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Nossa greve é de evasão!
Vamos ocupar o Largo da Carioca na terça-feira, 21,
às 10h, com o ato “Sintufrj e a Universidade na Praça”.

O CLG/Sintufrj levará à população as razões da greve das Ifes,
e as unidades da UFRJ mostrarão sua produção. Páginas 3, 4 e 5

Trabalhadores vão às ruas contra corruptos
Mas a Alerj livra Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi da prisão

e a PM joga bombas contra os manifestantes

Acesse o site sintufrj.org.br e o Facebook: SintufrjOficial

Na sexta-feira, dia 17, 39 deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) 
votaram pela revogação da prisão dos três deputados estaduais do PMDB – o 
presidente da Alerj, Jorge Picciani, seu antecessor Paulo Melo e o segundo 
vice-presidente, Edson Albertassi – determinada pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF-2). O trio é investigado por corrupção, associação 

criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Soldados da Polícia 
Militar cercaram a Alerj para impedir que os manifestantes (trabalhadores 
de diversas categorias) acompanhassem a votação. Os gritos clamando pela 
manutenção da prisão dos parlamentares corruptos foram reprimidos com 
bombas de gás e balas de borracha. 

Veja no site do Sintufrj quem votou a favor dos três deputados do PMDB.
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DOIS PONTOS

Contribuição sindical
Companheira e companheiro: o desconto dobrado da 

contribuição sindical, neste mês de novembro, é por con-
ta do 13º salário. Isso ocorre todos os anos. Lembram?

Aposentados
A primeira reunião da Coorde-

nação de Aposentados e Pensionis-
tas será no dia 6 dezembro, quarta-
-feira, às 10h, no Espaço Cultural 
do Sintufrj.

Tivemos que mudar a data da 
reunião, que inicialmente estava 
marcada para o dia 22 de novem-
bro, em virtude das atividades de 
greve aprovadas em assembleia. 
Contamos com a sua presença, 
companheira e companheiro apo-
sentada (o) e pensionista.

Adesão ao plano Amil Saúde
Encontra-se aberto até o dia 24 de 

novembro o período para adesão ao 
plano Amil Saúde do Sintufrj, sem ca-
rência a partir de 1º de dezembro para 

UFRJ tem fórum de acessibilidade e inclusão
Última plenária do ano será no dia 14 de dezembro, às 14h, no auditório da Decania do CT

Como tornar a UFRJ um local 
não excludente, com ações que 
permitam a acessibilidade física, 
comunicacional, acadêmica e 
cultural? Para tratar do tema, foi 
criado o Fórum Permanente UFRJ 
Acessível e Inclusiva como espaço 
regular de discussão, elaboração 
e suporte ao desenvolvimento e 
implementação da política insti-
tucional em acessibilidade.

No dia 16, quinta-feira, a 
Comissão Executiva do Fórum 
realizou uma plenária no salão 
nobre da Decania do Centro de 
Tecnologia (CT) para apresentar 
a estrutura proposta pela Câmara 
de Assuntos Acadêmicos, em par-
ceria com o Núcleo de Computa-
ção Eletrônica, para elaboração de 
conteúdos para o módulo comple-
mentar para docentes; uma pro-
posta de bolsa para facilitadores da 
aprendizagem e de organização 
da última plenária do ano.

O evento contou com a par-
ticipação de todos os represen-
tantes de centros e pró-reitorias 
integrantes da comissão, e do 
pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes. O Sintufrj foi repre-
sentado pelos coordenadores de 
Políticas Sociais Celso Procópio, 
Ivania de Jesus e Ruy de Azevedo.

Orientação necessária 
A presidenta da Comissão Exe-

cutiva, Mônica Pereira dos Santos, 
informou que não houve a apre-
sentação da proposta de módulo 
complementar, porque a pessoa 
responsável não pôde comparecer.  

Fruto de iniciativas de sen-
sibilização, uma das tarefas do 
Fórum é preparar material orien-
tando como se deve lidar com de-
fi cientes físicos de maneira ética, 
e que tipo de adaptações fazer no 
dia a dia das aulas.

O módulo virtual vai fi car à 
disposição no site da UFRJ e será 
voltado especialmente a professo-
res (mas será acessível a todos), 
visando a adaptações pedagógi-
cas que alunos com defi ciência 
podem precisar. 

Plenária 
A última plenária do ano será 

realizada no dia 14 de dezembro, 

às 14h, no auditório do CT, e terá 
um formato diferente. “Será um 
desafi o criativo para que as pes-
soas com defi ciência apresentem 
suas vivências na UFRJ através de 
linguagens variadas, como músi-
ca, dança, teatro, poesia, “o que 
passar pela cabeça, para estimu-
lar à refl exão. Será uma plenária 
festiva, mas também refl exiva”, 
antecipou Mônica.

Agilizar burocracias 
Além das iniciativas em 

curso, Mônica aponta uma pre-
ocupação, com a chegada do 
próximo semestre para que não 
se repita a demora na validação 
dos laudos das pessoas que en-
tram por reserva de vaga. “Esta 
é uma discussão muito impor-
tante, e a gente trouxe algumas 
estratégias para reeducar a uni-
versidade e aprimorar o sistema 
de comunicação interna, que é 
a articulação do Fórum com a 
Pró-Reitoria de Graduação, a 
SuperEst (Superintendência de 
Políticas Estudantis), que são 
instâncias fundamentais não só 
para o acolhimento, como tam-
bém para a permanência dos alu-
nos, mas que às vezes não conse-
guem se comunicar em tempo 
hábil”, disse ela.

O que diz a lei
A lei exige que haja uma 

comissão (Lei nº 13.409) que 
valide os laudos para que o alu-
no que ingressar por reserva de 
vaga possa fazer a matrícula. 

Segundo Mônica, a UFRJ ainda 
não conta com uma comissão 
multidisciplinar para analisar os 
casos de pessoas com defi ciência 
física. “Fizemos uma proposta 
ao Centro de Ciências da Saúde 
para montar essa comissão, e foi 
aceita. Só que é preciso manter 
um plantão durante o período de 

pré-matrícula, que dura cerca de 
um mês, e é em janeiro, quando 
a maioria dos professores está de 
férias. Estão, estamos com um 
problema que está nos afl igindo 
muito, embora haja boa vontade 
e compromisso por parte de to-
dos”, lamentou a presidenta da 
comissão executiva do Fórum. 

PLENÁRIA contou com a presença do pró-reitor de Pessoal, Agnaldo Fernanades

Foto: Renan Silva

qualquer procedimento. 
Os interessados devem se dirigir à 

sede e subsedes do Sintufrj, das 9h às 
17h, de segunda a sexta-feira. 

Rodoviários fazem 
greve dia 21

Os trabalhadores rodoviários do 
município do Rio de Janeiro decidi-
ram, em assembleia, no dia 13 de 
novembro, realizar paralisação de 
advertência de cinco horas no dia 21, 
terça-feira.  

De acordo com o sindicato da ca-
tegoria, motoristas e cobradores que 
aderirem ao movimento cruzarão os 
braços das 4h às 9h. Se as reivindica-
ções não forem aceitas pelos empresá-
rios do setor, os rodoviários ameaçam 
defl agrar greve por tempo indetermi-
nado a partir de 30 de novembro.

Reivindicações
As principais demandas dos 

rodoviários são a manutenção do 
reajuste salarial de 10%, pagamento 
imediato de salários atrasados, INSS, 
férias, além de cesta básica e auxílio-
-alimentação. De acordo com o presi-
dente do Sintraturb-RJ, Sebastião José, 
pelo menos 11 empresas de ônibus 
que atuam na cidade estão com ven-
cimentos atrasados.

Em nota, o presidente da enti-
dade declara que os rodoviários já 
foram punidos com a perda de mais 
de cinco mil postos de trabalho re-
centemente, e não abrem mão do 
atendimento de todas as demandas. 
Ainda segundo o presidente do Sin-
traturb, o setor vive uma situação de 
calamidade, devido ao fechamento 
recente de empresas de ônibus, o que 
preocupa os rodoviários.

Vaquinha garante a 22ª 
Parada do Orgulho LGBTI

A 22ª edição da Parada do Or-
gulho LGBTI, marcada para o dia 
19 de novembro, manteve-se no 
calendário da cidade por força de 
uma vaquinha on-line, pois o ato 
deixou de contar com verba públi-
ca. O prefeito, pastor Crivella, da 
Igreja Universal, negou qualquer 
ajuda fi nanceira. O Grupo Arco-
-Íris, responsável pelo evento, infor-
mou que os artistas que se apresen-
tariam abriram  mão do cachê.

Com o tema resistência, a Pa-
rada LGBTI deste ano teve forte teor 
político, lembrando a importância 
da diversidade. 
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EM DEFESA DE DIREITOS

O caminho é transformar 
instituições em OSs. Projeto que 
permite doação de empresários 
já está na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília

O ímpeto insaciável da 
quadrilha que ocupa o Palácio 
do Planalto e da maioria de 
cúmplices no Congresso para 
segregar trabalhadores e o fu-
turo de suas famílias não tem 
limites. Agora, o governo Temer 
e aliados querem transformar as 
universidades públicas em OSs, 

Governo vai confiscar nossos 26,05%

Temer enxuga proposta de reforma 
da Previdência para votá-la em dezembro

O governo trabalha para votar 
a nova versão da PEC da Previ-
dência no plenário da Câmara na 
primeira semana de dezembro. 
Para isso, estuda nova proposta 
mais enxuta e palatável à base 
aliada, haja vista que não tem 
força política para aprovar uma 
reforma ampla. 

A proposta mantém idade 
mínima de 65 anos (homem) e 
62 anos (mulher), com regra de 
transição e pedágio de 30% sobre o 
tempo que faltar para a aposenta-
doria, além de mudanças imedia-
tas no valor do benefício, alterações 
no valor da pensão e proibição para 
acumular benefícios. 

O governo estuda, nessa nova 
proposta de reforma da Previdên-
cia, reduzir o valor do benefício 
de quem ganha acima do salário 
mínimo. E a fórmula de cálculo 
exigirá 44 anos de contribuição 
previdenciária para o trabalhador 

receber o valor máximo do teto da 
aposentadoria. 

A regra – que não vale para 
quem tem direito a um salário 
mínimo – prevê que o benefício 
para quem completar idade mí-
nima de 15 anos de contribuição 
seja equivalente a 50% da média 
salarial do trabalhador.

Após os 15 anos de contribui-
ção, a fórmula prevê o aumento de 
um ponto percentual por ano de 
16 a 25 anos de contribuição, 1,5 
ponto de 26 a 30 anos, 2 pontos de 
31 a 35 anos e 2,5 pontos a partir 
de 36 anos de contribuição, com 
limite de 100%.

Texto aprovado
O texto do relator, deputado 

Arthur Maia (PPS-BA), já aprovado 
pela comissão especial na Câmara, 
exige 40 anos de contribuição para 
ter acesso ao valor máximo do 
benefício — a proposta original 

previa 49 anos. Maia afirmou que 
o novo texto da proposta não vai 
mais prever aumento do tempo 
mínimo de contribuição para 25 
anos,  ou seja, valerá a regra atual, 
de tempo mínimo de 15 anos. 

Além disso, o parlamentar 
baiano informou também que a 
nova proposta manterá a elevação 
da idade mínima para aposenta-
doria em 65 anos para homens e 
62 anos para mulheres, mesmas 
idades aprovadas pela comissão 
especial. 

Servidores
Pela proposta do relator, os 

servidores precisariam cumprir 
a idade mínima definitiva (65 
anos para homens e 62 anos para 
mulheres) para manter direitos. 
Caso contrário, poderiam se apo-
sentar antes conforme a regra de 
transição, mas sem os benefícios 
da integralidade e da paridade.

A nova regra condiciona o 
direito à aposentadoria integral 
com paridade (apenas para quem 
ingressou até 12/2003) ao cum-
primento de 62/65 anos de idade 
(mulher e homem). 

Se o servidor não atingir essa 
idade, se aposentará com a média 
de sua remuneração desde 1994. A 
aposentadoria aos 55 ou 60 anos 
será calculada com base na média 
das remunerações, e, para fazer jus 
a 100% da média, terá que ter pelo 
menos 40 anos de contribuição, 
seja homem ou mulher. E essa 
média considerará, de imediato, a 
totalidade do período contributivo 
desde 1994, ou seja, não poderão 
ser excluídas as menores remu-
nerações correspondentes a 20% 
do período. 

Para quem ingressou a partir 
de 2004, o cálculo da “média” será 
feito a partir das novas regras fixa-
das pelo INSS, isto é, a integralida-

de da média só será obtida com 40 
anos de contribuição total. Quem 
ingressou até 16/12/1998 poderá 
reduzir a idade (55 ou 60 anos), 
na proporção de um dia na idade 
por dia de excesso de contribuição. 
Mas não fará mais jus ao provento 
integral e paridade de reajustes.

Já o presidente da Câmara dos 
deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), sugere uma alteração para 
tentar diminuir a resistência dos 
funcionários públicos à reforma: 
fixar uma idade mínima “inter-
mediária” para que servidores que 
ingressaram até 2003 mantenham 
direito a salário integral (mesmo 
acima do teto o INSS) e a reajustes 
iguais aos ativos (paridade).

Prejuízo para todos 
os trabalhadores
O fato é que a proposta da re-

forma da Previdência do governo 
golpista de Temer é extremamente 
perversa e contrária aos direitos 
dos trabalhadores e aposentados, 
atuais e futuros, e agride de forma 
ímpar os servidores públicos, sem 
respeitar a expectativa de direito. 
Os empregados das empresas 
públicas, sociedade de economia 
mista e suas subsidiárias, por 
exemplo, passam a ter aposen-
tadoria compulsória aos 75 anos 
de idade.

Além dos retrocessos, há 
ainda graves omissões no texto 
da proposta, segundo análise 
de Luiz Alberto dos Santos, do 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap). 
“Não há regras de transição para 
a aposentadoria por idade no 
serviço público; a aposentadoria 
por incapacidade somente é 
tratada nas regras permanentes, 
e não há regras que assegurem 
aos atuais servidores o direito à 
aposentadoria integral em caso 
de incapacidade permanente, 
seja ela qual for. O mesmo vale 
para a pessoa com deficiência no 
serviço público, pois não há regras 
de transição que assegurem seus 
direitos”.

Eles agem para privatizar a universidade pública

bancadas pelo setor privado.  
Com o congelamento dos 

gastos nas áreas sociais por 20 
anos (a PEC do teto de gastos), o 
governo trabalha para “se livrar” 
dos investimentos em instituições 
federais de ensino. O argumento 
cínico trata a iniciativa como para 
“dar maior autonomia financeira 
às instituições públicas”.

Nos anos recentes, a democra-
tização do acesso à universidade 
pública resultou, na prática, no 
combate à desigualdade no país. 

Na escalada de retrocesso im-
posta pelo governo usurpador, o 
caminho da elitização do ensino 
superior ganha fôlego.

A tática do governo é asfixiar 
financeiramente as instituições 
públicas. A ação ruinosa nas 
universidades precarizadas e sem 
recursos de custeio e investimento 
cria o cenário ideal para fazer 
prosperar as soluções privatizantes.

O caminho já desenhado, de 
acordo com reportagem do jornal 
Valor Econômico, é transformar 
universidades (mas não só) em 
Organizações Sociais (OS). Essas 
estruturas criariam condições 
para “generosas doações” de 
empresários bancando pesquisas 
e a manutenção das instituições.

Uma deputada do PSDB (SP), 
Bruna Furlan, apresentou projeto 
de criação de “fundos patrimo-
niais” para receber doações de pes-
soas físicas e jurídicas destinadas 

às instituições federais de ensino. 
O projeto de lei tem o apoio 

do governo e já foi aprovado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara. Os 
“fundos patrimoniais” seriam 
um mecanismo complementar 
a ser acoplado em universidades 
transformadas em OSs.

Um dos impactos das mu-
danças atingiria em cheio a 
política de pessoal nas univer-
sidades. Desapareceria a figura 
do funcionário público como 
existe hoje. Profissionais seriam 
contratados pelo mesmo sistema 
das empresas privadas. Adeus 
carreira pública.

Agora, imagina o Brasil sem 
universidade pública e com 
instituições financiadas por 
empresários ditando o ritmo 
das pesquisas e estabelecendo 
seus critérios para o ingresso de 
estudantes e servidores? 

Foto: Divulgação

Na terça-feira, dia 14, 
a Reitoria convocou o 
Sintufrj e a Adufrj para 

uma reunião, cuja pauta foi a 
seguinte: a partir do mês de fe-
vereiro de 2018, entra em fun-
cionamento o novo módulo de 
cadastramento das ações judi-
ciais criado pelo Ministério do 
Planejamento no Sigepe para 

substituir o Sicaj. E somente 
após o cadastramento o Sigepe 
autorizará a rubrica de paga-
mento nos contracheques.  

Segundo o Planejamen-
to, para que o cadastramento 
ocorra, o Sigepe determina 
a realização de análise para 
apurar se os trabalhadores têm 
ou não direito de receber pela 

ação, antes de enviar a respec-
tiva decisão judicial para o se-
tor de implantação. 

Como o governo não reco-
nhece nosso direito aos 26,05%, 
há a possibilidade de a Reitoria 
não conseguir cadastrar a ação 
judicial até o prazo dado pelo 
Ministério do Planejamento, 
que o mês de fevereiro.  

Situação antiga 
Pelo que a Reitoria infor-

mou, essa situação envolvendo 
os  26,05% não é de agora. Mas, 
com a aproximação do prazo-
-limite para cadastramento da 
ação judicial (mês de feverei-
ro), a ameaça de corte dessa 
conquista nos contracheques 
ficou mais presente. 

 Reação do Sintufrj
A direção do Sintufrj es-

tuda jurídica e politicamente 
caminhos que garantam o ca-
dastramento no novo sistema 
dos 26,05%, impedindo, assim, 
que essa conquista seja corta-
da dos nossos contracheques, 
como também a recuperação 
dos 28,86%.  
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Como funcionarão os serviços considerados 
essenciais durante a greve da categoria na UFRJ

Divisão de Pagamento
Ninguém fi cará sem remu-

neração. A divisão é responsável 
por pensão alimentícia; pensão 
por morte; contratação de subs-
tituto; acerto de rubrica de apo-
sentadoria; acertos provenientes 

de recadastramento de aposen-
tados e pensionistas, erros sis-
têmicos, entre outros. Assuntos 
que extrapolem essas demandas 
serão levados à Comissão de Éti-
ca do CLG.

São consideradas atividades 
essenciais: 

 A Divisão de Desenvolvi-
mento Profi ssional funcionará 
apenas para concessão de auxí-
lio-viagem. 

 A Divisão de Benefícios, para 
isenção de Imposto de Renda, au-
xílio-funeral, recolhimento de PSS, 
e de benefícios que tenham origem 

Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)

Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPST)

A CPST funcionará em regi-
me de plantão às quintas-feiras, 
das 8h às 13h, atendendo aos 
seguintes casos: licenças médicas 
para unidades essenciais (hospi-
tais, gráfi ca, Prefeitura Univer-
sitária, Divisão de Transportes, 
Pró-Reitoria de Pessoal e outros 
casos especiais analisados pelos 

SuperEst
 Gabinete: atendimento via e-

-mail. 
 Divisão de Esporte, Cultura 

e Lazer: Atendimento via e-mail.  
Funcionará para atividades de su-
porte às situações emergenciais que 
envolvam projetos em andamento.

 Divisão de Apoio ao Estudante 
(DAE): Atendimento via e-mail e 
para elaboração da folha de paga-
mento mensal e tratamento dos 

Escola de Belas Artes
Plantão às terças e quintas-feiras para atendimento ao público na Bi-

blioteca, Protocolo e Secretaria Acadêmica.

Campus Macaé
 Serviços mantidos durante 

a greve: Assistência Estudantil – 
apenas para pagamento e aten-
dimento psicossocial; Biotério 
(duas vezes por semana).

 Ensino e Integração Acadê-
mica: Uma vez ao mês, apenas 
para pagamento.

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)
Haverá plantões das 10h 

às 16h, às segundas e quintas-
-feiras nos seguintes setores: 
Seção de Ensino: para diplomas 

Divisão de Gestão Documental e da Informação (DGDI)
 Protocolo Central: Serão au-

tuados processos cujos diplomas são 
essenciais para emprego ou posse 
em concurso público, para registro 
em órgão de classe e os de ordem ju-
dicial. Os diplomas que aguardam 
retirada podem ser retirados.

 Aposentados e pensionistas: 
Serão autuados apenas os proces-
sos de isenção do Imposto de Ren-
da e certidão de Tempo de Contri-
buição (defi nidos pela PR-4).

 DGDI: Serão autuados ape-
nas processos de outras unidades 
consideradas essenciais que envol-
vam pagamento de qualquer na-
tureza; prejuízo legal à instituição; 
proteção à vida e biotérios e segu-
rança. Os casos omissos deverão 
ser encaminhados à Comissão de 
Ética do CLG.

 Setor de Expedição – Malote 
externo: Não haverá funciona-
mento (a troca de documentos 
será feita entre as unidades); Ma-

Divisão de Preservação Documental
 Setor de Processamento de 

Imagem: Serão atendidas as so-
licitações de consultas e pedidos 
de cópias do acervo de microfi lme 
consideradas essenciais e que en-

Aposentadoria voluntária
Os presentes na assembleia 

do dia 14 aprovaram que, além 
dos processos de aposentadoria 
por tempo de serviço, também 
estão incluídos entre as atividades 

Gestão 2017-2020

UFRJ
 EM

GREV
E

CONTRA AS REFORMAS

FORA, TEMER!
CLG

Comando Local de Greve

em nomeações e contratações. 
 Na Divisão de Aperfeiçoamento 

da Carreira prosseguirão os cursos em 
andamento e com inscrições abertas. 

 Na Divisão de Admissão pros-
segue o serviço de nomeação, con-
tratação, prorrogação de contrato e 
vacâncias. 

 No Cadastro também vão 
funcionar os serviços de nomeação, 

contratos, prorrogação, vacância e 
distribuição. 

 Não haverá atendimento 
para servidor ativo.

 Para aposentados e pensio-
nistas, atendimento durante a greve 
será às terças e quintas-feiras, das 
10h às 15h, para recadastramento, 
abertura de processo de pensão e 
visitas técnicas.

estornos bancários dos bolsistas de 
Bolsa-Auxílio, Bolsa-Benefício, Bolsa- 
-Moradia e de Acesso e Permanência.

 Divisão de Saúde do Estudante: 
Atendimento aos alunos que já são 
acompanhados pela divisão. O retor-
no ao Serviço Social será às quartas-
-feiras e com confi rmação pela rede 
de referência. Novos acolhimentos só 
serão agendados após a greve.

 Divisão de Residências Estu-

dantis: Atendimento em regime de 
plantão, das 8h às 14h.

 Divisão de Pedagogia: Aten-
dimento via e-mail das demandas 
espontâneas. Participação no GT de 
Saúde Mental.

Também foram definidos como 
essenciais os encontros destinados às 
contribuições do processo de alteração 
estatutária a ser votado no Conselho 
Universitário no dia 23 de novembro.

peritos); exames admissionais; 
licença-maternidade; acidentes 
de trabalho. Ficam suspensas pe-
rícias de concessão de benefícios 
gerais (aposentadoria, isenção de 
imposto de renda, pensão, pen-
são temporária, regularização de 
frequência etc.) até o término da 
greve.

 Secretaria de Ensino e Inte-
gração: Redução do atendimento 
após a segunda semana de greve; 
Recursos Humanos: Somente ins-
crições para o concurso de profes-
sor substituto; Protocolo: Somen-
te suporte à assistência estudantil 
e ao RH.

volvam pagamento de qualquer 
natureza e prejuízo legal à insti-
tuição (pagamentos, aposentado-
rias, demandas judiciais e essen-
ciais da Administração Central).

essenciais os processos de aposen-
tadoria voluntária, em virtude da 
proposta de reforma da Previdên-
cia apresentada pelo governo ile-
gítimo de Michel Temer.

e declarações; Seção de Pessoal: 
pagamento, concursos e pensões; 
Protocolo: processos referentes 
às rotinas essenciais; Atividades 

Gerenciais e Coordenação de 
Graduação: funcionará às se-
gundas, terças e sextas-feiras, 
das 9h às 15h.

lote interno: Permitida apenas a 
retirada de processos e documentos 
dos escaninhos; não receberá novos 
processos ou documentos. A entrega 
deverá ser feita diretamente à unida-
de destinatária.

 Setor de Correios: Serão posta-
das apenas as correspondências da 
Administração Central.  

 As correspondências oriundas 
dos Correios serão recebidas e en-
caminhadas para o escaninho da 
unidade destinatária e fi cará aguar-
dando retirada.

 Quanto à apensação e desa-
pensação, serão recebidas solicita-
ções que se referem ao cumprimento 
de ordem judicial, auditoria e de-
mandas relacionadas aos serviços 
essenciais da Administração Central. 

 Setor de Publicações: Serão 
publicadas no Boletim da UFRJ e 
no Diário Ofi cial da União ma-
térias consideradas essenciais que 
envolvam pagamento de qualquer 

natureza, prejuízo legal à insti-
tuição, proteção à vida (incluindo 
biotérios) e segurança. Horário-
-limite para emissão de matérias: 
até as 15h. Não serão realizadas 
pesquisas no acervo.

 Setor de Gestão Eletrônica 
de Informação Arquivística: Serão 
atendidos apenas casos de urgên-
cia no suporte aos sistemas (Sap e 
Sigad) e desenvolvidas atividades 
internas para possibilitar a im-
plantação do sistema SEI.

 Setor de Arquivo Corrente e 
Intermediário: Serão atendidas as 
solicitações de consultas e emprésti-
mos ao acervo consideradas essen-
ciais que envolvam pagamento de 
qualquer natureza e prejuízo legal 
à instituição (pagamentos, aposen-
tadorias, demandas judiciais e es-
senciais da Administração Central). 

 Setor de Projetos: Serão atendi-
das as consultas referentes a deman-
das judiciais do acervo da Fahupe.
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A organização da greve foi a 
pauta da assembleia realizada 
dia 14, terça-feira, no auditório 
Roxinho (CCMN). Com partici-
pação expressiva dos técnicos-
-administrativos em educação, foi 
aprovado que a greve nacional da 
Fasubra na UFRJ é de evasão do 
local de trabalho e de participa-
ção nos atos públicos e fóruns da 
categoria.

Entre as atividades consideradas 
essenciais, estão aquelas necessárias 
a manutenção da vida (inclusive 
biotérios); pagamentos (de forma 

EM DEFESA DE DIREITOS

A greve é de evasão e de participação 
nos atos e fóruns da categoria!

 Todos ao ato “Sintufrj e Universidade na Praça”, dia 21, terça-feira, às 10h, no Largo da Carioca.

 No dia 5, assembleia, às 10h, no auditório do CT.

Agenda de atividades da greve 
 20/11 – Segunda-feira 
 Ato pelo Dia da Consciência Negra – Praça XI, no Monumento a Zumbi dos Palmares,
 às 10h.
 21/11 – Terça-feira 
 “Sintufrj e a Universidade na Praça”, no Largo da Carioca, às 10h. O CLG/Sintufrj levará à 
 população as razões da greve nas instituições federais de ensino superior (Ifes), 
 e as unidades da UFRJ mostrarão sua produção.

    Durante o ato na Carioca, os bibliotecários do CT se reunirão.
 22/11 – Quarta-feira
 Ato no campus Macaé, às 15h.

    Reunião na Faculdade de Odontologia, às 12h.
 23/11 – Quinta-feira 
 Lançamento da Frente Estadual em Defesa do Ensino Público, às 16h, na Uerj.
 24/11 – Quinta-feira

    Reuniões nas seguintes unidades: Letras, PR-4 e FND (local e horário a confirmar).
 26/11 – Domingo 
 Caravana a Brasília.
 5/12 –Terça-feira 
 Assembleia geral da categoria, às 10h, no auditório do CT.

a não causar prejuízo às pessoas e 
à UFRJ); segurança e garantia dos 
concursos em andamento. Mas 
caberá aos CLGs/Sintufrj discutir 
as especificidades nas suas reuniões 
regulares, às sextas-feiras, às 9h, no 
Espaço Cultural.

Unidades e setores
se organizam
Representantes de diversos 

setores e unidades se revezaram nos 
informes das reuniões realizadas 
para a organização da greve. As 
unidades que não realizam serviços 

essenciais e que se organizaram em 
plantões receberão a visita do CLG/
Sintufrj, que esclarecerá o caráter 
da greve.

Caravana a Brasília
Durante a atividade “Sintufrj e 

Universidade na Praça”, no dia 21, 
terça-feira, o CLG/Sintufrj inscreve-
rá para participação na caravana a 
Brasília no dia 26 (domingo). Dois 
ônibus conduzirão os caravaneiros 
da UFRJ para o grande ato nacional 
conjunto dos servidores públicos na 
Esplanada dos Ministérios contra o 

pacote de maldades do ilegítimo e 
corrupto governo de Michel Temer. 
A atividade será custeada com re-
servas financeiras da greve passada.

Delegados 
Nesta assembleia também 

foram indicados pelos presentes ao 
auditório Roxinho quem participa-
ria, neste momento, do Comando 
Nacional de Greve (CNG)/Fasubra. 
Por aclamação, foram aprovados 
os seguintes companheiros e com-
panheiras do CLG para reforçar o 
CNG em Brasília: Alzira das Neves 

Monteiro, Maria de Fátima Caval-
cante dos Santos, Fátima Rosane 
de Oliveira, Marli Rodrigues, Cícero 
Rabello, Samuel Victorino Oliveira e 
Luciano da Cunha do Nascimento, 
e, como suplentes, Aluísio Nasci-
mento, Xavier e Rubens Morais. 

Comissão de Ética 
A mesa coordenadora da as-

sembleia orientou os que estejam 
enfrentando problemas em suas 
unidades por terem aderido à greve 
a procurar a Comissão de Ética do 
CLG/Sintufrj. 

A comunidade universitária e 
a sociedade precisam saber 
por que estamos em greve

Outdoors, faixas, cartazes, painéis nos prédios 
foram algumas das propostas apresentadas na 
assembleia com o objetivo de dar visibilidade à co-
munidade universitária e à sociedade em geral de 
que é preciso lutar contra a ameaça de desmonte 
dos serviços públicos e das universidades públicas 
e contra a retirada de direitos dos trabalhadores. Foi 
apontada também a necessidade de contar com o 
apoio da Adufrj e de outras entidades coirmãs para 
divulgação dos motivos que levaram os técnicos-
-administrativos em educação a deflagrar a greve.

Foto: Renan Silva

SEGUNDA assembleia 
de greve: auditório lotado
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s alterações previstas nas 
leis trabalhistas, por meio 
da reforma trabalhista 

do governo ilegítimo de Michel 
Temer – Lei 13.467/2017 – en-
traram em vigor no dia 11 de 
novembro. Elas mudam não so-
mente o modo como o trabalha-
dor se relacionará com o emprego 
e o patrão, mas também a forma 
com que o direito e a Justiça do 
Trabalho poderão atuar na defesa 
do trabalhador, obedecendo a leis 
regidas para privilegiar a parte 
economicamente mais forte da 
relação: o patrão.

A reforma de Temer foi pensa-
da para reduzir custos do empre-
gador, ampliar o lucro e a com-
petitividade das empresas, além 
de facilitar a precarização das re-
lações de trabalho e enfraquecer 
a representação sindical. Só vale 
a lei de proteção ao trabalhador 
quando o acordo ou a convenção 
coletiva não dispuser em sentido 
diferente. A reforma trabalhista 
atinge basicamente os traba-
lhadores da iniciativa privada e 
toda a sociedade. Mas precisamos 
compreender que, embora como 
servidores públicos, não somos 
atingidos diretamente. Indireta-
mente sofreremos com a reforma, 
pois ela atinge nossos familiares 
(nossos filhos, nosso marido ou 
esposa, irmãos, pais, mãe, tios, 
primos, sogra, sogro etc.) e os 
amigos.

REFORMA TRABALHISTA

Nova lei desmonta o serviço público e afeta nossos familiares e amigos 
Além disso, é bom que se diga 

que a nova lei também afeta a 
forma de organização do tra-
balho no serviço público. Isso 
porque alguns de seus itens, em 
conjunto com outras leis já em 
vigor, abrem brechas para a ex-
pansão da terceirização em toda 
a estrutura do serviço público. Só 
não estarão sujeitos à negocia-
ção, com prevalência do negocia-
do sobre o legislado, os servidores 
estatutários. Todos os demais, 
inclusive os contratados sob o re-
gime de emprego público, desde 
que regidos pela CLT, estarão sub-
metidos à nova lei. 

Outro ponto que afeta os inte-
resses dos servidores públicos é o 
enfraquecimento das entidades de 
classe com o fim da contribuição 
sindical, o que reduz o poder de 
negociação com os poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário.

Tudo pelo lucro
A investida sobre os direitos 

trabalhistas não é uma ação iso-
lada. Faz parte de uma estratégia de 
redução do Estado, tanto na formu-
lação e implementação de políticas 
públicas de interesse social quanto 
na capacidade de tributação, de re-
gulação e exploração da atividade 
econômica e da prestação de servi-
ços. O objetivo é entregar parcela 
significativa desses segmentos à 
lucratividade do mercado.

Estão alinhadas com este re-
ceituário em bases neoliberais: a 
mudança nos marcos regulató-
rios de infraestrutura, especial-
mente das estatais brasileiras; o 

Embora essa 
reforma trabalhista 
não atinja em 
cheio os servidores 
públicos, 
indiretamente 
sofreremos com ela, 
pois as mudanças 
atingem nossos 
familiares (filhos, 
marido ou esposa, 
irmãos, pais, mãe, 
tios, primos, sogra, 
sogro etc.) e os 
amigos

A nova lei afeta a 
organização do 
trabalho no serviço 
público. E os 
contratados sob o 
regime de emprego 
público, desde que 
regidos pela CLT, 
estarão submetidos 
à nova lei

Nas universidades, 
a liberação da 
terceirização para 
as atividades-
fim provocará 
o aumento da 
contratação de 
terceirizados, 
tanto para ocupar 
vagas de técnicos-
administrativos 
quanto de 
professores, 
quando de suas 
aposentadorias. 
O que aumentará 
a rotatividade de 
trabalhadores 
dentro das 
universidades com 
contratos por tempo 
determinado e 
diferenciados 

A reforma 
trabalhista 
possibilitou a 
permissão para que 
haja negociação 
individual 
para direitos 
assegurados em 
lei. O trabalhador 
que não tem 
estabilidade no 
emprego será 
forçado a abrir mão 
de direitos, que 
são considerados 
acessórios, para 
preservar o 
principal, que é 
o emprego. Isso 
dá ao patrão um 
poder de pressão, 
e até chantagem, 
enorme 
sobre os 
trabalhadores  

CUT faz campanha 
pela anulação da reforma

Para se contrapor a essa 
investida contra os direitos tra-
balhistas da classe trabalhado-
ra, a CUT lançou a campanha 
nacional pela anulação da 
reforma trabalhista. O princi-
pal instrumento é um abaixo-
-assinado em apoio ao projeto 
de lei de iniciativa popular que 

congelamento do gasto público, 
em termos reais, por 20 anos; 
a reforma da Previdência, com 
ampliação da contribuição e da 
idade e com redução do valor do 
benefício; e a reforma do ensino 
médio, entre outras reformas de 
interesse do mercado.

revoga, ou seja, anula a lei da 
reforma aprovada por Temer. A 
campanha está na rua. 

A própria Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
afirma que a reforma traba-
lhista de Temer viola acordos e 
convenções internacionais esta-
belecidos pelo Brasil.

A
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REFORMA TRABALHISTA

1) Férias: poderão ser divididas em até 3 períodos, sendo que um dos períodos deve ser de no 
mínimo 15 dias;

2) Jornada de trabalho 12x36: o limite continuará sendo de 44 horas semanais; 
contudo, poderá ser acordada uma jornada de 12 horas diárias de trabalho com 36 
horas de descanso;

3) Jornada parcial: os contratos de trabalho poderão prever jornada de até 
30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras, ou até 26 horas, com até 6 

horas extras, pagas com acréscimo de 50%;
4) Intervalo para descanso e alimentação: poderá ser negociado entre empre-

gado e empregador, devendo ser respeitado o intervalo mínimo de 30 minutos em 
jornadas superiores a 6 horas;

5) Remuneração: comissões e gratificações pagas pelo empregador integram o 
salário. Ajuda de custo, auxílio-alimentação, diárias para viagem, prêmios 

e abonos não integram o salário e não constituem base de incidência de 
qualquer encargo trabalhista e previdenciário;

6) Tempo à disposição do empregador: não serão consideradas ho-
ras à disposição do empregador aquelas horas de descanso, estudo, ali-
mentação, higiene pessoal e troca de uniformes;

7) Plano de cargos e salários: não há mais obrigatoriedade de 
ser homologado pelo Ministério do Trabalho, podendo ser negociado 
entre as partes e alterado constantemente;

8) Horas in itinere (deslocamento): o tempo despendido da 
residência do empregado até o local de trabalho e vice e versa, 
em transporte fornecido pela empresa, para localidade de difí-

cil acesso ou não servida de transporte público, não será mais 
computado como jornada de trabalho;

9) Home office/teletrabalho: a reforma regulamenta o 
trabalho exercido fora do estabelecimento do empregador, 

de modo que não haverá controle de jornada de trabalho 
e a remuneração será paga por tarefa;

10) Trabalho intermitente: o trabalhador po-
derá ser remunerado pelo período trabalhado, ou 

seja, poderá ser pago por horas/semanas, mas 
essa remuneração não poderá ser inferior ao 
mínimo nem ao dos profissionais que exerçam 

Nova lei desmonta o serviço público e afeta nossos familiares e amigos 
Veja o que a reforma do governo ilegítimo promoveu 
• Flexibilização de direitos trabalhistas previstos legalmente – resguardados apenas os que estão escritos na Constituição;
• Ampliação das possibilidades de terceirização e “pejotização” (contratação do trabalhador como pessoa jurídica e sem vínculo empregatício);
• Criação de novas formas de contratação, especialmente o autônomo exclusivo e o intermitente;
• Restrições de acesso à Justiça do Trabalho;
• Retirada de poderes, atribuições e prerrogativas das entidades sindicais;
• Universalização da negociação coletiva sem o limite ou a proteção da lei;
• Autorização de negociação direta entre patrões e empregados;
• Dificuldade para se aposentar – pois muitos trabalhadores não terão como comprovar o tempo e a carência para efeito de aposentadoria por 
idade, muito menos para requerer aposentadoria por tempo de contribuição. E, aqueles que comprovarem, serão aposentados pelo valor mínimo.

Algumas das principais mudanças 

 O empregador é quem mais se beneficia com a nova lei, pois terá maior poder de 
negociação com os empregados e liberdade de contratação.

 Já para os trabalhadores, os benefícios serão mínimos, porque a fle-
xibilização dos direitos trabalhistas e a liberdade de negociação 

direta com o patrão os deixarão em situação desvantajosa, 
em virtude de sua condição de impotência pela falta 

de conhecimento, necessidade de manterem-se 
empregados e devido à disparidade de poder 

econômico em relação ao empregador.
Fonte: site Jusbrasil 

a mesma função na empresa;
11) Negociação coletiva: as convenções e os acordos coletivos poderão pre-

valecer sobre a legislação, mesmo que sejam menos benéficos ao empregado;
12) Danos morais: o texto impõe limitações e estabelece tetos para as inde-

nizações pleiteadas por empregados na Justiça do Trabalho;
13) Contribuição sindical: a contribuição anual do empregado ao sindicato 

passa a ser opcional ao invés de obrigatória;
14) Terceirização: caso o empregador demita um empregado efetivo, terá 

que aguardar o prazo de 18 meses para recontratá-lo como terceirizado;
15) Empregada gestante/lactante: o texto prevê que a gestante será afastada 

“de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres” enquanto durar a ges-
tação; porém, as gestantes poderão exercer atividades insalubres de grau médio e 
mínimo desde que, voluntariamente, apresentem atestado de saúde que as auto-
rizem a isso. Para as lactantes, o novo texto prevê a necessidade de apresentação 
do atestado de saúde para afastamento de atividades insalubres, de qualquer grau;

16) Banco de horas: a compensação das horas extras em outro dia ou por 
meio de folgas poderá ser acordada diretamente entre empregado e empregador, 
desde que ocorra no prazo de até 6 meses;

17) Rescisão contratual: não precisa mais ser homologada pelos sindicatos. 
Poderá ser feita na própria empresa;

18) Ação judicial e acesso à Justiça do Trabalho: 
a) Se o reclamante não comparecer à audiência ou se for parte vencida na 

ação, deverá pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência ao 
advogado da parte vencedora; 

b) O trabalhador que tiver direito à Justiça gratuita, estará sujeito ao paga-
mento de honorários periciais se tiver obtido créditos em outros processos capa-
zes de suportar os custos; 

c) Caso o empregado assine a rescisão contratual, estará impedido de ques-
tioná-la posteriormente na Justiça do Trabalho; 

d) Poderá haver multa e pagamento de indenização caso o juiz entenda que 
o reclamante agiu de má-fé; 

e) Será obrigatória a especificação dos valores pedidos nas ações na petição 
inicial.

 Observa-se que existe uma divisão considerável entre os que são favoráveis à 
reforma trabalhista e os que não são.

Quem lucra com a reforma trabalhista?
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Entre os jovens de 15 a 29 anos, nos próximos 23 minutos
uma vida negra será perdida e um futuro cancelado

ÚLTIMA PÁGINA

Posse da nova direção

O 20 de Novembro, Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, marca 
a data da morte de Zumbi dos 
Palmares, personagem histórico 
que representou a luta do negro 
contra a escravidão, no período 
do Brasil Colonial. Durante todo 
o mês, várias atividades são re-
alizadas pelo movimento negro, 
social e sindical com o propósito 
de conscientizar e provocar a 
reflexão sobre a importância do 
povo africano na formação da 
cultura nacional. Exatamente 
por isso, nesta data são veiculadas 
pesquisas e estatísticas revelando 
as discriminações sofridas pelo 
povo negro no Brasil.

Estatística revoltante 
Um jovem negro é assassinado 

a cada 23 minutos no Brasil. Esse 
dado faz parte do alerta da cam-
panha #Vidas negras, lançada pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) no dia 7 de novembro com o 
objetivo de conscientizar a popula-
ção para o fim da violência contra 
a juventude afrodescendente no 
país e sensibilizar a sociedade, ges-

O Brasil está entre os 193 países 
que se comprometeram com a 
agenda 2030 de desenvolvimento 
sustentável. Se o racismo tem 
deixado os jovens negros para trás, 
ele precisa ser enfrentado. #Vidas 
Negras é um convite aos brasileiros 
e brasileiras a entrar no debate e 
promover e apoiar ações contra a 
violência racial.

As peças da campanha abor-
dam diferentes facetas da questão, 
que vão da discriminação como 
obstáculo à cidadania plena, 
passam pelo tratamento desigual 
de pessoas negras em espaços pú-
blicos e pelo vazio deixado pelos 
jovens assassinados nas famílias 
e comunidades e chegam ao pro-
blema da filtragem racial (escolha 
de suspeitos pela polícia, com base 
exclusivamente na cor da pele). 
Participam das peças e demais 
materiais Érico Brás, Taís Araújo, 
Kenia Maria, Elisa Lucinda e o 
Dream Team do Passinho.

Campanha 
#Vidas Negras

Racismo mata!
No mês da Consciência Negra, ONU lança campanha 
pelo fim da violência a jovens negros no Brasil

A população negra 
sofre um verdadeiro 
extermínio: sete em cada 
10 pessoas assassinadas 
são negras; e na faixa 
etária de 15 a 29 anos 
são cinco vidas perdidas 
para a violência a cada 
duas horas 

tores públicos e privados e movi-
mentos sociais sobre a importância 
da prevenção e do enfrentamento 
da discriminação racial. 

De 2005 a 2015, enquanto a 
taxa de homicídios por 100 mil ha-
bitantes teve queda de 12% entre os 
não negros, para os negros houve 
aumento de 18%. As informações 
são do Atlas da Violência 2017. 
Para a ONU, o racismo é uma das 
principais causas históricas desta 
situação de violência e letalidade 
a que a população negra ainda 
está submetida. A escravidão 
acabou, mas as opressões e as                                                                                                                             
desigualdades permanecem. O 
pensamento que coloca as pessoas 
negras abaixo das brancas ainda 
perdura e é repassado de geração 
em geração. Um homem negro 

tem até 12 vezes mais chances de 
ser vítima de homicídio no Brasil 
que um não negro, segundo o 
Mapa da Violência.

“Precisamos reconhecer que 
afrodescendentes são as maiores 
vítimas de ações abusivas e, mui-
tas vezes, letais pelas forças de 
segurança, ocasionando também 
taxa desproporcional de aprisio-
namento de pessoas negras. Em 
geral, jovens negros e com baixa 
escolaridade são as principais víti-
mas de mortes violentas”, declarou 
o coordenador-residente do Siste-
ma das Nações Unidas no Brasil, 
Nicy Fabiancic, no lançamento da 
campanha.

O advogado Daniel Teixeira, 
integrante do Fórum Permanen-
te de Igualdade Racial, anun-
ciou o peticionamento junto a 
quatro relatorias da ONU sobre 
“execuções sumárias que vêm 
acontecendo diariamente no 
país”. Segundo ele, no relatório 
da CPI do Senado sobre Assas-
sinato de Jovens, o texto afirma 
que há um genocídio contra a 
juventude negra no Brasil.

De acordo com a Unicef, de 
cada mil adolescentes brasileiros, 
quatro vão ser assassinados antes 
de completarem 19 anos. Se nada 
for feito, serão 43 mil brasileiros 
entre os 12 e os 18 anos mortos de 
2015 a 2021, três vezes mais negros 
do que brancos. Entre os jovens 
de 15 a 29 anos, nos próximos 
23 minutos uma vida negra será 
perdida e um futuro cancelado. 

A campanha defende que este 
morticínio precisa ser evitado, e 
para isso é necessário que Estado e 
sociedade se comprometam com o 
fim do racismo – elemento-chave 
na definição do perfil das vítimas 
da violência. 

De 2005 a 2015, 
enquanto a taxa de 
homicídios por 100 mil 
habitantes teve queda 
de 12% entre os não 
negros, para os negros 
houve aumento de 18%
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