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A Central Única dos Trabalhadores (CUT) indica a realização de mobilizações e protestos na terça-feira, 18 de abril, para pressionar os deputados da 
Comissão Especial da reforma trabalhista (PL 6787/16) a não aprovar o projeto de lei no dia 19 de abril, conforme quer o governo ilegítimo de Michel 
Temer. Se isso ocorrer, o PL segue direto para o Senado sem passar por votação em plenário na Câmara.    

REUNIÃO na Divisão de Gestão Documental e da Informação (DGDI), da 
Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR-6)

Na terça-feira, 11, as centrais sindicais se reuniram e definiram a agenda da greve geral de 28 de abril. 
O Sintufrj está mobilizando os trabalhadores da UFRJ para esse dia nacional de luta e protestos contra o 
desmonte da Previdência Social e da legislação trabalhista realizando reuniões nas bases.

Eleição de delegados 
sindicais de base

Prossegue até o fi m deste mês o processo eleitoral de representantes 
das bases junto ao Sintufrj iniciado na última semana. Em maio, como parte 
da programação pelo Dia do Trabalhador, o Sindicato instala o Conselho de 
Delegados Sindicais de Base, instância de decisões da categoria superior à 
direção sindical.    

LEIA NA PÁGINA 2

Mobilização contra a reforma trabalhista

Assembleia estatutária aprova adesão à greve geral. VEJA NA PÁGINA 3 
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ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS 

Fotos: Renan Silva

Unidades começam a eleger seus representantes
A eleição para delegados sindi-

cais de base foi iniciada na sema-
na passada e se estenderá por todo 
o mês de abril. Houve reuniões 
na Escola de Educação Infantil 
(EEI), Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU), Faculdade de 
Administração e Ciências Contá-
beis (FACC), Colégio de Aplicação 
(CAp), Divisão de Gestão Docu-
mental e da Informação (DGDI) e 
Instituto de Biologia. 

Nesta primeira rodada de reu-
niões nas unidades, foram eleitos 
10 delegados (titulares e suplen-
tes), e em duas não foi obtido o  
quórum necessário para a realiza-
ção da eleição. A pauta versou so-
bre conjuntura interna e externa, 
cortes na universidade, reformas 
previdenciária e trabalhista, tercei-
rização, ações judiciais e greve ge-
ral dia 28 de abril. São ao todo 47 
unidades da UFRJ em que haverá 
processo eleitoral, e a direção tem 
a intenção de instalar o Conselho 
de Delegados Sindicais de Base na 
primeira quinzena de maio, como 
parte das atividades pelo Dia do Tra-
balhador. 

Eleitos
Os primeiros representantes de 

base eleitos foram os da Escola de 
Educação Infantil. São eles Maria 
de Fátima dos Santos (titular) e Ro-
silene de Almeida (suplente). Maria 
de Fátima já foi delegada sindical 
e sabe a responsabilidade de re-
presentar suas colegas de trabalho. 
“Fui delegada há muitos anos. É 
uma responsabilidade muito séria. 
Agora depende também de as cole-
gas de trabalho apresentarem suas 
demandas. O problema com a lim-
peza no momento, por exemplo, é 
uma delas”, disse Fátima. 

A Escola de Educação Infantil 
tem enfrentado problemas com a 
limpeza devido ao não pagamento 
dos funcionários terceirizados pela 
empresa prestadora de serviço à UFRJ. 

Na Faculdade de Administra-
ção e Ciências Contábeis, na Praia 
Vermelha, a reunião foi qualitati-
va. A maioria dos funcionários são 
novos, e muito se discutiu acerca 
da mobilização para a greve geral 
do dia 28 de abril. “Vamos trazer a 

Próximas reuniões
As reuniões conforme são marcadas são divulgadas via internet: no site do Sintufrj e também no Facebook 

da entidade. Não deixem de consultar diariamente a agenda on line, pois podem haver mudanças de local, dia 
e hora. 

Até o fechamento desta edição, tínhamos somente duas reuniões marcadas, nos dias 18 e 19.  
Terça-feira, 18/4:

Às 14h – IBqM, na sala de reuniões, no bloco N (CCS).
Quarta-feira, 19/4:

11h – Instituto de Geociências (IGeo), no auditório da Geologia.
14h – Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST), na sala de aula do 2º andar.

NCE acolhe equipes da PR-4 
Desde o dia 10 de abril, o 

Instituto Tércio Pacitti (NCE/
UFRJ) abriga duas divisões da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4): 

a Divisão de Desenvolvimento 
Funcional, chefiada por Rita As-
sis, que é composta pelas Seções 
de Avaliação de Desempenho e 

de Análise de Capacitação, e a 
Divisão de Aperfeiçoamento na 
Carreira, chefiada por Renan 
Fontes,  que estão desalojadas 

desde o incêndio no prédio da 
Reitoria. 

As divisões passam a atender 
o público somente a partir do dia 

17 de abril, de segunda a quinta-
-feira, das 10h às 16h. Elas estão 
instaladas em uma sala próxima 
à portaria do NCE. 

ação política do dia 28 para a Praia 
Vermelha. Nosso objetivo é parali-
sar todas as atividades. Queremos 
lacrar os postos de todos os setores 
administrativos”, afirmou o coor-
denador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis. 

“Ou a gente se une, ou vamos 
todos juntos para o buraco. Precisa-
mos ir para a rua para pressionar o 
governo. O Sindicato não é só a dire-
ção, é todos nós”, acrescentou a coor-
denadora de Políticas Sociais, Marli 
Rodrigues. Apesar do interesse dos 
presentes, não foi possível alcançar o 
quórum para a eleição. Será marcada 

uma nova data, e agora a eleição será 
através de votação em urna.   

Na manhã de quarta-feira, 12, 
foram realizadas reuniões no Colé-
gio de Aplicação (CAp), na Lagoa, 
e na Divisão de Gestão Documental 
e da Informação da Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança (PR-6), no 
Fundão. Nas duas unidades foram 
eleitos delegados e seus respectivos 
suplentes.

No CAp, foram eleitos Edmil-
son Pereira (titular) e Anna Pau-
la Ramos Mello Coelho (suplen-
te). Na DGDI, foram eleitos José 
Carlos Xavier de Oliveira (titular) 

e Izabel Cristina de Araújo Quin-
tino (suplente).

Na reunião do Instituto de Bio-
logia, no mesmo dia 12, à tarde, a 
reunião alcançou o quórum de 30 
filiados para poder ser feita a eleição. 
Compareceram 32 companheiros, 
muito interessados em fazer um de-
bate sobre a conjuntura e os desafios a 
serem enfrentados pela categoria com 
o governo golpista de Michel Temer. 

Os delegados eleitos – Risa-
neide Alves Cordeiro e Orlando da 
Conceição Simões – têm a perspec-
tiva de poder mobilizar os colegas 
para travar as batalhas contra as 

reformas e a retirada de conquistas, 
como os 28,86% e demais ações que 
constam no contracheque de parte 
dos trabalhadores da UFRJ.  “Temos 
de despertar os companheiros para 
a necessidade urgente desta luta”, 
observou Orlando. “Há muito a ser 
feito e muito a se combater”, pon-
tuou Risaneide. 

Com os delegados titulares Ri-
saneide e Orlando, seus suplentes 
Jorginaldo Willian de Oliveira e 
Rayanne Barros Setubal comple-
tam a representação dos trabalha-
dores junto ao Sintufrj no Instituto 
de Biologia.

REUNIÃO no Instituto de Biologia que elegeu os delegados sindicais Risaneide e Orlando e seus suplentes

ELEITOS na DGDI: José Carlos e Izabel Cristina FACC: trabalhadores farão nova reunião

MARIA de Fátima, da EEI
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ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA

pauta da assembleia estatu-
tária convocada pela direção 
do Sintufrj na terça-feira, 11, 

era extensa, e um dos pontos rendeu 
muita discussão. Mas a decisão de 
participação na greve geral do dia 
28 de abril contra as reformas da 
Previdência e trabalhista propostas 
pelo ilegítimo governo de Michel 
Temer foi aprovada sem nenhum 
voto contrário. Mais de 200 tra-
balhadores assinaram o livro de 
presença.

No ponto de conjuntura, ne-
nhum dos temas atuais ficou de fora 
da avaliação dos companheiros. A 
lista dos que se inscreveram para 
manifestar sua opinião sobre a 
situação atual do Estado do Rio 
de Janeiro e do país foi longa. E, 
sem exceção, a saída apontada 
para reverter os ataques a direitos 
da categoria, como as conquistas 
judiciais, e à UFRJ foi intensificar 
a mobilização, ir às ruas, lotar as 
assembleias e atos convocados pelo 
Sintufrj.

Comissão – Para organizar 
a participação dos trabalhadores 
na greve geral no dia 28 de abril, a 
assembleia aprovou a constituição 
da Comissão de Mobilização e Ação, 
que se encarregará de garantir o 
fechamento dos campi da UFRJ 
e a ida em massa ao ato unitário 
de todas as categorias no Centro 
da Cidade.  

A comissão se reunirá na 
segunda-feira, dia 24, às 14h, no 
Espaço Cultural do Sintufrj.  

Fundo de greve – A assem-
bleia também autorizou a direção 
sindical a utilizar recursos do Fundo 
de Greve para custear despesas de 
organização da greve geral, que 
inclui as demandas apresentadas 
pelos integrantes da Comissão de 
Mobilização e Ação

 
Categoria na 
greve geral
A assembleia deliberou que 

somente os profissionais dos hos-
pitais universitários da UFRJ com 
pacientes internados e outros setores 
que lidam com vidas não alterarão 
sua rotina de trabalho na greve 
geral de 28 de abril.  

Os demais técnicos-administra-
tivos em educação da UFRJ deverão 
participar da Marcha dos Servidores 
Públicos, cuja concentração será às 
14h, em frente à Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj). Os manifestantes sairão 
dali em direção à Candelária, e de 
lá seguirão para a Cinelândia, onde 
todas as categorias se encontrarão 
para o grande ato. 

Dia 28 de abril a UFRJ vai parar!
Assembleia dos técnicos-administrativos em educação aprova adesão à greve geral 

Além da marcha dos servidores 
federais, estaduais e municipais, 
estão previstas passeatas de outras 
categorias, saindo de vários pontos 
da cidade em direção ao ponto 
central de encontro, a Cinelândia. 
A movimentação neste palco histó-

De acordo com o coorde-
nador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis, a juíza Maria 
Cristina Botelho Campos, da 4ª 
Vara Federal no Rio de Janeiro, 
rejeitou a petição da assessoria 
jurídica do Sindicato pelo 
retorno dos 28,86% aos mais 
de 10 mil trabalhadores da 
UFRJ, uma conquista judicial 
de cerca de 20 anos. 

A assessoria jurídica deu 
entrada na petição em 10 
de fevereiro, um dia após o 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão 
cassar o percentual da folha de 
pagamento dos trabalhadores. 
Os 28,86% são uma ação que 
já foi transitada em julgado, 
portanto, um direito conquis-
tado que não poderia ter sido 
retirado. Mas não é isso que 
entende o atual governo, que 
conta com apoio incondicio-
nal da maioria do Judiciário.

A juíza alegou para re-
jeitar o pedido do Sintufrj 
“complexidade da situação”, 
e, por isso, teria que ouvir a 
União. No entanto, ela não 
levou em consideração que 
os trabalhadores também de-
veriam ter sido ouvidos antes 
de efetuado o corte dos 28,86% 
nos contracheques. 

O próximo passo da asses-
soria jurídica do Sintufrj será 
entrar com mandado de segu-
rança no Supremo Tribunal 
Federal (STF), e o advogado 
André Viz tem 90 dias para 
fazer isso. Enquanto isso, o 
Sintufrj pretende intensificar 
a mobilização como pressão 
política ao governo, inclusive 
visando impedir que outros 
ganhos judiciais, como os 26% 
e os 3,17%, sejam também 
retirados pelo golpista Michel 
Temer.      

rico de grandes protestos de traba-
lhadores e manifestações políticas 
no Rio de Janeiro pela democracia 
começará às 14h.  

Para esse dia, também por deci-
são da assembleia, o Sintufrj  deverá 
construir um ato com a UniRio.

Informe 
sobre os 
28,86%

Outras deliberações 
Com os votos da maioria 

dos presentes ao auditório do 
CT, foi aprovada  a prorrogação 
do mandato da atual diretoria 
sindical por 90 dias, a contar da 
realização da assembleia geral de 

prestação de contas. 
O fim do atual mandato sindi-

cal, para registro em ata, ocorrerá 
até o dia 15 de setembro, com o pro-
pósito de garantir o cumprimento de 
todos os compromissos da entidade, 
inclusive com os funcionários.     

MESA: Milton Madeira, Francisco de Assis e Esteban Crescente

MOMENTO da votação pela participação da categoria na greve geral no dia 28 de abril 

Fotos: Renan Silva

A

O Sintufrj e a Adufrj lançaram nas ruas campanha 
contra a reforma da Previdência. Outdoors e cartazes 
lambe-lambes com imagens de deputados federais da 
bancada do Rio de Janeiro foram espalhados no Rio, 
na Baixada Fluminense e em outros municípios da 
Região Metropolitana, como Niterói, São Gonçalo, Ita-
boraí e Japeri, além de Petrópolis e Campos. O critério 

foi o de individualizar a mensagem, reproduzindo a 
imagem de cada parlamentar em locais onde se con-
centraram sua maior votação nas últimas eleições. 
De Campos a Copacabana, de Nilópolis a Tijuca, por 
meio dos mapas eleitorais, identificamos o reduto do 
deputado. No total, são 20 outdoors e 120 cartazes 
que ficarão expostos pelos próximos 20 dias.
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ÚLTIMA PÁGINA

Mentiras 
“Neste momento em que o Brasil 

passa por situação de expropriação 
muito forte é importante discutir e 
organizar um movimento para bar-
rar as reformas que, na verdade, têm 
como finalidade alimentar o lucro 
das grandes corporações e bancos”, 
justificou Leon Ayres, do Núcleo 
da UFRJ do movimento nacional 
Auditoria Cidadã da Dívida.

O cardiologista Nelson Souza 
e Silva, professor emérito da UFRJ 
e um dos fundadores do núcleo, 
citou indicadores do desenvolvi-
mento humano em regiões do Rio 
de Janeiro para demonstrar que 
a desigualdade mata: “Morre-se 
10 anos mais cedo por doença 
cardiovascular em Campo Grande 
do que na Gávea”.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis, lembrou 
que a luta contra as desigualdades 
foi iniciada com o combate à cha-
mada à PEC do Fim do Mundo, e 
que nada é mais importante do 
que debater com os trabalhadores, 
instrumentalizá-los e mobilizá-
-los para o enfrentamento. Ele 
destacou o chamado das centrais 
sindicais para a greve geral do dia 
28 de abril contra as reformas do 
governo ilegítimo de Michel Temer.

Razões das reformas
De acordo com a auditora, um 

país que é a 9ª economia mundial 
e que tem a maior reserva de nióbio 
do mundo (fonte para a indústria 

“Governo quer mais dinheiro para pagamento da dívida”

O percentual do Orçamento da União 
destinado aos juros e amortizações 
da dívida em 2016 foi de 43,94%. 
“Quase a metade (do Orçamento 
Geral executado). O sistema da dívida 

aeroespacial, automobilística e 
energética, o ouro do século XXI); a 
terceira maior reserva de petróleo; 
a maior reserva de água potável; 
riquezas minerais e enorme 
potencial energético, industrial 
e comercial não precisa fazer 
reformas que retirem direitos dos 
trabalhadores. 

A seu ver, com esses indicado-
res, a única razão para o governo 
promover as reformas anunciadas 
é por querer destinar mais recursos 
para os juros da dívida pública, 
“uma forma de tirar dinheiro do 
trabalhador e mandar para o setor 
privado, principalmente para o 
setor financeiro que é o que mais 
lucra com tudo isso”. 

Sob o argumento de crise fiscal, 
do crescimento acelerado da dívida 
pública, o governo, segundo ela, 
justifica o ajuste com profundo 
corte de investimento em gastos 
sociais, privatizações e retirada 
de direitos. No entanto, observa, 
houve sobra de R$ 480 bilhões no 
Orçamento (considerando tudo 
que se arrecada e tudo que se gas-
ta) em 2015 e R$ 268 bilhões em 
2016. “Para onde foi esse dinheiro? 
O Tesouro fala que é um colchão 
de segurança para pagar a dívida 
pública. Ou seja, está faltando 
investimento em saúde, educa-
ção enquanto temos centenas de 
milhões em caixa para garantir o 
pagamento de juros desta dívida 
que nunca passou por uma audi-
toria?”, questiona.

Sem direito a aposentadoria 
A auditoria reiterou algumas 

das consequências da reforma da 
Previdência para o trabalhador. 
Para se aposentar com salário 
integral, é preciso ter 49 anos 
de contribuição, uma regra que 
não há como cumprir. A reforma 
reduz o valor geral da aposenta-
doria, precariza a aposentadoria 
do trabalhador rural, permite a 
redução de pensão por morte, 
impede o aposentado de acumular 
aposentadoria e pensão por morte 
do cônjuge, eleva a idade para o 
recebimento do benefício de presta-
ção continuada de 65 para 70 anos 
e impõe regras inalcançáveis para 
aposentadoria dos trabalhadores 
expostos a agentes insalubres.

“Isso não é reforma, é abuso”, 
diz ela. “O que está por traz é o 
desmonte da Previdência Social”, 
acrescenta. 

Déficit fabricado
O déficit da Previdência, Fat-

torelli garante, não existe, é fa-
bricado. Para forjá-lo, o governo 

Para explicar o que significa para os traba-
lhadores brasileiros as reformas da Previdência 
e trabalhista propostas pelo governo ilegítimo de 
Michel Temer, o Sintufrj e o Núcleo da UFRJ da 
Auditoria Cidadã da Dívida realizaram, no dia 7, 
sexta-feira, no auditório Bezão (CCS), uma palestra-
-debate com a especialista nos temas Maria Lucia 
Fattorelli. Ela é auditora aposentada da Receita 
Federal, fundadora e coordenadora nacional da 
associação Auditoria Cidadã da Dívida, que faz 
auditoria da dívida pública.  

Fattorelli aproveitou a vinda à UFRJ para lançar, 
na comunidade universitária da maior universi-
dade federal do país, o movimento pela realização 
da Consulta Nacional sobre Reformas e Auditoria 
da Dívida. A consulta, feita pela internet, na página 
www.consultanacional2017.com.br, irá até 30 de 
junho. As mais de 60 entidades que participam 
darão visibilidade ao resultado por maio de atos 
públicos, para pressionar parlamentares.

Trabalho na solução de conflitos 
entre patrão e empregado.

“Que dívida é essa?”
“Qual a justificativa para tudo 

isso? A dívida. Mas que dívida é 
essa? Quanto recebemos e quanto 
pagamos? O que realmente devemos? 
Quem se beneficiou com este endi-
vidamento? Só uma auditoria pode 
dizer isso”, ponderou a auditora, 
explicando que o único setor que 
ganha com a crise é o financeiro.

“Precisamos parar este país”
Fattorelli encerrou a palestra-

-debate conclamando os tra-
balhadores e os estudantes a se 
mobilizarem para a greve geral: 
“No dia 28 tem que ir para a rua. 
Chame todo mundo que você co-
nhece para ir também. Temos que 
criar um grande movimento, pois 
é preciso parar este país e dar um 
recado a esta classe política – em 
grande parte corrupta, mas que 
se acha no direito de modificar 
a Constituição e retirar direitos 
–: Basta de desmonte do Estado!” 

compara apenas a receita do INSS 
e não considera todas as fontes 
de recursos da Seguridade Social 
(como Confins, PIS, Pasep, contri-
buições sobre loterias e outras). “Se 
computadas estas fontes, sobram 
dezenas de bilhões todos os anos. 
O superávit em 2014 foi de R$ 
55,7 bilhões; o de 2015, R$ 11,7 
bi”, diz ela. 

Ainda de acordo com a audito-
ra, uma boa gestão da Seguridade 
Social, com a revisão da desone-
ração (desobrigação de empresas) 
tributária abusiva, que só em 2016 
somou R$ 260 bilhões, e o combate 
à sonegação, poderia multiplicar 
seu orçamento. 

Reforma trabalhista
Ela chama a atenção também 

para a reforma trabalhista que, 
sob a falsa propaganda de que 
vai elevar o número dos postos de 
trabalho, flexibiliza ou extingue 
direitos garantidos pela CLT, de 
1943, como priorizar o “negocia-
do” sobre o “legislado”, que retira 
o papel dos órgãos da Justiça do 

exige o corte de 
recursos em todas 
as áreas para obter 
mais para pagar a 
dívida. Portanto, o 
objetivo da reforma 
é tirar de onde tem 
mais – no caso, 
da Previdência 
(22,54% dos 
recursos 
executados) – para 
pagar juros da 
dívida.
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