidores públicos 
de diversas categorias, professores, 
técnicos-administrativos em edu-
cação, estudantes e movimentos 
populares – foi impedida de sair 
da frente do Museu da República, 
local de concentração.  

Os manifestantes foram cerca-
dos por soldados da Polícia Militar 

País está nas mãos de especuladores
A aprovação da PEC 55 pelo Senado com a ajuda do STF sinaliza que o país não é mais dos 

cidadãos brasileiros. Mas o povo nas ruas exige Diretas, já! e Fora, Temer e todos os golpistas!  

a pé, e logo chegou o reforço 
da cavalaria e da força tática. 
Quando as pessoas conseguiram 
caminhar em direção à Esplanada 
dos Ministérios, foram atacadas 
com bombas de gás lacrimogêneo, 
spray de pimenta, balas de borra-
cha e golpes de cassetetes. A polícia 

O dia 13 de dezembro foi 
marcado por manifestações em 
todo o Brasil contra a PEC 55, 
contra a Medida Provisória 746, 
que trata da reforma do ensino 
médio, e contra a reforma da 
Previdência. Em pelo menos 14 
capitais e diversas cidades do país, 
estudantes, professores, técnicos-
-administrativos e servidores de 
várias categorias foram às ruas.

encurralou os trabalhadores e os 
estudantes no acesso à rodoviária 
do Plano Piloto, transformando 
a área central de Brasília num 
cenário de guerra.

Manobras criminosas 
A votação foi comandada por 

mais um réu no Supremo Tribunal 
Federal (STF), Renan Calheiros 
(PMDB-AL). O presidente do Sena-
do, acusado de desvio de dinheiro 
público, foi mantido pelo próprio 
STF no cargo para poder finalizar 
a aprovação da PEC 55. Renan 
violou a Constituição e o processo 

legislativo ao levar a votação a to-
que de caixa – ele abriu três sessões 
extraordinárias num mesmo dia 
para contar o prazo regimental que 
permitisse a votação da PEC 55. 

O senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) fez questão de registrar 
em plenário que no mesmo 
dia, há 48 anos, em que o AI-5 
suspendeu as garantias consti-
tucionais dos brasileiros a PEC 
55 “decretava a morte da Cons-
tituição Cidadã do dr. Ulysses 
Guimarães”, que buscava pôr 
fim ao período obscuro aberto 
em 1964 e escancarado em 1968. 
Lindbergh foi o único senador do 
Rio a votar contra a PEC. Romário 
(PSB) e Marcelo Crivella (PRB) 
preferiram se ausentar.

  A consequência da apro-
vação da PEC, promulgada na 
mesma semana da votação, é 
uma redução significativa dos 
investimentos em saúde e edu-
cação. O impacto maior será 
sentido pela parcela mais pobre 
da população. Quem vai lucrar 
com a PEC é a iniciativa privada. 
O sacrifício imposto à população 
é desmedido, pois, ao conge-
lar os investimentos públicos, 
caminha-se para o desmantela-
mento do conjunto de políticas 
que permitiu a ascensão social 
de milhões de brasileiros. Os 
trabalhadores do serviço público 
terão seus salários congelados.

Rio pede diretas já!
No Rio de Janeiro, a mani-

festação foi no fim da tarde, com 
concentração na Candelária e 
passeata até a Assembleia Legisla-
tiva (Alerj). As palavras de ordem 
foram Fora, Temer! e Diretas, já! 
Representantes dos movimentos 
dos servidores, dos estudantes e 
das Frentes Povo sem Medo e Brasil 
Popular anunciaram que a saída 
para reverter a onda conservadora 

e os retrocessos que vêm sendo 
impostos pelo golpista Temer, ile-
gítimo para ocupar a presidência, 
é a realização de uma campanha 
pedindo eleições diretas. 

Com os trabalhadores, os 
estudantes deram o tom da 
manifestação pela Avenida Rio 
Branco. Durante todo o trajeto, 
puxaram vários jograis, tendo o 
reforço da bateria do movimento 
Levante Popular da Juventude: 
“Nosso movimento unificou: é 
estudante junto com trabalhador”, 

“Ocupar, resistir, até o Temer 
cair”, “Recua direita, recua, é 
o poder popular que tá na rua”. 
Ao chegarem à altura da Rua da 
Assembleia, onde fica o escritório 
da mulher do ex-governador 
Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, 
os manifestantes deram uma 
solene vaia. E chegando à Alerj, 
protestaram contra o governo 
estadual gritando Fora, Pezão! 
Continuaram com os jograis, e 
terminaram a manifestação por 
volta das 19h.

CATEGORIA faz a diferença na manifestação no Centro da Cidade contra o golpe dos golpistas 

Fotos: Renan Silva
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UMA CATEGORIA QUE SEMPRE FAZ A DIFERENÇA NA DEFESA DE DIREITOS

Mais de 70 dias de lutas
A greve de ocupação dos técnicos-administrativos em educação foi fortalecida com o movimento 

Ocupa dos estudantes, na UFRJ e na maior parte das Ifes pelo país afora

Os técnicos-administrativos em educação das instituições federais de 
ensino superior (Ifes) foi a primeira categoria a sair em greve contra a PEC 
55 (ex-241), honrando sua tradição de sempre estar na linha de frente nas 
lutas dos trabalhadores brasileiros. O movimento começou com a adesão de 
24 Ifes, mas em dezembro já eram 53. A greve de ocupação também foi em 
defesa da educação, da universidade pública e pelo cumprimento integral 
do acordo conquistado na última campanha salarial, depois de cem dias 
de greve. 

Na UFRJ, a categoria aprovou a greve na assembleia do dia 25 de ou-
tubro, no auditório do Centro de Tecnologia (CT), mas o movimento só 
foi deflagrado no dia 31 de outubro. A decisão sobre a greve foi informada 
pela direção do Sintufrj ao Conselho Universitário, que aprovou moção de 
apoio à luta e contra a PEC 55. Foram 76 dias (mês de novembro e parte de 
dezembro) de realização de ações de mobilizações dentro dos campi e nas 
ruas do Centro do Rio.  

O primeiro dia de greve, 31 de outubro, foi marcado por ato, pela ma-
nhã, no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN). O Coman-
do Local de Greve (CLG/Sintufrj) foi instalado à tarde no Espaço Cultural 
com a presença de 60 companheiros. Nesse momento, a PEC já havia sido 
aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e tramitava no Senado, 
onde recebeu o número 55. Mas em todo o país cresciam as mobilizações 
contra a medida, com a ocupação, pelos estudantes, de mil escolas e mais 
de 100 campi universitários. 

Já no segundo dia de greve, 1º de novembro, a categoria lotou o auditó-
rio do Centro de Tecnologia e saiu em passeata pelos corredores da unidade.  
Com uma semana de greve, a mobilização cresceu com assembleias cheias 
e realização de diversas reuniões por local de trabalho e atividades lideradas 
pelo CLG/Sintufrj.  

Os estudantes da UFRJ aderiram ao movimento Ocupa e deliberaram, 
em assembleia geral no dia 4 de novembro, nos pilotis da Reitoria, ocupar 
o prédio da Administração Central a partir de 7 de novembro. A decisão dos 
alunos de vários cursos de graduação da universidade, sob a liderança do 
DCE Mário Prata, também foi em apoio à luta dos técnicos-administrativos 
em educação. 

A agitação na UFRJ prossegue no dia 8 de novembro com o barulhaço 
promovido pelo CLG no Centro de Ciências da Saúde (CCS), que se esten-
deu ao terminal do BRT. Os grevistas conversaram com os passageiros dos 
ônibus sobre as razões da greve e distribuíram panfletos explicativos sobre 
as consequências da PEC 55 para a população do país. Esse foi o terceiro ato 
de massa realizado no campus da Cidade Universitária desde a deflagração 
da greve. Nos dias 9 e 10 de novembro, o CLG foi às ruas fazer corpo a corpo 
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UMA CATEGORIA QUE SEMPRE FAZ A DIFERENÇA NA DEFESA DE DIREITOS
Fotos: Renan Silva

Mais de 70 dias de lutas
A greve de ocupação dos técnicos-administrativos em educação foi fortalecida com o movimento 

Ocupa dos estudantes, na UFRJ e na maior parte das Ifes pelo país afora

com os pedestres – no dia 9, na Praça das Nações, em Bonsucesso, e, no dia 
10, na Praça da Liberdade, em Nova Iguaçu. 

Ainda no dia 10 de novembro, a categoria foi ao Conselho Universitário 
reivindicar apoio contra a ameaça de corte de ponto feita pelo governo. E, 
no Dia Nacional de Greve, Paralisações e Protestos (11 de novembro), a ca-
tegoria se somou ao protesto com mais de 30 mil pessoas no Centro do Rio. 

Já no dia 16 de novembro, o barulhaço foi no Palácio Universitário, na 
Praia Vermelha. Pela manhã, a categoria em luta realizou ato, e, à tarde, 
foi mais uma vez às ruas, dessa vez para apoiar o ato dos servidores públicos 
estaduais contra o pacote arbitrário do governador Pezão. O ato foi reprimi-
do com violência. 

Além dos barulhaços, houve outros tipos de atividades, como debates. 
No dia 17 de novembro, por iniciativa da categoria, no Fórum de Ciência e 
Cultura, foi realizado o debate “Desconstruindo a PEC 55: quem paga pelo 
ajuste?”, com os professores Luiz Carlos Padro e Carlos Pinkusfed Bastos, no 
Salão Pedro Calmon. Cerca de 80 pessoas participaram. 

No dia 22 de novembro, o CLG realizou assembleia-ato na Faculdade 
Nacional de Direito (FND). Em seguida, a categoria saiu em passeata até o 
Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas – uma ho-
menagem dos técnicos-administrativos em educação ao líder do Quilombo 
dos Palmares no mês em que se celebra o Dia Nacional da Consciência 
Negra (20 de novembro).  

A luta em defesa de direitos e contra a PEC 55 foi fortalecida com mais 
um Dia Nacional de Greve, Paralisações e Protestos, em 25 de novembro. O 
CLG realizou, em frente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 
ato em defesa da saúde e da educação públicas. O protesto contou com a 
participação dos estudantes do movimento OcupaUFRJ. 

Caravaneiros de todo o país, a maioria trabalhadores da área de edu-
cação, estudantes e lutadores do movimento social de todos os cantos do 
país, ocuparam Brasília no dia 29 de novembro. Enquanto cerca de 50 mil 
manifestantes eram duramente reprimidos pelas forças policiais nas ruas 
e praças próximas ao Congresso Nacional, lá dentro os senadores aliados 
do governo golpista bebiam champanhe enquanto aguardavam a hora de 
votar, em primeiro turno no plenário, a PEC 55. O projeto de emenda consti-
tucional que congela por 20 anos os investimentos em políticas públicas, in-
cluindo saúde e educação, foi aprovado por 61 votos a 14. Os trabalhadores 
e estudantes da UFRJ fizeram a diferença em número e disposição de luta. 

No dia 7 de dezembro, os estudantes que lideram o movimento  
OcupaUFRJ, com o apoio do Sintufrj e com a participação de integrantes do 
CLG da categoria, agitaram o Fundão. Por mais de uma hora o trânsito foi 
interrompido no campus em direção à Linha Vermelha.   
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GOLPE

STF retira direitos e antecipa reforma trabalhista
De acordo com 

o Departamento 

Intersindical 

de Assessoria 

Parlamentar 

(Diap), o 

Supremo 

Tribunal Federal 

(STF) adotou 

medidas que 

anteciparam 

a reforma 

trabalhista 

do governo 

golpista de 

Michel Temer, as 

quais retiraram 

direitos dos 

trabalhadores. 

“A Corte, com 

seu ativismo 

político e 

legiferante, 

avança sobre 

direitos 

trabalhistas e 

desequilibra 

ainda mais as 

relações de 

trabalho no 

Brasil”, aponta 

o diretor de 

Documentação 

do Diap, Antônio 

Queiroz. “Parece 

haver uma 

orquestração 

contra os 

trabalhadores”, 

acrescenta.

A flexibilização imposta pelo Supremo:

Ultratividade, direito de 
greve e desaposentadoria – 
As mais recentes medidas tratam 
de direitos relevantes, como o de 
greve do servidor, que, se o fizer, 
será punido com corte de ponto, 
mesmo que seja para defender, por 
exemplo, o direito ao salário, se 
este estiver atrasado. A decisão foi 
tomada no dia 27 de outubro. Por 
liminar, o princípio da ultrativida-
de dos acordos e convenções cole-
tivas de trabalho, contidos no en-
tendimento do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), por meio da 
Súmula 277, foi cancelado, assim 
como o direito à desaposentadoria.

A partir do fim da ultrativi-
dade, decisão tomada no dia 15 
de outubro, os sindicatos perde-
ram a prerrogativa de negociar 
novo acordo ou convenção sob 
a vigência do anterior, o que 
representa retrocesso para os 
trabalhadores, que poderão ter 
direitos vulnerados.

No dia 26 de outubro, o STF 
decidiu considerar ilegal a desapo-
sentadoria ou desaposentação, que 
é a possibilidade de o aposentado 
pedir a revisão do benefício por ter 
voltado a trabalhar e a contribuir 
para a Previdência Social.

Precarização da Justiça do 
Trabalho – Houve uma drástica 
supressão, na Lei Orçamentária de 
2016, de cerca de 30% das verbas de 
custeio e de 90% dos recursos desti-
nados a investimentos na Justiça do 
Trabalho. O responsável por isso foi 
o então relator-geral da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, o deputado 
licenciado Ricardo Barros (PP-PR). 
Esta decisão precarizou, sobremo-
do, as cortes trabalhistas regionais 
Brasil afora.

As associações da Justiça do 

Trabalho foram ao Supremo sus-
tentar a ilegalidade do corte que 
precarizou o serviço prestado. O 
relator do caso, ministro Luiz Fux, 
negou o pedido ao sustentar que 
não era função do Judiciário in-
terferir na questão. Fux foi segui-
do pelos ministros Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia, Gilmar Mendes 
e Marco Aurélio. Divergiram os 
ministros Celso de Mello, Ricardo 
Lewandowski e Rosa Weber.

A magistrada do Trabalho 
Valdete Souto Severo lamentou a 
decisão: “A Justiça do Trabalho é o 
ambiente em que as normas fun-
damentais de proteção ao trabalho 
encontram espaço para serem 
exigidas, para serem respeitadas. 
Suprimir esse espaço – é disso que 
se trata, e é essa a consequência 
do corte de orçamento chancelado 
pelo STF – é retirar dos trabalha-
dores a possibilidade de exercício 
de sua cidadania, de exigência do 
respeito às normas constitucio-
nais”.

Prescrição quinquenal de 
FGTS – Em novembro de 2014, o 
plenário do STF declarou a in-
constitucionalidade das normas 
que previam prazo prescricional 
de 30 anos para ações relativas a 
valores não depositados no Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). O entendimento foi que o 
“FGTS está expressamente defini-
do na Constituição da República 
(artigo 7º, inciso III) como direito 
dos trabalhadores urbanos e rurais 
e, portanto, deve se sujeitar à pres-
crição trabalhista, de cinco anos”.

O relator, ministro Gilmar 
Mendes, assinalou que o artigo 7º, 
inciso III, da Constituição prevê o 
FGTS como um direito dos traba-

lhadores urbanos e rurais, e que o 
inciso XXIX fixa a prescrição quin-
quenal para os créditos resultantes 
das relações de trabalho. Assim, se 
a Constituição regula a matéria, a 
lei ordinária não poderia tratar o 
tema de outra forma. O direito dos 
trabalhadores foi usado como ar-
gumento para retirar direito deles 
próprios.

Permissão para contrata-
ção de OSs na Administração 
Pública – Em abril de 2015, o 
STF decidiu confirmar a possibili-
dade de que as entidades privadas 
conhecidas como organizações so-
ciais (OSs) possam prestar serviços 
públicos nas áreas de ensino, pes-
quisa científica, desenvolvimento 
tecnológico, meio ambiente, cul-
tura e saúde.

As OSs são entidades privadas 
sem fins lucrativos que recebem 
benefícios do Poder Público para 
gerir alguns setores de interesse 
social. Na teoria, deveriam exercer 
funções sociais em troca de isen-
ções fiscais. Na prática, funcio-
nam como empresas privadas que 
se aproveitam desses benefícios. 
Driblam processos burocráticos, 
como a seleção de empresas e a 
contratação de profissionais, ter-
ceirizando o serviço dos governos 
e precarizando as condições traba-
lhistas de funcionários que deve-
riam ser públicos.

A decisão, portanto, admitiu a 
terceirização no serviço público. O 
nome, contudo, não ficou como 
terceirização, mas como prestação 
de serviços por meio de OSs.

PDV com quitação geral 
– O pleno do STF decidiu, em 
abril de 2015, que, nos planos de 
dispensa incentivada (PDI) ou 
voluntária (PDV), é válida a cláu-

sula que confere quitação ampla 
e irrestrita de todas as parcelas 
decorrentes do contrato de empre-
go, desde que esse item conste de 
Acordo Coletivo de Trabalho e dos 
demais instrumentos assinados 
pelo empregado.

A decisão reformou o entendi-
mento do TST no sentido de que os 
direitos trabalhistas são indispo-
níveis e irrenunciáveis e, assim, a 
quitação somente libera o empre-
gador das parcelas especificadas 
no recibo, como prevê o artigo 
477, parágrafo 2º, da CLT.

Negociado sobre a lei – A 
decisão acima apenas antecipou 
que o “Guardião da Constituição” 
determinaria que um acordo cole-
tivo firmado entre sindicato e em-
presa prevalecesse sobre uma regra 
da legislação trabalhista, a CLT.

Assim, decisão publicada no 
dia 13 de setembro deste ano, do 
ministro Teori Zavascki, refor-
mou acordão do TST, que havia 
derrubado acordo coletivo por 
entender que os termos acordados 
iriam contra regras previstas na 
CLT. Para a Corte do Trabalho, a 
supressão da verba atenta contra 
os preceitos constitucionais de ga-
rantia às condições mínimas de 
proteção ao trabalho.

Diante de tais fatos, o mo-
vimento sindical e a sociedade 
precisam atuar para reverter al-
gumas destas decisões, de modo a 
resgatar os direitos suprimidos. E, 
ainda, precisa dialogar mais com 
a Suprema Corte para evitar que 
esses movimentos perpetrados pelo 
mercado/capital cheguem sem 
que sejam detectados para impedir 
que prosperem, como aconteceu 
com a decisão sobre a regra da ul-
tratividade, por exemplo.
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RETROSPECTIVA

UFRJ enfrenta dificuldades
A UFRJ começou o ano de 2016 

sabendo que não teria dinheiro 
para cobrir todas as despesas. O 
déficit chegou a mais de R$ 53 
milhões. Em dezembro, antevendo 
as dificuldades que a instituição 
teria pela frente, é lançada a cam-
panha em defesa das universidades 
públicas pelas entidades Sintufrj, 
Adufrj, Associação dos Trabalhado-
res Terceirizados da UFRJ (Attufrj), 
DCE Mário Prata, Associação dos 
Pós-Graduandos (APG) e a direção 
do Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS). 

Para piorar a situação da ins-
tituição, no dia 3 de outubro um 
incêndio de grandes proporções 
destruiu parte do 8º andar do prédio 
da Reitoria – onde funcionavam o 
coração da Administração Central 
da UFRJ, a Escola de Belas Artes e a 
Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo (FAU). A comunidade universi-
tária manifestou solidariedade num 
abraço simbólico à Reitoria.  

Em 2017 as lutas serão redobradas
Reação ao golpe
Em marco, a Frente Brasil 

Popular, integrada pelas centrais 
sindicais CUT e CTB, sindicatos, 
partidos progressistas e movimen-
tos sociais, iniciou reação contra 
o golpe midiático-judicial que 
objetivava inviabilizar o projeto 
político que tirou milhões da 
pobreza. A assembleia geral do 
Sintufrj, no dia 17 de março, 
aprovou posição frente à tentativa 
de golpe da direita e se posicionou 
contrária ao impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff. 

No dia 18 de março, na 
Praça Quinze, 10 mil pessoas se 
reuniram para enfrentar o golpe 
da direita em curso. A categoria 
esteve presente, e o coordenador 
do Departamento da Juventude do 
Sintufrj Esteban Crescente falou 
em nome da entidade. Houve 
protestos em todos os estados, e 
as bandeiras vermelhas tomaram 
conta das ruas. 

No dia 31 de março, aniver-

sário do golpe militar de 1964, 
houve nova jornada de protestos 
sob o lema “Golpe nunca mais”. 
As manifestações, que ocorreram 
também em 16 países, foram em 
todas as capitais brasileiras, co-
brindo todo o Brasil de vermelho 
e reunindo mais gente que as 
realizadas no dia 18 de março. 
No Rio, a manifestação no Largo 
da Carioca reuniu cerca de 50 mil 
pessoas. 

Ato pela democracia foi pro-
movido pela Faculdade Nacional 
de Direito no dia 29 de março, e no 
dia 6 de abril a UFRJ lidera ato em 
defesa dos direitos sociais, políticos 
e democráticos, no Largo de São 
Francisco, em frente ao IFCS. 

O dia do golpe, 17 de abril: 
deputados de um total de 513 vo-
taram pela abertura do processo 
de impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff. A resposta foi 
uma jornada de lutas populares 
nas ruas. No dia 12 de maio 
Dilma foi afastada.  

 

Milhares de pessoas foram às ruas nos pri-
meiros meses de 2016 na tentativa de impedir o 
golpe armado pelos parlamentares no Congresso 
Nacional de direita e conservadores, com o apoio 
do Judiciário e da mídia. As manifestações redo-
braram depois que o corrupto e golpista Michel 
Temer assumiu o poder central no país, porque 
as medidas antipovo, como a PEC 241 (depois 
55) contra a Constituição Cidadã de 1988, foram 
enviadas à Câmara e, em seguida, ao Senado. 
Como na época da ditadura militar, a repressão 
aos protestos e manifestações deixou um saldo 
de centenas de feridos, a maioria estudantes, que 
lutaram juntos com os trabalhadores em defesa 
de direitos. 

Os técnicos-administrativos em educação da 
base da Fasubra realizaram mais de dois meses 
de greve de ocupação contra a PEC 55 e pelo Fora, 
Temer! Na UFRJ, o movimento foi deflagrado no 
dia 31 de outubro. Perdemos para os golpistas, 
que conseguiram aprovar 20 anos de congela-
mento nos investimentos em políticas públicas e 
no serviço público, decretando o recrudescimento 
na precarização da saúde e educação públicas. 
Mas em meio a tanta desolação fomos vitoriosos 
na nossa luta interna pela eleição da nossa repre-
sentação nos órgãos colegiados da universidade, 
depois de mais de um ano sem ocuparmos nossas 
bancadas no Consuni, CEG e CEPG.

E 2017 começa com novas lutas. Desta vez 
vamos nos unir a todos os segmentos da socie-
dade para barrar a reforma da Previdência dos 
golpistas em favor dos planos de aposentadoria 
privados. A proposta de Michel Temer impõe aos 
brasileiros 49 anos de contribuição previdenciá-
ria para obter, aos 70 anos, o benefício integral. 
Em seguida, vem a reforma trabalhista com 
o propósito de caçar os direitos que ainda nos 
restaram. A rua nos espera, companheiros!

Fotos: Renan Silva
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Lutas locais
Eleição para os órgãos cole-

giados – Em fevereiro, o Sintufrj 
voltou à carga reivindicando o 
desfecho do processo eleitoral da 
bancada técnico-administrativa 
para os órgãos colegiados que 
fora interrompido por denúncias 
de uma das chapas concorrentes. 
Os representantes das chapas se 
reúnem com a comissão eleitoral 
no dia 15. E, no dia 17, o Sintufrj 
encaminha documento à comissão 
eleitoral relatando o trabalho reali-
zado durante o processo de eleição 
e externando preocupação quanto 
ao desfecho do pleito. 

No Dia Nacional de Luta, 24 
de fevereiro, o Sintufrj cobrou no 
Consuni atendimento à pauta de 
reivindicações interna da categoria 
e abertura das urnas da eleição dos 
técnicos-administrativos para os 
órgãos colegiados. Um mês depois, 
no dia 24 de março, o coordenador-
-geral do Sintufrj Francisco de Assis 
denunciou na sessão do Consuni 
que estava completando um ano 
sem que a categoria tomasse parte 
nas decisões sobre a universidade.  

Em abril, no dia 14, houve 
nova cobrança no Consuni. O 
reitor Roberto Leher disse que a 
Reitoria decidiu anular o processo 
eleitoral e convocar novas eleições. 
O coordenador-geral do Sintufrj 
registrou a insatisfação da enti-
dade – pois em três assembleias 
a categoria havia se manifestado 
a favor da contagem dos votos – e 
pediu autonomia para realizar a 
eleição.  

Nos dias 27, 28 e 29 de setem-
bro ocorreram as novas eleições 
para a composição das bancadas 

dos técnicos-administrativos aos 
órgãos superiores da universidade. 

Preparação para o XI Con-
sintufrj – Para o XI Congresso do 
Sintufrj foram realizadas dezenas 
de reuniões de unidade nos meses 
de abril e maio. 

No dia 27 abril, estudantes e 
trabalhadoras da UFRJ realizam 
manifestação contra a violência 
à mulher. 

Igualdade de tratamento – 
Em julho, a categoria reivindicou 
tratamento igualitário em relação 
ao recesso acadêmico durante a 
Olimpíada. As atividades acadê-
micas foram suspensas durante 
os jogos, mas as administrativas 
haviam sido mantidas. Assembleia 
geral da categoria decidiu, no dia 
21 de julho, pela paralisação da 
categoria no recesso olímpico, 
decisão essa que contou com a 
adesão dos trabalhadores do cam-
pus UFRJ-Macaé. A mobilização 
obrigou a Reitoria a rever o seu 
calendário de recesso excludente. 

Luto – Em julho, o estudante 
da UFRJ Diego Vieira Machado foi 
assassinado dentro do Fundão. 
Sua morte provocou a realização 
de uma plenária institucional que 
discutiu a violência nos campi da 
universidade. O Jornal do Sintufrj 
apontou o sucateamento da Di-
visão de Vigilância da UFRJ. No 
dia 11 de julho, a comunidade 
universitária realizou, no hall da 
Reitoria, ato contra a intolerância.  

Sintae – Sintufrj participa da 4ª 
edição do Seminário de Integração 
dos Técnicos-Administrativos em 
Educação da UFRJ (Sintae) entre 
os dias 12 e 16 de setembro, no 
auditório Horácio Macedo (CCMN). 

Unidade na luta – Ato conjun-
to da Adufrj, Sintufrj, DCE Mário 
Prata e Attufrj marcou, no dia 29 
de setembro, o lançamento da 
campanha Brasil 2036 – contra 
a aprovação da então PEC 241 
(depois 55). 

OcupaUFRJ – Os estudantes da 
UFRJ se somaram ao movimento 
Ocupa e decidiram, em assem-
bleia, ocupar o prédio da Reitoria 
a partir de 7 de novembro. Assem-
bleias estudantis locais já haviam 
aprovado ocupações no IFCS, Praia 
Vermelha, Faculdade Nacional de 
Direito e Nupem (Macaé). 

Mobilizações e 
ações sindicais 
Fasubra – Em fevereiro a Fa-

subra iniciou mobilização contra 
a política do governo Temer para 
retirar os direitos dos trabalhado-
res. No Dia Nacional de Luta, 24 
de fevereiro, o Sintufrj promoveu 
a Pedalada Sindical, uma passeata 
de bicicletas que percorreu as prin-
cipais vias da Cidade Universitária, 
na Ilha do Fundão. O mote na UFRJ 
foi em defesa dos HUs e contra a 
reforma da Previdência. 

Ato-show no dia 29 de abril, nos 
Arcos da Lapa, foi realizado pelas 
centrais sindicais CUT e CTB, Fren-
te Brasil Popular e movimentos 
sociais e estudantil. O ato iniciou 
a campanha pelo Fora, Temer! 

Deliberações do XI Consin-
tufrj – Realizado nos dias 9, 10 e 
11 de junho em Miguel Pereira, o 
congresso reuniu 132 delegados, 
que aprovaram a participação da 
categoria nas lutas gerais, definiu a 
posição do Sintufrj pela campanha 
Fora, Temer! e aprovou algumas 

mudanças no estatuto da entidade, 
como, por exemplo: a partir da 
próxima eleição, a composição 
para a direção do Sindicato será 
de no mínimo 50% de mulheres.  

Plenária da Fasubra, realizada 
nos dias 19 e 20 de junho, aprovou 
também o Fora, Temer! 

Protestos – Entidades da co-
munidade universitária se unem 
no ato “Vamos dar as mãos” e 
abraçam o Centro de Tecnologia 
em protesto à extinção do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e aos projetos de cortes 
de verba para a educação pública. 

Ato em defesa da educação pú-
blica foi realizado dia 29 de junho, 
em Brasília. E no dia 13 de julho foi 
lançada no Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS) a Frente 
Nacional contra o Projeto Escola 
sem Partido. No dia 5 de agosto, na 
Praia de Copacabana, movimentos 
se unem para protestar contra o 
governo golpista Temer e a reali-
zação da Olimpíada. Nesse mesmo 
mês, multidões foram às ruas do 
país reivindicar o Fora, Temer! 
e em defesa de direitos sociais e 
trabalhistas. Delegação do Sintufrj 
foi a Brasília para participar das 
mobilizações contra o PLP 257 e 
a então PEC 241 (PEC 55).

No dia 29 de agosto, atos pelo 
Fora, Temer! pipocaram pelo país. 
No Rio, houve passeata da Can-
delária à Assembleia Legislativa. 
Daí em diante, as manifestações 
se intensificaram. A violência 
contra os manifestantes por parte 
do aparato policial aumentava a 
cada dia.  

Em setembro, caravanas de 
todo o país acamparam em 

Brasília nos dias 12 e 13. No Rio, 
houve escracho na porta do jornal 
O Globo no dia 14. 

Categoria nas ruas – Em 
22 de setembro, os técnicos-ad-
ministrativos da UFRJ saíram do 
IFCS em passeata até a Candelária 
para participar do Dia Nacional 
de Paralisação. As manifestações 
contra Temer e contra a PEC 55 
passaram a ser realizadas em 
conjunto pelas centrais sindicais e 
pelas Frentes Brasil Popular, Povo 
sem Medo e Esquerda Socialista. 
Na UFRJ, as entidades da comu-
nidade universitária – Sintufrj, 
Adufrj, DCE Mário Prata, APG e 
Attufrj – se uniram nas ações de 
protesto. 

Faltando três votações no Con-
gresso, técnicos-administrativos 
em educação, professores, estu-
dantes e terceirizados ampliam a 
mobilização na UFRJ contra a PEC 
55, realizando atos no Fundão e 
na Praia Vermelha. No dia 10 de 
outubro, a PEC foi aprovada em 
primeiro turno na Câmara dos 
Deputados. No dia 17, milhares 
de pessoas ocuparam o Centro do 
Rio, e a manifestação foi reprimida 
com violência. Categoria parou 
nos dias 24 e 25 de outubro contra 
a PEC. 

Vigilantes – Em novembro, de 
7 a 12, o Sintufrj e a Pró-Reitoria 
de Planejamento e Desenvol-
vimento foram os anfitriões do 
XXV Seminário Nacional de Se-
gurança das Instituições Públicas 
de Ensino Superior (Ipes). Os 
vigilantes debateram o futuro das 
instituições, suas reivindicações 
e o enfrentamento ao governo 
golpista de Temer. 

Fotos: Renan Silva
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RETROSPECTIVA
Greve contra a PEC
A primeira categoria a sair em 

greve contra a PEC 55 (ex-241) foi 
a dos técnicos-administrativos em 
educação das instituições federais de 
ensino superior (Ifes), que honra-
ram a tradição de sempre estar na 
linha de frente nas lutas dos traba-
lhadores brasileiros. O movimento 
começou com a adesão de 24 Ifes, 
mas em dezembro já eram 53. 

A greve de ocupação também 
foi em defesa da educação, da uni-
versidade pública e pelo cumpri-
mento integral do acordo conquis-
tado na última campanha salarial, 
depois de cem dias de greve. Com 
cerca de 400 presentes, no dia 25 
de outubro a categoria aprova em 
assembleia a deflagração da greve 
por tempo determinado a partir do 
dia 31 contra a aprovação, pelo 
Congresso Nacional, da PEC 241. 

A greve de ocupação dos técni-
cos-administrativos em educação 
foi fortalecida com o movimento 
Ocupa dos estudantes na UFRJ e 
na maior parte das Ifes país afora. 
Centenas de escolas e dezenas de 
universidades foram ocupadas 
contra a aprovação da PEC 55 e 
contra a reforma do ensino médio. 
Mas, no dia 13 de dezembro, a PEC 
foi aprovada em segundo turno 
pelo Senado Federal. 

Foram 76 dias de realização de 
ações de mobilizações dentro dos 
campi, nas ruas do Centro do Rio 
e em Brasília. A greve foi encerrada 
depois da aprovação final da PEC 
55 no Senado Federal, em delibe-
ração de assembleia geral, no dia 
15 de dezembro, nas escadarias do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS).  

Qualidade de vida 
O projeto Saúde na Medida 

Certa, uma parceria bem-sucedida 
do Espaço Saúde Sintufrj com o Ins-
tituto de Nutrição Josué de Castro, 
beneficiou mais de 100 servidores.

 
Gênero
Ao longo do ano o Sintufrj 

promoveu atividades voltadas às 
trabalhadoras, culminando em 
março, em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, que é 
comemorado no dia 8, com a 
realização do debate “O papel da 
mulher na maternidade, no mer-
cado e no movimento sindical”. 

Em novembro, o Sintufrj 
participou da celebração da cam-
panha “16 dias de ativismo”, uma 
mobilização mundial pelo fim 
da violência contra as mulheres. 
Na UFRJ, foi realizado no dia 18 
o seminário “Direitos plurais em 
perspectiva: sexualidade e violên-
cia”, pelo Centro de Referência 
para Mulheres Suely Souza de 
Almeida (CRM) e pelo Centro de 
Referência de Mulheres da Maré 
Carminha Rosa (CRMM). 

Carreira, qualificação
e capacitação
Em 2016, o Sintufrj pôs no-

vamente em debate o aprimora-
mento da carreira (PCCTAE). A 

discussão nas bases foi decidida 
no I Encontro Nacional de Apri-
moramento da Carreira, realizado 
pela Fasubra nos dias 26 e 27 de 
fevereiro.  

No dia 18 de março, os for-
mandos dos primeiros cursos de 
capacitação do Sintufrj receberam 
seus certificados. De abril de 2015 
até março de 2016, o Sindicato 
ofereceu cinco cursos de 40 horas 
aos técnicos-administrativos em 
educação. 

Dez cursos de capacitação fo-
ram criados para dar oportunidade 
à categoria de voltar à sala de aula. 
O Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
foi reestruturado para atender à 
demanda de capacitação. 

Educação 
Em 11 de abril, o Curso Pré-

-Universitário Samora Machel, 
que funciona em parceria com o 
Sintufrj, realizou sua aula inau-
gural, dando início ao ano letivo. 
Foram oferecidas 362 vagas. 

Outra iniciativa bem-sucedida 
do Sintufrj foi o PBase. A primeira 
turma do projeto recebeu, no dia 
22 de setembro, certificado de 
conclusão do curso. O objetivo é 
levar os trabalhadores de volta à 
sala de aula para que concluam 
seus estudos formais e com isso 
melhorem seus rendimentos, 
subindo no PCCTAE. 

Serviços
Logo no início de 2016 o 

Sintufrj disponibilizou aos sindi-
calizados e seus dependentes vários 
serviços destinados à promoção da 
saúde e do bem-estar da categoria 
e seus dependentes, além de cursos, 
inúmeros convênios, atividades de 
lazer e cultura. 

A direção também investiu no 
setor jurídico, que ganhou mais 
eficiência e agilidade com a cria-
ção do Departamento de Gestão 
de Processos. Esse departamento 
é responsável pelo assessoramento 
à direção sindical em questões 
estratégicas, em dar suporte às 
demandas judiciais coletivas e no 
atendimento advocatício diário à 
categoria.

Fotos: Renan Silva

 

         



CONFRATERNIZAÇÃO  

Cerca de duas mil pessoas 
participaram da festa de 
confraternização da cate-

goria organizada pelo Sintufrj 
no dia 16 de dezembro. A reali-
zação do evento é uma tradição 
da entidade, portanto, já entrou 
para o calendário festivo dos 
técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ. 

No amplo salão do Espaço 
Lonier, em Vargem Pequena, a 
categoria se organizou em gru-
pos nas mesas dispostas para o 
almoço coletivo entre amigos e 
companheiros de trabalho. Em 
outro ponto, próximo ao palco, a 
alegria era traduzida nos passos 
de dança ritmados pela música 
para todos os gostos que não 
parava. 

A festa foi aberta pela ban-
da V-Trix, que desfilou um 
repertório dançante e variado, 
ilustrado pela performance dos 
atores-músicos que imitavam 
os intérpretes dos sucessos apre-
sentados. Difícil foi ficar parado. 
Em seguida, o grupo de pagode 
Banda Brasil rememorou suces-
sos como “A poderosa” e “Olha 
pra mim”. Por fim, a bateria da 
Escola de Samba da União da 
Ilha do Governador levantou 
poeira relembrando sambas-
-enredos que ninguém esquece. 
As belas passistas da agremiação 
carnavalesca deixaram muito 
marmanjo babando. 

Somente uma vez as atrações 
musicais foram interrompidas 
pela direção sindical para que 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, em nome de 
todos os coordenadores, agrade-
cesse à categoria o apoio dado à 
entidade durante o ano de 2016 
e para a realização da festa. 

“Agradecemos a vocês que 
sustentam o Sindicato o ano 
todo e que, portanto, pagaram 
por esta festa. Aproveitem bem 
este momento de alegria e 
descontração. E também gosta-
ríamos de lembrar que a nossa 
confraternização continua na 
terça-feira, dia 20 de dezembro, 
na festa da democracia e de luta 
por direitos dos companheiros 
servidores do estado. A assem-
bleia da categoria no dia 15 de 
dezembro aprovou a nossa par-
ticipação nesse ato, em frente à 
Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, na Praça XV”.

Francisco agradeceu a todos 
a presença: 

“Vocês são os atores princi-
pais sempre. Estamos satisfeitos 
com a presença de cada um 
aqui. Como direção, deseja-
mos que tenham uma grande 
confraternização e que este 

“A festa é de vocês” 
momento se traduza em mais 
um passo para a unificação 
da categoria, independente de 
quem esteja à frente da nossa 
entidade de classe ou de quem 
seja oposição. Porque o mo-
mento agora é de muita luta. 
Temos pela frente a reforma da 
Previdência.  

Fomos derrotados com a apro-
vação da PEC 55, que vai afetar 
nossos direitos a partir de 2017, 
por isso, embora estejamos aqui 
comemorando, queremos alertar 
os companheiros de que temos de 
estar mobilizados para os enfren-
tamentos que serão necessários, e 
contamos com cada um de vocês, 
não apenas patrocinando as lutas, 
mas presentes em nossas ações 
contra o governo.”

O coordenador lembrou 
que a organização da festa do 
Sintufrj vem se aprimorando a 
cada edição. “Nesta evolução, 
contamos com a colaboração 
dos nossos funcionários do 
Sindicato que estão presentes 
aqui e também fizeram esta 
festa acontecer”, destacou.

Convidados – Francisco 
informou que a direção convi-
dou para a festa a Adufrj, “que 
esteve com a gente na luta em 
defesa do Hospital Universitário 
e contra a PEC 55, e queremos 
consolidar essa aliança para 
continuarmos fazendo esses en-
frentamentos”; agradeceu aos 
estudantes do OcupaUFRJ, “cujo 
movimento foi fundamental 
para a luta em defesa do serviço 
público e contra a PEC 55”, e 
pediu “uma salva de palmas 
também para os secundaristas 
presentes pelas ocupações das 
escolas em resistência à reforma 
do ensino médio que enfrenta-
ram a ira da polícia, mas não 
“entregaram as armas”. 

“Saudamos também os apo-
sentados, que o ano todo estive-
ram com a gente, e a juventude, 
que está ingressando agora no 
serviço público. Somos uma 
única categoria para defender 
o direito de todos”, lembrou.  

Por fim, agradeceu também 
aos caravaneiros que participam 
de todas as lutas, aos compa-
nheiros da Universidade Federal 
de Juiz de Fora a presença, ao 
coordenador da Fasubra Mozarte 
Simões, a Renato Evaristo, da 
UFFRJ, e aos representantes da 
Associação da Attufrj. 

“Desejamos a todos um bom 
Natal e um ótimo Ano Novo, 
apenas lembrando que 2017 
será de muita luta e de resistên-
cia ao projeto que está aí para 
acabar com o serviço público”, 
concluiu Francisco. 

*Veja todas as fotos da festa no site do Sintufrj e também na edição do Jornal do Sintufrj 1187, que será distribuído no dia 16 de janeiro.  
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