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Retrospectiva da gestão
Unidade na Luta 2015-2017
Ao encerrarmos oficialmente este mandato, só temos a dizer à categoria Muito obrigado!

Muito obrigado pela confiança que depositaram na gestão.

Muito obrigado pela parceria nos encaminhamentos das nossas reivindicações, nos 

enfrentamentos que se fizeram necessários ao longo desses dois anos, enfim, na luta.

E a luta, companheiros, continua!  
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Em todas as gestões da 
Unidade na Luta, os trabalhadores 
aposentados foram imprescindí-
veis nas lutas travadas contra os 
ataques do governo à autonomia 
universitária e na defesa de direi-
tos. Eles se tornaram parceiros 
importantes das direções, porque 
são ouvidos e chamados a opinar 
sobre as decisões da diretoria, como 
também estão motivados a fazer 
sugestões e propostas. 

Nas reuniões semanais entre 
a Coordenação e o GT-Sintufrj 
de Aposentados e Pensionistas, 
às terças-feiras, às 10h, na sede 
do Sindicato, sempre esteve pre-
sente um coordenador-geral da 
entidade para passar os informes 
da conjuntura interna e externa 
que tem a ver com os técnicos-
-administrativos em educação 
e dividir com os companheiros 
aposentados a responsabilidade 
pela agenda das ações políticas em 
defesa de direitos e da universidade 
pública e de qualidade. 

2016

Aposentados: as joias da casa

em ônibus fretados pelo Sindicato, 
dormindo muitas vezes em acam-
pamentos, correndo das bombas 
da polícia, caminhando sob sol 
escaldante nas passeatas e marchas 
até a Esplanada dos Ministérios. Eles 
também estão sempre presentes aos 
atos  e manifestações nas ruas do 
Rio de Janeiro e dentro dos campi, 
nas assembleias e em outros fóruns 
sindicais. 

Devido à importância da parti-
cipação dos trabalhadores aposen-
tados nas lutas da categoria é que 
a Coordenação de Comunicação e 
Formação Sindical lançou, com 
o aval do conjunto da direção, o 
Jornal Especial dos Aposentados, 
cujo primeiro número circulou em 
novembro de 2016. A publicação 
mensal é entregue diretamente na 
casa dos aposentados e pensionistas. 

Defesa das aposentadorias 
– Em fevereiro de 2017, a direção 
sindical criou um setor especial no 
Departamento Jurídico do Sintufrj 
para orientar e demandar as ações 
contra a tentativa de corte nas 
aposentadorias pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Todo o apoio foi dado pela 
direção aos eventos propostos e 
promovidos pela Coordenação e 

disporem a engrossar as caravanas 
convocadas pela Fasubra a Brasília, 
enfrentando quilômetros de estrada 

pelo GT-Sintufrj de Aposentados 
e Pensionistas. Porque esses tra-
balhadores são os primeiros a se 
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Delegados 
sindicais de 
base 
Em maio, os aposentados 
elegeram sete 
representantes ao 
Conselho de Delegados 
Sindicais de Base.
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Os técnicos-administra-
tivos 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 conse-
guiram aprovar 20 anos de 
congelamento nos investimen-
tos em políticas públicas e no 
serviço público, decretando o 

Nas ruas contra o golpe na democracia e em 
defesa dos espaços já conquistados na academia 

Em fevereiro, o Sintufrj voltou 
à carga reivindicando o desfecho 
do processo eleitoral para compo-
sição da bancada técnico-adminis-
trativa aos órgãos colegiados, que 
fora interrompido por denúncias 
de uma das chapas concorrentes. 
As urnas com votos da categoria 
permaneciam fechadas. 

Dois dias depois de os repre-
sentantes das chapas se reunirem 
com a comissão eleitoral (15/2), a 
direção sindical entrega à comis-
são (17/2) documento relatando 
o trabalho realizado pela entidade 
durante o processo de eleição e 
externando preocupação quanto 
ao desfecho do pleito. 

No Dia Nacional de Luta, 24 
de fevereiro, a direção sindical 
cobrou no Consuni atendimento 
à pauta de reivindicações interna 
da categoria e abertura das urnas 
da eleição dos técnicos-adminis-
trativos para os órgãos colegiados. 

Um mês depois, no dia 24 
de março, o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis 
denunciou no colegiado que 
estava completando um ano sem 
que a categoria tomasse parte nas 

Vitória da luta interna 

Milhares de pessoas foram 
às ruas nos primeiros meses de 
2016 na tentativa de impedir o 
golpe armado pelos parlamen-
tares fisiológicos e conserva-
dores do Congresso Nacional, 
com a sustentação de parte do 
Judiciário e o apoio da mídia. 
As manifestações redobraram 
depois que o corrupto e gol-
pista Michel Temer assumiu o 
poder central no país, porque 

decisões sobre a universidade, 
por estar ausente dos órgãos 
superiores.    

No dia 14 de abril, o Sindi-
cato volta a cobrar no Consuni 
o desfecho para o impasse, e o 
reitor Roberto Leher informa que 
a Reitoria havia decidido anular 
o processo eleitoral e convocar 

Finalmente, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, ocorreram as novas 
eleições para a composição das bancadas técnico-administrativos 
aos órgãos superiores da universidade. 

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 ma-
nifestações deixou um saldo de 
centenas de feridos, a maioria 
estudantes que lutaram junto 
com os trabalhadores em defesa 
de direitos. 

recrudescimento na precarização 
da saúde e da educação públicas. 
Mas, em meio a tanta desolação, 
fomos vitoriosos na nossa luta in-
terna pela eleição da representação 
técnico-administrativa nos órgãos 
colegiados da universidade, depois 
de mais de um ano sem que a 
categoria ocupasse as bancadas no 
Conselho Universitário (Consuni), 
Conselho de Ensino de Graduação 
(CEG) e no Conselho de Ensino para 
Graduandos (CEPG).

novas eleições. Assis registrou 
a insatisfação da entidade, pois 
em três assembleias os técnicos-
-administrativos manifestaram-
-se a favor da contagem dos votos. 
O dirigente sindical reivindicou 
autonomia para a realização do 
pleito, cuja responsabilidade de 
fazê-lo é da Reitoria.   

Fotos: Renan Silva
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Vários fatos agitaram a categoria na UFRJ nos meses de abril e maio, entre os quais a mobilização das trabalhadoras e estudantes contra qualquer 
tipo de violência à mulher nos espaços acadêmicos, culminando com a manifestação, no dia 27 de abril, na Ponte do Saber. 

4º Sintae 
O Sintufrj participou da quarta edição do Seminário 

de Integração dos Técnicos-Administrativos em Educa-
ção da UFRJ (Sintae), realizado entre os dias 12 e 16 
de setembro, no auditório Horácio Macedo (CCMN). 

Fotos: Renan Silva

Basta de violência à mulher!

Igualdade de tratamento 
Em julho, a categoria reivindicou tratamento igualitário em relação 

ao recesso acadêmico durante a Olimpíada. 
As atividades acadêmicas foram suspensas durante os jogos, mas 

as administrativas foram mantidas pela Reitoria. O Sintufrj chama 
assembleia geral no dia 27 de julho para deliberar sobre paralisação da 
categoria no recesso olímpico, decisão essa que contou com a adesão 
dos trabalhadores do campus UFRJ-Macaé. A mobilização obrigou a 
Administração Central a rever seu calendário de recesso excludente.

 UFRJ de luto

O mês de julho também foi de tristeza e sentimento de impotência, 
com o assassinato do estudante da UFRJ Diego Vieira Machado dentro do 
campus da Cidade Universitária, crime até hoje sem solução. 

A morte brutal do jovem provocou a realização de uma plenária 
institucional que discutiu a violência nos campi da universidade. O Jornal 
do Sintufrj, mais uma vez, chamou a atenção para o sucateamento da 
Divisão de Vigilância da UFRJ (Diseg). No dia 11 de julho, a comunidade 
universitária realizou, no hall da Reitoria, ato contra a intolerância por 
orientação sexual e racismo.  

Congresso delibera pelo Fora, Temer!

Realizado nos dias 9, 10 e 11 de junho em Miguel Pereira, o XI Consintufrj 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 as seguintes: a partir da próxima eleição, 
a composição para a direção do Sindicato será de no mínimo 50% de mulheres e o mandato da direção passa 
de dois para três anos.  

Os delegados ao Consintufrj foram eleitos pelas bases nos meses de abril e maio, nas reuniões realizadas 
pela direção sindical. 

A plenária nacional da Fasubra, realizada nos dias 19 e 20 de junho, também aprovou o Fora, Temer!. 

Ocupa UFRJ 
Estudantes da UFRJ de diversos cursos de graduação se somaram ao movimento Ocupa e decidiram, em 

assembleia, ocupar o prédio da Reitoria a partir de 7 de novembro. Assembleias estudantis locais já haviam 
aprovado ocupações no IFCS, Praia Vermelha, Faculdade Nacional de Direito e Nupem (Macaé). 

Unidade na luta
Ato conjunto 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). 



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – Retrospectiva da Gestão – No 1209 – 10 a 16 de julho de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

2016

Entidades da comunidade 
universitária se uniram 
no ato “Vamos dar as 

mãos”, em 22 de junho, e abra-
çaram o Centro de Tecnologia 
(CT) em protesto à extinção do 
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações 
(MCTI) e aos cortes de verba 

Contra a Escola sem Partido e o fim do MCTI

Em 22 de setembro, os 
técnicos-administrativos 
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, Associa-
ção dos Pós-Graduandos (APG) 
e Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (Attufrj) – 
se uniram nas ações de protesto. 

Passeata e paralisação em defesa de direitos 

Em novembro, o Sintufrj 
e a Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Desenvolvimento 
foram os anfitriões, de 7 e 12, 
do XXV Seminário Nacional 
de Segurança das Instituições 
Públicas de Ensino Superior 
(Ipes). Os vigilantes deba-
teram o futuro das institui-
ções, suas reivindicações e o 
enfrentamento ao governo 
golpista de Temer. 

para a educação pública. 
No dia 29 de junho, em Bra-

sília, a Fasubra participou do ato 
em defesa da educação pública. 

E no dia 13 de julho foi lan-
çada no Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS) a Frente 
Nacional contra o Projeto Escola 
sem Partido.

O Sintufrj lidera caravana para 
o ato no dia 5 de agosto, na Praia 
de Copacabana, contra o governo 
ilegítimo de Michel Temer e a rea-
lização da Olimpíada, organizado 
pelos movimentos sindical e sociais. 

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 
Candelária à Assembleia Legis-

lativa, e o Sintufrj estava presente. 
Daí em diante, as manifestações 

se intensificaram. A violência contra 
os manifestantes por parte do apara-
to 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. 

Faltando três votações no 
Congresso, técnicos-administra-
tivos em educação, professores, 
estudantes e terceirizados das 
instituições federais de ensino 
superior (Ifes) ampliaram a 
mobilização na UFRJ contra a 
PEC 55, realizando atos na Cidade 
Universitária e no campus da 
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. A 
categoria parou nos dias 24 e 25 
de outubro contra a PEC. 

Seminário nacional dos vigilantes

Fotos: Renan Silva
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Greve contra a PEC 241
A primeira categoria a sair em greve contra a PEC 55 (ex-241) foi a dos técnicos-adminis-

trativos em educação das instituições federais de ensino superior (Ifes), honrando sua tradição 
de sempre estar na linha de frente nas lutas dos trabalhadores brasileiros. O movimento come-
çou com a adesão de 24 Ifes, e 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. 

Com cerca de 400 presentes, no dia 25 de outubro a categoria aprova em assembleia con-
vocada pelo Sintufrj 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 técnicos-administrativos em educação foi fortalecida com o movi-
mento 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 somente foi encerrada depois da aprovação final da PEC 55 no 
Senado Federal, e por deliberação de assembleia geral realizada no dia 15 de dezembro, nas 
escadarias do Centro de Ciências da Saúde (CCS).  

Carreira e capacitação
Em 2016, o Sintufrj retomou o debate sobre o aprimoramento do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 
(PCCTAE). A discussão nas bases foi decidida no I Encontro Nacional 
de Aprimoramento da Carreira, realizado pela Fasubra nos dias 26 e 27 
de fevereiro.  

No dia 18 de março, os formandos dos primeiros cursos de capacita-
ção 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 foram 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. 

Parceria do Sintufrj com Samora Machel 

Em 11 de abril, o Curso Pré-Universitário Samora Machel, que funciona em parceria com o Sintufrj, 
realizou sua aula inaugural, 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. 

Gênero

Ao longo do ano, o Sintufrj promo-
veu atividades voltadas para as traba-
lhadoras, culminando, em março, com 
homenagem pelo Dia Internacional da 
Mulher, comemorado no dia 8, com a 
realização do debate “O papel  da mulher 
na maternidade, no mercado e no movi-
mento sindical”. 

Em novembro, o Sintufrj participou 
da celebração da campanha “16 dias de 
ativismo”, que consiste em uma mobi-

lização mundial pelo fim da violência 
contra as mulheres. 

A Coordenação de Políticas Sociais 
apoiou e participou do seminário “Di-
reitos plurais em perspectiva”, sobre 
sexualidade e violência, realizado no 
dia 18 pelo Centro de Referência das 
Mulheres Suely Souza de Almeida 
(CRM) e pelo Centro de Referência 
de Mulheres da Maré Carminha Rosa 
(CRMM). 

Fotos: Renan Silva

Confraternização de fim de ano

Cerca de duas mil pessoas participaram da festa de confraternização da categoria 
organizada pelo Sintufrj no dia 16 de dezembro de 2016. A gestão sindical que ora se 
despede inovou ao proporcionar aos trabalhadores sindicalizados ao Sintufrj um dia 
de pura alegria, com música de boa qualidade, almoço bem servido, cerveja gelada em 
local fora dos campi da UFRJ. O Espaço Lonier, em Vargem Grande, recebeu nota 10 
dos companheiros festeiros.   
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Dezenas de técnicos-admi-
nistrativos acataram a convo-
catória do Sintufrj e garantiram 
a presença das bandeiras da 
entidade na manifestação convo-
cada pelo Movimento Unificado 
dos Servidores Públicos contra 
o pacote anticrise do governa-
dor Luiz Fernando Pezão, no 
dia 1º de fevereiro, em frente à 
Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro – Alerj. 

Lutas acirradas contra as reformas dos golpistas 
Mais trabalhadores vão às ruas lutar contra os ataques do governo ilegítimo, e a violência 
policial contra os manifestantes aumenta em proporção superior. O país está estagnado  

Foi intensa a luta contra 
a aprovação da Lei da Tercei-
rização, que liberou geral a 
realização do trabalho tercei-
rizado no país, incluindo as 
atividades-fim das empresas e as 
áreas estratégicas, como saúde 
e educação. O Sintufrj foi uma 
das entidades mais presentes 
nos movimentos em defesa do 
trabalho com dignidade.

Sistematicamente a direção 
sindical denuncia a política de 
terceirização que só beneficia as 
empresas contratadas, deixando 
os trabalhadores à mercê da pró-
pria sorte, como se dá na UFRJ. 
O Sintufrj sempre esteve ao lado 
dos profissionais precarizados 

O Sintufrj também lutou con-
tra a privatização da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos (Ce-
dae), participando dos principais 

Toda semana o Jornal do 
Sintufrj tem publicado extensas 
matérias explicativas sobre as 
propostas das reformas previ-

O ano de 2017 começou com 
lutas e a UFRJ mergulhada em um 
déficit financeiro brutal, e com 
previsão de orçamento menor do 
que em 2014.  

Os setores progressistas da so-
ciedade se uniram para barrar as 
reformas trabalhista e previdenciária 
dos golpistas. A proposta de reforma 
trabalhista de Michel Temer pro-
põe alterar mais de 100 artigos da 
CLT e beneficiar patrões em detri-
mento dos direitos e conquistas 
dos trabalhadores. A proposta da 
reforma da Previdência impõe aos 
brasileiros 49 anos de contribuição 
para obter, aos 70 anos, o benefício 
integral. O Sintufrj participou 
de todas as manifestações e atos 

conjuntos organizados pelas 
centrais sindicais e movimentos 
sociais ligados às Frentes de Lutas 
Povo Sem Medo, Brasil Popular e 
Esquerda Socialista. 

A repressão contra os atos 
de rua foi sem precedentes no 
primeiro semestre de 2017, mas 
a violência da Polícia Militar 
não tirou a disposição de luta dos 
trabalhadores. O Sintufrj esteve 
presente em todas as mobilizações.  
A solidariedade de classe da dire-
ção se concretizou no apoio aos 
servidores estaduais sem salários 
e aos trabalhadores terceirizados 
da UFRJ, vítimas constantes de 
empresários ambiciosos e ines-
crupulosos.  

Confrontos em defesa da Cedae 
atos organizados pelos servidores 
da empresa em frente à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro – Alerj. 

Informação atualizada 
denciária e trabalhista do governo 
Temer, reproduzindo opiniões de 
especialistas de entidades a serviço 
do movimento sindical. Também 

por meio do jornal da entidade, 
a categoria tem acompanhado 
a tramitação desses projetos no 
Congresso Nacional.   

Fim do registro em carteira

na universidade,  apoiando 
suas greves e manifestações no 
Conselho Universitário. Mas a 

aprovação da lei acabou por 
oficializar a exploração da mão 
de obra terceirizada. 

MANIFESTAÇÃO de terceirizados sem salários no Consuni 

Fotos: Renan Silva
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Dia Nacional de Lutas, Protestos e Paralisações
Em 15 de março, cerca de 100 

mil pessoas no Rio de Janeiro par-
ticiparam da marcha no Centro da 

Greve Geral de 28 de abril

Foi uma das maiores greves gerais da história recente do país em resposta ao governo ilegítimo 
e seus ataques aos trabalhadores com a retirada de direitos históricos, como a CLT e a aposen-
tadoria. A CUT nacional comparou essa greve ao movimento de 1989, quando 35 milhões de 
trabalhadores paralisaram suas atividades. 

A direção do Sintufrj, junto com a base, cumpriu seu papel ao fechar a Linha Vermelha 
pela manhã. E, à tarde, os técnicos-administrativos, estudantes e professores participaram 
do ato na Cinelândia. Nesse dia, o Batalhão de Choque da Polícia Militar deixou vários 
feridos pelo chão.  

Fora, Temer! ganha força

No dia 18 de maio o Sintufrj participa, no Rio de Janeiro, do maior ato realizado 
contra Michel Temer no país. O Rio, em uníssono, exigiu Diretas, Já! O movimento pa-
cífico na Cinelândia acabou disperso por conta da violência policial. O Sintufrj, sempre 
presente nas manifestações, enviou um ônibus lotado para a Cinelândia. Técnicos-ad-
ministrativos de todas as idades, aposentados e dirigentes sindicais portando bandeiras da 
entidade e de coletivos políticos encheram o coletivo. 

No dia 30 de junho foi realizada nova greve geral contra as reformas. Mesmo de me-
nor dimensão que a de 28 de abril, a categoria do Sintufrj foi à luta e fechou novamente 
a Linha Vermelha. 

Ocupa Brasília

O Sintufrj participou da caravana de mobilização nacional de ocupação da Capital Federal. 
Com muita garra, os trabalhadores enfrentaram a covardia policial na Esplanada dos Ministérios 
para defender direitos, a saída do golpista Michel Temer e para exigir eleições diretas já. O ilegíti-
mo, desesperado, convocou as Forças Armadas para redobrar a repressão aos manifestantes. 

cidade, que terminou pela ação vio-
lenta da tropa de choque da Polícia 
Militar. Bombas de efeito moral e gás 

lacrimogêneo foram atirados contra 
os manifestantes, indiscriminada-
mente. O prédio do IFCS e da CUT 

foram atacados pela força policial. 
Sintufrj, Adufrj, DCE Mário Pra-
ta, Associação de Pós-Graduandos 

(APG) e Attufrj (Associação dos Tra-
balhadores Terceirizados da UFRJ) 
participaram do ato.

Conselho de Delegados 
Sindicais de Base

No início de fevereiro a direção sindical deflagrou o processo para a eleição de dele-
gados sindicais de base. Num momento de tantos ataques à classe trabalhadora, em par-
ticular aos servidores públicos, é imprescindível para a luta em defesa de direitos contar 
com a atuação dos representantes por locais de trabalho para reforçar a mobilização da 
categoria. O edital eleitoral foi divulgado no dia 13 de fevereiro. 

Em abril, o Jornal do Sintufrj circulou com um encarte especial sobre a importância 
da eleição e a composição do Conselho de Delegados Sindicais de Base, com todas as 
informações necessárias para estimular a categoria a participar do processo de escolha 
de seus representantes. 

As reuniões para eleição de delegados sindicais de base mobilizaram também para 
a greve geral de 28 de abril. No dia 13 de junho foi instalado o Conselho de Delegados 
Sindicais de Base – um momento histórico para a categoria. 

Fotos: Renan SIlva
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Direção se volta para a recuperação dos 28,86%
Assim que foi 
anunciada a retirada 
dos 28,86% dos 
contracheques de 
cerca de 10 mil 
sindicalizados, entre 
técnicos-
-administrativos 
e professores da 
UFRJ (incluindo 
ativos, aposentados 
e pensionistas), 
em 9 de fevereiro, 
a direção iniciou 
uma luta na 
esfera jurídica, 
administrativa 
e política para 
recuperar a rubrica. 

O índice é resultado de ação 
vitoriosa do Sintufrj transitada 
em julgado e foi retirado arbitra-
riamente pelo Ministério do Pla-
nejamento. 

Foram realizadas várias as-
sembleias para informar e escla-
recer a categoria a respeito do que 
estava acontecendo em relação 
aos 28,86%. 

O Sintufrj promoveu mani-
festação na reunião do pleno da 
Associação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes), na 
Casa da Ciência, na Praia Ver-
melha, no dia 20 de fevereiro, 
quando entregou à direção da 
entidade documento denuncian-
do a arbitrariedade praticada pelo 
Ministério do Planejamento à au-
tonomia da UFRJ com a retirada 
da rubrica dos servidores.   

Pressão aumenta

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, trabalha-
dores de várias unidades, sob a li-
derança do Sintufrj, ocuparam a 
sessão do Conselho Universitário 
para reivindicar medidas efetivas 
da Reitoria de retorno dos 28,86% 
aos contracheques. A bancada 
técnico-administrativa solicitou 
apoio do colegiado superior à 
luta dos servidores.  

Mobilização nacional 

Em 15 de março, no Dia Na-
cional de Lutas, Protestos e Para-
lisações nas Ifes de todo o país, 
além da pauta geral, os traba-
lhadores da UFRJ reivindicaram 
nas ruas a volta dos 28,86% ao 
salário. Pela manhã, houve ato 
em frente no Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) e no terminal do BRT; à 
tarde, foram realizadas atividades 
conjuntas no IFCS com Adufrj, 
Associação de Pós-Graduandos 
(APG), DCE Mário Prata e Asso-
ciação dos Trabalhadores Tercei-
rizados da UFRJ (Attufrj). Às 17h, 
todos se concentraram na Cande-
lária para a marcha unificada. 

Comissão instituída 

no Consuni

No dia 23 de março, o Conselho 
Universitário aprovou resolução 
proposta pelo Sintufrj e pela banca-
da técnico-administrativa para res-
paldar a Administração Central da 
UFRJ na tomada de medidas pela 
recuperação dos 28,86%. 

No mesmo dia, foi constituí-
da uma comissão com o propó-
sito de discutir ações que fizes-
sem frente aos ataques a direitos 
conquistados, como os 28,86%. 
A primeira reunião ocorreu no 
dia 29 de março, que definiu três 
frentes de trabalho: administrati-
va, a cargo da Reitoria; jurídica, 
de responsabilidade 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 andamento às 
iniciativas propostas. 

Carreata e buzinaço

No Dia Nacional de Luta con-
tra as Reformas da Previdência e 
Trabalhista, em Defesa dos Serviços 
Públicos e pelo Retorno Imediato 
dos 28,86% aos Contracheques, em 
28 de março, a categoria participou 
das atividades organizadas pelo 
Sintufrj: carreata com buzinaço 
pelas ruas da Cidade Universitária 
até a Reitoria, onde foi feita uma 
performance pela volta do índice 
surrupiado pelo governo. 

Relatório jurídico

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% foi 
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. 
Em junho, a assessoria jurí-

dica do Sintufrj entrou com novo 
recurso no Tribunal Regional.

Todas as ações jurídicas e po-
líticas realizadas para restabele-
cer a rubrica dos 28,86% nos con-
tracheques de parte da categoria 
foram explicitadas pela direção 
no Jornal do Sintufrj nº 1207. 

Fotos: Renan Silva
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A essencialidade das unidades de saúde 
A crise no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) e as dificuldades dos de-

mais HUs e institutos da UFRJ sempre estiveram na pauta sindical. Vários atos e manifestações 
foram realizados ao longo do mandato da atual direção para denunciar a falta de recursos e de 
pessoal nessas unidades e para exigir melhores condições de trabalho para seus profissionais e 
atendimento de qualidade para a população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os HUs são também responsáveis pelo ensino, pesquisa e atividades de extensão, o que tam-
bém sempre exigiu posicionamento firme da direção sindical em defesa dessas unidades. 

Especial HUs

Em maio, a direção sindical expôs para a categoria a situação das unidades de saúde da UFRJ 
em encarte especial no Jornal do Sintufrj, aproveitando o debate realizado no Conselho Univer-
sitário com a participação dos gestores hospitalares. No início de junho os HUs voltaram à pauta 
do órgão colegiado. 

Atuação independente
Esta direção acompanhou de forma crítica e indepen-

dente as mudanças na estrutura da Administração Cen-
tral da UFRJ. O Jornal do Sintufrj, edição 1189, noticiou a 
definição sobre a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) – uma 
das mais importantes pró-reitorias para os técnicos-admi-
nistrativos e que teve sua titularidade vaga durante longo 
tempo –, com a aprovação de seu novo titular pelo Con-
selho Universitário. 

Diálogo necessário – Em junho, o pró-reitor de Pes-
soal, Agnaldo Fernandes, reuniu-se com a direção do Sin-
tufrj na sede da entidade. O objetivo foi retomar a agenda 
de demandas da categoria encaminhada pelo Sindicato e 
também para que a PR-4 apresentasse as medidas adota-
das e as que ainda seriam implementadas nas rotinas de 
atendimento aos trabalhadores da universidade. 

Direitos Humanos 
e Movimento de 
Mulheres

Na edição 1191, em março, o Sintufrj denunciou a violação de direitos 
e a violência perpetrada pelo Estado brasileiro, em especial no contexto dos 
protestos. Jovens negros, principalmente os que moram em favelas e nas 
periferias dos grandes centros, continuam sendo desproporcionalmente afe-
tados pela ação de policiais.  

Em junho, o Sintufrj retomou o tema e publicou matéria de duas pági-
nas sobre a violência contra jovens e negros, informando a condenação do 
Brasil pela Corte Internacional de Direitos Humanos.

Trabalhadoras na luta
O Movimentos de Mulheres con-

tra a Reforma da Previdência convo-
cou lutas para todo o mês de março. 
O Sintufrj mobilizou a categoria e 
contribuiu, assim, para o sucesso da 
manifestação realizada no Dia Inter-
nacional da Mulher, 8 de março, no 
Centro do Rio.  

No dia 14 de março, o Sintufrj 
celebrou o Dia Internacional da Mu-
lher, com os trabalhadores técnicos-
-administrativos realizando debate e 
atividades lúdicas. 

Pela manhã, no Centro de Re-
ferência da Mulher Suely Souza de 
Almeida, foi exibido documentário e 
realizado debate sobre a Lei Maria da 
Penha. Na oportunidade, o Grupo de 
Trabalho (GT) Mulheres do Sintufrj 
foi reinstalado. Durante a tarde houve 
almoço e oficinas de turbante e estên-
cil, no Espaço Cultural do Sintufrj.  

Em maio, o GT-Mulheres do 
Sintufrj se reuniu para debater a con-
juntura, aprovar propostas e eleger 
delegadas ao Encontro Nacional da 
Mulher Trabalhadora. Cinco com-
panheiras participaram do encontro, 
sendo duas aposentadas. 

Fotos: Renan SIlva
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Bem-estar, lazer, cultura, cursos, parcerias...
A atual gestão Unidade na 

Luta investiu na promoção da 
saúde e do bem-estar dos sin-
dicalizados e seus dependentes, 
reequipando o Espaço Saúde do 
Trabalhador e implantando novas 
modalidades de atendimento. Em 
fevereiro, o Espaço Saúde Sintufrj 
contabilizou 451 pessoas realizan-
do atividades físicas e 386 usu-

fruindo das terapias alternativas. 
A direção procurou atender às 

solicitações das equipes de profis-
sionais (professores de educação 
física e fisioterapeutas), tendo em 
vista a renovação de equipamentos, 
ampliação da área física e implan-
tação de novas modalidades de 
atendimento, como pilates, RPG, 
entre outras. 

Mais Saúde na Medida 
Certa – O projeto Saúde na 
Medida Certa, uma parceria bem-
-sucedida do Espaço Saúde Sin-
tufrj com o Instituto de Nutrição 
Josué de Castro e outras unidades 
da UFRJ, beneficiou mais de 100 

servidores até agora. 
Este ano, o programa, que 

consiste em orientação ali-
mentar e prática de atividades 
físicas, está realizando sua 
quinta edição, contando com 
a participação de 60 pessoas.  

Dança e Música – As 
Oficinas de Dança e Música fo-
ram agregadas ao Espaço Saúde 
Sintufrj em 2016, unindo, assim, 
saúde e lazer para a categoria 
num mesmo ambiente.  

Hidroginástica – O Espa-
ço Saúde ampliou também suas 

parcerias para oferecer ao sindica-
lizado mais atividades. A última foi 
com o Clube dos Empregados da 
Petrobras (Cepe/Fundão) para as 
aulas de hidroginástica e contar 
com quadras e campo de futebol 
para a realização de torneios da 
categoria.  

“Pedalada 
Sindical”

Em 24 de fevereiro, Dia 
Nacional de Luta, o Sintufrj 
promoveu a “Pedalada Sindi-
cal”, uma passeata de ciclistas 
que percorreu as principais 
vias da Cidade Universitária, 
na Ilha do Fundão. O protesto 
teve como palavras de ordem 
a defesa dos hospitais univer-
sitários e contra a reforma da 
Previdência.

Fotos: Renan Silva
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O setor jurídico ganhou mais 
eficiência e agilidade com a cria-
ção do Departamento de Gestão 
de Processos. Esse departamento 
é responsável pelo assessoramen-

Outros investimentos em benefício da categoria 

O Sintufrj promoveu quatro 
audiências públicas para prestar 
contas à categoria do dinheiro 
das contribuições pagas pelos 
sindicalizados em 2015 e 2016. 
A direção também distribuiu um 
caderno especial com os balan-
cetes financeiros produzidos pelo 
contador. O material também foi 
disponibilizado para consultas no 
site da entidade. Além disso, desde 
o dia 19 de maio um coordenador 
ficou de plantão na sede do Sindi-

A direção sindical também passou a promover mais cursos, fechou vários convênios e 
realizou diversificadas atividades de lazer e cultura para os técnicos-administrativos  

Os cursos de capacitação 
e qualificação foram criados 
pela gestão Unidade na Luta 
para dar oportunidade à ca-
tegoria e a seus dependentes 
de concluir a escolaridade e 
também se profissionalizar 

em alguma área. Para isso, o 
Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
foi reestruturado para oferecer 
capacitação e qualificação. 

Vários cursos estão sendo 
ministrados, e em agosto co-
meçará a nova etapa. 

Capacitação e Qualificação

O assédio moral tem crescido na 
universidade nos últimos anos. Um 
problema que afeta servidores em 
quase todos os órgãos e instituições 
públicas no país. Para reforçar a luta 
da entidade contra esse tipo de crime, 
a Coordenação de Políticas Sociais 
pôs em prática em outubro de 2016 
um projeto visando esclarecer os 
trabalhadores sobre o que é assédio 
moral, como se manifesta, o que 

Combate ao assédio moral
acarreta aos assediados (afasta-
mento do trabalho por doenças 
etc.) e o que deve ser feito para 
punir o assediador. 

A iniciativa consiste em pa-
lestras nas unidades, ministradas 
pela advogada da entidade Laura 
Astrolábio e pela coordenadora 
Marli Rodrigues. É uma medida 
de prevenção e informação para 
os trabalhadores da UFRJ. 

Jurídico mais ágil
to à direção sindical em questões 
estratégicas, em dar suporte às 
demandas judiciais coletivas e no 
atendimento advocatício diário 
à categoria.

Eleição sindical em 
agosto: dias 15, 16 e 17 

cato, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, para esclarecer dúvidas 
dos sindicalizados. No dia 20 de 
junho foi realizada assembleia geral 
estatutária de prestação de contas. 
Os presentes seguiram o parecer do 
Conselho Fiscal e aprovaram a mo-
vimentação financeira da gestão.  

No dia 26 de junho, na edição 
do Jornal do Sintufrj nº 1207, foi 
publicado  o Regimento Eleitoral 
e o Edital da Eleição do Sintufrj – 
triênio 2017/2020. 

Fotos: Renan Silva
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