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O mesmo ministro que 
emitiu a liminar que exige a 
suspensão da greve decidiu, no 
dia 25, após audiência com a 
Fasubra, publicar nova decisão 

Assembleia nesta terça-feira 
avaliará rumo da greve

Em seminário no dia 26 de 
junho, servidores discutiram 
proposta de implantação de 
turnos contínuos com jornada 
de 30 horas sem redução de sa-

Seminários discutem turno 
contínuo com jornada de 30 horas 

Em nota pública, UFRJ reafirma 
respeito ao movimento

A UFRJ não concorda com 
a judicialização do movimen-
to, segundo informou o reitor 
Carlos Levi em reunião com o 
Comando Local de Greve/Sintu-
frj. Em nota publicada no dia 
26 de junho, Levi informou que 
a universidade não foi consul-
tada sobre participação na ação 
que determinou a suspensão da 
greve. Página 2

lários, que será apresentada ao 
Conselho Universitário no dia 
10 de julho. Novos seminários 
estão previstos para julho.  

 O próximo será nesta quinta-
feira, dia 3, das 9h às 15h, na 
Escola de Serviço Social, na Praia 
Vermelha. 

 No Hesfa, o seminário  será 
no dia 7, segunda-feira, das 9h às 
15h, no auditório São Francisco 
de Assis. 

 No dia 8, terça-feira, será a 
vez do Fundão. O seminário será 
na subsede do Sintufrj no HU, das 
9h às 15h. Página 4

Ministro do STJ determina 
negociação até o dia 30

proibindo desconto dos dias de 
greve e determinando que o go-
verno estabeleça diálogo para 
o fim do impasse até o dia 30, 
segunda-feira. Página 3

Terça-feira, dia 1º de julho, às 10h, 
no auditório do CT

Assembleia 

Pauta: informes locais e nacionais, 
avaliação da greve e encaminhamentos.

O CNG/Fasubra deliberou se-
mana passada pela saída unifica-
da da greve pela pauta nacional. A 
maioria das universidades acatou 
a decisão. Mas a assembleia do 
dia 24 de junho na UFRJ decidiu 
pela continuidade do movimen-
to. Portanto, este será o foco da 
próxima assembleia da catego-
ria, dia 1º de julho. Participe!



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1081 – 30 de junho a 6 de julho de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

A direção do Sintufrj agra-
dece aos aposentados a grande 
colaboração que têm dado às 
suas atividades e eventos, desta-
cando a importância deles para 
o fortalecimento da entidade e 
do movimento. Maria Olindina 
dos Santos (foto), a Nina, é uma 
digna representante deste grupo 
de sindicalizados do Sintufrj e 
dos trabalhadores da UFRJ.

Reitor garante que UFRJ desaprova judicialização da greve

“A recente decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça, de 16 de 
junho de 2014, que determinou 
a retomada imediata do desem-
penho dos deveres e obrigações 
funcionais dos servidores técni-
co-administrativos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior 

Nota de Esclarecimento
– Ifes, exige esclarecimentos:

a) A Reitoria da UFRJ reafirma 
o seu reconhecimento ao direito 
de organização autônoma dos 
segmentos que constituem o seu 
Corpo Social e está convicta de que 
as relações trabalhistas devem ser 
pautadas com mais negociações e 

menos judicialização;
b) A Reitoria da UFRJ não 

foi sequer consultada sobre a sua 
participação como requerente da 
ação judicial que provocou a re-
ferida decisão judicial e esclarece 
que a Advocacia-Geral da União 
– AGU, responsável pela iniciativa 
e com fundamento na legislação 
em vigor, goza de independência 

e autonomia para exercer a repre-
sentação jurídica dos órgãos da 
Administração Pública Federal;

c) A Reitoria da UFRJ escla-
rece que, em episódio anterior, 
quando ação judicial de igual 
teor e circunstâncias equivalen-
tes foi também impetrada em 
nome, mas à revelia das Ifes (no 
ano de 2012), já se manifesta-

ra individual e coletivamente, 
através da Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior – 
Andifes, contrária a esse tipo de 
encaminhamento por afrontar 
princípios básicos da Autono-
mia Universitária, com a qual 
a UFRJ mantém compromissos 
históricos e irreversíveis.”

Foto: Renan Silva
O Comando Local de Greve 

(CLG) do Sintufrj e o reitor fi-
zeram reunião dia 26 de junho 
(foto) para continuar a discussão 
da pauta interna de reivindica-
ções. Nesse dia, três temas foram 
abordados. Confira o debate, que 
prosseguirá na próxima reunião.

Turno contínuo com 30 
horas – A reivindicação do mo-
vimento é o turno contínuo de 
30 horas semanais sem redução 
de salário com ampliação do 
horário noturno. O debate está 

Reunião com reitor trata da pauta interna em nível conceitual e o Sindi-
cato entende que é possível sua 
aplicabilidade. O reitor sugeriu 
que a entidade esboce e apresen-
te uma proposta. 

Para tanto, o Grupo de Traba-
lho das 30 horas convocou reu-
nião para segunda-feira, dia 30 de 
junho, às 9h, na sede do Sintufrj. 

Depois dessa reunião será feita 
outra, com a equipe da Reitoria, 
provavelmente da Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4), para preparar 
uma proposta para ser apresenta-
da ao Conselho Universitário. 

Assédio Moral – Na reunião, 
o reitor concordou que é neces-

sário que a instituição crie um 
espaço de acolhimento do traba-
lhador assediado. Esse é o enten-
dimento comum da Reitoria e do 
Sindicato. A questão será amadu-
recida na próxima reunião.

Centro de Convivência – O 
reitor fez uma proposta alter-
nativa de o Sindicato verificar 
a possibilidade de um espaço 
comum com a comunidade uni-
versitária. A reivindicação dos 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos é por um espaço próprio 
para formação e lazer. A propos-
ta será estudada e discutida na 
próxima reunião.

Direção do Sintufrj participa da comemoração dos 20 anos do Nupem

Uma delegação da diretoria e 
apoiadores do Sintufrj foram ao 
campus da UFRJ-Macaé Professor 
Aloísio Teixeira dia 6 de junho 
prestigiar o Núcleo em Ecologia e 
Desenvolvimento Socioambiental 
de Macaé (Nupem), que come-
morou seus 20 anos.  A delegação 
também participou da posse da 
direção eleita do Campus, inte-
grada por Arlene Gaspar, diretora, 

e Paulo de Assis Melo, suplente.
O auditório do Nupem foi o 

palco de homenagens aos que 
contribuíram para a criação e o 
desenvolvimento da unidade de 
excelência em ensino, pesquisa e 
extensão da UFRJ na região Norte 
Fluminense. O Sintufrj entregou 
documento à nova diretora rei-
vindicando espaço para atender 
os trabalhadores do campus.

“A diretora se comprometeu 
com a possibilidade de providen-
ciar o espaço”, declarou Graça 
Carvalho, apoiadora do Sindica-
to. A delegação aproveitou a via-
gem para uma conversa informal 
com os trabalhadores do campus. 

“Falamos que a direção está se 
empenhando para dar mais assistên-
cia aos companheiros e ratificamos 
para a nova diretora que a existência 

de uma subsede é uma reivindicação 
dos trabalhadores e uma necessidade 
real”, finalizou Graça.

Um dos grandes homenage-
ados  foi o professor Francisco 
Esteves, fundador do Nupem. Por 
sua contribuição à UFRJ, Esteves 
– ex-diretor do Nupem e um dos 
responsáveis pelo processo de inte-
riorização da universidade – rece-
beu de Maria Antonieta Rubio Tyr-
rell, superintendente de Atividades 
Fora da Sede, e de Nelson Maculan 
Filho, professor Emérito da UFRJ e 
ex-reitor, a honraria de se tornar 
um Conselheiro Minerva.

“Foi muito bom visitar o 
Campus UFRJ-Macaé Professor 
Aloísio Teixeira, uma boa ho-
menagem ao ex-reitor que lu-
tou tanto pela interiorização da 
universidade. A homenagem ao 
professor Francisco Esteves foi 
emocionante. O campus agora 
está mais valorizado. Ficamos sa-
tisfeitos em ver seu crescimento, e 
só falta o espaço para podermos 
estar mais perto dos trabalhado-
res”, declarou o coordenador de 
Aposentados, Carlos Alberto.

O reitor Carlos Levi, em reu-
nião com o Comando Local de 
Greve (CLG) do Sintufrj, dia 24 
de junho, garantiu que a UFRJ 
não concorda com a judicializa-
ção da greve dos servidores im-
petrada pela Advocacia- Geral da 
União (AGU). O reitor se com-

prometeu a emitir nota pública 
sobre a posição da UFRJ, que é a 
de resguardar sempre a autono-
mia universitária.

“É obrigação do reitor 
defender essa posição, pois 
a universidade já não sendo 
consultada é violentada no es-

paço que tem de ser respeitado, 
que é o da autonomia univer-
sitária”, afirmou. Carlos Levi 
informou ao CLG/Sintufrj que 
houve crítica por parte da An-
difes (Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior) e 

DIRIGENTES universitários, homenageados, coordenadores e colaboradores do Sintufrj na 
comemoração dos 20 anos do Nupem
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que a entidade se posicionou 
contra a judicialização.

Participaram da reunião os 
companheiros do CLG/Sintu-
frj: Carmen, Francisco de As-
sis, Francisco Carlos, Rubens, 
Eduardo, Luciano, Rogério, 
Nelson, Carlos Roberto, Cíce-

ro, Maíra, Albertina e Rodrigo.
Ratificando também o com-

promisso com a negociação, o 
reitor se comprometeu a manter 
a agenda de negociação perma-
nente, sempre às quintas-feiras, 
às 16h. Leia, a seguir, a nota pu-
blicada no site da UFRJ:

Integraram a delegação do Sin-
tufrj os coordenadores Carlos Alber-
to e Carmen Lucia, além de Graça, 
Antônio Eduardo e Gercino.
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MOVIMENTO

Na UFRJ, assembleia na terça-feira vai decidir

Calendário
 30/6, segunda-feira - Reu-

nião do GT 30 horas às 9h, na 
sede do Sintufrj;

 30/6, segunda-feira - Reu-
nião do CLG/Sintufrj às 10h, 
na subsede no HU;

 1º/7, terça-feira - Assembleia 
às 10h, no auditório do CT.

 3/7, quinta-feira - Seminário 
sobre turno contínuo e jornada 
de 30 horas, das 9h às 15h, no 
auditório da Escola de Serviço 
Social, na Praia Vermelha. 

 7/7, segunda-feira - Semi-
nário no Hesfa, das 9h às 15h, 
no auditório São Francisco de 
Assis.

  8/7, terça-feira - Seminário 
no Fundão, das 9h às 15h, na 
subsede sindical do Sintufrj 
no HU. 

A assembleia geral dos téc-
nicos-administrativos da UFRJ 
realizada dia 24 no auditório do 
Centro de Tecnologia deliberou 
pela continuidade da greve. A de-
cisão foi tomada após longa dis-
cussão sobre o Informe de Greve 
(IG) da Federação dos Sindicatos 
dos Trabalhadores das Universi-
dades Públicas Brasileiras (Fa-
subra) do dia 18 de junho, que 
foi lido para os presentes. Entre 
outros encaminhamentos, o IG 
recomendou retorno ao trabalho 
no dia 25 de junho. 

Segundo o informe, o Co-
mando Nacional de Greve (CNG) 
tomou esta decisão após ava-
liação da conjuntura e diante 
do fato de o governo ter entrado 
com representação no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) contra 
a greve, em cuja ação o rela-
tor – ministro Napoleão Nunes 
– determinou a suspensão do 
movimento grevista. Além disso, 
embora tenha sugerido que o 
governo estabeleça negociação, 
o ministro determinou multa de 
R$ 200 mil às entidades de base e 
à Federação.

O Comando Local de Greve/
Sintufrj apresentou a recomen-
dação da Federação, mas a maio-
ria dos presentes avaliou a neces-
sidade de dar prosseguimento ao 
movimento, com a reivindicação 
da pauta nacional. 

Os presentes aprovaram, tam-
bém, o desconto de meio por cento 
(0,5%) dos próximos vencimentos 
para o Fundo de Greve. E decidi-
ram solicitar à Fasubra que impe-
trasse recurso à decisão do STJ.

Por fi m, diante da decisão e 
dos ataques ao movimento, os 
representantes do CLG/Sintufrj 
solicitaram que todos compare-
çam à reunião do Comando no 
dia 30, às 10h, na subsede sindi-
cal no HU.

Maioria regressa – O posi-
cionamento das assembleias de 
base seria tabulado pelo CNG no 
dia 24. Embora até o dia 27 não 
houvesse Informe de Greve da Fa-

Apesar da liminar exigindo a 
suspensão do movimento paredista 
sob pena de multa (que está manti-
da), no dia 25, o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), após 
acolher os embargos impetrados 
pela Fasubra, emitiu outra liminar, 
desta vez proibindo desconto nas 
folhas de pagamento dos dias da 
greve. E mais: o ministro intimou 
o Ministério do Planejamento a 
realizar, até esta segunda-feira, dia 
30, reunião com os dirigentes das 
entidades de classe para o fi m do 
impasse. 

Representantes da Fasubra e 
sua assessoria jurídica estiveram 
no dia 25 no STJ com o relator do 
processo, ministro Napoleão Nunes 

Foto: Renan Silva

Assembleia do dia 24 avaliou indicativo do CNG/Fasubra de saída de greve

STJ manda governo negociar
Maia Filho. A assessoria apresentou 
a defesa que constava nos embar-
gos impetrados pela Federação con-
tra a liminar. 

O ministro questionou a Fe-
deração sobre o cumprimento ou 
não da sentença liminar expedi-
da por ele. A Fasubra respondeu 
que sim, mas que até aquele mo-
mento o governo não havia se 
manifestado.

O ministro afi rmou que se a Fa-
subra cumpriu sua parte, restava o 
cumprimento por parte do governo 
e que determinaria prazo até 30 de 
junho para o governo receber a Fa-
subra, sob pena de suspensão ime-
diata da liminar.

Como também estivesse pre-

sente para uma audiência a repre-
sentação da Secretaria de Relações 
de Trabalho (SRT/MPOG) – o se-
cretário Sergio Mendonça e Edina 
–, e da Advocacia-Geral da União 
(AGU) –, o ministro cobrou a ins-
talação de uma agenda de negocia-
ção. Mendonça comprometeu-se a 
buscar a concretização da tal agen-
da no MEC e em levar a mensagem 
ao ministro Henrique Paim.

Os próximos passos seriam 
acompanhados pela assessoria jurídi-
ca e pela direção da Federação. A Fa-
subra informa, no entanto, que a po-
sição expressa pelo ministro, segundo 
ele próprio, pode não ser majoritária 
no âmbito da Turma de Juízes que 
apreciará a defesa da entidade.

“Judicialização 
não foi fator 
decisivo”

Os representantes do Sintufrj 
no Comando Nacional da Fa-
subra – Milton Madeira, Paulo 
Marinho, Aluizio Nascimento e 
Gercino Teotônio – produziram 
um relatório com as atividades 
no período de 9 a 27 de junho em 
que analisam a conjuntura da 
greve neste período: 

“Ao chegarmos ao comando 
nacional, encontramos um am-
biente de esvaziamento. As ativi-
dades no MEC e Planejamento já 
estavam esvaziadas e desorganiza-
das. Não houve apoio, como dito 
por parte da direção da Fasubra, 
a adesão do Andes, Sinasef e do 
restante dos SPF. A pauta das Ifes 
nem era lembrada ou discutida, 
demonstrando claramente um des-
caso com os anseios da categoria 
em ver sua pauta fi nanceira discu-
tida. O IG que deveria informar a 
base na condução do movimento 
grevista mais uma vez tratava da 
greve de outros setores, inclusive do 
aparelho repressor do Estado, greve 
das polícias Civil, Militar e Federal, 
estes mesmos que reprimem vio-
lentamente os movimentos. Isso 
demonstrou a incapacidade de dar 
seguimento às pautas fi nanceiras e 
políticas da nossa categoria.

Parte da direção da Fasubra 
não divulgava que a Condsef estava 
negociando sua pauta à revelia da 
nossa Greve, enquanto os revolu-
cionários da Fasubra defendiam a 
pauta unifi cada.

Ficou claro que o bloco da di-
reção liderada por Gibran, Luiz 
Antonio e Rolando tratava a greve 
com um discurso fácil para susten-
tar que existia um movimento forte 
nas bases da Federação. Mas, em 
dado momento, fi cou impossível 
de fazer esta defesa, não tendo outra 
solução, pois as suas próprias bases 
já indicavam estar sem pernas e 
poder fi nanceiro para manutenção 
da greve. Foram os mesmos que na 
reunião de comando no dia 18 de 
junho defendiam a saída da Greve 
unifi cada, uma vez que suas bases 
já apontavam uma saída unifi cada 
para o dia 25. 

Cabe esclarecer que o docu-
mento de judicialização não foi o 
fator decisivo para a saída unifi ca-
da, pois o mesmo chegou ao conhe-
cimento dos delegados às 14h, após 
a decisão do encaminhamento de 
saída de greve”.

subra, foi apurado pelos informes 
das entidades de base que 39 de-
las haviam atendido à orientação 
da Federação.

Ataque à autonomia – Na 
ação contra o movimento consta-
vam, como requerentes, todas as 
universidades federais. Mas quem 
impetrou a ação foi a Procura-
doria-Geral Federal. Na UFRJ, o 
Conselho Universitário manifes-
tou apoio à greve e aprovou, em 

março, por unanimidade, moção 
em que solicita do governo efetiva 
negociação. Além disso, o reitor 
Carlos Levi reiterou posição de res-
peito à autonomia do movimento.

Por isso, na opinião de mui-
tos dos presentes à assembleia, a 
atitude do governo de entrar com 
a ação é um grave ataque à auto-
nomia universitária. 

O CNG/Fasubra anunciou que 
iria preparar resposta jurídica. 

Considerando que a orientação 
do CNG/Fasubra era de saída unifi -
cada de greve a partir de 25/4;

Considerando que a oposição 
ao Sintufrj defendeu não acatar a 
orientação do CNG/Fasubra;

Considerando a decisão de conti-
nuidade da greve e que naquele mo-

Posição da Direção do Sintufrj quanto ao fundo de greve
mento estávamos ameaçados de paga-
mento de multa de R$ 200 mil por dia;

A direção, responsavelmente, soli-
citou autorização para o desconto de 
fundo de greve. 

Entretanto, considerando que a 
greve nacional se encerrou no dia 
25/6, conforme decisão de 39 enti-

dades de base da Fasubra, a direção 
defenderá na próxima assembleia 
do dia 1º de julho que não ocorra o 
referido desconto.

Dessa forma, conclama toda a 
categoria a somar forças e deliberar 
conforme a posição do CNG/Fasu-
bra e da direção do Sintufrj.
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seminário

Em seminário realizado pelo 
Sintufrj no dia 26, no Salão Azul da 
Reitoria, técnicos-administrativos 
discutiram propostas para implan-
tação de turnos contínuos com 
redução de jornada para 30 horas 
semanais sem redução de salá-
rios. O objetivo do seminário, que 
se desdobrou em uma campanha 
de mídia, na constituição de um 
grupo de trabalho e na realização 
de três novos encontros – na Praia 
Vermelha, no Centro e no Fundão 
–, é a preparação de uma minuta 
de resolução que será apresentada 
ao Conselho Universitário no dia 10 
de julho.

A apresentação da proposta so-
bre turno contínuo com jornada de 
30 horas – primeiro item da pauta 
interna de reivindicações da catego-
ria – no Consuni foi acordada em 
reunião de negociação entre o Co-
mando Local de Greve/Sintufrj e o 
reitor Carlos Levi no dia 11 de junho.

O seminário foi aberto pelo 
coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis, que apresentou uma 
série de documentos legais que 
contribuem para a consolidação 
do direito, como a portaria do reitor 
Carlos Levi (nº 9.871, de 19 de de-
zembro de 2011), que dispõe sobre 
a jornada de 30 horas dos profissio-
nais da área de enfermagem das 
unidades de saúde da UFRJ, além 
de decretos da Presidência da Repú-
blica (nº 1.590, de 10/8/1995, e nº 

Servidores discutem campanha pelo 
turno contínuo com jornada de 30 horas

Em dezembro de 2011, como 
resultado da mobilização da ca-
tegoria, o reitor da UFRJ, Carlos 
Levi, assinou a Portaria nº 9.871, 
autorizando a jornada de traba-
lho de seis horas diárias e carga 
horária de 30 horas semanais 
para o pessoal de enfermagem 
nas unidades de saúde da UFRJ.

A atual direção do HU decidiu 
regularizar a situação. Assim, 
passou a orientar a todos a regis-
trar o cumprimento da jornada 
de 30 horas. Isso causou dúvidas 
entre os funcionários, o que levou 
o Sintufrj a convocar, no dia 18 
de junho, uma reunião com pro-
fissionais da área de assistência e 

Trabalhadores do HU em luta pelas 30 horas
administrativa e representantes 
da direção.

Estes explicaram o entendi-
mento da direção de que a por-
taria do reitor – autoridade má-
xima da UFRJ – que permite a 
realização de jornada de 30 horas 
está válida e deve ser cumprida. 

Mas a insegurança de alguns 
funcionários persistiu, temendo 
arbitrariedade por parte do Mi-
nistério do Planejamento. Por 
isso, a direção do Sintufrj propôs 
que a portaria fosse referendada 
pelo Conselho Universitário, pois, 
em mesa de negociação com a 
nossa federação, a Fasubra, re-
presentantes do governo garanti-

ram que respeitariam decisão dos 
colegiados máximos das institui-
ções sobre redução da jornada.

Assim, os presentes delibera-
ram reivindicar o referendo do 
Conselho Universitário à portaria 
do reitor. Este é o primeiro passo 
na luta pela implantação para os 
demais profissionais da UFRJ.

O que disse o reitor
Em reunião com o reitor, no 

dia 24, os coordenadores do Sin-
tufrj apresentaram a reivindica-
ção dos trabalhadores do HU, e, 
segundo informaram, Carlos Levi 
concordou com a apresentação 
da demanda ao Consuni. 

O assunto foi retomado na 
mesa de negociação permanente da 
pauta interna, no dia 26 de junho, 
quando o reitor foi além e sustentou 
que a portaria está em pleno vigor e 
não há qualquer questionamento 
sobre sua validade.

Discussão continua em julho nos seminários marcados para o dia 3, na Escola de Serviço Social, 
dia 7, no Hesfa, e dia 8, na subsede do Sintufrj no HU, no Fundão, sempre das 9h às 15h

4.836, de 9/9/2003) e de Portaria do 
MEC (nº 1.497, de 4/12/2008) que 
sustentam a decisão.

O coordenador explicou que, 
em função do fato da direção do 
HU pretender regulamentar a 
jornada com base na portaria do 
reitor, há funcionários com dúvi-
das sobre como proceder e por isso 
o Sintufrj propôs que o Conselho 
Universitário referendasse a de-
cisão. Assim, fortalecendo o que 
já há garantido, pode-se propor o 
direito para outros setores.

Segundo contou, em reunião 
de negociação com a Fasubra, os 
representantes do MEC comprome-
teram-se a respeitar decisões neste 
sentido aprovadas nos colegiados 
superiores das instituições.

O biomédico do HU Quintino 
Silveira, representante da comissão 
instituída pelo reitor em 2012 para 
estudar a extensão da jornada de 
30 horas para outros profissionais 
das unidades hospitalares, além 
dos abrangidos pela portaria de 
2011, fez um histórico da medida, 
conquistada depois de forte mo-
bilização e do esforço para que a 
comissão tivesse êxito, mas lamen-
tou que, mesmo com o abaixo-assi-
nado protocolado na Reitoria pelo 
expressivo grupo de interessados, 
nada caminhou.

Francisco explicou que o pro-
pósito do seminário era a formu-
lação da proposta de uma minuta 

sobre o tema para apresentação no 
Conselho Universitário no dia 10 de 
julho e que, para isso, seria neces-
sário conhecer decisões já tomadas 
nesse sentido em outras universi-
dades e institutos. O coordenador 
propôs então a construção de uma 
agenda de discussão sobre o tema 
para mobilizar a comunidade e 
consolidar uma proposta.

Além de dúvidas, os presen-
tes apresentaram sugestões, como 
destacar o foco na defesa do turno 
contínuo como fundamental para 
ampliar o atendimento, inclusive 
nos cursos noturnos, e o acompa-
nhamento por parte da assessoria 
jurídica do Sintufrj para embasar 
a formulação do documento legal 
que será levado ao Consuni. 

Encaminhamentos
Foi aprovada a realização de 

uma campanha nas mídias do Sin-
dicato promovendo a proposta.

Os presentes aprovaram tam-
bém a formação de um grupo de 
trabalho (GT), que contará com 

apoio da assessoria jurídica da en-
tidade para estudo do tema.

O GT é formado pelos compa-
nheiros Quintino Silveira (HU), 
Francisco Carlos, coordenador do 
Sintufrj, Diana (Escola Politéc-
nica), Rafael Medeiros e Karine 
(PR-4) e Anderson (Macaé), mas 
não só, pois há indicação de outros 
nomes ainda por confirmar. O GT 
fez sua primeira reunião após o se-
minário para dividir tarefas e pla-
nejar os seminários desta semana.

Serão realizados, pelo Sindica-
to, três seminários para a formula-
ção da proposta: na Praia Verme-
lha,  no Centro e no Fundão.

GT 30 horas se reúne no dia 30
Nesta segunda-feira, dia 30, os 

membros do GT têm reunião mar-
cada as 9h na sede do Sintufrj.

Cartilha – A Fasubra produziu 
a cartilha Turnos contínuos e re-
dução de jornada, disponível no 
site http://www.fasubra.org.br.

Participe dos seminários
Para dar continuidade ao 

debate da proposta de turno con-
tínuo com jornada de 30 horas, 
o Sintufrj está promovendo se-
minários para a participação da 
categoria.


