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Os juros do cartão con-
signado são absurdos. As 
financeiras que oferecem 
empréstimo consignado 
aplicam taxas de juros de 
cartão de crédito, que são 
maiores que as praticadas 
para crédito consignado. 

O Departamento Ju-
rídico Cível do Sintufrj 
está pronto para preparar 
ações contra esse abuso 
ao consumidor. O objeti-
vo da ação é obter o reco-
nhecimento do Judiciário 
de que os lançamentos no 
extrato são empréstimos 
consignados como outro 
qualquer e não saque no 

Consignado: taxas 
absurdas de juros

cartão de crédito. Portan-
to, deverá ser aplicada a 
taxa de juros-limite esta-
belecida pelo Ministério 
do Planejamento de 2,5% 
ou 2,2%, dependendo do 
caso. 

Mas, atenção, as ações 
serão propostas para os 
servidores que contrata-
ram o cartão consignado 
e não realizaram a fun-
ção de cartão de crédito. 
E mesmo aqueles que já 
quitaram o empréstimo 
também poderão propor 
ação.

Para maior eficácia da 
ação, o Sintufrj ingressará 

na Justiça já com os cál-
culos prontos, para mos-
trar o que de fato deveria 
ter sido cobrado ao servi-
dor.  Para isso, a entidade 
disponibilizará um profis-
sional para a elaboração 
dos cálculos. 

Agende uma hora com 
o Jurídico do Sintufrj e 
compareça com os do-
cumentos (Identidade e 
CPF, comprovante de ren-
da, comprovante de resi-
dência, fatura do cartão 
de crédito de todo o pe-
ríodo e contracheque ou 
ficha financeira de todo o 
período).

Os sindicalizados que re-
cebem o Adicional de Plan-
tão Hospitalar (APH) pode-
rão propor ações individuais 
para suspensão do desconto 
do percentual de contribui-
ção previdenciária sobre 
esses adicionais. Porque o 
APH não se incorpora aos 
proventos da aposentadoria. 
Podem, também, requerer a 
diferença dos últimos cinco 

Adicional de Plantão 
Hospitalar (APH)

anos já descontados.
Agende atendimento com 

o Departamento Jurídico do 
Sintufrj e traga contrache-
ques ou ficha financeira, 
Identidade, CPF e compro-
vante de residência.

Para falar com o Jurídico 
do Sintufrj, é só ligar para 
Alexandre Sousa pelo telefo-
ne (21) 3194-7133 e agendar 
o atendimento. 

EM FOCO GIRO BRASIL

Após três casos de sa-
rampo na Faculdade Na-
cional de Direito (FND), 
no Centro do Rio, a UFRJ 
promoveu uma campanha 
de prevenção ao sarampo, 
contando com uma vaci-
nação no campus no dia 3 
de junho. Uma aluna de 21 

 UFRJ: prevenção ao sarampo 

Na terça-feira, dia 3 
de julho, foi lançado em 
Brasília um manifesto 
que defende a elabora-
ção de propostas para 
combater os ataques aos 
direitos sociais do povo 
brasileiro, a destruição 
da economia e a liquida-
ção do patrimônio públi-
co em prol de interesses 
internacionais, encabe-
çado pelo governo de Mi-
chel Temer. PT, PCdoB, 
PDT, PSOL e PSB assi-
nam o documento.

 Manifesto 
progressista

 Sintae prorroga 
inscrições até julho

Na terça-feira, 26 de 
junho, a Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) informou 
que as inscrições para a 
sexta edição do Sintae 
(Seminário de Integração 
dos Técnicos Administra-
tivos em Educação) foram 
prorrogadas até o dia 15 
de julho. Para o cadastro, 
basta acessar o portal do 
Seminário (https://con-
ferencias.ufrj.br/index.
php/sintae/sintae2018/
index) e preencher a ficha 
com os dados necessários.

anos recebeu o diagnóstico 
positivo no mês de junho, e 
mais três alunos estão com 
suspeita de contaminação. 
Vale frisar que o último caso 
registrado da doença no país 
foi em 2016, no Ceará. Já 
este ano, 465 casos foram 
confirmados até então.

APOSENTADOS
Reunião no dia 18

A próxima reunião da Coordenação de Aposentados e Pensionistas, dia 
18 de julho, às 11 horas, no Espaço Cultural do Sintufrj, terá palestra com 
Luzhelene Silva Bernardo, chefe da Seção de Imunoprevenção, do Centro 
de Vacinação de Adultos (CVA). O tema é “Vacinação na terceira idade”. Os 
companheiros aposentados e pensionistas estão todos convidados.

Excursões suspensas
Os passeios para Campos de Jordão e Gramado com ênfase para 

a participação de aposentados e pensionistas, divulgados na edição 
1249, foram suspensos temporariamente, para que possa ser realiza-
da a cotação de preços com mais duas empresas, conforme prática da 
atual gestão.

Foto: Renan Silva

IMAGEM capturada no campus do Fundão mostra, em ângulo inédito, o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, com pescadores artesanais na Baía de Guanabara em primeiro plano
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E O SALÁRIO, Ó!
Servidores das instituições federais de 
ensino têm os menores pisos quando 
comparados com outros segmentos 
do serviço público federal TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

EM EDUCAÇÃO

PISO: R$ 1.326,72
TETO: R$ 8.323,87

JUDICIÁRIO E 
LEGISLATIVO

R$ 33.763
Ganham acima do teto constitucional que é de:

Os salários no 
Executivo são 
menores que nos 
demais poderes. 
E no Executivo, 
os técnicos-
-administrativos 
das instituições 
federais de 
ensino têm os 
menores pisos.

Essa máxima vem se re-
petindo ao longo de nossas 
campanhas salariais. Mas 
será possível que num am-
biente de produção de pes-
quisa, ensino e extensão de 
elevado nível os salários 
sejam os mais baixos? 

O piso da carreira dos 
trabalhadores técnico-ad-
ministrativos em educação 
é R$1.326,72 e o teto, R$ 
8.323,87, muito abaixo do 
teto constitucional. Já as 
carreiras do funcionalismo 

Benefícios também abaixo
O governo tenta utilizar 

o falso argumento de que 
os altos salários estão no 
Executivo, para reduzir os 
benefícios de mais de meio 
milhão de trabalhadores. Na 
realidade, os benefícios têm 

que ganham acima do teto 
constitucional (R$ 33.763) 
estão no Legislativo e Judi-
ciário.

Segundo a Fasubra, mes-
mo as demais carreiras do 
Executivo, como o Carreirão 
do Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo (trabalha-
dores da Seguridade e da 
Previdência), não têm valo-
res de vencimento para se 
comparar nem de longe ao 
teto estabelecido.

Técnico-administrati-
vo na base da pirâmide
O Executivo federal tem cer-
ca de 610 mil funcionários 
ativos, segundo dado mais 
recente disponível no bole-
tim estatístico do Ministério 
do Planejamento. A maioria 
ganha de R$ 2 mil a R$ 10,5 
mil. Com tantos servidores, 
o quadro do Executivo é 
muito heterogêneo. 

E embora os maiores sa-
lários estejam nas carreiras 
que exigem nível superior, 
um agente de combate a 
endemias, de nível médio, 
pode receber R$ 5,5 mil, en-
quanto um agente da Abin, 
também de nível médio, 
chega a ter vencimentos de 
pouco mais de R$ 10 mil.

Já o piso da classe E dos 
técnicos-administrativos, 
que aglutina o pessoal com 
nível superior, vale pouco 
mais do que quatro salá-
rios mínimos, isto é, R$ 
4.180,66.

Topo da pirâmide
O Bacen havia solicitado 
ao Ministério do Plane-
jamento provimento de 
990 vagas, 800 das quais 
para o cargo de analis-
ta (formação superior em 
qualquer área), cujo salá-
rio inicial anunciado é de 
R$ 17.391,64. Há também 
vagas requisitadas para o 
cargo de procurador, para 
advogados, com inicial de 
R$ 19.655,67.

valores inferiores aos dos 
demais poderes.

O auxílio-alimentação dos 
técnicos-administrativos é 
de R$ 458, contra R$ 924,16 
de um servidor do Senado. 
O auxílio pré-escolar é ainda 

mais vergonhoso, dado os 
preços cobrados nas creches. 
São míseros R$ 321 para 
o pessoal da universidade, 
contra R$ 782,01 de assis-
tência pré-escolar de um ser-
vidor do Senado.
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Ocupação, 20 anos depois
Uma roda de conversa acerca do episódio que marcou a UFRJ no fi nal dos anos 1990 abre projeto do Sindicato

Foto: Renan Silva

QUARTA-FEIRA,  de julho: lembranças da insurgência contra o autoritarismo do governo de FHC

Governo quer congelar salário de servidor
Para CUT, isso é um refl exo da Emenda Constitucional 95 que congela investimentos públicos por 20 anos

O Congresso fi ca proi-
bido de aprovar pro-
jeto de reajuste nos 

salários dos servidores em 
2019. Aumento, nem por 
medida provisória do gover-
no. Fica proibida também a 
criação de novos cargos, em-
pregos e funções.  Parece ab-
surdo, mas é o que propõe o 
relatório fi nal do Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) proposto pelo 
governo, o qual será apre-

ciado na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) no dia 11 
de julho.

A proposta proíbe tam-
bém reajuste do auxílio-ali-
mentação, auxílio-moradia 
e assistência pré-escolar 
dos servidores públicos. 

A LDO é uma lei de vi-
gência anual que orienta a 
elaboração da proposta or-
çamentária e a execução do 
Orçamento no ano seguinte 
(no caso, 2019). Em suma, 

diz como o governo vai gas-
tar o dinheiro arrecadado.

O relator da LDO, sena-
dor Dalírio Beber (PSDB-
-SC), apresentou seu pa-
recer (com a proibição) ao 
Congresso no dia 2. Caso o  
relatório seja aprovado na 
Comissão Mista no dia 11, 
segue para votação na Câ-
mara dos Deputados e, em 
seguida, no Senado. O go-
verno quer aprovação antes 
do recesso, em 17 de julho.

Uma portaria publica-
da na quarta-feira, 4 de 
julho, no Diário Oficial 
da União, permite que 
o Ministério do Planeja-
mento faça o remaneja-
mento de servidores fe-
derais sem a autorização 
da instituição de origem. 
Isso atinge 1,18 milhão de 
pessoas. Há até o risco de 
o funcionário ser obriga-

Portaria obriga transferência de funcionário público

Fim da EC é 
bandeira da CUT
Para Pedro Armengol de Sou-
za, secretário adjunto de Re-
lações de Trabalho da CUT, 
a decisão é consequência da 
Emenda Constitucional 95, 
que congelou por 20 anos 
investimentos públicos em 
saúde e educação e, desde 
sua aprovação, em dezembro 
de 2016, já reduziu em cerca 
de 40% a capacidade de in-
vestimento do Estado.

do a mudar de cidade.
Pelas regras atuais, o 

funcionário público muda 
de local de trabalho quan-
do tem proposta para as-
sumir cargo comissionado, 
e a transferência depende 
de anuência do órgão de 
origem.

A assessoria jurídica do 
Sintufrj, no entanto, in-
forma que no caso de au-

tarquias federais (como a 
UFRJ)  a cessão compulsó-
ria não pode ocorrer sem a 
concordância da universi-
dade.

 “A novidade é que esta 
portaria, publicada hoje, 
concentra-se na hipótese 
do § 7º do artigo 193 da 
Lei 8.112”, explica o advo-
gado Rudi Cassel, que tra-
ta da composição de força 

de trabalho deficitária em 
outro órgão público. “Não 
chega a ser novidade, por-
que a cessão está regula-
mentada por um decreto 
de 2001”, disse. Ele acres-
centou que essa medida do 
governo é passível de im-
pugnação judicial.

O Ministério do Plane-
jamento alega que a porta-
ria reduzirá a necessidade 

de novas contratações por 
concursos públicos.

No entanto, a medida 
poderá provocar um esva-
ziamento de empresas ou 
órgãos públicos, aumentar 
a terceirização e também 
não resolverá o problema 
de vagas desocupadas. É 
mais uma do governo gol-
pista contra o serviço pú-
blico e o servidor.

O episódio da ocu-
pação da Reitoria 
em 1998, momento 

marcante da trajetória de 
lutas na UFRJ, foi revisita-
do nessa quarta-feira, 4 de 
julho, no evento que deu a 
largada no Projeto Memória 
Sintufrj – da Coordenação 
de Educação, Cultura e For-
mação Sindical da entidade.

Há 20 anos, a insurgência, 
que durou 45 dias, foi provo-
cada pela nomeação de um 
reitor (José Henrique Vilhe-
na), repudiado pela comuni-
dade universitária. O governo 
FHC decidiu não reconhecer 
a consulta que indicou Aloísio 
Teixeira para o cargo e gol-
peou a democracia.

Naquele momento histó-
rico, não havia precedente de 
ação tão ousada nas univer-
sidades nos anos que se se-
guiram à redemocratização. 

O movimento dos técni-
cos-administrativos assumiu 
o protagonismo da resistên-
cia e liderou os eventos que 
sensibilizaram forças pro-
gressistas além dos muros da 
universidade.

A roda de conversa, orga-
nizada pelo Projeto Memó-
ria Sintufrj, reuniu alguns 
protagonistas do episódio. 
Mas foi só o início de uma 
série de iniciativas que vai 
se cristalizar nas próximas 
semanas em torno do even-
to histórico.
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