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Diálogo no HUCFF

Boas-vindas
aos novos

SINTUFRJ PRESENTE. Diretores do 
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CONVÊNIO

Conveniados Sinaf Vigilância

Expediente do Sintufrj

Nota de falecimento
As mensalidades sofreram uma revisão, e este re-

enquadramento foi calculado com base nos valores 
pra� cados na data da inclusão. Favor entrar em con-
tato com o Setor de Convênios: (21) 3194-7102/7103.

Os vigilantes da Divi-
são de Segurança (Diseg) 
da UFRJ se reúnem às 
14h de sexta-feira, 12 de 
julho, para discu� r uma 
pauta dupla: eleição para 
a coordenação da divisão; 
28º Seminário Nacional de 
Segurança, que será reali-
zado em João Pessoa (PA).

O expediente do Sindicato na quinta-feira, 4 de 
julho, será encerrado às 13h.

Com pesar informamos o falecimen-
to do servidor Luiz Carlos Vianna, aos 69 
anos, no dia 24 de junho. Luiz pertencia 
aos quadros da UFRJ desde março de 
1990. Era servente de obras da Divisão 
de Produção, na Prefeitura Universitá-
ria. Sua fi lha Joice da Silva Viana contou 
que o pai amava muito o trabalho e que 
sua dedicação à universidade era tão especial que ele nem 
cogitava em se aposentar. O servidor deixou mais dois fi lhos. 

Plano  Personal Alfa  Beta  Delta
Faixa  Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18  R$ 194,74 R$ 216,35 R$ 300,69 R$ 345,16
19 a 23 R$ 274,37 R$ 274,82 R$ 382,05 R$ 438,52
24 a 28 R$ 309,22 R$ 343,50 R$ 477,48 R$ 548,07
29 a 33 R$ 325,32 R$ 361,42 R$ 502,41 R$ 576,69
34 a 38 R$ 345,10 R$ 383,39 R$ 532,95 R$ 611,74
39 a 43 R$ 394,68 R$ 438,45 R$ 609,44 R$ 699,60
44 a 48 R$ 477,70 R$ 530,67 R$ 737,65 R$ 846,70
49 a 53 R$ 549,30 R$ 610,24 R$ 848,25 R$ 973,73
54 a 58 R$ 765,19 R$ 850,10 R$ 1.181,63 R$ 1.356,39
>59  R$ 1.167,73 R$ 1.297,49 R$ 1.803,17 R$ 2.069,83

A partir do dia 03/07 iniciaremos o PROCESSO DE MIGRAÇÃO e NOVAS ADESÕES da operadora UNIMED RIO.
*DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CÓPIA DO ÚLTIMO CONTRACHEQUE, DOCUMENTOS DE 
DEPENDENTES (SE HOUVER).
Caso você queira que seu convênio Unimed passe a ser vinculado ao SINTUFRJ, faça a migração do seu plano de saúde de 
maneira simples, rápida, com atendimento personalizado, sem interrupção do seu atendimento e com isenção total de carên-
cias até o dia 30/07/2019.

• O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 
DE JULHO/2019 DEVERÁ SER EFETUADO 
CONFORME MÊS ANTERIOR.
• Não haverá interrupção em seu 
atendimento;
• Não precisará cumprir novas carências;
• A sua mensalidade atual não sofrerá nenhum 
� po de alteração;
• O reajuste anual, que seria em novembro de 
2019, ocorrerá somente em julho de 2020.
• A Allcare é a única administradora autorizada 
com a segurança e validação do SINTUFRJ. 

*LOCAIS DE ATENDIMENTO: Sede Fundão, 
Subsede HU e Subsede Praia Vermelha

ATENÇÃO: Para os servidores de MACAÉ, o 
atendimento presencial será nos Campi NU-
TEM, POLO CENTRAL e POLO AJUDA a par� r 
do dia 15/07.
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Assembleia elege delegados
para congressos da CUT
Por aclamação, os par-

ticipantes da Assem-
bleia Geral realizada 

na tarde de quinta-feira, 
27 de junho, no auditório 
da Coppe, aprovaram uma 
chapa única de delegados 
para os congressos esta-
dual e nacional da Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT). Serão 23 delega-
dos ao 16º Congresso Es-
tadual e 8 para o 13º Con-
gresso Nacional da CUT. 

O objetivo é fortalecer 
a unidade do movimento 
sindical da UFRJ nos dois 
principais fóruns de deci-
são da central. A assem-
bleia teve a participação 
da secretária de Comuni-
cação da CUT, Duda Qui-
roga. Ela destacou ser ob-
jetivo da central traçar de 
forma unitária com as de-
mais centrais a luta contra 
os ataques que vêm sen-
do dirigidos à classe tra-
balhadora.

“Temos de ir mais 
além. Colocar a CUT em 
direção a uma luta para 
destruir o capital. É ele 

que tem nos imposto as 
reformas e todos os retro-
cessos! Temos críticas em 
relação à política da cen-
tral para o setor público 
que deixou a desejar du-
rante anos. É fazer a críti-
ca e levar a CUT a retomar 
seu caminho!”, anunciou 
Gerly Miceli, coordenado-

ra-geral do Sintufrj nesta 
gestão do Ressignificar.

“A central tem de real-
mente estar representan-
do os interesses da cate-
goria”, observou Francisco 
de Assis, do coletivo Tribo. 

“Entendemos que esse 
é o momento de fortalecer 
a Central Única dos Traba-

lhadores, que para nós re-
presenta uma diversidade 
de pensamento. É buscar 
nossos pontos de conver-
gência”, sublinhou Yghor 
Alves, dirigente da Fasu-
bra, que criticou a desfilia-
ção da Federação à CUT. 

Esteban Crescente, que 
integra o movimento Luta 

de Classes, junto com Yghor, 
defendeu a importância da 
chapa única do Sintufrj para 
os congressos da CUT. 

Rio em voga
O congresso estadual da 

CUT-Rio, com data ainda a 
ser definida, será realizado 
após o nacional, que está 
marcado para 7 a 10 de 
outubro, em Praia Grande, 
litoral de São Paulo. 

Essa inversão ocorre 
porque é preciso discutir e 
implantar a uniformização 
da estrutura interna de fun-
cionamento (diretorias e 
atribuições) das estaduais, 
como também formar as 
CUTs regionais, unificando 
as estaduais onde for ne-
cessário. 

Segundo Duda Quiroga, 
o congresso estadual da 
CUT irá discutir a conjuntu-
ra local diante das políticas 
de governo de Marcelo Cri-
vella e Wilson Witzel. Para 
tanto, a dirigente reforça 
aos trabalhadores a leitura 
do Caderno de Tese que irá 
subsidiar o debate.

MOVIMENTO SINDICAL discute a conjuntura difícil e procura convergência para a resistência

Foto: Renan Silva

PÓ PARÁ, BOLSONARO! 
A economia segue em crise, 

mas a fábrica de escândalos do 
governo Bolsonaro continua fun-
cionando em carga máxima. Na 
sétima viagem internacional em 
apenas seis meses de governo, a 
confusão começou antes mesmo 
da chegada ao destino – a reunião 
do G-20, no Japão. Numa escala 
na Espanha, um militar que fazia 
parte da tripulação de um avião 
da comitiva presidencial foi preso 
portando 39 quilos de cocaína. O 
caso, noticiado com espanto pela 
imprensa internacional, é mais 
um abalo na imagem do governo: 
como um avião da precursoria da 
Presidência, cercado da mais alta 

segurança, serve de transporte para 
uma carga de tráfico internacional? 
Em um governo sério, o general He-
leno – responsável pelo Gabinete de 
Segurança Institucional – já estaria 
procurando outra ocupação.

Mas não parou por aí: em reu-
nião para negociação das resoluções 
da ONU, a diplomacia brasileira cho-
cou o mundo ao dar um show de 
obscurantismo. Apoiada por Arábia 
Saudita e Paquistão, a representa-
ção brasileira na ONU passou o tem-
po dedicando-se a vetar textos com 
referência a “gênero”, para o espan-
to da União Europeia, Israel, Chile, 
Argentina e Austrália, entre outros. 
Seria cômico se não fosse trágico.

Enquanto isso, Bolsonaro seguiu 
aprontando. Trocou farpas com o 
governo alemão, que criticou a pos-
tura brasileira em relação ao des-
matamento; divulgou uma reunião 
bilateral com o presidente da Fran-
ça e foi desmentido pelo governo 
francês; participou de um encontro 
constrangedor com Trump, onde o 
tom foi de bajulação, e na falta do 
que fazer no G-20, protagonizou 
uma “live” no Facebook que mais 
parecia um anúncio da Polishop. 
Entre lamentos pelo encerramen-
to do prazo de votação da MP 873 
(um ataque tão gratuito e criminoso 
ao movimento sindical que o Con-
gresso negou-se a sequer constituir 

a comissão para avaliá-la), o pre-
sidente dedicou-se à propaganda 
de bijuterias de nióbio. Um show 
de horrores.

Noves fora as bizarrices, o país 
segue à deriva. Os números de 
geração de emprego são pífios. 
Oficialmente, o governo aposta 
as suas fichas na reforma da Pre-
vidência, enquanto se move nos 
bastidores para aumentar a polari-
zação e a disputa ideológica. Resta 
aos trabalhadores a organização e 
a luta cotidiana para defender os 
seus direitos e derrotar Bolsonaro 
e sua agenda, antes que o Brasil se 
transforme em uma republiqueta 
arruinada.

EDITORIAL
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Informes JurídIcos 

26,05%: 5 de julho encerra-se 
o prazo para ajuizamento de ações 
Termina na sexta-feira, 

5 de julho, o prazo para 
ajuizamento de ações 

visando à recuperação dos 
26,05% (Plano Verão). A do-
cumentação necessária deve 
ser enviada pelos sindica-
lizados preferencialmente 
pelo e-mail 26.05@sintufrj.
org.br. Quem tiver dificul-
dades pode entregar os 
documentos pessoalmente 
até quarta-feira, 3, das 9h 
às 17, na sede do Sintufrj, 
no Fundão.

Documentos – Cópia da 
Carteira de Identidade e do 
CPF; comprovante de residên-
cia em nome do sindicalizado; 
cópias dos contracheques 
emitidos a partir de novem-
bro de 2018 e das fichas de 
informação, procuração e de-
claração de hipossuficiência 
preenchidas e assinadas.

Fichas – Estão dispo-
níveis no link, que deverá 
ser acessado na página do 
Sintufrj na internet (www.
sintufrj.org.br). 

Sintufrj garante aposentadoria para 
servidores que acumulavam cargos

O Departamento Jurí-
dico do Sintufrj garante 
que mais uma servidora da 
área de saúde que acumu-
lava cargos se aposente. A 
Justiça determinou, mais 
uma vez, que a UFRJ não 
faça qualquer restrição 
em relação à carga horá-
ria para aposentadoria de 
profissionais da saúde que 
possuem duas matrículas, 
desde que comprovada a 
compatibilidade da jorna-
da de trabalho. 

No dia 18 de junho, a 
30ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro garantiu o prosse-
guimento do processo ad-
ministrativo de aposenta-
doria da servidora Rosália 
Costa Rocha, formalizado 
em 2015, conforme plei-
teado na Justiça pelo De-
partamento Jurídico do 
Sintufrj (processo nº 5000813-
06.2019.4.02.5101).

A Procuradoria Regio-
nal Federal foi intimada 

no dia 19 de junho para o 
cumprimento da decisão 
judicial. A ação impetra-
da pelo Sintufrj reivindica 
também o pagamento de 
processos administrativos 
que se encontram parados 
pelo mesmo motivo (capa-
citação, atrasados de abo-
no de permanência e férias 
vencidas). Essa decisão é 
mais uma vitória dos pro-
fissionais da saúde que se 
encontram nessa situação.

Aposentadoria suada – 
Depois de 10 anos de espera, 
no dia 20 de junho finalmen-
te a técnica de enfermagem 
Marilene Rocha Marques se 
aposentou. Com 30 anos de 
trabalho na Central de Ma-
terial, no Centro Cirúrgico do 
Hospital Universitário, a ser-
vidora requereu a aposen-
tadoria, mas não conseguiu 
por acumulação de cargos. 
Ela também trabalhava no 
PAM de Del Castilho (hoje 

municipalizado). Depois de 
muita espera e estresse, ela 
procurou o Sintufrj, que in-
gressou com a ação na Justi-
ça requerendo seu direito. 

Na época, o Sintufrj ha-
via se reunido com traba-
lhadores da área de saúde 
para organizar ações que re-
vertessem a situação a que 
muitos estavam submeti-
dos, inclusive privados de di-
reitos como férias e progres-
sões, mesmo com decisões 
judiciais que reconhecem a 
licitude da acumulação de 
cargos, desde que a carga 
horária fosse compatível.

O Jurídico do Sintufrj 
recomenda aos servidores 
que formalizem processo 
administrativo reivindican-
do cada um dos direitos 
não reconhecidos pela uni-
versidade para caracterizar 
a situação, interromper 
possível prescrição e pos-
sibilitar a reivindicação dos 
atrasados.

Ressarcimento de 
diferença da taxa  

E-mail e telefone do Departamento Jurídico – 
dejur@sintufrj.org.br. 
(21) 3194-7133.
Plano Verão – 26.05@sintufrj.org.br. 
(21) 3194-7141.
Plano Bresser – planobresser2606@sintufrj.org.br. 
(21) 3194-7100 / 7101.
3,17 e 28% – admexec@sintufrj.org.br. 
(21) 3194-7122.

O Jurídico do Sintufrj ganhou a ação civil pública nº 
0018153¬93.1992.4.02.5101, que tramitava na 10ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, e a UFRJ terá que devolver a di-
ferença cobrada na taxa de inscrição do concurso público 
do edital de  19/12/1991, publicado na página 30.436 do 
Diário Oficial, no dia 24/12/1991, para preenchimento de 
vagas técnico-administrativas.

A execução foi individual com base na lei de Defesa do 
Consumidor, e os técnicos-administrativos que fizeram 
parte desse edital precisam agendar atendimento no De-
jur Cível do Sintufrj pelo telefone (21) 3194-7133 ou pelo 
WhatsApp (21) 96549-2530 e comparecer munidos do 
comprovante de inscrição no referido concurso e de re-
sidência, do documento de identidade e dos três últimos 
contracheques.   

Acesse e acompanhe o andamento das ações:

Foto: Internet
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Trabalhadores se mobilizam por 
condições adequadas de trabalho
Diretor da Divisão de Engenharia, João Ribeiro, garante que a estabilidade do prédio não está comprometida

Preocupados com as 
condições � sicas do pré-
dio, trabalhadores do 
Centro Cirúrgico, no 12º 
andar do Hospital Univer-
sitário Clemen� no Fraga 
Filho (HUCFF) – enfermei-
ros, médicos e anestesistas 
–, convocaram o Sintufrj 
para expor os problemas.  
O que alarmou as equipes 
foi o alargamento na junta 
de dilatação em uma das 
colunas que sustentam o 
prédio, mas a mobilização 
também serviu para reivin-
dicar consertos nas redes 
elétrica e hidráulica e pôr 
fi m a goteiras, umidades, 
curtos circuitos. 

Os três coordenadores-
-gerais do Sintufrj, Neu-
za Luzia, Gerly Miceli e 
Huascar da Costa Filho, e 
o assessor da en� dade em 
Saúde e Segurança no Tra-
balho, Rafael Borher, se 
reuniram com os trabalha-
dores no dia 25 de junho, 
e a primeira medida adota-
da pelo Sindicato foi exigir 
providências da direção da 
unidade. O diretor Marcos 
Freire comprometeu-se a 
providenciar um laudo téc-
nico e tomar providências 
em relação aos demais pro-
blemas levantados. 

“A ajuda do Sintufrj é 
fundamental”, disse Cassia 
Duarte, chefe do Serviço do 
Centro Cirúrgico e da Cen-
tral de Material. Segundo 
ela, “os problemas aponta-
dos são de longa data, mas 
agora as pessoas estão um 
pouco mais preocupadas 
do que de costume”. A téc-
nica de enfermagem Eliono-
ra Bap� sta de Souza acres-
centou: “Precisamos do 
Sindicato nos ajudando na 
condução polí� ca, porque 
estamos apreensivos”. 

Palavra do diretor  
No dia 27, o diretor Mar-

cos Freire convocou uma 
reunião com todos os tra-
balhadores do hospital. Ele 
estava acompanhado do 
diretor da Divisão de Enge-
nharia (DEG), João Ribeiro, 
e do engenheiro Almir Gus-
tavo. A direção do Sintufrj 
estava presente.

Marcos Freire explicou 
que a movimentação nas 
juntas está sendo monitora-
da. Disse que houve exage-
ro na abordagem do assun-
to, mas mesmo assim irá 
criar um grupo de trabalho, 
com o apoio do Escritório 
Técnico Universitário e da 
Coppe, para elaboração de 
um laudo. Aguarda, apenas, 
a posse do novo comando 
da UFRJ. 

Segundo o diretor, de-

pois da demolição da ala 
sul, em 2010, foram gastos 
R$ 8 milhões no reforço 
das fundações do prédio. 
Em 2017, foi feita a obra do 
contraventamento (fecha-
mento da fachada aberta), 
que funciona como pilares. 
Mas que num prédio de 60 
metros de altura, a dilata-
ção verifi cada no Centro Ci-
rúrgico está dentro dos pa-
drões, e pode ter sido fruto 
da variação climá� ca.

Ele também informou 
sobre as vistorias que es-
tão sendo realizadas, inclu-
sive com apoio do assessor 
de Saúde e Segurança do 
Trabalhador do Sintufrj e 
da Coordenação de Polí� -
cas de Saúde do Trabalha-
dor da UFRJ (CPST), para 
verifi car as condições de 
trabalho. 

A coordenadora do 
Sintufrj Neuza Luzia re-
afi rmou que a  en� dade 
não abre mão do papel 
reivindicatório e fi scali-
zador, e do seu compro-
misso em defesa da ins-
� tuição. E que uma das 
prioridades da gestão 
Ressignifi car é a saúde do 
trabalhador.

Sintufrj cobra e fiscaliza
Na avaliação da coor-

denadora, de certa forma 
o que aconteceu tem um 
lado posi� vo: a unidade 
se mobilizou em torno 
de solução dos proble-
mas e a direção deu uma 
resposta rápida. “A gente 
reivindica, cri� ca e reco-
nhece quando é o caso”, 
concluiu.

João Ribeiro, da DEG, 
reiterou as informações do 
diretor reafi rmando que 
a estabilidade do prédio 
não está comprome� da. O 
engenheiro Almir Gustavo 
acrescentou que há réguas 

em pontos estratégicos 
para acompanhamento da 
movimentação e que o des-
locamento constatado foi 
“de três casas decimais”, ou 
seja, abaixo do limite das 
normas técnicas. 

DIRETOR do HUCFF, Marcos Freire, na reunião com os trabalhadores do hospital, com a presença da direção sindical

Foto: Renan Silva
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O ministro da Econo-
mia e banqueiro, 
Paulo Guedes, diz 

que os servidores públi-
cos contribuem pouco e 
ganham muito na apo-
sentadoria, e que são pri-
vilegiados e os culpados 
pelo déficit nas contas da 
Previdência. Ele mente, 
e a professora de econo-
mia da UFRJ Denise Gentil 
comprova isso. 

Em parceria com o co-
lega do Instituto de Eco-
nomia da UFRJ, Ary Barra-
das, ela fez uma série de 
cálculos, e a conclusão é 
o contrário: há servidor 
que paga muito para se 
aposentar. Os professo-

Servidor paga mais e 
se aposenta com menos 

res universitários são um 
exemplo. A cada R$ 2 de 
contribuição para o Regi-
me Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS), eles têm 
direito a receber de volta 
como benefício na apo-
sentadoria apenas R$ 1.

Servidor é lesado  
Segundo Denise Gentil, 

o déficit do servidor públi-
co de hoje está vinculado 
a eventos do passado. De 
acordo com ela, a partir da 
Emenda  Constitucional nº 
3, de 1993, do governo Fer-
nando Henrique (PSDB-SP), 
os servidores passaram a 
contribuir para o regime 
próprio, o RPPS. Além disso, 

a emenda obriga os servido-
res aposentados e pensionis-
tas a também contribuir. Ou 
seja, diferentemente do tra-
balhador do setor privado, os 
servidores e os dependentes 
dos pensionistas continuam 
contribuindo para a Previ-
dência, mesmo após passa-
rem a receber o benefício.

A economista explica 
que na simulação do cálcu-
lo que fez com Ary Barradas 
houve uma redução do va-
lor das aposentadorias dos 
servidores. “Desde 1998 
muita coisa mudou nas re-
gras da Previdência, houve 
redução do valor das apo-
sentadorias dos servidores 
e há sete anos vem caindo 
o déficit na Previdência da 
categoria”. 

Para o caso de um pro-
fessor doutor que ingres-
sou na década de 1990 em 
uma universidade federal, 
as contribuições foram 
corrigidas pela inflação e 
submetidas a uma capitali-
zação semelhante à da ca-
derneta de poupança até 
1998 e, depois desse ano, 
pela taxa básica de juros 
(Selic). Quando colocado 
na conta o quanto o servi-
dor pagou à Previdência em 
comparação com o que irá 
receber (supondo-se que 
receberá o salário integral 
da fase ativa), o saldo é 
positivo ao regime de apo-
sentadoria dos servidores. 
“É uma conta que o atual 
governo não faz”, observa.

E paga mais  
Conforme Denise Gen-

til, com as contribuições 
dos novos servidores e 
dos aposentados e pensio-
nistas, hoje se inverteu a 
paridade: o servidor paga 
mais do que receberá. "O 

servidor que entrou na ati-
va depois da metade dos 
anos 1990, e ainda vai se 
aposentar, terá contribuí-
do com muito mais do que 
receberá em benefícios pa-
gos pelo governo ao longo 
de sua vida e de seus fu-
turos dependentes, e con-
tinuará contribuindo até 
morrer”, afirma.

Rombo? 
Sobre o déficit que o 

governo insiste em dizer 
que existe, Denise explica 
que as medidas adotadas 
desde a década de 1990 
contribuíram muito para 
reduzir ou acabar com o 
que o governo alega ser 
o rombo da Previdência. 
“A partir de 1995, diver-
sas vantagens que one-
ravam muito as despesas 
com inativos foram sendo 
extintas: licença-prêmio, 
promoção à classe su-
perior, incorporação de 
cargos em comissão, in-
corporação de quintos, 
anuênios. Também em 
2003 foi extinta a integra-
lidade e a paridade dos 
servidores inativos com 
os ativos, e as aposen-
tadorias passaram a ser 
calculadas pela média dos 
salários de contribuição. 
Além disso, o valor das 
aposentadorias por inva-
lidez e pensão por morte 
foi reduzido”.

Alíquotas maiores 
Para o servidor que 

aprova a reforma da Pre-
vidência, aí vai um alerta: 
a alíquota progressiva de 
contribuição dos servido-
res – que varia de 11,68% 
para quem ganha de R$ 5,8 
mil a R$ 10 mil e de 22% 

para quem ganha acima de 
R$ 39 mil – acaba sendo 
um confisco. Hoje os ser-
vidores já contribuem com 
mais do que é gasto com 
benefícios, e vão continuar 
pagando esse percentual 
elevado após a aposenta-
doria.

“O valor das aposenta-
dorias dos antigos servido-
res, daqueles que ingres-
saram antes de 2003 e até 
2013, também já foi ajus-
tado para baixo por várias 
reformas, de tal forma que 
sua aposentadoria corres-
ponderá à soma das parce-
las que descontou de seu 
salário ao longo da vida”, 
esclarece a professora.

Aumento da pobreza 
Denise sustenta que 

esta reforma da Previdên-
cia vai aumentar a pobre-
za no país, mesmo com a 
mudança de algumas pro-
postas do governo feita 
no relatório do deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP). 
“Embora o relatório da re-
forma da Previdência te-
nha melhorado em alguns 
pontos, o que o relator 
propõe, ainda assim, vai 
agravar a situação reces-
siva do país, vai provocar 
uma situação social catas-
trófica ao diminuir a ca-
pacidade de consumo das 
famílias”, avalia. Segundo 
ela, o consumo das famílias 
representa mais de 60% 
do PIB brasileiro (soma de 
tudo o que é produzido no 
país). “Reduzir isso, com o 
corte no valor das aposen-
tadorias do setor privado e 
do setor público, é asfixiar 
a economia”, declara.

Com base na matéria da CUT “Servidores 

contribuem mais pela aposentadoria do que 

recebem, diz economista”

DENISE Gentil

Foto: Internet
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Sintufrj dá boas-vindas aos 
novos integrantes da categoria
Dirigente do Sintufrj disse que o ingresso de novos companheiros oxigena a universidade

Na segunda-feira, 24 de 
junho, o Sintufrj deu boas-
-vindas aos 116 novos con-
cursados, entre os quais 11 
dos 15 técnicos-administra� -
vos em educação aprovados 
em 2017 e que foram im-
pedidos de tomar posse em 
virtude de uma portaria pu-
blicada pelo governo Michel 
Temer após a publicação do 
edital de concurso. O Sintufrj 
entrou na Jus� ça e garan� u, 
por liminar, que os 15 assu-
missem seus postos de tra-
balho. Quatro concursados 
ainda aguardam a convoca-
ção da universidade.

A coordenadora-geral do 
Sintufrj Gerly Miceli destacou 
a importância daquele mo-
mento para a UFRJ: “É preci-
so comemorar a entrada dos 
novos companheiros porque 
representa também a oxige-
nação da universidade”. Se-
gundo a dirigente, garan� r o 
ingresso dos 15 concursados 
cujas vagas foram re� radas 
por Temer foi uma grande 
vitória para o Sintufrj e para 
esses servidores. 

“Vitórias como essa e mais 
todos os direitos que conquis-
tamos ao longo dos anos, com 
muitas lutas, jus� fi cam a nos-
sa par� cipação no movimento 
sindical da categoria e o forta-
lecimento da nossa en� dade 
de classe”, concluiu Gerly. Os 
recém-ingressos receberam 
fi chas de fi liação e a Carti lha 
de Combate ao Assédio Moral,
produzida pelo Sintufrj.  

Acolhimento
Durante toda a semana 

(de 24 a 27 de junho), a Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
promoveu eventos de acolhi-
mento aos novos servidores, 
como ofi cinas e palestras. 

Um dos temas discu� dos foi 
a reforma da Previdência do 
governo Jair Bolsonaro. De 
acordo com a coordenadora 
de Polí� cas de Pessoal Rejane 
Barros, “para que os novos 
servidores já ingressem co-
nhecendo a realidade de nos-
sas lutas”.

Carreira, saúde do traba-
lhador e bene� cios foram ou-
tros assuntos tratados pelos 
vários palestrantes escalados 
pela PR-4, entre os quais Rogé-
rio Cruz, diretor da Divisão de 
Direitos e Deveres, e Cris� na 
Riche, ouvidora da UFRJ, que 
explicou a atuação proposi� va 
da Ouvidoria para a universi-
dade, os pactos sociais e as po-
lí� cas públicas da ins� tuição.

O superintendente de 
Pessoal, Pedro e Sá Campos, 
comemorou a chegada dos 
concursados: “É muito impor-
tante as pessoas virem neste 
momento de desmonte para 
que a UFRJ con� nue ofere-
cendo tudo que oferece à po-
pulação”. 

Dilzamar Monteiro, 44 anos, foi aprovada 
no concurso para auxiliar administra� va em bi-
blioteca. Ela relembrou os maus momentos que 
passou até chegar naquele dia. Primeiro, foi a 
alegria por ter sido classifi cada no concurso; de-
pois, a decepção com a publicação do decreto de 
Temer impedindo a UFRJ de convocá-la. “Em ne-
nhum momento � vemos dúvidas de que o Sin-
tufrj estava ao nosso lado. Não tenho palavras. 
Agora somos todos UFRJ”, afi rmou, emocionada. 

Comemoração especial 

GERLY Miceli fala aos servidores recém-ingressos, na programação de acolhimento da PR-

Clara Saraiva, 32 anos, uma das 11 pessoas que 
tomaram posse nos cargos depois de dois anos de 
aprovadas no concurso, assis� u à primeira palestra 
de acolhimento embalando sua fi lhinha Maria, de 
quatro meses. Formada em Serviço Social pela UFRJ, 
ela foi empossada na função de auxiliar administra-
� va. “Foi um processo longo e penoso até a posse, 
e agradeço muito ao Sintufrj por essa conquista”, 
disse. “Entrar hoje no serviço público não é apenas 
adquirir direitos que foram conquistados com muita 
luta pela categoria, mas também uma forma de co-
locar meu trabalho a serviço da população”, concluiu 
a servidora. 

Fotos: Renan Silva
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*O jornalista norte-
-americano radicado no 
Rio de Janeiro Glenn Gre-
enwald é um dos funda-
dores do site The Intercept 
Brasil. Ficou conhecido 
mundialmente ao publicar 
no The Guardian (jornal 
britânico), em parceria 
com Edward Snowden, 
programas secretos de es-
pionagem da agência de 
segurança dos EUA.

**SINTUFRJ LINHA 
DIRETA. Conteúdo jor-
nalístico ao vivo que vai 
ao ar todas as segundas-
-feiras, por volta das 15h, 
no Facebook e também 
no site e no canal do You-
tube do Sindicato.

Wadih Damous ante-
cipou em artigos, 
entrevistas e no 

exercício do seu mandato 
parlamentar (encerrado no 
início de 2019) na Câmara 
as revelações do site The In-
tercept Brasil. Os diálogos 
promíscuos entre o então 
juiz Sergio Moro e o pro-
curador-chefe da Operação 
Lava-Jato confirmam as 
denúncias de Damous. O 
ex-deputado foi o convida-
do do Sintufrj Linha Dire-
ta.** Veja trechos de sua 
entrevista.

Moro e Dallagnol 
coMeteraM criMe

O que já foi revelado 
pelo Intercept já seria o sufi-
ciente para caracterizar uma 
série de crimes, como pre-
varicação, obstrução da jus-
tiça, abuso de autoridade. 
Estamos diante de algo que 
nós intuíamos (...) durante os 
quatro anos no exercício do 

Diálogos promíscuos

meu mandato parlamentar, 
nas diversas vezes que subi à 
tribuna (...) escrevi artigos e 
dei entrevistas, dizendo que 
a atuação de Sergio Moro 
não se distinguia da acusa-
ção. A Operação Lava-Jato 
inaugurou um cenário em 
que juiz e acusação eram 
uma coisa só. 

(...) o Intercept compro-
va, de maneira contunden-
te, a promiscuidade entre 
Sergio Moro e os rapazes 
da acusação. 

O que vemos é uma 
operação que foi caracte-
rizada como uma opera-
ção (...) para limpar o país, 
aplainar na política todas 
as máculas da corrupção, 
mas que, na verdade, foi 
uma grande operação de 
corrupção: corrupção do 
Estado democrático de di-
reito, corrupção do orde-
namento jurídico, corrup-
ção da Constituição. O que 
Sergio Moro e Dallagnol 
fizeram é crime, são diver-
sos crimes catalogados no 
Código Penal. 

JulgaMento De 
lula anulaDo

A alegação de que Ser-
gio Moro é suspeito vem 
muito antes das revelações 
do Intercept, só que agora 
essas revelações dão um 
substrato probatório que 
ainda não tínhamos. En-
tão, mais do que nunca, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) tinha que pautar isso 
e julgar à luz de um suporte 
probatório que não existia. 
E o que vemos mais uma 
vez do STF é a politização 
indevida do processo penal.

Pelo menos em relação 
à ação do triplex, que levou 
o presidente Lula à prisão, 
sem sombra de dúvida já é 
fato (os diálogos revelados 
pelo site) para anulação. 
Há uma dificuldade no cida-
dão médio, não versado no 
Direito, em entender essas 
tecnicalidades. Uma organi-
zação como a Globo vem e 
reverbera que o Moro, atual 
ministro da Justiça, diz, dis-
seminando que se trata de 
uma conversa normal entre 
o juiz e os acusadores, en-
tre as partes do processo, o 
que é mentira. 

Depoimento do então parlamentar que sempre denunciou a postura de Sérgio Moro como 
julgador e acusador, fatos agora provados pelas  revelações do site The Intercept Brasil* 

“eu te 
aDMiro Muito”

As conversas entre juí-
zes e procuradores devem 
se dar nos autos do pro-
cesso, não pode haver 
esse tipo de “conversi-
nha”, ainda mais no grau 
de intimidade que foi re-
velado. Aliás, nos últimos 
diálogos, Dallagnol diz “eu 
te admiro muito”. Isso por 
si só bastaria para decretar 
suspeita da relação entre 
os dois. Isso não existe na 
esfera do Direito, isso exis-
te na esfera do crime, que 
a Lava-Jato dizia combater. 

Um dos artifícios do 
fascismo é normalizar o 
que é anormal, dizer que 
é ordinário aquilo que 
é extraordinário, é dizer 
que é aceitável aquilo 
que é inaceitável. A lei 
não permite o aconse-
lhamento do juiz a uma 
das partes, como seria 
igualmente ilegal e imo-
ral se o juiz Sergio Moro 
estivesse aconselhando a 
defesa nos processos das 
Lava-Jato, seja a defesa de 
Lula ou qualquer outra da 
operação. 

caDeia para Juiz 
e procuraDor

(...) um juiz aconselhan-
do um procurador, que 
mostrou ser o “boy” do juiz, 
dizendo o que ele devia ou 
não devia fazer. Isso em 
qualquer ordenamento jurí-
dico, de um país com demo-
cracia consolidada, levaria à 
cadeia tanto o juiz quanto o 
procurador. Além de levar à 
nulidade os atos processu-
ais praticados por ambos, 
uma vez que está mais que 
demonstrado que foram 
atos em conluio. O juiz 
acertando com a acusação, 
que é parte do processo, 
como proceder, como faci-
litar algo que já estava de-
cidido por ambos: a conde-
nação. 

DAMOUS. Pronunciamentos na Câmara denunciavam trama

MORO era o verdadeiro chefe do procurador-fantoche

Fotos: Internet
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