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O Dia Nacional de Luta, 25 de abril, foi marcado por paralisação em todo o país. No 
Rio, a categoria participou de ato unificado na Candelária. Na UFRJ, o Dia de Luta foi 
marcado por panfletagem à população. Trabalhadores do Polo de Xerém engrossaram o 
ato. O Campus Macaé também aderiu à paralisação.

Reunião com MPOG não avança
O secretário de Relações do Trabalho Sérgio Mendonça trata a Fasubra com total indi-

ferença, caracteriza as negociações como conversa de surdos e, numa clara provocação, 
manda a categoria à greve. Página 3

CAMPANhA sALARIAL

Paralisação nacional
mobiliza milhares de servidores

Assembleia Geral dia: 15/5/12, terça-feira, às 13h - Local: Auditório samira Mesquita 
Pauta: eleição de delegados para o 14º Congresso estadual da CUT-RJ (Cecut).
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Nas três últimas edições, o 
Jornal do SINTUFRJ publicou em 
detalhes – em matérias de página 
inteira –, informações necessárias, 
para a livre escolha dos sindicaliza-
dos, sobre a execução dos atrasados 
dos 3,17%. 

O site do Sindicato (www.sintu-
frj.br) oferece mais instruções sobre 
o passo a passo para que o servidor 
possa saber se a UFRJ reconheceu 
se ele tem algum valor referente ao 
passivo dos 3,17%, possíveis prós e 
contras em cada escolha, entre inú-
meras outras informações.

O Sindicato está prestando to-
das as informações possíveis para 
cada um fazer sua opção. E segui-
mos com mais esclarecimentos so-
bre dúvidas dos sindicalizados. 
Quem optar pela ação indivi-
dual renuncia aos atrasados 
calculados pelo perito do 
SINTUFRJ?

Sim. Não haverá mais atrasa-
dos a receber. A renúncia que está 

3,17%: informes detalhados para 
livre escolha dos sindicalizados

sendo proposta é apenas do crédito 
excedente, isto é, da diferença entre o 
cálculo da UFRJ e o cálculo do SIN-
TUFRJ, e não da exclusão da ação 
coletiva dos 3,17% do Sindicato.
Por que não estou na listagem?

As pessoas que não constam da 
listagem tiveram seus valores contes-
tados por diversos motivos: ação indi-
vidual, falecimento de servidor antes 
da propositura da ação, pessoas que 
não constavam no sistema da UFRJ 
como sindicalizadas na época da pro-
positura da ação, e outros mais. 

Para as pessoas que fazem parte 
do processo coletivo do SINTUFRJ, 
mas não constam da listagem de va-
lores reconhecida pela UFRJ, o Sindi-
cato esclarece que a execução coletiva 
seguirá até que a decisão fi nal seja 
tomada pelo Judiciário.

Pessoas com ações individuais 
que não receberam

Ao longo dos trabalhos foi pos-
sível verifi car que algumas pessoas 

ingressaram com ação individual e 
não receberam, pois desistiram ou o 
processo foi negado. A UFRJ, ao elabo-
rar os cálculos, deixou de apresentar 
valores para os benefi ciários da ação 
que ajuizaram ações individuais dos 
3,17% (independente do seu resulta-
do). Por este motivo, mesmo sem ter 
recebido valores em ações individuais, 
alguns servidores não constam na 
listagem dos 9 mil. Como dissemos, 
tais benefi ciários, apesar de não pos-
suírem cálculos apresentados pela 
UFRJ, continuam na ação coletiva do 
SINTUFRJ. Estas pessoas vão ter que 
aguardar a decisão da ação coletiva.

Após o encaminhamento das 
ações individualizadas, nós estuda-
remos a possibilidade de um recurso 
só para essas pessoas. Pois estas não 
tiveram a possibilidade de optar por 
responsabilidade da Procuradoria Re-
gional Federal que representa a UFRJ.

Tramitação
Depois de encaminhada a ação, 

haverá despacho do juiz (sem pre-
visão de prazo). Após o despacho, e 
tendo o juiz acolhido o processo, será 
dado conhecimento à UFRJ através da 
Procuradoria Federal, e esta terá 30 
dias para se pronunciar sobre o paga-
mento do seu cálculo.

Após esse prazo, se a UFRJ con-
cordar ou não se pronunciar, o pro-
cesso retorna ao juiz, e este encami-
nhará uma ordem de pagamento 
ao Tribunal (também sem previsão 
de prazo). Quando o Tribunal rece-
ber a ordem, mandará o governo 
efetuar o pagamento em 60 dias, 
pois a maioria dos valores é inferior 
a 60 salários mínimos.

Por isso, não há como prever um 
prazo para o pagamento das ações.

Assistência jurídica do Sindica-
to somente para sindicalizado

O SINTUFRJ somente poderá pro-
por ações individualizadas para sindi-
calizados, pois a não sindicalização 
do benefi ciário é um dos motivos da 

contestação da UFRJ, que está sendo 
discutida na ação coletiva.

Beneficiários falecidos
Os falecidos que tenham seus 

nomes lançados na listagem po-
derão ter seus valores reclamados 
por seus pensionistas ou herdeiros. 
Entretanto, o SINTUFRJ somente 
poderá prestar assistência jurídica 
aos pensionistas já sindicalizados 
ou que venham a se sindicalizar. 
No caso do benefi ciário falecido 
que não possui pensionista, ou 
seja, que

somente possui herdeiro, estes 
não poderão receber assistência ju-
rídica do Sindicato, pois o Sindica-
to não pode representar herdeiros 
(pelo estatuto, o Sindicato somen-
te pode representar servidores, apo-
sentados e pensionistas). Para estes 
casos, está sendo estudada uma 
alternativa para atendimento, que 
será divulgada nas próximas edi-
ções do jornal.

Nossos direitos

Curso Grátis
Como montar um monitor para seu Biocomputador MENTAL – Radiestesia e Radiônica, com o professor Juan 
Rimbaut. No auditório do HESFA. Dias 5 e 6 de maio,sábado(de 9h às 17h) e domingo até às 12h. Inscrições pelo 
e-mail: dalvadecastro@gmail.com; ana.carla@hesfa.ufrj.br ou tel. 9945 7484 ; 3184 4413. Ficha de inscrição 
também no blog: www.ecologiadamente.blogspot.com. 

A equipe da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) fez uma reu-
nião na Praia Vermelha, dia 24 de abril, no auditório do Cen-
tro de Filosofi a e Ciências Humanas com diretores de unida-
des, decanos e chefes de pessoal. A iniciativa é para aproximar 
a Pró-Reitoria das unidades isoladas. Já foi realizada reunião 
no Polo de Macaé e está prevista visita ao de Xerém.

A reunião, cujo objetivo foi para apresentar a PR-4 e 
tirar dúvidas dos presentes, foi aberta também a professores 
e funcionários e reuniu cerca de 80 pessoas. A maioria das 
dúvidas girou em torno dos seguintes assuntos: capacitação, 
aposentadoria especial, mandado de injunção, pagamentos 
e ações judiciais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) confi rmou a 
constitucionalidade das cotas raciais nas universidades 
brasileiras. A votação ocorreu na noite de quinta-feira, 26, 
e por unanimidade os ministros decidiram que a reserva 
de vagas em vestibulares para negros e pardos é legítima. 

Interessante que o tema chegou ao STF por mãos de 
pessoas que queriam acabar com as cotas raciais. Perde-
ram. E, como bem disse o presidente da Corte, Ayres de 
Brito, ao proclamar o resultado: “O Brasil tem mais um 
motivo para se olhar no espelho da história e não corar 
de vergonha”. Esperamos que a partir de agora os falsos 
democratas se calem na sua ignorância histórica e me-
diocridade elitista. 

Mais uma vez valeu à pena lutar pelo que acredita-
mos. As cotas raciais diminuem sim as diferenças sociais 
existentes entre brancos e negros. E a luta continua por 
um ensino público de qualidade em todos os níveis de 
escolaridade.

Em tempo: foi o DEM (Partido dos Democratas) que 
entrou com ação, em 2009, questionando a constitucio-
nalidade das cotas, sob o argumento de que a política da 
UnB – a primeira universidade federal do país a adotar as 
cotas – “criava privilégios baseados em critérios raciais”.    

Inscrição prorrogada até o dia 3 de maio. Quem não puder ir ao Espaço Saúde do SINTUFRJ, à sede ou à 
subsede do Sindicato na Praia Vermelha, pode ligar para o telefone (21) 3194-7123.  O evento será dia  8, e é 
aberto a todos os trabalhadores. O percurso será de três quilômetros na Quinta da Boa Vista, com largada em 
frente ao Museu Nacional, às 9h.

PR-4 quer se aproximar de 
unidades isoladas

10 a 0 na prepotência da 
burguesia

1ª Corrida e Caminhada do Trabalhador

Na universidade a saúde do trabalhador vai marcar as comemorações 
pelo Dia do Trabalhador. A Prefeitura Universitária e o HU realizam ativi-
dades sobre o tema. 

2, 3 e 4 de maio
 3ª Semana da Saúde do Trabalhador da Prefeitura da UFRJ

O tema deste ano é “Qualidade de Vida no Trabalho” e o evento será 
realizado no auditório do Horto Universitário, com início às 8h. 

Uma das palestras programadas para o primeiro dia é “Como está a 
saúde do trabalhador da UFRJ?”, e o SINTUFRJ participará da mesa. No dia 
3, duas das palestras tratarão sobre a saúde do homem e da mulher, e os pa-
lestrantes são o coordenador de Enfermagem da DVST, Washington Castro, 
e a coordenadora da Residência Multiprofi ssional em Saúde da Mulher, Ana 
Beatriz Queiroz. 
 1ª Caminhada da Saúde

No dia 4, das 9h às 10h, a Prefeitura e o Espaço Saúde do Trabalhador 
do SINTUFRJ realizam a “1ª Caminhada da Saúde”. Concentração às 8h, 
na Prefeitura (Cidade Universitária). No local serão armadas tendas de au-
riculoterapia, shiatsu e hidratação.   

8 a 10 de maio
 HU: Ciclo de palestras sobre saúde do trabalhador

Promoção do Serviço de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal do 
HU. Abertura no dia 8, às 9h, no auditório Halley Pacheco (8º andar do HU), 
com a presença do reitor Carlos Levi e da coordenadora do SINTUFRJ Gerly 
Miceli. O debate será sobre temas, tais como: exames periódicos, acumula-
ção de cargos, causa e consequência de acidentes, rota de fuga e saídas de 
emergência, ginástica laboral, atividades físicas para doenças degenerati-
vas, qualidade de vida, aposentadoria, sexualidade, experiências do serviço 
social, problemas com uso, abuso e dependência do álcool e outras drogas, 
entre outros assuntos de interesse de toda a comunidade universitária. 

No dia 10, a professora do Espaço Saúde do Trabalhador do SINTUFRJ, 
Carla Nascimento, falará sobre Qualidade de Vida, no auditório Halley Pa-
checo, de 9h as 11h. A atividade do dia 9 ocorrerá no auditório 03E50, no 
3º andar do HU.

Atividades na UFRJ pelo 1º de Maio
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CAMPANHA SALARIAL

O Dia Nacional de Luta dos servi-
dores federais, 25 de abril, levou para as 
ruas de todo o país milhares de trabalha-
dores. Só em Cuiabá, quatro mil parali-
saram as atividades. No Rio de Janeiro, 
os servidores fizeram passeata da Avenida 
Rio Branco em direção à Cinelândia; 15 
entidades, entre sindicatos, federações e 
centrais sindicais, incluídas Fasubra e 
CUT, somaram-se ao ato. 

Esta foi a segunda mobilização 
da categoria. A primeira ocorreu no 
dia 15 de março, e mostrou que o 
movimento ganha força. Na avalia-

Na UFRJ, no Dia Nacional de 
Luta o SINTUFRJ jogou peso na 
mobilização da categoria para a 
campanha salarial unifi cada dos 
servidores públicos federais – dos 
campi do Rio de Janeiro à UFRJ Ma-
caé. Foram realizadas panfl etagem 
à população explicando as razões 
da nossa luta e por que decretamos 
estado de greve, embora estejamos 
no início da campanha salarial. Os 
técnicos-administrativos do Polo Xe-
rém pararam. À tarde, os trabalha-
dores realizaram ato na Candelária e 
passeata na Avenida Rio Branco. 

Categoria diz sim à luta 
A assembleia dos trabalhadores 

da UFRJ, na terça-feira, 24, aprovou 
a adesão ao Dia Nacional de Luta, 
como também a participação da 
categoria no ato unifi cado e pas-
seata do funcionalismo federal no 
Estado do Rio de Janeiro, no centro 

Governo empurra a categoria para a radicalização
A última reunião entre 
o governo e a Fasubra 
não deixa dúvidas: a 
intenção do Planalto é 
desconsiderar a pauta 
de reivindicações da 
categoria, humilhar a 
Federação e desrespeitar 
nossa organização. A 
pergunta é: vamos deixar 
que isso ocorra? NÃO. O 
que temos que fazer é dar 
continuidade à mobilização 
iniciada no Dia Nacional 
de Luta: 25 de abril, 
quando os trabalhadores 
públicos federais da 
maioria das capitais 
do país mostraram sua 
indignação ao desrespeito 
provocativo do governo 
Dilma Rousseff. 

Governo manda a categoria fazer greve

da cidade. 
O Dia Nacional de Luta foi 

mais uma atividade da campanha 
salarial unifi cada aprovada pelo 
Fórum Nacional de Entidades dos 
Trabalhadores do Serviço Público 
Federal, e que foi ratifi cada pelo 
XXI Confasubra. O objetivo do pro-
testo foi sinalizar para o governo 
– que insiste em não apresentar 
contraproposta à nossa pauta de 
reivindicação entregue há quase 
ano – que não vamos aceitar este 
desrespeito sem uma reação con-
tundente. As mesmas assembleias 
que aprovaram a paralisação na 
quarta-feira, realizadas em todas as 
Ifes, acataram o indicativo de esta-
do de greve.
Caravana e paralisações 
O Fórum e o Confasubra também 
aprovaram a realização de parali-
sação dias 9 e 10 de maio e carava-
na a Brasília no dia 17. 

Cresce campanha nacional dos servidores federais 

Eixos
Entre as reivindicações da 

pauta unifi cada, os servidores 
federais querem: 

 Defi nição da data-base (1º 
de maio); 

 Política salarial perma-
nente com reposição infl a-
cionária, valorização do sa-
lário-base e incorporação das 
gratifi cações; 

 Cumprimento, por parte do 
governo, dos acordos e proto-
colo de intenções fi rmados; 

 Contra qualquer reforma 
que retire direitos dos traba-
lhadores; 

 Retirada dos PLPs e MPs e 
decretos contrários aos interes-
ses dos servidores públicos; 

 Paridade e integralidade 
entre ativos, aposentados e 
pensionistas; 

 Reajuste dos benefícios.

ção do SINTUFRJ, a categoria está 
esquentando as turbinas para entrar 
com tudo na campanha. Os traba-
lhadores do  Polo de Xerém são um 
bom exemplo. Além de pararem, eles 
engrossaram a passeata no centro do 
Rio de Janeiro: alguns disseram que 
participavam de uma atividade polí-
tica pela primeira vez.

“Estou confi ando muito na for-
ça do pessoal”, declarou a chefe do 
setor de Pessoal, Fátima Santos, há 
um ano no Polo de Xerém. “A mi-
nha motivação é a de que as coisas 

melhorem. Nunca participei antes 
de movimento e acho que temos 
de contribuir de alguma forma”, 
disse a técnica em assuntos educa-
cionais Renata Fones, há dois anos 
na UFRJ. A coordenadora do SINTU-
FRJ Gerly Miceli, que falou durante 
a passeata, denunciou o Projeto 
de Lei 2.203/2011 do governo, que 
pretende congelar os salários dos 
médicos dos hospitais universitários 
e também congelar os adicionais de 
insalubridade e periculosidade dos 
trabalhadores.

ASSEMBLEIA dia 24 aprova paralisação

ATO dia 25 na Candelária

COMPANHEIROS do Polo de Xerém participaram do ato

PANFLETAGEM dia 25 nos campi da UFRJ

O secretário de Relações do Traba-
lho do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Sérgio Mendonça, 
realizou, entre os dias 18 e 25 de abril, 
reuniões com a Fasubra e com repre-
sentantes das 31 entidades representa-
das no Fórum Nacional de Entidades 
dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal. 

Sem a menor cerimônia, Men-
donça disse para a Fasubra que “está-
vamos estabelecendo um diálogo de 
surdo”, porque aquela reunião havia 
sido marcada praticamente pela Fe-
deração, e que “o governo não vai 
apresentar nada que não seja para o 
conjunto dos federais, e que este é um 
assunto delicado e que custa caro”. Ele 
acrescentou que o governo não daria 
resposta rápida, e se quiséssemos entrar 
em greve que entrássemos, sabendo 
que isso desgastaria a nossa relação 
com o governo, mas que as portas não 
seriam fechadas.

 Para o governo, segundo o secre-
tário, os aposentados do serviço públi-
co federal devem ser tratados como os 
“aposentados do mundo inteiro”, cujos 

salários para serem repostos são reajus-
tados pelo índice da inflação, o “que é 
diferente de receber o reajuste integral 
da categoria na ativa”.

Por fim, o secretário foi mais taxa-
tivo ainda. Ele disse que não teremos 
até o final de maio propostas de remu-
neração, que temos que pactuar pra-
zos, que “o assunto é macroeconômico 
e o prazo do governo é 31 de julho”.
 Indignação – Diante do exposto, 
ficou claro para os coordenadores da 
Fasubra que o governo não estava dis-
posto a apresentar nenhuma proposta 
à pauta de reivindicações da categoria, 
e eles disseram isso ao secretário e se 
levantaram para deixar a sala. Quan-
do a secretária adjunta de Relações do 
Trabalho do MPOG, Marcela Tapajós, 
propôs a realização de uma nova reu-
nião no dia 17 de maio.    
 Reunião da bancada sindical – 
Será no dia 2 de maio, com a seguinte 
pauta: balanço da paralisação de 25 de 
abril, aprofundamento do debate sobre 
os rumos da negociação com o gover-
no e ajustamento da intervenção da 
bancada para a próxima reunião. 

Fotos: Emanuel Marinho
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A campanha salarial 

2012 está nas ruas. Em 

todo o país, os técnicos-

administrativos em edu-

cação das universidades 

federais deflagraram o 

movimento unificado no 

Dia Nacional de Luta: 25 

de abril.

 Em comemoração ao 

Dia do Trabalhador e para 

esquentar a nossa campa-

nha salarial, o SINTUFRJ 

preparou um calendário 

de eventos, que inclui o 

lançamento da Revista da 

Carreira. O objetivo prin-

cipal da iniciativa é mo-

bilizar a categoria, pois 

nossa campanha salarial 

tem que ser vitoriosa. 

16 de maio - 10h - Praia Vermelha
Estágio Probatório: Direitos e Deveres

Palestrantes: Pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, diretora da Divisão de Legislação e Normas, Gildeia Ma-
ria de Oliveira, e a advogada do Sindicato, Adriana Albert. Local: a confirmar. 

A DVST, em parceria com o Sindicato, participará com uma oficina para verificação arterial, glicemia capilar 
e colesterol.  

    

17 de maio - 10h - Auditório Horácio Macedo (CCMN)
Carreira em Debate: Desvio de Função 
e Ascensão Fucional

Um dos problemas que mais aflige a categoria é a falta de perspectiva com a estagnação profissional, pois 
sem ascensão funcional não há como crescer na carreira. Esse é um problema nacional, mas como nós podemos 
contribuir para solucioná-lo?  

Palestrantes: diretor da CPRH da Andifes, Celso Cardoso, pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, superinten-
dente de Pessoal, Agnaldo Fernandes, coordenador de Relações de Trabalho da Fasubra, Francisco de Assis, diretor 
da Aptafurg, Celso Cardoso.  Lançamento da Revista de Carreira do SINTUFRJ, que reproduz o debate do Seminário 
de Carreira realizado pelo sindicato em 2011. 

 

18 de maio - 10h - Auditório Horácio Macedo (CCMN)
Secretária de Relações de Trabalho no Serviço Público  
e os servidores federais

Palestrantes: secretário de Relações de Trabalho, Sergio Mendonça (a confirmar), Fasubra, Andes (a confir-
mar), Adufrj(a confirmar), SINTUFRJ e PR-4.

4 de maio
Baile da Campanha Salarial

É para esquentar, ou melhor, incendiar a campanha salarial. Início às 17h. Local: Espaço Cultural do SINTU-
FRJ, na Cidade Universitária. Com a Banda Novos Tempos e DJ, e participação especial da Oficina de Dança de Salão 
do Sindicato. Não falte, e traga amigos. Convidamos as entidades do Fórum Estadual dos Servidores Estaduais que 
representam os trabalhadores das universidades federais, porque precisamos fortalecer a nossa unidade.   

8 de maio - 9h - Museu Nacional
1ª Corrida e Caminhada do Trabalhador 

Esta é uma atividade que os trabalhadores da UFRJ não podem perder, pois é um teste de fôlego para os enfreta-
mentos futuros rumo à conquista de nossos direitos. Será na Quinta da Boa Vista, com largada em frente ao Museu 
Nacional. O percurso é de 8 quilômetros. 

A DVST, em parceria com  o Sindicato, irá participar com uma oficina para verificação arterial, glicemia capilar 
e colesterol. 

 

10 de maio - 10h  - Polo Xerém
Assédio Moral

Palestra com Terezinha Martins dos Santos (Iesc). 
Participação do Espaço Saúde do Trabalhador do SINTUFRJ com massagens relaxantes e auriculoterapia. 

 15 de maio - 10h - Macaé
Assédio Moral 

Palestrantes: Luciene Lacerda e Terezinha Martins dos Santos (Iesc).

Assédio Moral
A prática de assédio moral cres-

ce na universidade e atinge princi-
palmente os recém-ingressos por 
concurso público em estágio pro-
batório. Mas veteranos também são 
vítimas de exposições a situações 
humilhantes e constrangedoras, 
repetitivas e prolongadas durante a 
jornada de trabalho. 

Muitos trabalhadores não sa-
bem identificar o assédio moral, 
mas sentem no corpo e na alma as 
consequências. Depressão em grau 
elevado logo se manifesta. Quan-
do sabem, por medo e vergonha a 
maioria não denuncia o assediador. 
Para piorar a situação, é comum a 
vítima de assédio moral sofrer com 
o isolamento dos colegas, que pas-
sam a evitá-lo para ficar bem o 
chefe.

São muitas as consequências 
para o trabalhador e a universida-
de, portanto, o problema tem que 
ser tratado com a seriedade que 
ele merece. Por isso o SINTUFRJ 
está programando debates sobre o 
tema, contando com a colaboração 
de especialistas do Instituto de Estu-
dos em Saúde Coletiva (Iesc/UFRJ), 
com a intenção de esclarecer e defi-
nir ações para acabar com assédio 
moral na UFRJ.          

Maio:
Mês do Trabalhador

agenda do 

sinTUFrJ

“A história do Primeiro de Maio 
mostra, portanto, que se trata de 
um dia de luto e de luta, mas não 

só pela redução da jornada de 
trabalho, mas também pela 

conquista de todas as outras 
reivindicações de quem produz a 

riqueza da sociedade.”
 

Perseu Abramo
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16 de maio - 10h - Praia Vermelha
Estágio Probatório: Direitos e Deveres

Palestrantes: Pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, diretora da Divisão de Legislação e Normas, Gildeia Ma-
ria de Oliveira, e a advogada do Sindicato, Adriana Albert. Local: a confirmar. 

A DVST, em parceria com o Sindicato, participará com uma oficina para verificação arterial, glicemia capilar 
e colesterol.  

    

17 de maio - 10h - Auditório Horácio Macedo (CCMN)
Carreira em Debate: Desvio de Função 
e Ascensão Fucional

Um dos problemas que mais aflige a categoria é a falta de perspectiva com a estagnação profissional, pois 
sem ascensão funcional não há como crescer na carreira. Esse é um problema nacional, mas como nós podemos 
contribuir para solucioná-lo?  

Palestrantes: diretor da CPRH da Andifes, Celso Cardoso, pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, superinten-
dente de Pessoal, Agnaldo Fernandes, coordenador de Relações de Trabalho da Fasubra, Francisco de Assis, diretor 
da Aptafurg, Celso Cardoso.  Lançamento da Revista de Carreira do SINTUFRJ, que reproduz o debate do Seminário 
de Carreira realizado pelo sindicato em 2011. 

 

18 de maio - 10h - Auditório Horácio Macedo (CCMN)
Secretária de Relações de Trabalho no Serviço Público  
e os servidores federais

Palestrantes: secretário de Relações de Trabalho, Sergio Mendonça (a confirmar), Fasubra, Andes (a confir-
mar), Adufrj(a confirmar), SINTUFRJ e PR-4.

E no dia 18, fechando os trabalhos, grande Show com Thais 
Macedo e roda de samba com Jayme Neto e Mosquito

Com muita alegria, o SINTUFRJ reunirá o que há de melhor na música popular brasileira, a partir das 16h, no Grêmio 
da Coppe . 

A cantora Thais Macedo é conside-
rada pela crítica especializada como 
uma das grandes vozes da música 
popular brasileira, comparada a deu-
sas do quilate de Clara Nunes, por 
exemplo, não apenas pelo vozeirão, 
mas pela ginga e competência ao 
escolher o repertório. Vamos conferir. 

1º de Maio – Dia do 
Trabalhador

Uma data histórica, lembrada mundialmente pelos trabalhadores 
por se tratar de um dia de luto e de luta. Homenageia os mártires que 
lideraram o movimento pela redução da jornada de trabalho e todos 
aqueles que dedicaram suas vidas à conquista de reivindicações que 
expuseram os efeitos da exploração e das más condições de trabalho 
impostos pelo capitalismo a homens e mulheres. E que sustentam, 
geração após geração, o sentimento de indignação que mantém vivo 
e atual o slogan “quem luta conquista e só se conquista lutando”.

 
Esta é uma história para não ser esquecida 
O Dia Mundial do Trabalhador foi criado em 1889, por um Congresso 

Socialista realizado em Paris. A data foi escolhida em homenagem à 
greve geral, realizada em 1º de maio de 1886, em Chicago, principal 
centro industrial dos Estados Unidos naquela época.

Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as 
condições de trabalho desumanas a que eram submetidos e exigir a 
redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Naquele 
dia, manifestações, passeatas, piquetes e discursos movimentaram a 
cidade. Mas a repressão ao movimento foi dura: houve  prisões, feridos 
e até mesmo mortos nos confrontos entre os operários e a polícia.

 Em memória dos mártires de Chicago, das reivindicações operárias 
que nesta cidade se desenvolveram em 1886 e por tudo o que esse dia 
significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos, servindo de 
exemplo para o mundo todo, o dia 1º de maio foi instituído como o 
Dia Mundial do Trabalho.

Diga não ao imposto sindical 
Com a participação dos sindicatos filiados, a Central Única dos 

Trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro (CUT-RJ) comemorou o Dia 
do Trabalhador com ato político e outras atividades na Quinta da Boa 
Vista. No local, foi instalada urna para coletar os votos da população 
sobre o fim do imposto sindical. Até 4 de maio, a consulta popular na 
cidade sobre a continuidade ou não do imposto sindical.
  

Nossa história 

Locais de votação 
A mobilização para o plebiscito começou no dia 30 de abril, com con-

centração na Central do Brasil da militância sindical. No decorrer desta 
semana, a CUT-RJ e as entidades sindicais estarão com urnas itinerantes, a 
partir das 16h, nos seguintes dias e pontos da cidade: 2/5 – Largo da Carioca; 
3/5 – Praça XV e 4/5 – Cinelândia. 

Sustenta sindicatos de fachada
O fim do imposto sindical é a principal bandeira política da CUT  este 

ano. Esta posição vai de encontro a outras centrais, como a Força Sindical 
e a União Geral dos Trabalhadores, que apoiam a cobrança do imposto.

Para a CUT, a cobrança atrela os sindicatos ao governo e a empresas, 
fortalecendo muitas entidades que não representam os trabalhadores. “Tem 
muito sindicato-fantasma que só existe para dar dinheiro ao sindicalista 
e não faz nada pelo trabalhador. Com o fim do imposto, o sindicato seria 
obrigado a atender melhor a base”, afirma o presidente da CUT Nacional, 
Artur Henrique.

“A CUT defende a organização por ramo de atividade e a unidade da classe 
trabalhadora decidida pelos próprios trabalhadores”, completa o secretário 
de Relações de Trabalho da CUT-Rio, Marcello Azevedo.

O que é imposto sindical?
É um tributo descontado todos os anos (sempre em março) dos salários 

dos trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). Isso ocorre independentemente de o trabalhador ser associado 
ou não ao sindicato de sua categoria profissional. O tributo equivale a um 
dia de trabalho. 

A lei que garante o imposto é da década de 40 – governo de Getúlio 
Vargas – e tinha como objetivo tutelar os sindicatos e manter sua existência 
atrelada ao governo. O governo arrecadava o imposto e repassava parte do 
valor a quem ele reconhecia como representante dos trabalhadores. A obri-
gatoriedade está prevista no artigo 579 da CLT.

“A história do Primeiro de Maio 
mostra, portanto, que se trata de 
um dia de luto e de luta, mas não 

só pela redução da jornada de 
trabalho, mas também pela 

conquista de todas as outras 
reivindicações de quem produz a 

riqueza da sociedade.”
 

Perseu Abramo

A roda de samba promete com a dupla 
Jayme Neto e Mosquito, jovens veteranos 
da noite carioca que já cantaram em parceira 
com sambistas que a gente ouve de joelhos.   
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SAÚDE

Nos dias 31 de maio e 1, 2 e 
3 de junho de 2012, ainda sem 
local confi rmado, será realiza-
do o 14º Congresso Estadual da 
CUT  (Cecut-RJ). 

Conforme o calendário di-
vulgado pela Central, até 16 

CCS vota adesão ou não à EBSERH
O Conselho de Centro do Cen-

tro de Ciências da Saúde (CCS) 
pode decidir no dia 7 de maio a 
adesão ou não à Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares (EB-
SERH). 

Já houve três debates, que 
reuniram professores, médicos, 
estudantes e técnicos-administra-
tivos, dois deles no auditório do 
Quinhentão. No último debate, os 
palestrantes foram Renato Cândi-
do, da Procuradoria Geral da UFRJ 
Armando Nogueira, do Complexo 
Hospitalar, e Jorge Darze, do Sindi-
cato dos Médicos do Rio de Janeiro. 

Os debates e as manifestações 
sobre a EBSERH começaram em 
2011 nas universidades. Há ainda 
muitas dúvidas e incertezas entre 
os reitores quanto à adesão à em-
presa. Na UFRJ, há posições diver-
gentes. E todas elas serão levadas 
ao Conselho Universitário para 
deliberação fi nal.

Para o médico Nelson Sou-
za e Silva, diretor do Instituto 
do Coração, todas as unidades 
devem discutir a EBSERH, as-
sim como as direções dos hos-
pitais também estão discutindo. 
Mas ele lamenta que o Comple-
xo Hospitalar não esteja fazen-
do o mesmo. “Infelizmente não 
se convoca o conselho delibera-
tivo, que seria a instância para 
a discussão”. 

Assim, critica que um fórum 
ofi cial que é o Complexo Hospi-
talar não faz e nem aprofunda 
o debate, e os diretores dos Hus 
fazem reuniões num fórum 
não ofi cial com posições contra 
e a favor. “A discussão é muito 
grande, mas quem se posiciona 
favorável tem como argumento 
que esta (a adesão à EBSERH) 
é a única solução porque caso 
contrário o hospital fi caria sem 
verbas. Para mim isto não é ar-
gumento”.

Segundo Nelson, o governo 
tem a obrigação de fi nanciar os  
HUs. “É uma responsabilidade 
constitucional. A lei não obriga 
ninguém a contratar a empre-
sa. Mas dizem que, se não con-
tratar, não haverá dinheiro. Isso 
também não é verdade, porque 
o orçamento para a univer-
sidade tem de ser repassado. 
Mas isto, de só enviar verba se 
a universidade estiver adotado a 
empresa, é um absurdo!”.

Cartilha - O diretor do Ins-
tituto do Coração produziu um 
documento avaliando o que 
está por trás da criação da EB-
SERH, distribuído aos diretores 
dos hospitais e aos integrantes 
do Conselho Deliberativo do 
CCS. No documento, ele expli-
ca que o processo da EBSERH 
segue a cartilha defi nida há 
alguns anos pelo Banco Mun-
dial, “ipsis literis”. Assim, o que 

de maio serão realizadas as as-
sembleias de base para tiradas de 
delegados(as) ao 14º Cecut-RJ. 
Também, antes do Congresso, 
por decisão da Central Única dos 
Trabalhadores, serão realizadas 
ofi cinas preparatórias sobre te-

CUT prepara trabalhadores para o 14º Congresso Estadual
mas do Cecut, como Mobilidade 
Urbana, proferida pelo engenhei-
ro Rômulo Orrico, da Coppe, rea-
lizada no dia 26, no auditório da 
CUT-RJ. A palestra sobre Econo-
mia e Mercado de Trabalho está 
prevista para o dia 10 de maio.

Orientações
Os sindicatos filiados elege-

rão delegados na proporção de 1 
para cada 500 sócios quites, ou 
fração de 50% mais 1. O quó-
rum mínimo para os sindicatos 
ou  oposições elegerem delega-

dos é de 20 pessoas presentes 
nas assembleias. Estas serão 
acompanhadas, obrigatoria-
mente, por um membro da 
Direção Estadual da CUT-RJ, 
indicado pela Coordenação do 
14º Cecut-RJ.

Nossa opinião
Acreditamos 
em saúde 
pública

O SINTUFRJ é contra a 
EBSERH, pois não acreditamos 
que a contratação da empresa 
resolva os problemas dos hospi-
tais universitários ou da saúde 
pública. Acreditamos na missão 
histórica e na indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e exten-
são. Não admitimos que os hos-
pitais-escola tenham seu papel 
reduzido ao de mero prestador 
de serviços.

Acreditamos que a raiz do 
desmonte dos hospitais tem 
origem na falta de fi nancia-
mento e de concursos públicos. 
Somos totalmente contrários a 
qualquer iniciativa que venha 
reforçar a terceirização. Não ad-
mitimos que o Estado se omita 
no seu papel de gestor da coisa 
pública e de seu dever de garan-
tir a saúde e a educação públi-
cas, gratuitas e de qualidade. 

Entrevista

Complexo deve fazer discussão
se pretende a longo prazo é que 
o governo se preocupe somente 
com a atenção básica de saúde. 
“Na hora que entrego os Hus 
(para ser gerido pela EBSERH) 
é uma privatização disfarçada. 
Uma empresa pública que vai 
contratar serviços e pessoal é uma 
forma de repassar recursos pú-
blicos para empresas privadas”, 
afi rma.

Segundo ele, o Rio de Janei-
ro está começando a entrar neste 
sistema. “Nas UPAS, em vários 
hospitais, no Programa de Saúde 
da Família, está se contratando 
empresas. Para os governos é in-
teressante porque estão limitados 
com gasto de pessoal devido a lei 
de responsabilidade fi scal. Assim, 
não preciso mais contratar mé-
dicos e enfermeiros, pois sai em 
orçamento de custeio e não de 
pessoal.”

O diretor do Instituto do Co-
ração informa que hoje o Rio de 
Janeiro está gastando 40% dos 
recursos da saúde com unidades 
privadas, e a carreira pública vai 
sendo extinta gradativamente. 
“Os médicos passam todos a ser 
contratados por empresas priva-
das. A política é semelhante. É 
isso que várias pessoas não en-
xergam. Não sabem quais são os 
princípios do SUS. Quebra-se a 
universalidade e a integralidade. 
O governo fi ca com a atenção 
básica e a alta complexidade que 
detém o grosso do dinheiro da 
saúde, vai ser repassado para as 
mãos do setor privado.”

SUS - Nelson explica que a 
mesma coisa aconteceu com a 
política de criação dos fundos de 
previdência privada. E defende o 
SUS e a carreira. “Eles sabem o 
que estão fazendo. É uma política 
global, bem feita e bem executa-
da. Só que não é isso que a gen-
te quer. Queremos o que está na 

Constituição. Um sistema públi-
co. Que tenhamos uma carreira. 
Os diretores dos Hus estão com 
medo porque o Ministério do Pla-
nejamento não quer abrir vagas 
para absorver os extraquadros, 
quer a contratação pela empresa. 
Então, dá esta solução e os direto-
res, com a corda no pescoço, aca-
bam aceitando. É dar corda para 
o enforcado”.

Para o médico, o governo 
tem de achar uma solução e ela 
dependerá do posicionamento 
dos envolvidos. “Isto dependerá 
da postura política das pessoas. 
Se querem manter o serviço pú-
blico e a carreira, com o princí-
pio básico de integralidade, se 
querem isso, não é através desta 
empresa”. 

Nelson Souza e Silva diz 
também que o próprio governo 
criou uma unidade orçamentá-
ria para os Hus para que o or-
çamento viesse para a universi-
dade, não para outra fonte. “Era 
uma unidade orçamentária su-
bordinada à universidade, não 
era separar das universidades”. 
E veio então a lei do próprio 
governo que criou a EBSERH e 
com ela todo esse embróglio.

Para o diretor do Instituto 
do Coração é preciso reagir. 
“(A empresa) quebra o siste-
ma de saúde. É preciso mudar 
isso. Fazer uma proposta alter-
nativa que garanta orçamento 
para os hospitais e concurso 
público. Mas é preciso uma 
postura política”. 

Foto: Emanuel Marinho
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CARREIRA

Durante a semana mundial da 
saúde, a URFJ promoveu, nos dias 
25 e 26 de abril, em Macaé e na 
Ilha do Fundão, respectivamente, 
ofi cinas de verifi cação da pressão 
arterial, glicemia capilar, colesterol, 
triglicerídeos e distribuição de pre-
servativos.

Em Macaé, além das ofi cinas, 
os trabalhadores puderam apren-
der sobre nutrição para prevenção 
de doenças na palestra ministrada 
por alunos da faculdade de Nu-
trição, coordenada pelo professor 
Kelse Tibau.

No Fundão, o evento, orga-
nizado pela Seção de Programas 
Especiais, da Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST), ocorreu das 
9h às 12h, no hall da Reitoria, e 
contou com a presença das técni-
cas de enfermagem do trabalho 
Cláudia Brandão, Bianca Araujo 
e Vera Lúcia Mendes para orientar 
e esclarecer as dúvidas de todos os 
funcionários da universidade.

Larissa Baruque, responsável 

Auxiliares e técnicos de enfermagem: 
funções iguais e salários diferentes
Estes profissionais pleiteiam equiparação salarial com técnicos de enfermagem. SINTUFRJ 
encaminhou processo administrativo. Prazo limite para entrega da documentação é 18 de maio

No fi m da década de 80, quando 
houve a divisão dos cargos no Plano 
Único de Classifi cação e Retribuição 
de Cargos e Empregos (PUCRCE), 
nos níveis de apoio, médio e superior, 
os auxiliares de enfermagem foram 
classifi cados no nível médio. Ainda 
naquele período, por falta de regula-
mentação do curso de enfermagem, 
todos os técnicos fi caram enquadra-
dos como auxiliares de enfermagem.

Auxiliares administrativos pleiteiam diferença salarial
O SINTUFRJ reforça a convocação sobre 

a data-limite para a entrega dos formulários: 
9 de maio. A partir desta data, o Sindicato 
vai apresentar o requerimento para buscar 
solucionar o problema.

Os auxiliares administrativos da UFRJ 
reivindicam o reconhecimento do MEC de 
que executam as mesmas tarefas dos assis-
tentes administrativos, mas recebendo salá-
rio menor, porque foram enquadrados em 
outra classe no plano de carreira. Em reu-
nião, aprovaram a proposta do SINTUFRJ de 
entrar com ação administrativa pleiteando a 
diferença.

Na época de implantação do 
atual Plano de Carreira (PCCTAE), 
mais uma injustiça foi cometida: 
auxiliares de enfermagem e auxi-
liares administrativos, cargo para 
o qual a escolaridade exigida é o 
segundo grau, foram enquadramos 
na classe C, cuja exigência é o ensino 
fundamental.

Na lei da Carreira, as atribuições 
dos técnicos de enfermagem e auxi-

liares de enfermagem são similares, 
assim como a escolaridade exigida. 

No entanto, a simples transfor-
mação dos auxiliares em técnicos 
seria considerada ascensão fun-
cional o que não é permitido pelo 
governo. Por outro lado, a Fasubra 
reivindica a aglutinação dos cargos 
de auxiliares de enfermagem e de 
administração no grupo D, mas a 
negociação relativa a racionaliza-

ção dos cargos não avança.
Assim, a direção do SINTUFRJ 

entrou com um processo adminis-
trativo junto à Pró-Reitoria de Pessoal 
reivindicando a equiparação salarial 
destes profi ssionais. Para isso, o Sin-
dicato solicita a todos os auxiliares de 
enfermagem que encaminhem cópia 
autenticada do certifi cado de técnico 
de enfermagem, de auxiliar de en-
fermagem, do segundo grau ou de 

diplomas ligados à área, e cópia dos 
documentos como identidade e Siape, 
para dar continuidade ao processo ad-
ministrativo.

O SINTUFRJ vai pleitear junto à 
Administração Central uma solução. 
Primeiro, administrativamente, mas, 
se necessário, também juridicamente. 

Mas atenção para a data-limite 
para a entrega da documentação: 18 
de maio.

Atenção ao passo a passo
1 – Acesse a página da PR-4 na internet (no site http://www.pr4.ufrj.br/

principal.htm). No menu localizado na parte inferior da página, no item 
“PR4”, clique subitem “Formulários”.

2 – Escolha a terceira opção: “Atribuições e Instrução para procedi-
mentos Formulário de preenchimento para os auxiliares administrati-
vos”. Imprimia o formulário.

3 – Depois de preencher o formulário, leve para ser assinado pela 
chefi a imediata e pelo diretor da unidade.

4 – O formulário deve ser entregue na sede ou nas subsedes do SIN-
TUFRJ no prazo de 10 dias (até 9 de maio).

5 – Esse prazo é necessário para que possamos acelerar o encami-
nhamento do processo administrativo.

UFRJ promove eventos sobre saúde
No dia 4 de junho, às 10h, no 

Teatro João Caetano, será realiza-
da cerimônia para a entrega do 
título de Doutor Honoris Causa ao 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva pelas universidades públicas 
fl uminenses.

No dia 26 de abril o Conselho 
Universitário da UFRJ aprovou por 
grande maioria a concessão do 
título a Lula. A proposta partiu da 
Coppe e foi apresentada na sessão 
anterior, tendo recebido vistas pelo 
conselheiro Julio Anselmo, da ban-
cada dos estudantes. 

A questão tomou grande parte 
da sessão do dia 26, que, apesar de 
uma pauta extensa, debateu apenas 
a situação do curso de Medicina de 
Macaé e a concessão do título. 

O relator do processo foi o 
professor Fernando Amorim, que 
discorreu sobre as importantes con-
tribuições de Lula à ampliação das 
universidades públicas, ao acesso 
ao ensino superior e à diminuição 

Lula receberá título honoris causa 
pelas universidades fluminenses

LULA, ao receber o título, 
em março de 2011, da 
Universidade de Coimbra

da pobreza com a implantação do 
Bolsa Família.

No dia anterior, o Conselho 
Universitário da Universidade Fede-
ral Fluminense aprovou a conces-
são do título a Lula. 

pelos eventos da DVST, coordenou 
as atividades dos dois dias. “A ideia 
é fornecer orientações aos servidores 

por profi ssionais sobre promoção 
de saúde e prevenção de doença”, 
declarou Larissa.
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O Espaço Cultural ficou em 
festa na última terça-feira, dia 24, 
na reunião mensal dos aposentados. 
Música, poesia e muita informação, 
além de um gostoso lanche, ani-
maram a manhã, confirmando a 
opinião comum de que aquele é 
um fórum consolidado de troca e 
de confraternização deste segmento 
da categoria que tanto contribuiu 
para a universidade e para o país.

A coordenadora de Aposentados 
e Pensionistas, Eliane Nascimento, 
abriu o encontro informando sobre 
o processo de mobilização e luta 
da categoria. Explicou que aque-
la reunião havia sido marcada 
com um mês de antecedência, e 
avisada em nossos jornais. Por 

Encontro dE aposEntados

Espaço de informações, música e poesia

Manhã de talentos
“Veja só / Que tolice nós dois / Bri-

garmos tanto assim / Se depois / vamos 
nós a sorrir / Trocar de bem no fim / 
Para que maltratarmos o amor / O amor 
não se maltrata não / Para que se essa 
gente o que quer / É ver nossa separação 
(...)”, cantou lindamente os versos de 
Altemar Dutra (na música “Brigas”), 
dona Joselea Almeida dos Santos, que 
foi enfermeira do HU e se aposentou há 
oito anos. 

Ela comenta: “Acho que o aposenta-
do não pode ficar triste. Tem que cantar, 
se alegar e usar seu tempo para ajudar 
os outros. Isso faz a gente ver a vida com 
mais prazer e saúde: minha pressão é 12 
por 8”, comemora.

Sua amiga Jurema Santiago, que foi 
atendente do HU e se aposentou há três 
anos, confirma: “Não canto, mas danço 
e faço hidroginástica há 10 anos. Resolvi 
até a artrose”, brinca.

Depois de Joselea, seu Elliú dos 
Santos cantou o hino que fez para os 
aposentados: “Que beleza / essa é a 
melhor idade / O Sindicato se reúne / 
isso é fraternidade”. 

Depois de agradar aos presentes 
cantando os versos de “Carinhoso”, 
José Cristano, que trabalhou 33 anos 
na UFRJ, não perdeu a oportunidade 
para destacar a importância da reunião: 
“Cada vez que vimos aqui, vemos pessoas 
diferentes, amigos antigos. Quando leio 
no jornal o chamado para a reunião, 
venho porque esse é o nosso espaço real, 
para nós aposentados. Quando voltamos 
a nossos antigos setores, muitas pessoas 
não sabem quem somos, e o que criamos 
por vezes está sendo destruído. Estou 
aposentado há 15 anos e esse aqui é 
nosso espaço real. A Coordenação de 
Aposentados consegue agregar a maioria 
dessas pessoas com esse ideal”, elogiou.

Algumas perguntas mais comuns entre os aposentados

É uma ação da UFRJ ou do SINTUFRJ?
A execução dos atrasados foi provocada pela ação coletiva do SINTUFRJ. O Sindicato apre-

sentou os cálculos feitos pelo perito judicial contratado à época, mas a UFRJ não concordou 
e apresentou outros valores como o devido por ela. E agora o juiz mandou fazer a execução 
individualizada dos valores calculados pela Procuradoria Regional Federal, que exerce a 
representação jurídica da UFRJ. Importante esclarecer que o SINTUFRJ recorreu da decisão.

São 9.407 pessoas que estão na listagem disponibilizada no site.
Esta listagem somente contém nomes de pessoas que tiveram valores calculados e reco-

nhecidos pela UFRJ.

Para quem é a prioridade do atendimento? 
Os grupos estão sendo formados por ordem de chegada, com prioridade aos maiores de 

60 anos e portadores de doença grave.

Como será o pagamento?
Os valores vão ser creditados no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal direta-

mente no nome das pessoas. Na ocasião, divulgaremos as informações para os beneficiários 
comparecerem às agências para receber os valores.

As pessoas que não estão na listagem, como ficam?
Para as pessoas que fazem parte do processo coletivo do SINTUFRJ, mas não constam da 

listagem de valores reconhecidos pela UFRJ (por diversos motivos, como a existência de ação 
individual e outros mais), o Sindicato esclarece que a execução coletiva seguirá até que a 
decisão final seja tomada pelo Judiciário.

Quem optar pela ação individual renuncia aos atrasados calculados pelo perito 
do SINTUFRJ?

Sim. Não haverá mais atrasados a receber. A renúncia que está sendo proposta é apenas 
do crédito excedente, isto é da diferença entre o cálculo da UFRJ e o cálculo do SINTUFRJ, e 
não da exclusão da ação coletiva dos 3,17% do Sindicato.

Caravana
A coordenadora Eliane explicou o calendário de lutas da Campanha Salarial de 2012, da unidade com os demais traba-

lhadores do serviço público, e informou sobre a programação de uma caravana a Brasília, no dia 17 de maio. Ela lembrou 
que os aposentados com disposição, vontade de participar e boa saúde podem apresentar sua inscrição para a viagem de 
ônibus (que dura cerca de 19 horas e que parte do Sindicato no dia 16). 

Atenção à data da reunião mensal 
O próximo encontro dos aposentados está previsto para a última terça-feira 
de maio, no dia 29. Participe.

isso, teve de ser mantida mesmo 
com a necessidade da realização 
da Assembleia Geral, no mesmo 
dia e hora, no prédio da Reitoria, 
para decidir sobre a paralisação. 
E, de fato, a reunião contou com 
grande presença dos companheiros 
aposentados. 

Um dos pontos na pauta da 
reunião, a explanação do pró-
reitor de Pessoal, Roberto Gambi-
ne, sobre a emenda constitucional 
que estabelece a integralidade de 
vencimentos para os aposentados 
por invalidez (PEC 270), aprovada 
recentemente, acabou não ocor-
rendo. Ele justificou a ausência 
em virtude de um encontro, na 
mesma data, de toda a Pró-Reitoria 

com os trabalhadores da Praia 
Vermelha.

Mas outro ponto foi alvo de 
grande interesse e tomou grande 
parte do tempo da reunião: os 
3,17%.  A coordenadora de Comu-
nicação, Kátia da Conceição, deu 
todas as explicações sobre a ação e 
os procedimentos para quem quiser 
se informar sobre a possibilidade 
de opção sobre a execução dos 
atrasados. Inclusive o passo a passo 
para se saber se a UFRJ reconheceu 
algum valor referente ao passivo 
dos 3,17% no site do SINTUFRJ 
(www.sintufrj.org.br). Uma série 
de perguntas se sucederam e Kátia 
respondeu uma a uma, ajudando 
a elucidar as dúvidas.

Jurema Santiago

José Cristano

Joselea dos Santos

Elliú dos Santos







  

         



Eixos da campanha salarial:
 definição da data-base (1º de maio);

 política salarial permanente com reposição inflacionária, 

valorização do salário-base e incorporação das gratificações;

 cumprimento por parte do governo dos acordos e protocolo 

de intenções firmados;

 contra qualquer reforma que retire direitos dos 

trabalhadores;

 retirada dos plps e mps e decretos contrários aos interesses 

dos servidores públicos;

 paridade e integralidade entre ativos, aposentados e 

pensionistas;

 reajuste dos benefícios.
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