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Os primeiros sinais emitidos pelo presidente eleito Jair Bolso-
naro e por sua assessoria seguem na contramão das expectativas 
da maioria da população. Todos os indicativos apontam para a 
adoção de política econômica análoga à do governo Temer.

 A imediata retomada da proposta de reforma da Previdência, a 
intenção de implantar um programa agressivo de privatização de 
estatais e o anunciado objetivo de diminuir o funcionalismo fede-
ral são eixos de ação que atingem diretamente a nossa categoria.

Esses anúncios agravam a situação criada pela Emenda Cons-
titucional nº 95, que congela os gastos públicos para educação, 
saúde e investimentos na área social durante 20 anos, e que teve o 
voto do deputado Jair Bolsonaro.

Não é preciso bola de cristal para se prever situações de con-
fronto, uma vez que direitos serão atacados. E o horizonte se agra-
va ao considerarmos o ímpeto do presidente eleito de negar os 
valores democráticos. Sua intolerância à diversidade, à prática do 
diálogo e ao livre debate.

No domingo que antecedeu à eleição, Bolsonaro atiçou sua 
militância na Avenida Paulista com a ameaça de prisão de adver-
sários. No seu discurso, disse que “aos vermelhos” o caminho seria 
o exílio ou a prisão. 

“Vai tudo vocês pra Ponta da Praia”, disse, numa referência ao 
centro de tortura e execução que funcionava na ditadura. Depois 
de eleito, ameaçou silenciar setores da mídia que não o agradam.

Recentemente sinalizou que os processos eleitorais das univer-
sidades não serão respeitados. Cabe lembrar que a UFRJ elege um 
novo reitor no início de 2019, e que o passado recente da Universi-
dade já carrega o trauma de uma intervenção. 

No dia 30 de outubro, o Sintufrj celebrou 25 anos de luta e pre-
sença na história dos trabalhadores. Uma trajetória marcada pela 
defesa intransigente dos direitos dos servidores e dos trabalhadores 
brasileiros, do patrimônio e da soberania nacional, da universida-
de pública e da democracia.

Convocamos a categoria para a defesa dos nossos direitos.
Direção do Sintufrj

EDITORIAL

Cenário inquietante
Veja na página 3

Dúvidas? 

CELEBRAÇÃO

25 anos 
de luta

O auditório Roxinho foi o 
cenário escolhido para a cele-
bração dos 25 anos do Sintufrj, 
na terça-feira, 30. A comemora-
ção teve momentos de emoção 
e homenagens. Um vídeo com 
registros marcantes de mais de 
duas décadas foi exibido.

Páginas 5, 6, 7 e 8

Foto: Renan Silva
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CATEGORIA no HU prestigia a inauguração da nova subsede sindical

Plantão 
do Jurídico 
Sintufrj

UFRJ-Macaé – A partir des-
te mês de novembro, os plantões 
jurídicos das áreas trabalhista 
e cível do campus UFRJ-Macaé 
serão temporariamente suspen-
sos. Se o sindicalizado precisar de 
consultoria jurídica, deverá ligar 
para o telefone (021) 3194-7133 e 
falar com um dos advogados das 
respectivas áreas.

Subsede no HU – A partir 
de segunda-feira, 5 de novembro, 
os sindicalizados terão à sua 
disposição, na subsede sindical 
no Hospital Universitário (HU), 
plantão de advogados na área 
cível, às segundas-feiras, das 10h 
às 12h30 e das 15h às 17h30.

O atendimento será realizado 
mediante agendamento com o 
funcionário da entidade André 
Lester pelos telefones (21) 3938-
6969, 3938-6970 e 3938-6971.

Subsede no HU – A partir 
de quinta-feira, 8 de novembro, 
também na subsede sindical no 
Hospital Universitário (HU), 
haverá plantão jurídico na área 
trabalhista: às quintas-feiras, das 
10h às 12h e das 13h30 às 14h30. 
Atendimento por agendamento 
com André Lester pelos telefones 
(21) 3938-6969, 3938-6970 e 
3938-6971.

A nova subsede do Sintufrj 
no Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
já se encontra em pleno funcio-
namento, inclusive atendendo 
para esclarecer dúvidas sobre 
os 26,06% do Plano Bresser. 
O funcionamento é das 10h 
às18h, e agora em local de fácil 
acesso e em ambiente agradável 
e com mais conforto para os 

Adesão ao 
plano Amil

A partir do dia 5 de no-
vembro estará aberta a adesão 
ao plano de saúde Amil sem 
carência. Quem aderir poderá 
começar a usá-lo a partir de 1º 
de dezembro. 

Subsede no HU de casa nova  

trabalhadores: hall dos elevadores. 
As obras e a infraestrutura 

básica da subsede só se torna-
ram possíveis, neste momento 
no qual o Sindicato passa por 
problemas fi nanceiros, por causa 
da parceria com a Allcare Bene-
fícios. Trata-se da empresa que 
administra os planos de saúde 
da Amil e da Unimed no Sintufrj.  

A diretoria do Sintufrj agra-

dece à direção do HUCFF pela 
cessão do espaço num local es-
tratégico, próximo aos elevado-
res, por onde circulam centenas 
de funcionários diariamente. 
A contrapartida solicitada pela 
direção do hospital foi de que 
a entidade contribua para a 
recuperação da sala de arma-
zenamento de medicamentos 
da unidade hospitalar.

Com pesar informamos o 
falecimento da enfermeira do 
Instituto do Tórax Daisy Apareci-
da de Araújo, 53 anos, ocorrido no 
dia 2 de outubro. Companheiras 
e companheiros de trabalho 
lamentaram a partida da técnica-
-administrativa, que em janeiro 
completaria 30 anos de serviço 
na UFRJ. 

Nota de 
falecimento

Expediente 
no Sintufrj 
dia 9/10

Em consequência da inter-
rupção de energia elétrica na 
Cidade do Rio de Janeiro, con-
forme aviso da concessionária 
Light, o expediente no Sintufrj 
na sexta-feira, 9 de novembro, 
será a partir das 12h. 

O Departamento de 
Raça e Gênero do Sintufrj 
convida os técnicos-admi-
nistrativos em educação e 
a comunidade universitária 
em geral para participar 
das atividades em celebra-
ção ao mês da consciência 
negra. Veja a programação:

8 de novembro, na 
Praia Vermelha

14h às 17h, no audi-
tório da Escola de Serviço 
Social:   

Exibição do fi lme A 
negação do Brasil, segui-
da de debate “O negro na 
TV”. Debatedores: Leandro 

Firmino (Zé Pequeno, do fi lme 
Cidade de Deus), Rodrigo dos 
Santos (ator da Globo e pesqui-
sador da UFRJ/Capes), Ricardo 
Fernandes (parceiro do RJTV) 
e Lilian Luiz Barbosa (assistente 
social da UFRJ e pós-graduanda 
do NEPPDH). Mediador: profes-
sor Jorge Nascimento.

21 de novembro, IFCS
17h às 20h – Exibição do 

fi lme Racismo, uma história 
e debate “A história do racismo 
e seus impactos na contem-
poraneidade”. Debatedores: 
Jorge Nascimento (professor 
de história da África) e Denise 
Góes (assistente social da UFRJ 
e militante do Movimento Negro). 

22 de novembro, no Espaço 
Cultural do Sintufrj

10h – Debate “Em defesa 

de direitos, construin-
do a resistência”. De-
batedores: candidatas 
negras eleitas no Rio 
de Janeiro. Em seguida, 
as seguintes atividades 
culturais: Bloco Afro 
Agbara Dudu, expo-
sições e venda de bi-
juteria e roupas afro, 
e ofi cina de turbante 
“Turbantasso”.
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26,05% Plano Verão: Esclareça suas dúvidas!
 A Reitoria está notificando servidores, por meio de telegrama, 

de que os 26,05% Plano Verão serão cortados no pagamento de 
novembro que sai em dezembro. Quem receber (ou recebeu) o 
telegrama é quem recebe o percentual administrativamente. 

 Quem não está na lista da Reitoria, é porque faz parte da lista 
original do processo judicial dos 26,05% do Plano Verão que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) mandou cortar desde fevereiro. 

 O Sindicato entrou com recursos no Supremo Tribunal Federal 
(STF), mas os recursos não foram apreciados nem pelo relator do 
processo e nem pela turma de ministros. Ou seja, o STF não apreciou o  
nosso caso.  

 Mas, ao entrar com recursos no STF, o Sintufrj respaldou o Conselho 
Universitário a autorizar a Reitoria a manter os 26,05% Plano Verão 
nos nossos contracheques.   

 O fato é que, lamentavelmente, todos seremos alcançados pelo 
corte dos 26,05%. 

Minuta já está disponível no site do Sintufrj
 Mas, atenção: o assessor jurídico do Sintufrj, Rudi Cassel, elaborou 

uma minuta de recurso administrativo para quem está sendo 
notificado por telegrama da Reitoria, para tentar evitar o corte 
imediato. 

 Esta é mais uma tentativa do Sintufrj ajudar os trabalhadores que 
recebem o Plano Verão por extensão administrativa. Mas não temos 
como garantir se seremos vitoriosos nessa empreitada. 

 Atenção: o telegrama informa que o servidor terá prazo de 10 dias 
para ingressar com recurso, que começa a contar a partir de 29 de 
outubro. Acesse o site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br), leia a minuta, 
preencha com seus dados e envie pelo e-mail (ciencia2605@pr4.ufrj.
br) que está no telegrama da Reitoria. 

 A minuta pede seu nome completo, qualificação (cargo, Siape, CPF) 
e endereço. 

Eu não recebi o telegrama da Reitoria...?!
 Se você, ativo ou aposentado, não recebeu o telegrama da Reitoria 

mas tem os 26,05% no contracheque, com certeza está incluído na 
listagem original do processo. Confira essa informação consultando 
o Boletim UFRJ 43/2018 extraordinário, segunda parte.

MUITA ATENÇÃO

Não confundir os 26,06% do Plano 
Bresser com os 26,05% do Plano Verão

26,06% Plano Bresser:  Esta ação que o Sintufrj ganhou corresponde ao 

percentual que deixamos de receber no período de 17 de julho de 1987 a 11 

de dezembro de 1990. À época (governo Sarney) existia um gatilho acionado 

sobre os salários toda vez que a inflação atingia um determinado patamar. A 

ação movida pelo Sindicato foi para recuperar a diferença gerada pelo gatilho 

que deixamos de receber. 

Repetindo: o pagamento desses atrasados corresponde ao período de 17 de 

julho de 1987 a 11 de dezembro de 1990. Naquela época, só existia a Asufrj e 

somente os associados eram representados pela associação. Por isso, na época 

desse processo judicial (Plano Bresser) o juiz pediu que fosse anexado a ele a 

listagem oficial dos associados até maio de 1991. Essa listagem foi elaborada 

pela Reitoria.    
Em relação a esses 26,06%, a Reitoria aceitou a solicitação do Sintufrj para 

que efetivasse os cálculos para os sindicalizados. Como o número de servidores 

no processo é grande, esses cálculos serão enviados semanalmente, e de forma 

gradual. Já publicamos duas dessas listas enviadas pela Reitoria.

Já os 26,05% PLANO VERÃO É OUTRA COISA: É o percentual que está 

no nosso contracheque e que está sendo derrubado por decisão da Justiça.

IMPORTANTE
As informações sobre o andamento 

das ações do Plano Bresser (26,06%) e 
do Plano Verão (26,05%) estão sendo 
atualizadas no site do Sintufrj.
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O VI Seminário de Integra-
ção dos Técnicos-Admi-
nistrativos em Educação 

da UFRJ, realizado entre os dias 
22 e 26 de outubro pela Pró-Rei-
toria de Pessoal (PR-4), reuniu 
145 trabalhos: pôsteres, comuni-
cação oral e rodas de conver-
sas. Cem foram de autoria de 
profissionais da universidade 
e 45 de integrantes da cate-
goria de instituições de vários 
estados. Gestão pública e uni-
versidade, redes colaborativas, 
saúde do trabalhador, meio 
ambiente, acessibilidade, con-
servação do patrimônio e pro-
jetos memórias foram alguns 
dos temas abordados pelos 
participantes.

“A qualidade deste Sintae 
foi impressionante, não só dos 
trabalhos, mas também dos 
debates. Acho que houve um 
amadurecimento importante. 
O seminário virou uma agen-
da nacional. A gente conta 
hoje com uma equipe nova, 
e conseguimos ter uma aten-
ção maior sobre os trabalhos 
que podem gerar políticas de 
saúde do trabalhador e sobre 
conservação do patrimônio”, 
avalia o superintendente da 
Pró-Reitoria de Pessoal, Pedro 
e Sá da Silva Campos.  

Fernando Guimarães, par-
ticipante da comissão orga-
nizadora do seminário junto 
com Taisa Moreno e Karla 
Rodrigues, disse que a ideia 
é aproveitar os trabalhos que 
mais se destacaram para troca 
de experiências dentro e fora 
da UFRJ. “Fizemos o convite 
para publicação de trabalhos 
completos na revista Práti-
cas em Gestão Pública Uni-
versitária – PGPU, periódico 
técnico-científico da PR-4 que 
vai para o quarto número”, 
adiantou. 

Memória: lembranças 
para não serem 
esquecidas
Entre os trabalhos apre-

sentados, um em comunica-
ção oral emocionou o público 

Qualidade dos trabalhos melhora a cada ano 

pelas lembranças que o tema 
propôs: “A UFRJ durante a 
ditadura civil-militar (1964-
1985)”, de autoria de Andrea 
Queiroz, diretora da Divisão 
de Memória Institucional da 
UFRJ do Sistema de Biblio-
tecas e Informação da UFRJ 
(SiBi).

O trabalho ressalta a im-
portância do Projeto Memó-
ria, Documentação e Pesqui-
sa, da Divisão de Memória do 
SiBi, iniciado em 2014, nos 50 
anos do golpe civil-militar. As 
pesquisas desenvolvidas desti-
naram-se à análise e à disse-
minação do acervo referente 

a esse período da história em 
que houve expurgos de inte-
grantes da comunidade uni-
versitária, invasão do campus 
da Praia da Vermelha pelas 
Forças Armadas e perseguição 
de estudantes ligados direta 
ou indiretamente ao movi-
mento estudantil. 

“AI-5 das 
universidades”
O trabalho aponta meca-

nismos de cerceamento, como 
a censura às obras bibliográfi-
cas e à pesquisa, a criação de 
Agências Especiais de Infor-
mação para vigiar a comuni-

dade e a legislação de exceção 
para as universidades, como o 
Decreto-Lei nº 477, de 1969, 
também chamado de “AI-5 
das universidades”. Esse de-
creto punia com expulsão e 
outras sanções professores, es-
tudantes e técnicos-adminis-
trativos acusados de subversão 
ao regime (como ocorreu com 
os cientistas Plinio Sussekind, 
Manoel Isnard Teixeira e José 
Leite Lopes).

A autora
Às vésperas de completar 

10 anos de casa, a técnica-
-administrativa e historiadora 

Andrea Queiroz (doutora pela 
UFRJ) também ministra pales-
tras e cursos de formação con-
tinuada, e atua como docente 
em outras instituições. Ela as-
sumiu o projeto Memória da 
SiBi assim que ingressou na 
universidade e ocupou o cargo 
de diretora desde 2013, quan-
do foi formalizada a Divisão 
de Memória Institucional. 

Andrea também faz parte 
da Comissão de Memória e 
Verdade da UFRJ, e o resultado 
das pesquisas que realiza so-
bre o impacto da repressão na 
universidade será tema de seu 
pós-doutorado. 

Foto: Divulgação

ANDREA Queiroz, apresentando o trabalho no dia 24 de outubro, na sala 1 do CCMN
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Homenagens

Sintufrj celebra 
trajetória de luta

O histórico auditório Roxinho, 
palco de memoráveis assembleias 
da categoria, foi cenário para a ce-
lebração dos 25 anos de existência 
do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação da UFRJ – Sintufrj. 
Técnicos-administrativos de pelo 
menos três gerações prestigiaram 
o evento na terça-feira, 30 de outu-
bro. A trajetória do Sintufrj pode ser 
conferida no infográfi co publicado 
na página 8 desta edição do Jornal 
do Sintufrj. 

“Ao falar dos 25 anos do 
Sintufrj, não podemos deixar de 
lembrar da Asufrj. Em 1985, após 
a redemocratização do país, as as-
sociações passaram a ter um perfi l 
sindical, e por aqui não foi diferen-
te”, observou a coordenadora-geral 
do Sintufrj Gerly Miceli, ao saudar 
os presentes.

Com emoção, ela citou com-
panheiros do movimento de outras 
épocas, “inclusive os que não estão 
mais entre nós, como Oswaldo, 
Cláudio Luiz, Tuninho, José Bas-
tos, Elaci, Marlene Ortiz, Paulão, 
Paulinho, Manoel Dantas, Graça, 
Heleninha e muitos outros”.

Huascar da Costa Filho, outro 
coordenador-geral do Sintufrj, 
numa referência à conjuntura 
política, fez um apelo à unidade: 
“Chegou a hora de reunirmos 
forças em defesa da universidade 
e da democracia e deixarmos as 
diferenças de lado”. 

“O risco que a UFRJ corre é 
iminente com o resultado da elei-
ção, mas não podemos desistir da 
educação pública de qualidade e da 
nossa democracia. Temos que nos 
unir, deixar as diferenças de lado e 
seguirmos em luta", propôs o di-
retor da Fasubra, Nivaldo Holmes. 

A eleição de Jair Bolsonaro 
(PSL), aliás, impôs um alerta. 
“Muitos desses companheiros que 
contribuíram para o legado do 
Sintufrj viveram a resistência na 

ditadura”, disse Gerly Miceli.     
 A exibição de um vídeo com 

a trajetória de lutas e conquistas 
dos técnicos-administrativos em 
educação mexeu com a emoção 
de todos. 

Cerimônia
A cerimônia foi conduzida 

pela coordenadora de Comuni-
cação Sindical do Sintufrj Marisa 
Araujo, e a mesa foi composta por 
Agnaldo Fernandes, que represen-
tou o reitor Roberto Leher, pelos 
coordenadores-gerais do Sindicato 
Gerly Miceli e Huascar Nascimento,  
pelas dirigentes do Diretório Central 
dos Estudantes Mário Prata |(DCE) 
Juliana Paiva e Júlia Vilhena e pelos 
homenageados.  AGNALDO Fernandes, Huascar, Gerly, Júlia, Juliana, Marcílio e Nivaldo Holmes (diretor da Fasubra)

GERLY e Marcílio ANA Maria e Regininha

Fotos: Renan Silva

Marcílio Araújo, o último 
presidente da Associação dos 
Servidores da UFRJ – Assufrj e o 
primeiro coordenador-geral do 
Sintufrj, e a aposentada Regina 
Célia Alves Loureiro, a primeira 
técnica-administrativa a rece-
ber o título de emérita da UFRJ, 
foram homenageados.

“O Marcílio representa toda 
a nossa luta sindical. É um 
homem íntegro que nunca se 
utilizou do movimento para 
benefício próprio e desde os tem-
pos da ditadura civil-militar foi 
atuante e nunca se acovardou”, 
disse Gerly, ao entregar-lhe a 
placa oferecida pela entidade. 

A integrante da primeira 
bancada técnico-administrati-
va no Conselho Universitário, 
em 1997, Ana Maria Ribeiro, 
que à época propôs que o tí-
tulo de emérito fosse também 
outorgado a membros da cate-
goria técnico-administrativa, 

entregou a placa à servidora: 
“O nosso sindicato homenageia 
você, Regininha, a nossa ser-
vidora emérita que merece nos 
representar. Seja muito feliz! 
Nós vamos lutar, e com aquilo 
que nós sabemos: força, união 
e representatividade”, falou Ana 
Maria 

Na plateia, João Eduardo 
Fonseca, o primeiro técnico-

-administrativo a assumir um 
cargo de comando na Adminis-
tração Central da universidade 
(sub-reitor de Pessoal), recebeu 
o carinho merecido dos presentes. 
Outros homenageados foram 
Agnaldo Fernandes e Roberto 
Gambine, atuais pró-reitores 
de Pessoal e de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças, res-
pectivamente, e ex-dirigentes do 

Sintufrj. “Tenho muito orgulho 
de ter participado do Sindicato 
como coordenador-geral junto 
com tantos colegas e de estar 
aqui hoje celebrando com todos 
os presentes”, afi rmou Agnaldo.  

Entre os convidados esta-
vam o ex-reitor Carlos Levi, o 
decano do Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas, Flávio 
Martins, e Edson Watanabe.
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Defesa dos HUs e 
contra a terceirização
De 2013 a 2015, o Sintufrj centrou a luta na defesa dos hos-

pitais universitários (HUs), contra a terceirização no serviço 
público e no apoio aos trabalhadores terceirizados da UFRJ. A 
entidade integrou, com a Adufrj, o DCE Mário Prata e a Asso-
ciação dos Pós-Graduandos (APG), a frente em defesa da auto-
nomia universitária e contra a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). 

2016: ano do golpe
Milhares de pessoas foram às ruas nos primeiros meses de 

2016 para impedir o impeachment de Dilma Rousseff. As ma-
nifestações redobraram depois que Temer assumiu o poder. O 
primeiro ataque aos trabalhadores foi o envio da proposta de 
emenda constitucional (PEC) que congela os gastos públicos 
por 20 anos. Multidões foram às ruas reivindicar o Fora, Te-
mer! sob forte repressão. O movimento #Ocupa dos estudantes 
na UFRJ e na maior parte do país foi destaque. A mobilização 
foi também contra a reforma do ensino médio. 

Corte dos 28%
Em fevereiro de 2017, os 28,86% foram retirados arbitraria-

mente do contracheque dos servidores da UFRJ pelo Ministério 
do Planejamento. A lei da terceirização indiscriminada e as 
mudanças na legislação trabalhista reduziram direitos a pó. 
A resistência impediu a aprovação da reforma da Previdência. 
Universidades federais foram alvo de perseguições e prisões de 
dirigentes.

Greve geral – Na jornada contra o governo 
Temer, o Brasil amanheceu, dia 28 de abril de 2017, em gre-
ve. O movimento não atingiu apenas os grandes centros ur-
banos, mas também as periferias e regiões remotas, reunindo 
milhões de pessoas em protestos de rua. Em maio, Temer 
mobilizou as Forças Armadas para reprimir os trabalhadores 
que participavam do #Ocupa Brasília, dia 24, na Esplanada 
dos Ministérios. 

Sintufrj sob nova direção
A chapa 2, Ressignificar – Nenhum Direito a Menos, foi a 

vitoriosa no segundo turno (12, 13, 14 de setembro de 2017) da 
eleição para a direção do Sintufrj para o triênio 2017-2020. “O 
nosso desafio é restabelecer a credibilidade no nosso instrumen-
to de luta e buscar a unidade da categoria para vencer esse ini-
migo que hoje parece tão forte”, declarou a nova coordenadora-
-geral, Neuza Luzia. 

Intervenção no Rio – No dia 28 de 
fevereiro de 2018, o Sintufrj promoveu debate sobre a inter-
venção militar no Rio de Janeiro. Em junho, a entidade se 
uniu à comunidade universitária no clamor contra a violência 
crescente no Fundão.

O trabalho na UFRJ 
 A exposição e o vídeo Retratos do Trabalho mostraram 

à comunidade universitária que o técnico-administrativo em 
educação está inserido em todos os ambientes de produção do 
conhecimento na UFRJ.

Fotos: Renan Silva
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2018 está sendo de lutas: em defesa de direitos, contra as ingerências do TCU 
à autonomia universitária iniciada com a tentativa de imposição do ponto eletrônico. 

A asfixia financeira da universidade prossegue, e no dia 2 de setembro um trágico 
incêndio consumiu o Museu Nacional. A tragédia abalou a comunidade universitária, 
principalmente porque poderia ter sido evitada se a UFRJ recebesse recursos governa-
mentais para a manutenção dos prédios históricos. 

30 horas – A direção sindical iniciou a campanha pela implantação da 
jornada de trabalho de 30 horas, reivindicação histórica da categoria, apresentando 
uma pauta interna de reivindicações à Reitoria e realizando reuniões nos locais de 
trabalho. Diante da demanda apresentada pelo Sintufrj, a Reitoria criou a Comissão 
de Reorganização do Trabalho com o objetivo de regular o funcionamento da jornada 
de trabalho nas unidades. 

Ações judiciais – A nova direção do Sindicato adotou outra linha 
de atuação na defesa dos 26,05% e dos 28,86% com a contratação de uma nova asses-
soria, lançando mão de um último recurso jurídico, que era apelar ao Supremo Tri-
bunal Federal, na tentativa de manter os 26,05% nos contracheques da categoria. Mas 
não conseguiu, porque em maio de 2017 a diretoria anterior, por não ter recorrido, 
perdeu em definitivo a ação rescisória no Superior Tribunal de Justiça.

Insalubridade
O TCU arbitrariamente  determinou o corte do adicional de insalubridade de cin-

co mil funcionários. O Sintufrj contratou assessoria especializada em segurança nos 
ambientes de trabalho para produzir contralaudos que estão sendo protocolados na 
Pró-Reitoria de Pessoal e apontar as melhorias necessárias dos locais de trabalho

As condições precárias de segurança nos laboratórios da UFRJ, por conta do estran-
gulamento financeiro da universidade, foram denunciadas pelo Sintufrj. 

 Mulher  
Rodas de Conversa realizadas pelo Sintufrj discutiram assédios moral e sexual  

na Semana da Mulher nos campi de Xerém, Praia Vermelha e Fundão, assim como 
a instalação do setor de atendimento aos trabalhadores vítimas de assédio moral e 
sexual na UFRJ. 

Democracia – O Sintufrj se uniu aos movimentos sociais na mobiliza-
ção pelo direito de Lula concorrer à Presidência da República nas eleições de outubro. 

Racismo e intolerância – Com o crescimento do racismo 
no país e a intolerância religiosa, o Sintufrj produziu encarte especial sobre o tema – 
“Brasil Racista” – e criou o Departamento de Raça e Gênero. 

Universidade para os trabalhadores
O Projeto Universidade para os Trabalhadores, iniciado em 1986 e que serviu de 

base para o projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores da Fasubra, entrou 
em nova fase no segundo semestre. Além dos cursos de capacitação, a direção sindical 
criou cursos preparatórios para mestrado e doutorado.

Acumulação de cargos
Muitos profissionais da área da saúde da UFRJ estão privados de direitos traba-

lhistas, mesmo com decisões judiciais que reconhecem a licitude da acumulação de 
cargos, assim como a Constituição do país. Para exigir solução para o problema, a 
direção do Sintufrj está organizando os trabalhadores e empreendendo ações jurídicas 
e políticas para reverter a situação absurda que se arrasta há vários anos. O principal 
responsável pelo problema é o Ministério do Planejamento, que controla o sistema de 
administração de pessoal. Mas a Reitoria tem que se envolver no problema.

Transparência – A prestação de contas da movimentação finan-
ceira da entidade perante a categoria agora é feita trimestralmente, e até o fim deste 
ano entra em funcionamento o Portal Transparência do Sintufrj.

 Comunicação – O Jornal do Sintufrj ganhou novo visual e 
o site da entidade está sendo reformulado, mas a comunicação com a base já está 
mais dinâmica e ágil, com o uso diário das mídias sociais e o funcionamento do 
canal de WhatsApp.

Como o ano ainda não terminou, ainda vem muita coisa por aí

Aposentados e pensionistas 
A Coordenação e o Departamento de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj realizam 

reuniões mensais. São encontros de esclarecimento sobre temas de interesse do segmento 
e também festivos e de integração social. Através de parceria, foram disponibilizadas va-
gas no Curso de Apropriação Digital, no CT, para os aposentados e pensionistas. Uma vez 
por mês, a entidade envia aos aposentados e pensionistas o Jornal dos Aposentados. 
Este ano foi realizado um passeio cultural à cidade histórica de Petrópolis. 

Fotos: Renan Silva
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