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Categoria vai parar no dia 30 de junho!

Greve geral

A assembleia decidiu pela adesão à greve geral, pela realização de ato radicalizado, 
pela participação na manifestação conjunta com os servidores do estado, no Centro do 
Rio, contra as reformas da Previdência e trabalhista e pelo Fora, Temer! Página 5
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DOIS PONTOS

Penúria do HU é discutida na 
congregação da Medicina

Na congregação da Faculdade de Medi-
cina, dia 14 de junho, o diretor do Hospital 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), Eduardo 
Côrtes, voltou a repetir que “como está, não 
podemos continuar”, referindo-se à crítica si-
tuação financeira da unidade, que já se arras-
ta por vários anos. “Só a recuperação plena 
garantirá o futuro do HU”, alertou. 

Côrtes apresentou detalhadamente a 
execução financeira desde 2013 até 2016. 
Comparou os gastos por leito do HU com o de 
outros hospitais universitários federais, para 
provar que o Clementino Fraga Filho está re-
cebendo menos do que, por exemplo, a UFMG 
e a UFU, que recebem por leito R$ 576 e R$ 
563, respectivamente, contra R$ 330 do HU. 

Ele também comparou o valor por leito de 
cada unidade hospitalar da UFRJ com recur-
sos do Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), 
para demonstrar que, comparativamente, o 
HU vem recebendo menos que a maioria – 
embora os indicadores de produção tenham 
ficado acima da meta nos atendimentos de 
urgência e em quantidade de internações em 
2016.

A Decania do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH) encerrou no dia 21 de junho 
o seminário Revolução Russa com duas mesas 
temáticas, que tiveram a participação, além dos 
debatedores convidados, de estudantes e técnicos-
-administrativos. 

A atividade faz parte da programação da expo-
sição A Revolução em Imagens, iniciada em 3 de 
maio e que se encerra em 28 de junho, tendo ao 
longo de sua realização a presença de professores, 
pesquisadores e especialistas sobre o tema.

Pela manhã, a primeira mesa tratou do tema 
“A revolução e o mundo”; a segunda, na parte 
da tarde, “Perspectivas do socialismo contempo-
râneo”, com o diretor do Instituto Caio Prado Jr. 
(ICP), Edmilson Costa, e o professor de História da 
Universidade Federal Fluminense Demian Melo.

Extraquadro – As dificuldades finan-
ceiras do HU se intensificaram, segundo o 
diretor, devido ao não pagamento dos salários 
dos extraquadro pela Reitoria nos meses de 
outubro a dezembro, em 2016. O diretor da 
Faculdade de Medicina, Roberto Medronho, 
alertou que este ano o mesmo poderá ocorrer, 
conforme foi aventado na plenária de reitores 
e decanos. 

Ele também se queixou do não cumpri-
mento da sentença judicial que indicava a 
substituição dos extraquadro e a reposição de 
pessoal nas vagas por aposentadoria, morte, 
transferência, entre outras situações, para que 
fosse retomada a rotina hospitalar nos moldes 
de 2008.  A falta de pessoal administrativo é 
outro problema sério do HU. “O hospital está 
ficando sem condições de funcionar”, resume 
Côrtes. 

Ebserh – Segundo o diretor, diante de 
tantas dificuldades, a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) tem sido as-
sunto das reuniões no HU. “A gente precisa 
ter essa discussão, precisamos ter caminhos. 
Alguma coisa precisa ser feita”, disse ele.

Avaliações – Para alguns conselheiros, a 

apresentação deixou claro que os caminhos 
(para o HU) estão estreitos, e houve quem 
indagasse: “Qual a estrutura hospitalar que 
restará para a Faculdade de Medicina com a 
possibilidade ainda maior de redução de lei-
tos do HU?”

O coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis manifestou satisfação com a 
retomada do debate sobre os hospitais uni-
versitário pela Faculdade de Medicina e “de 
forma republicana, democrática e fraterna, 
diferentemente de outros momentos, quando 
houve dificuldades para se debater a Ebserh”, 
ressaltou. 

“Quero saudar a postura de Eduardo Côrtes, 
que, além de corajoso, tem sido um gestor que 
se propõe ao debate honesto e respeitoso”, disse 
Assis, acrescentando que também é preciso “fa-
zer o debate sobre a aprovação da PEC 55 (que 
congela por 20 anos os recursos para a saúde e a 
educação), pois é um desastre para o país.”   

Roberto Medronho classificou a reunião 
da congregação como uma sessão histórica, 
e afirmou: “Estamos juntos com o professor 
Eduardo para que possamos lutar por recur-
sos para os hospitais universitários”.

Governo corta 
crédito para a 
população pobre

A Caixa Econômica Federal suspendeu 
novamente as contratações de novas ope-
rações da linha de crédito Pró-Cotista, que 
destina recursos para a aquisição de imóveis 
com juros menores a pessoas que têm conta 
vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Segundo o banco, a suspen-
são foi “em razão do comprometimento total 
do orçamento disponibilizado pelo Conselho 
Curador do FGTS para o exercício de 2017”.

O financiamento já havia sido suspenso 
em maio, também por falta de recursos, mas 
o Ministério das Cidades remanejou R$ 2,54 
bilhões para a linha, e os empréstimos foram 
retomados.

A linha Pró-Cotista pode ser contratada 
por trabalhadores com pelo menos 36 meses 
de vínculo com o FGTS. Também é preciso ter 
saldo na conta do FGTS de pelo menos 10% 
do valor do imóvel e estar trabalhando. A taxa 
de juros é de 8,66% ao ano.

Sarau Integrartes 
na Vila Residencial 

No dia 1º de julho, das 10h às 20h, na 
Praça Central da Vila Residencial, na Cidade 
Universitária, serão realizadas várias ativida-
des culturais promovidas pelo projeto Vila em 
Dança.  Inscreva-se já pelo e-mail projetovila-
emdanca@gmail.com.

Ioga no 
Horto da UFRJ

A Coordenação de Meio Ambiente da Pre-
feitura Universitária oferece a prática de ioga 
gratuitamente, às sextas-feiras, das 11h às 
12h, no próprio Horto. Contato pelo telefone 
3938-9323 (Odicéa).

Debate sobre socialismo
Erratas

 Na matéria “Empresa não paga e ainda 
demite liderança sindical”, publicada na pá-
gina 5 da edição nº 1205 do Jornal do Sintufrj, 
leia-se: 1) A empresa Obra Prima que demitiu 
a terceirizada Terezinha Costa não estava em 
débito com os trabalhadores; 2) A arrecada-
ção de alimentos foi feita no hall da Reitoria 
e não na Faculdade de Letras e 3) O adminis-
trador citado é funcionário da UFRJ e não da 
Obra Prima.   

 E na matéria “Assassinatos no campo, 
com requintes de crueldade, aumentam, mas 
ninguém é preso”, publicada na última pá-
gina da mesma edição, erramos ao informar 
que a cidade de Vilhena fica no estado de Ro-
raima; o correto é Rondônia.  

Baile da Oficina de Dança do Sintufrj
A Oficina de Dança do Sintufrj realizou, no dia 8 de junho, no Espaço Cultural da en-

tidade, mais um baile-treino para os alunos praticarem o aprendizado das aulas. O evento 
foi aberto para toda a categoria visando estimular outros sindicalizados a desenvolver seu 
talento de dançarino.  

O baile foi animado pela banda Ponto de Encontro, que tocou muito samba de gafiei-
ra, soltinho, bolero e forró. Cerca de cem pessoas participaram da atividade. No cardápio, 
além da dança, salgadinhos, caldo de ervilha e cerveja gelada.  

Este foi o primeiro baile do ano organizado pelos professores da Oficina de Dança do 
Sintufrj, que contou com a presença de cerca de 100 pessoas, entre alunos, profissionais do 
Espaço Saúde Sintufrj – onde está instalada a Oficina de Dança –, sindicalizados de várias 
unidades e coordenadores do Sintufrj. No ano passado, a oficina realizou dois bailes. 

Fotos: Renan Silva
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GREVE GERAL!

Por ampla maioria, os téc-
nicos-administrativos em edu-
cação presentes à assembleia 
estatutária, na terça-feira, 20 
de junho, no auditório B do 
Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), aprovaram as contas 
dos exercícios de 2015 e 2016 
da atual gestão sindical. Quatro 
servidores votaram contra e seis 
se abstiveram. 

A prestação de contas do 
mandato sindical que chega ao 
fim (2015-2017) é uma deter-
minação do Estatuto do Sintufrj. 
Por conta disso, antes da assem-
bleia estatutária, foram realiza-
das quatro audiências públicas 
em quatro campi (Fundão, Praia 
Vermelha, Faculdade Nacional 
de Direito e UFRJ-Macaé).

Além disso, a edição especial 
com 56 páginas do Jornal do 
Sintufrj contendo os balancetes 
financeiros até dezembro de 
2016 foi distribuída pela direção 
sindical nas audiências públicas 
e disponibilizada para toda a ca-
tegoria no site da entidade. Desde 
o dia 19 de maio, também, um 
coordenador esteve à disposição 
na sede do Sindicato, no Fundão, 

Assembleia segue parecer do Conselho Fiscal 
e aprova movimentação financeira da gestão

de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h, para esclarecer dúvidas. 

  
Ressalvas são justificadas
A integrante do Conselho Fiscal 

Maria Inês Guimarães (os conse-
lheiros fiscais foram eleitos no XI 
Consintufrj) apresentou o parecer 
do órgão. Segundo o documento, 
“não foram constatadas irregula-
ridades que infrinjam as leis fiscais 
que regem as finanças sindicais 
e nem o Estatuto do Sintufrj”. 
Mesmo assim, o Conselho aprovou 
a prestação de contas da gestão de 
2015-2016 com três ressalvas: não 
teve acesso ao contrato de presta-
ção de serviço para a realização 
do XI Consintufrj, realizado na 
Colônia de Férias do Sinttel-RJ, 
em Miguel Pereira; ao contrato 
da empresa Fraga, Bekierman e 
Cristiano Advogados e ao livro do 
patrimônio da entidade. 

Coube ao coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis prestar 
esclarecimentos sobre as ressalvas 
do parecer do Conselho Fiscal. Em 
relação à primeira, disse que não 
houve contrato com o Sinttel-RJ 
para a realização do Consintufrj 
nas instalações da entidade, mas 

foram apresentadas ao Conselho 
notas fiscais discriminando os 
custos da prestação de serviço 
contratada; sobre a segunda, ele 
garantiu que, além do contrato 
com o escritório de advocacia, a 
direção sindical apresentou as 
notas de despesas pagas; já sobre 
a terceira, admitiu existir somente 
livro de patrimônio da gestão 2010, 
mas acrescentou que a direção 
sindical encaminhou ao Conselho 
documentos das novas aquisições. 

Assis concluiu suas justificati-
vas propondo que fosse indicada 
para as próximas gestões a im-
plantação de controle patrimonial.         

Dúvidas levantadas 
Os questionamentos dos pre-

sentes à assembleia foram res-
pondidos por Francisco de Assis, 
a conselheira Maria Inês e o con-
tador Alfeu Machado, da empresa 
Afra Consultoria Empresarial e 
Contabilidade Ltda.,  prestadora de 
serviços ao Sintufrj e responsável 
pelos balancetes financeiros. 

Alguns trabalhadores mani-
festaram descontentamento com 
o pouco tempo, na assembleia, 
para consultas a notas e outros 

documentos. Outros, cobraram a 
apresentação das contas de 2017. 
Neuza Luzia criticou a cobrança de 
taxa para uso do Espaço Cultural, 
como também a exigência de 
cheque-caução e a falta de registro 
no balancete de 2015 dessas entra-
das de recursos à entidade. 

Gerly Miceli ponderou que 
“leigos” têm dificuldade em en-
tender termos contábeis, e propôs 
que a próxima gestão pense numa 
forma de tornar mais fácil a todos 
acompanhar a prestação de con-
tas da entidade. Noemi Andrade 
complementou: “A gente não 
quer menosprezar o trabalho do 
Conselho Fiscal, mas eu tenho que 
questionar, porque essa deve ser a 
função de todos”. 

Esclarecimentos
Exercício de 2017 – Francis-

co de Assis prometeu que 30 dias 
antes do fim da gestão as contas 
dos meses do mandato em 2017 
serão apresentadas à categoria, 
conforme informou o Jornal do 
Sintufrj especial com os balancetes 
financeiros de 2015-2016. 

Contas abertas – “Estamos há 
30 dias com a prestação de contas 

abertas para todo mundo, além 
disso, fizemos audiências públi-
cas. É preciso que se aprume as 
contas? Sim. Porque a gestão vem 
e vai, mas o Sindicato fica e a luta 
continua”, disse o coordenador 
de Comunicação Sindical Rafael 
Coletto, fazendo um apelo para 
que fosse levado a sério o trabalho 
realizado pela atual diretoria. 

Uso do Espaço Cultural – 
Francisco de Assis explicou que 
a taxa cobrada é para limpeza e 
manutenção do espaço após a rea-
lização de evento. Esteban Crescen-
te, do Departamento de Juventude, 
complementou informando que a 
referência à prestação de contas da 
taxa cobrada encontra-se na pági-
na 51 do jornal com os balancetes.

Votação 
A assembleia votou primeiro 

as contas, aprovando-as, e em 
seguida, as ressalvas, que, depois 
dos esclarecimentos da direção, 
foram reduzidas a apenas numa, 
o livro de patrimônio. Com apenas 
quatro votos de diferença e sete abs-
tenções, os presentes deliberaram 
pela manutenção da exigência no 
parecer do Conselho Fiscal.  

 Na abertura da assembleia, o delegado sindical da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2), Igor Barros, apresentou o resumo 
da prestação de contas da gestão, destacando os pontos relevantes, 
como arrecadação e saneamento de problemas mais evidentes, e os 
reflexos dos investimentos feitos em benefício do servidor, como as 
lutas por direitos.  

Segundo Igor, o Sintufrj conta com a sindicalização de mais de 90% 

da categoria, “o que mostra como o Sindicato é, de fato, representativo”. 
E destacou, também, a recuperação financeira da entidade, que saiu 
de um déficit de R$ 720 mil em 2015 para um superávit de R$ 1,792 
milhão em 2016.

Transparência – A conselheira Maria Inês relacionou algumas 
propostas para a direção sobre a gestão financeira, entre elas a criação 
do Portal Transparência na internet. 

Delegado sindical 
apresenta a 
prestação de contas

PRESTANDO CONTAS

Foto: Renan Silva
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REFORMA TRABALHISTA

Fasubra Sindical partici-
pou da audiência pública 
realizada pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) 
que investiga a contabilidade da 
Previdência Social no Senado Fe-
deral, no dia 14 de junho. Presidida 
pelo senador Paulo Paim (PT-RS), 
a comissão ouviu as considerações 
de sindicatos e 
confederações 
de trabalhado-
res sobre como 
a reforma da 
Prev idência 
pode impac-
tar o futuro da 
aposentadoria 
e benefícios. 
A Federação foi representada pelo 
coordenador Mozarte Simões.

Para a Federação, não há dú-
vidas de que há algo orquestrado 
contra a classe menos favorecida 
no Brasil, desde a reforma do 
ensino médio, a qual não houve 
discussão com a sociedade e os 
órgãos que compõem o Fórum 
Nacional de Educação (FNE). E 
denunciou a destituição do FNE de 
entidades que representam a socie-
dade civil, federações e sindicatos 
pelo Ministério da Educação. “Por 

Mobilização nas ruas garante vitória no Senado 
pressão dos trabalhadores 
nas ruas contra as reformas 
do governo ilegítimo de 

Michel Temer garantiu a primeira 
vitória contra o desmonte das leis 
trabalhistas. No dia 20 de junho, 
a Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado rejeitou, por 
10 votos a 9, o texto principal da 
proposta de reforma trabalhista. 

Com a rejeição do relató-
rio do senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), o voto em separado 
apresentado pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS) foi aprovado por 
unanimidade e segue agora para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).  

Importante destacar que a 
CAS é a segunda comissão de 
mérito, cujo aspecto central é o 
mundo do trabalho. Isto vai pesar 
bastante quando a matéria chegar 
ao plenário.

Tramitação
Agora, a CCJ completa a “obra” 

do mercado. Na quarta-feira, 21, 
sob a relatoria do senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), o colegiado iria 
debater o projeto, que deverá ser 
votado na quarta-feira, 28.

A previsão, depois de a CCJ apre-
ciar a matéria, é o plenário analisá-

-lo antes do recesso parlamentar, 
que começa no dia 19 de julho.

A CUT lançou na quinta-
-feira, 22, em São Paulo, durante 
a reunião da Direção da Central, 
a plataforma “Na Pressão” (na-
pressao.org.br). Uma ferramenta 
para pressionar autoridades, como 
parlamentares e ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Por meio de e-mail, telefone e 

redes sociais, será possível enviar 
mensagens e participar de campa-
nhas cadastradas no site. Já estão 
no ar as mobilizações de combate 
às reformas trabalhista e previden-
ciária e em defesa das diretas já!

Como funciona
“Na Pressão” é um banco 

de dados que permite acessar os 
contatos de autoridades que irão 

A

A

decidir sobre projetos e leis. Já 
estão cadastrados os contatos de 
parlamentares e ministros envol-
vidos com as reformas trabalhista 
e previdenciária, além de ministros 
do STF, que tratarão da proposta de 
eleições diretas em caso de saída do 
ilegítimo Michel Temer (PMDB).

Quem acessar poderá ver a foto 
da personalidade e os meios para 
enviar mensagem. O site também 

disponibiliza uma sugestão de texto 
para encaminhar e permite refinar 
a busca por diversos critérios, que 
vão desde gênero até religião.

É possível acionar, por exem-
plo, apenas deputados de São Pau-
lo ou acionar o botão ultrapressão 
para cobrar todos os parlamentares 
favoráveis à reforma trabalhista.

Com Diap, CUT e Brasil 247

A PALAVRA de ordem é intensificar as mobilizações de rua para derrotar as reformas

REPRESENTANTE da Fasubra, Mozarte Simões, na mesa da audiência pública

Entidades criticam a reforma da Previdência
que será que não querem discutir 
educação com esses órgãos que 
trabalham com a educação?”

“A toque de caixa”
Em continuidade aos ataques 

à classe trabalhadora, o governo 
ilegítimo de Michel Temer propôs 
as reformas trabalhista e previdenci-

ária, “a toque de 
caixa, que tam-
bém vai onerar o 
trabalhador”.

O coordena-
dor da Federação 
também denun-
ciou a repressão 
do Estado contra 
a manifestação 

no dia 28 de abril. “Fomos atacados 
com bombas, tiros, balas de borra-
cha, helicópteros atirando bombas, 
parecia um filme de guerra, porque 
estávamos reivindicando ser ouvi-
dos. Parece que no Brasil reivindicar 
e querer participar de debates e 
discussões para a melhoria do país 
é crime. Parece que a população 
neste momento é excluída”.

Corrida à 
aposentadoria 
Segundo Mozarte Simões, 

todo servidor público que ingres-
sou depois de 2003 não se apo-
senta mais integralmente. “Mas 
aí o governo fundou a Funpresp 
(Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público), 
que está tendo uma baixíssima 
adesão. Com o fantasma da 
reforma da Previdência, temos 
uma enxurrada de pedidos de 
aposentadoria nas instituições 
federais”.

Na ocasião, a Fasubra apre-

“Com o fantasma 
da reforma da 
Previdência, temos 
uma enxurrada 
de pedidos de 
aposentadoria nas 
instituições federais”

Foto: Roberto Parizotti / CUT

Foto: Fasubra

sentou um estudo da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), publicado na revista 
CartaCapital, sobre a dívida 
das empresas de deputados e 
senadores de R$ 372 milhões ao 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). “O que chama 
atenção é legislar em causa 
própria fazendo leis para auto-
benefício. Nós que lutamos nos 
movimentos sindicais acredi-
tamos que não é justo pagar a 

conta. Regras mais justas para 
todos”, disse o coordenador da 
Fasubra, referindo-se à dívida 
dos parlamentares.

 O coordenador também lem-
brou que parte dos trabalhadores 
que fariam o saque das contas 
inativas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) não pu-
deram sacar, porque diversas em-
presas não realizaram o depósito.

Com assessoria da Fasubra 
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DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA

Com esta decisão tomada, os presentes na 
assembleia autorizaram a realização de um ato 
radicalizado para o dia 30 com os recursos do fundo 
de greve. A categoria aprovou também a participação 
no ato conjunto com os servidores estaduais a partir 
das 17h no Centro do Rio.

Para organizar a greve do dia 30, haverá uma 
reunião ampliada do Conselho de Delegados Sindi-
cais de Base e a militância no dia 28, quarta-feira, 
às 9h, no Espaço Cultural do Sintufrj.

Mais trabalho de base
Na avaliação de conjuntura feita na assembleia, 

os trabalhadores citaram a importância das mobili-
zações que vêm sendo feitas para pressionar a base 
governista contra as reformas propostas por Temer. 
E essas mobilizações têm surtido efeito. Um exemplo 

Greve geral no dia 30 e ato radicalizado

Categoria vai às urnas em agosto  
Depois de deliberar sobre a greve geral para sexta-feira, dia 30 de junho, com re-

alização de ato radicalizado, os técnicos-administrativos em educação na assembleia 
definiram o calendário da eleição majoritária para a direção do Sintufrj. 

O pleito, em primeiro turno, ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 agosto. Caso haja segundo 
turno, os sindicalizados voltam às urnas nos dias 12, 13 e 14 de setembro. 

A inscrição de chapas será nos dias 5 e 6 de julho.

Inovações 
Conforme deliberado no XI Consintufrj, esta eleição inaugura um novo tempo para 

a militância da categoria com a entrada em vigor de três significativas mudanças: . Os eleitos neste pleito darão início às gestões de três anos de mandato: triênio 
2017/2020;. A eleição para o Conselho Fiscal será junto com a eleição para a direção do 
Sindicato;  . E se torna obrigatória a participação de mulheres na Diretoria Executiva de, 
no mínimo, 50%. 

“A luta dá resultado” 
A melhor notícia no Dia Nacional de Mobilização, 20 de junho, foi a derrota por 10 a 9 

da proposta da reforma trabalhista (PLC 38/2017) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado.

Diante do revés sofrido pela base do ilegítimo Michel Temer (PMDB), o presidente nacional 
da CUT, Vagner Freitas, lembrou, em encontro com parlamentares da oposição e lideranças 
do movimento sindical, que o resultado era fruto da mobilização da classe trabalhadora.

“A luta dá resultado, pode demorar um pouco, mas dá resultado, sempre deu. Fizemos a 
maior greve geral da história, e não era possível que não desse resultado nenhum. E nosso 
trabalho está certo, porque estamos indo aos municípios dizer que quem votar a favor (das 
reformas) não vai se eleger. Não adianta querer morrer abraçado com o Temer, porque ele 
tem prazo de validade. Deputado e senador que quiser se eleger precisa do voto do povo, e 
o povo não vai votar em quem acabou com o trabalho dele, com a carteira assinada dele, 
com as férias e com a aposentadoria”, apontou.

“A greve do dia 30 tem de ser mais forte do que foi a do dia 28 de abril. Vamos mostrar 
nas bases que o governo teve a primeira grande derrota na proposta das reformas, e com a 
greve do dia 30 poderemos enterrar de vez as reformas”, disse Freitas.

Os trabalhadores técnico-administrativos em 
educação da UFRJ, mantendo sua tradição de luta, 
aprovaram a indicação de realização de greve geral 
para o dia 30 de junho e a realização de um ato radi-
calizado. A decisão foi tomada na assembleia geral da 
categoria realizada na quinta-feira, 22, no auditório 
do Centro de Tecnologia (CT).

A Fasubra orientou os sindicatos filiados a realizar 
paralisações em todas a instituições de ensino superior 
(Ies) e a convocar os trabalhadores para participar das 
manifestações de rua. O objetivo é intensificar mais e 
mais a luta, partindo com tudo para cima do governo 
ilegítimo de Michel Temer. 

disso foi a recente derrota por 10 a 9 da proposta de 
reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado. Por isso, os trabalhadores da UFRJ 
reforçaram na assembleia a necessidade de aprofundar 
o trabalho de base para a greve geral do dia 30 de junho.

Plenária da Fasubra
Para a plenária nacional da Fasubra, dias 8 e 9 

de julho, foi definido na assembleia o envio de uma 
representação única do Sintufrj. Essa plenária é 
importante porque haverá debate sobre conjuntura e 
aprovação do plano de lutas. 

 “Qual a saída para os trabalhadores diante da 
crise?” é o tema da mesa de abertura que debaterá a 
conjuntura. Depois, os delegados farão um balanço 
das lutas do primeiro semestre, e aprovarão o plano 
de lutas para o segundo semestre.

Foto: Renan Silva
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10/02 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• Data em que o SINTUFRJ 
é comunicado pela UFRJ dos ter-
mos do ofício 00122-GR pela rei-
toria através do ofício 00127-GR.

• A assessoria jurídica do 
SINTUFRJ ajuíza ação contra a 
UFRJ e contra a UNIÃO pedindo 
tutela para impedir o corte.

• A assessoria jurídica despa-
cha distribuição por prevenção a 
outra ação do SINTUFRJ e con-
segue a redistribuição da ação a 
17º VF.

13/02 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• O juiz se recusou a despa-
char o pedido de tutela de ur-
gência e entendeu que tinha que 
intimar a UFRJ primeiro antes de 
decidir.

14/02 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• Diante da omissão e urgên-
cia pelo fechamento da folha, o 
SINTUFRJ interpôs Recurso de 
Agravo de Instrumento visando à 
apreciação do pedido de tutela no 
tribunal. (AGRAVO)

14/02 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• O SINTUFRJ, através da as-
sessoria jurídica, despacha com 
o desembargador relator reque-
rendo o deferimento da ordem de 
restauração.

16/02 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• O desembargador decide no 
sentido de reconhecer a incom-
petência do juízo da ação nova, 
julgando prejudicado o Recurso, 
e diz que seria o juízo da ação 
antiga que deveria emitir decisão 
sobre o caso. (AGRAVO)

21/02 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• Diante da decisão do tribu-
nal e diante da demora no julga-
mento de recurso contra a deci-
são do desembargador, foi aberta 
nova frente de questionamento, 
sendo defl agrado novo procedi-
mento de cumprimento de sen-
tença em 1ª instância junto ao 
Juízo que proferiu a sentença de 
incorporação do direito a 28,86%.

21/02 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• A assessoria jurídica despa-
chou com o juiz da vara federal 
novo pedido de tutela para res-
tauração da rubrica de 28,86%.

22/02 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• Paralelamente, o SINTUFRJ 
apresenta recurso de embargos de 
declaração contra a decisão do 
desembargador, apresentando 
declaração da correta metodo-
logia de implantação da rubrica 
de 28,86% pela assessoria jurídi-
ca do SINTUFRJ, demonstrando 
a regularidade da implantação. 
(AGRAVO)

23/02 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• Despacho do desembarga-
dor determinando intimação da 
UFRJ para responder ao recurso 
de embargos de declaração.

03/03 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• Intimação da UFRJ para 
apresentar resposta ao recurso.

07/03 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

O juízo indeferiu o pedido de 
tutela de urgência.

17/03 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• SINTUFRJ apresenta   novo 
pedido de análise da tutela pelo 
juiz, diante da decisão proferida 
pelo desembargador, e o mesmo 
decide que tem que aguardar a 
conclusão do julgamento do re-
curso pelo tribunal, e suspende o 
processo.

17/03 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• Foram opostos embargos de 
declaração questionando pontos 
omissos da decisão que negou a 
tutela de urgência.

20/03 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• Registrado o despacho pela 
Vara.

20/03 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O juízo negou provimen-
to aos embargos de declaração, 
mantendo o indeferimento.

23/03 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O SINTUFRJ toma ciência 
diretamente na justiça da decisão 
antes da publicação em diário 
ofi cial.

30/03 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O SINTUFRJ apresenta 
novos embargos de declaração 
questionando a omissão do juiz 
no exame dos fundamentos 
contra a decisão que negou a 

tutela de urgência.

07/04 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O juiz nega provimento aos 
embargos de declaração.

11/04 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O SINTUFRJ toma ciência 
diretamente na justiça da decisão 
antes da publicação em diário 
ofi cial.

12/04 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• A UFRJ é intimada para res-
ponder ao processo.

17/04 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• UFRJ responde ao recurso 
no tribunal.

20/04 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O SINTUFRJ apresenta 
nova petição contra decisão do 
MPOG sobre corte de rubricas 
com a necessidade do prévio pro-
cesso administrativo e direito de 
defesa, e pede reconsideração da 
decisão ao juiz.

23/04 – Proc. 28,86 Corte - 

ação nova

• UNIÃO responde ao recurso 
no tribunal.

08/05 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O SINTUFRJ novamente 
recorre ao tribunal interpondo 
recurso de agravo de instrumen-
to contra decisão que indeferiu 
o pedido de tutela de urgência 
para restauração da rubrica. 
(AGRAVO)

09/05 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• A  UFRJ apresenta resposta 
informando que a decisão foi do 
MPOG e que a ela compete fazer 
a defesa, pedindo o ingresso da 
UNIÃO no processo.

• O agravo foi distribuído por 
prevenção. (AGRAVO)

• A assessoria jurídica vai ao 
TRF2 e despacha com o  desem-
bargador.

10/05 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O desembargador negou a 
prevenção e determinou a nova 
distribuição para outro desem-
bargador. (AGRAVO)

11/05 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

O juiz de 1ª instância nega o 

pedido de reconsideração da as-
sessoria jurídica para que fosse 
apreciado o pedido de tutela de 
urgência e reestabelecida as ru-
bricas.

12/05 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O SINTUFRJ toma ciência 
diretamente na justiça da decisão 
antes da publicação em diário 
ofi cial.

19/05 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• A assessoria jurídica apre-
senta novos embargos de de-
claração questionando diversos 
pontos de fragilidade da decisão 
que negou a tutela de urgência 
e analisou as peculiaridades do 
caso em razão da sentença tran-
sitada em julgado sem compen-
sação e em consonância com os 
temas 475 e 476 da jurisprudên-
cia do STJ, que está aguardando 
decisão.

25/05 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• No TRF o recurso de agra-
vo de instrumento é redistribuído 
para novo relator por prevenção. 
(AGRAVO)

• A assessoria jurídica ao TRF2 
comparece para despacho com o 

novo desembargador relator.

06/06 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• O desembargador relator 
também não reconhece a preven-
ção e determina a livre distribui-
ção do recurso. (AGRAVO)

• Remessa ao Gabinete do 
novo desembargador relator. 
(AGRAVO)

12/06 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• Nova diligência para despa-
cho com o novo relator, que so-
mente atende por agendamento.

12/06 – MANDADO DE SE-

GURANÇA - DF

• O SINTUFRJ abre nova 
frente de ataque para obter a 
restauração da rubrica 28,86% 
com a elaboração de mandado de 
segurança contra autoridade do 
governo em Brasília.

14/06 – Processo no Juízo 

da execução - antiga ação

• Publicada decisão do novo 
desembargador relator, não 
apreciando o pedido de tutela 
de urgência para determinar a 
restauração de rubrica que pede 
para a UFRJ responder primeiro 
ao recurso.

Posição atual dos casos

• MANDADO DE SEGURANÇA - DF
Em fase de distribuição, contendo pedido de liminar.

• Proc. 28,86 Corte - ação nova
1 - instância – Suspenso, aguardando decisão do recurso 

no tribunal.
2 - TRIBUNAL – Aguarda inclusão do processo em pau-

ta para julgamento do recurso de embargos de declaração do 
SINTUFRJ sobre a competência para julgamento da matéria.

• Processo no Juízo da 
execução - antiga ação

1 - instância –  Estamos aguardando decisão do juiz sobre 
o recurso de embargos de declaração apresentado.

2 - TRIBUNAL – Aberto prazo em 16/06 para apresentação 
de recurso visando chamar atenção do desembargador para 
necessária apreciação urgente do pedido de tutela para res-
tauração da rubrica de 28,86% não examinado no primeiro 
despacho.

28,86%

Relatório da assessoria jurídica sobre as iniciativas 
judiciais para restauração da rubrica dos 28,86%
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Ações do Sintufrj pelo resgate da rubrica

• Logo no dia seguinte à di-
vulgação da informação, 10 de 
fevereiro, a direção sindical postou 
nas mídias sociais da entidade e 
em boletim explicações sobre o 
ocorrido e convocou assembleia 
para 14 de fevereiro, no auditório 
do Centro de Tecnologia (CT), 
quando o advogado André Viz e a 
Reitoria expuseram a situação e 
esclareceram dúvidas. 

• Dessa assembleia resultou 
uma agenda de lutas para o mês 
de fevereiro, que incluiu reuni-
ões nas bases e manifestação no 
encontro da Andifes na Casa da 
Ciência, na Praia Vermelha, no 
dia 20 de fevereiro. Nessa ocasião 
a direção do Sintufrj entregou um 
manifesto denunciando o ataque 
do Ministério do Planejamento à 
autonomia da UFRJ com a retira-
da da rubrica dos servidores.  

• No dia 21 de fevereiro, foi re-
alizada a segunda assembleia ge-
ral para informar a categoria sobre 
a manifestação do desembargador 
à petição do Sintufrj, pois ele ha-
via decidido dar prazo para ouvir o 
Ministério do Planejamento. Essa 
assembleia deliberou por mais 
mobilização, aprovando a ativi-
dade “Sintufrj põe o bloco na rua” 
e a participação da categoria nas 
ações convocadas pelas Frentes 
de Lutas e pelas centrais sindicais 
contra a reforma da Previdência 
e a retirada de quaisquer direitos 
conquistados, como os 28,86%. 

• Aproveitando o período 
pré-carnavalesco, o Sintufrj pôs 
literalmente o bloco na rua nas es-
cadarias do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) e realizou o “Grito de 
carnaval contra a reforma da Pre-
vidência e em defesa dos ganhos 
judiciais”. Além disso, no dia 24 
de fevereiro, o Sintufrj participou 
do Bloco Fora, Temer!, no Centro 
do Rio, organizado pelas centrais 

sindicais, levando como bandei-
ras específicas “Não à reforma da 
Previdência” e “Em defesa dos ga-
nhos judiciais”.

• A luta pela recuperação dos 
28,86% prosseguiu em março. Atos 
e manifestações políticas foram 
implementados paralelamente às 
ações jurídicas e administrativas 
(estas a cargo da Reitoria). Com 
todos os companheiros das insti-
tuições federais de ensino superior 
(Ifes) que estavam em Brasília 
para a plenária nacional da Fasu-
bra, os delegados do Sintufrj reali-
zaram ato em frente ao Ministério 
do Planejamento.  

• No dia 9 de março, traba-
lhadores de várias unidades, sob 
a liderança do Sintufrj, ocuparam 
a sessão do Conselho Universitário 
para reivindicar medidas efetivas 
da Reitoria para o retorno dos 
28,86% aos contracheques. A ban-
cada técnico-administrativa soli-
citou apoio do colegiado superior 
à luta dos servidores.  

• No Dia Nacional de Lutas, 
Protestos e Paralisações nas Ifes de 
todo o país, em 15 de março, além 
da pauta geral, os trabalhadores 
da UFRJ reivindicaram nas ruas a 
volta dos 28,86% ao salário. Pela 
manhã, houve ato no Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) e no terminal do 
BRT; à tarde, foram realizadas ati-
vidades conjuntas no IFCS com a 
Adufrj, a Associação de Pós-Gradu-
andos (APG), o DCE Mário Prata 
e a Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (Attufrj). 
Às 17h, todos se concentraram na 
Candelária para a marcha unifi-
cada. 

• No dia 23 de março, o Con-
selho Universitário aprovou reso-
lução, proposta pelo Sintufrj e pela 
bancada técnico-administrativa, 
para respaldar a Administração 

Central da UFRJ na tomada de 
medidas pela recuperação dos 
28,86%. 

Foi constituída uma comissão 
com o propósito de discutir ações 
que fizessem frente aos ataques 
a direitos conquistados, como os 
28,86%. A primeira reunião ocor-
reu no dia 29 e definiu três frentes 
de trabalho: administrativa, a car-
go da Reitoria; jurídica, de respon-
sabilidade da assessoria jurídica 
do Sintufrj; e política, também por 
conta do Sintufrj. No dia 4 de abril 
a comissão voltou a se reunir para 
dar andamentos às iniciativas pro-
postas. 

• No Dia Nacional de Luta 
contra as Reformas da Previdên-
cia e Trabalhista, em Defesa dos 
Serviços Públicos e pelo Retorno 
Imediato dos 28,86% aos Contra-
cheques, em 28 de março, a ca-
tegoria participou das atividades 
organizadas pelo Sintufrj:  carrea-
ta com buzinaço pelas ruas da Ci-
dade Universitária até a Reitoria, 
onde foi feita uma performance 
pela volta do índice surrupiado 
pelo governo.  

• Mesmo com todos os esfor-
ços jurídicos e de mobilização, 

lamentavelmente, em abril, a 
direção do Sintufrj informou que 
a petição da assessoria jurídica 
para o retorno dos 28,86% fora 
rejeitada pela Justiça. Na mesma 
data, a entidade adiantou que a 
assessoria jurídica entraria com 
mandado de segurança no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) se to-
das as possibilidades de recursos 
fossem esgotadas. 

• Durante todas as reuniões 
para a eleição de delegados sindi-
cais de base, iniciadas no mês de 
abril, a direção sindical esclareceu 
dúvidas dos trabalhadores sobre 
os 28,86% e outras ações coletivas, 

como os 26% e os 3,17%.
• No dia 24 de maio, os técni-

cos-administrativos em educação 
da UFRJ se uniram à categoria 
em todo o país e aos milhares de 
outros servidores e trabalhadores 
da iniciativa privada, em Brasília, 
para exigir “Fora, Temer! e Dire-
tas, já!”. O Sintufrj enviou quatro 
ônibus. Se não fosse a violenta 
repressão da polícia, os carava-
neiros, além do ato conjunto na 
Esplanada dos Ministérios, iriam 
realizar uma manifestação em 
frente ao Ministério do Planeja-
mento reivindicando a devolução 
dos 28,86% aos contracheques. 

28 DE MARÇO: categoria em passeata até a Reitoria  

ASSEMBLEIA de 14/2: presentes o advogado André Viz e o pró-reitor de Pessoal, Agnaldo Fernandes

MANIFESTAÇÃO no salão da Reitoria 

Fotos: Renan Silva

28,86%

No dia 9 de fevereiro, 
cerca de 10 mil técnicos-
-administrativos em edu-
cação e professores da UFRJ 
(incluindo ativos, aposen-
tados e pensionistas) que 
integram a ação transitada 
em julgado dos 28,86% 
foram surpreendidos com 
a informação da retirada 
do índice dos contracheques. 
De lá para cá, além da ba-
talha jurídica, a direção do  
Sintufrj realizou várias 
ações políticas para res-
tabelecer essa importante 
conquista dos trabalhado-
res. Veja o que foi feito: 

 

         



 

O Parque da Mata Atlântica 
da UFRJ – mais conhecido 
como Ilha do Catalão – é 

uma reserva biológica de Mata 
Atlântica com uma área de 17 
hectares situada na extremidade 
norte do conjunto de ilhas que 
formou a Cidade Universitária. 
Diversas disciplinas da UFRJ e de 
outras universidades utilizam o 
parque para ensino, pesquisa e 
extensão. Por essa razão a Pre-
feitura Universitária, por meio da 
Coordenação de Meio Ambiente, 
preserva e mantém o Catalão.

A coordenadora de Meio Am-
biente da Prefeitura Universitária, 
Carmen Antinarelli, disse que o 
Catalão tem manutenção contínua 
e periódica – o que pôde ser com-
provado pela equipe de reportagem 
do Jornal do Sintufrj, que esteve no 
parque no dia 13 de junho. O único 
lixo encontrado na área é o trazido 
pela maré, que também é recolhido 
pela empresa Rodocon, contratada 
pela Prefeitura Universitária para 
realizar a limpeza da área. 

Cuidado como 
santuário
Qualquer pessoa precisa de 

autorização para ter acesso ao 
local, mesmo assim acompanhada 
de profissionais da Coordenação de 
Meio Ambiente. 

“A Ilha o Catalão não está 
abandonada. É um local de 
preservação ambiental fechado e 
que precisa de autorização para 

Área é campo 
de pesquisa 
acadêmica, 
por isso é bem 
cuidada pela 
Coordenação de 
Meio Ambiente 
da Prefeitura 
Universitária, 
que, inclusive, 
paga a uma 
empresa para 
manter a reserva 
sempre limpa   

entrar. As ações realizadas lá de-
vem seguir padrões de higiene e 
segurança. Iniciativas de mutirões 
são bem-vindas, por conta do lixo 
trazido da Baía de Guanabara, 
mas devem ser direcionadas à 
nossa coordenação, que avaliará 
a solicitação e informará sobre o 
procedimento-padrão. A ‘limpeza’ 
que foi realizada foi feita sem nossa 
autorização: entraram pela orla 
e deixaram o lixo recolhido no 
Catalão, o que é proibido”, explica 
Carmen. 

O responsável pela Coordena-
ção de Limpeza Urbana da Prefei-
tura e que fiscaliza as atividades da 
Rodocon, Lenir Gomes, acrescen-
tou que o trabalho realizado pela 
empresa no Catalão é feito sob a 
devida orientação em relação à 
preservação do meio ambiente. 
“Lá é feito o que chamamos de 
‘manutenção de roça’, e, além 
disso, todo o lixo acumulado na 
orla trazido pela maré é retirado. 
O que pode ser aproveitado para 
adubo é triturado e levado para o 
Horto, e o material dispensado é 
levado pela empresa. 

Beleza natural 
encanta 
Genivaldo Santos, um dos 

funcionários mais antigos da 
Prefeitura Universitária, não tem 
dúvidas: “Hoje o Catalão é muito 
bem cuidado. E lembra que a área 
já foi “mais mato do que uma 
reserva ambiental”. “Trago os gru-
pos para visitação, e a satisfação é 
grande com a beleza e o cuidado do 
nosso parque”, afirma, orgulhoso, 
o servidor. 

O plantio de espécies arbóreas 
como medida compensatória por 
multas ambientais, no caso o corte 
de árvores, também é realizada no 
Catalão. A Prefeitura Universitária 
tem obrigações ambientais a 
cumprir e, se não fizer, pode sofrer 
sanções impostas pela legislação 
em relação ao meio ambiente.

Visitas guiadas 
Quem quiser desfrutar das 

belezas do Catalão e aprender 
mais sobre a fauna e a flora da 
Mata Atlântica deve agendar a 
visita guiada pelas trilhas do 
parque pelo e-mail coord.meio-
ambiente@pu.ufrj.br. As visitas 
são realizadas somente durante 
a semana, no horário comercial, 
por causa do apoio da Divisão de 
Segurança da UFRJ. 

A entrada para a ilha fica 
próximo ao antigo hangar de 
hidroaviões, na Cidade Univer-
sitária. Para os moradores da 
Vila Residencial e das comuni-
dades do entorno da UFRJ, é a 
oportunidade para conhecer a 
história de formação do campus 
da maior universidade federal 
do país. 

CATALÃO

Fotos: Renan Silva

CARMEN Antinarelli e Genivaldo Santos

COORDENAÇÃO de Meio Ambiente orienta visitantes

Reserva biológica é 
preservada pela UFRJ

EMPRESA contratada pela Prefeitura da UFRJ mantém a reserva limpa
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