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A SERVIÇO DA CATEGORIA

O grito das ruas 
contra Bolsonaro

Páginas 3, 4, 5 e 6
13 DE AGOSTO. Tarde/noite do inverno de 2019. Milhares ocupam as 
cercanias da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro
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DOIS PONTOS

Ainda há tempo para 
inscrição de equipes

Con� nuam abertas as 
inscrições para as equipes 
de futebol das unidades que 
queiram par� cipar da Copa 
Sintufrj. Todas as segundas-
-feiras, às 14h, tem reunião 
no Espaço Saúde Sintufrj de 
organização do evento com 
a Coordenação de Esporte e 
Lazer do Sindicato. 

O torneio está dividido 
em duas categorias: aci-
ma de 45 anos (máster) e 
de 20 a 44 anos. Todas as 
par� das serão disputadas 
no campo da Prefeitura da 
UFRJ, no Fundão.

Datas – No dia 17 de 
setembro começa a com-

IPUB
Terça-feira, 27, às 11h, no auditório Henrique Roxo (lo-

calizado no térreo do prédio da direção). Pauta: insalubri-
dade, reorganização do processo de trabalho (30 horas), 
ponto eletrônico e informes da direção. 

Ins� tuto de Ginecologia 
Quarta-feira, 28, às 11h, no auditório Arnaldo de Mo-

raes/IG. Pauta: insalubridade, reorganização do processo 
de trabalho (30 horas), ponto eletrônico e informes da 
direção.

Museu Nacional e Horto 
Terça-feira, 20, às 13h30. Pauta: insalubridade, reorga-

nização do processo de trabalho (30 horas), ponto eletrô-
nico e informes da direção. 

pe� ção máster, e até o 
momento estão inscri-
tas as seguintes equipes: 
Ins� tuto de Química, 
Prefeitura da UFRJ, Esco-
la de Educação Física e 
Desportos, Hospital Uni-
versitário e Centro de 
Ciências da Saúde (CCS).

Em 20 de setembro en-
tram em campo as equipes 
formadas por jogadores 
entre 20 e 44 anos. Já ga-
ran� ram a par� cipação no 
torneio: Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), Vila Resi-
dencial, Ins� tuto de Quími-
ca, Escritório Técnico Uni-
versitário (ETU) e Copitec. 

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

Sem carência alguma, inclusive para quem não tem plano de saúde. 
Informações e vendas: (21) 3194-7106 e 0800 601 1013. 

A empresa CACSS, an� ga administradora do plano de saúde da UNIMED oferecido 
pelo Sintufrj à categoria, NÃO PRESTA MAIS SERVIÇOS AO NOSSO SINDICATO. Des-
de o mês de julho, o plano de saúde da UNIMED que o sindicato oferece à catego-
ria é administrado pela ALLCARE. A mudança se deu para garan� r melhor relação 
custo-bene� cio ao servidor. A an� ga administradora, entretanto, omi� ndo o fato 
de não ter contrato em vigência com o Sintufrj, passou a oferecer diretamente aos 
nossos fi liados a renovação do plano. Reafi rmamos: não temos qualquer respon-
sabilidade sobre o plano administrado pelo CACSS. Os sindicalizados que desejem 
migrar para o plano oferecido pelo Sintufrj poderão fazê-lo sem carência até o dia 
21 de agosto de 2019 na sede do Sintufrj ou nas subsedes da Praia Vermelha e 
do HUCFF.

Atenção: Adesão à Unimed até 21/8

Comunicado importante do Sintufrj
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Nas ruas, o repúdio ao 
governo Bolsonaro 
deu o tom, misturan-

do-se à defesa da educação, 
críticas ao Future-se, defesa 
da Petrobras, denúncia da 
Lava-Jato e pedidos de liber-
dade para Lula. O “Tsunami 
da Educação” aconteceu 
mesmo debaixo de chuva, e 
dezenas de milhares de pes-
soas manifestaram-se em 
caminhada que começou na 
Candelária e terminou em 
frente à Petrobras.

Para a UFRJ, o ato come-
çou mais cedo: Sintufrj, Adu-
frj, DCE e APG comandaram 

uma plenária comunitária 
em pleno Largo de São Fran-
cisco de Paula, onde fica o 
IFCS, para discutir o Future-
-se. Neuza Luzia, coordena-
dora-geral do Sintufrj, ex-
pressou a preocupação da 
entidade em dialogar com 
a sociedade sobre a impor-
tância da universidade pú-
blica: “o Future-se afeta a 
vida de todo mundo, porque 
coloca em risco os hospitais 
universitários, que atendem 
gratuitamente milhares de 
pessoas, e interrompe pes-
quisas que são de importân-
cia para toda a sociedade, 

como o desenvolvimento 
de vacinas, medicamentos e 
novas tecnologias”. 

O tom de rechaço man-
teve-se nos discursos de Fe-
lipe Rosa, diretor da Adufrj, 
Alice Pina, da APG, e Natalia 
Borges, do DCE. O ataque 
à autonomia e ao caráter 
público da universidade 
promovido pelo governo 
Bolsonaro unificou a comu-
nidade acadêmica na defesa 
da UFRJ. A Reitoria também 
se fez presente: o titular da 
PR-3, Eduardo Raupp, enfa-
tizou que a UFRJ foi uma das 
primeiras universidades a 

rejeitar o Future-se no Con-
selho Universitário – e por 
unanimidade.

A plenária comunitária 
serviu como aquecimento 
para o ato. Em caminhada, 
a comunidade acadêmica 
juntou-se à concentração 
geral na Candelária. Carta-
zes, bandeiras e palavras de 
ordem dirigiam-se priorita-
riamente contra Bolsonaro. 
A defesa da educação públi-
ca era o mote principal do 
ato, mas não faltaram ques-
tionamentos aos escândalos 
envolvendo Sergio Moro e 
a força-tarefa da Lava-Jato, 

à possível indicação de um 
dos filhos de Bolsonaro para 
a embaixada brasileira nos 
EUA, às denúncias contra a 
política de segurança geno-
cida do governador Witzel, 
e até cartazes de “Cadê o 
Queiroz?” e “Quem Matou 
Marielle?”

No Brasil, os atos ocor-
reram em mais de 200 ci-
dades, levando cerca de 2 
milhões de pessoas às ruas. 
A educação é a área de pior 
avaliação do governo e a 
que tem concentrado os 
protestos mais expressivos 
contra Bolsonaro.

REPÚDIO AO GOVERNO
Foto: Renan Silva

COM AS UNIVERSIDADES E A EDUCAÇÃO SOB FOGO CERRADO, OS ESTUDANTES FORAM OS PROTAGONISTAS, MAS AS MANIFESTAÇÕES DO 13 DE AGOSTO 
PROJETARAM PARA O PAÍS A RESISTÊNCIA A UM PROJETO DEVASTADOR QUE ATINGE AMPLOS SETORES DA SOCIEDADE. O GOVERNO BOLSONARO QUER 
SEQUESTRAR O FUTURO DA JUVENTUDE, REDUZIR A PÓ A DIGNIDADE DOS TRABALHADORES E IMPOR AOS MAIS POBRES A VELHICE NO DESAMPARO
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na luta  pela educação
Fotos: Renan Silva

Future-se = 
privatização
Depois do NÃO da UFRJ, mais 
de 40 universidades e institutos 
federais divulgaram manifestações 
críticas ao programa do MEC, 
o Future-se. Além da UFRJ, 
mais quatro universidades 
anunciaram oficialmente a não 
adesão ao programa. São elas: 
UFAM (Universidade Federal do 
Amazonas), UFRR (Universidade 
Federal de Roraima), UFMG 
(Universidade Federal de Minas 
Gerais) e Unifap (Universidade 
Federal do Amapá).

O Future-se é a tentativa de 
privatização da rede das instituições 
federais de ensino superior.
O programa, lançado sem nenhum 
debate com a comunidade 
universitária, prevê a transferência 
da gestão das universidades e 
instituitos federais a organizações 
sociais, estruturas privadas que 
operam com recurso público.
Ele foi lançado em julho pelo MEC. 
Para ser transformado em lei, o 
Future-se precisa ser aprovado pela 
Câmara e pelo Senado.

No 13 de agosto, estudantes, 
técnicos e professores da UFRJ 
deram demonstração de força, 
repetindo o ritual de outras 
manifestações: encontro e plenária 
diante do IFCS, no Largo de São 
Francisco, e deslocamento até a 
concentração na Candelária. De lá, 
a grande marcha até a Cinelândia.
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Fotos: Renan Silva

NO LARGO DE SÃO FRANCISCO, 
o início das ações políticas da 
comunidade universitária da UFRJ. 
Cartazes como ao lado, produzido 
de forma artesanal, e outros levados 
pelo Sintufrj e demais entidades 
contribuíram para a atmosfera de 
agitação política. Pela Adufrj, Felipe 
Rosa (de camisa lilás) discursou 
representando os docentes. Alice 
Pina (abaixo, à esquerda, de preto), 
falou em nome da Associação dos 
Pós-Graduando. Natália Borges 
(abaixo, ao centro) conduziu a mesa 
e representou os estudantes. Neuza 
Luzia fez o pronunciamento em 
nome do Sintufrj.
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Direção vai à Justiça 
contra corte de FGs

Banqueiros: tirem a mão dos nossos contracheques! 

Respeito à 
autonomia 
universitária!

A assessoria jurídica do Sin-
tufrj entrou com represen-
tação no Ministério Público 

Federal do Rio de Janeiro MPF/RJ 
para suspender os efeitos do de-
creto do governo Bolsonaro que 
suprime gratificações referentes 
aos códigos de Funções Gratifi-
cadas (FGs) de 4 a 7 em univer-
sidades e institutos federais. O 
Decreto nº 9.725/2019, cujos 
efeitos passaram a valer desde 
31 de julho, atingiu 393 servido-
res na UFRJ.

Jurisprudência
A representação solicitará 

ao MPF-RJ que ajuíze ação civil 
pública, a exemplo do que fez o 
MPF do Rio Grande do Sul. Lá, os 
efeitos do decreto foram suspen-
sos, em todas as universidades 
e institutos federais, por liminar 
concedida pela 10ª Vara Federal 
de Porto Alegre. Na sentença, a 
juíza Ana Paula de Bortoli susten-
ta que o presidente da República 
não conta com poderes para exo-
nerar ou dispensar os ocupantes 
dos cargos e funções em questão 

Uma parte conside-
rável da nossa cate-
goria está à mercê 

da ganância de banquei-
ros – os donos do país –, 
porque não consegue se 
livrar dos empréstimos 
consignados. E, com salá-
rios cada vez mais aperta-
dos em consequência da 
alta do custo de vida e do 
congelamento do salário, 
os técnicos-administrati-

O governo Bolsonaro ten-
ta impor o Future-se às 
universidades pelas bei-

radas. Um exemplo é o Decreto 
nº 9.794/2019, que modifica a 
sistemática de nomeação de car-
gos das instituições federais de 
ensino superior (Ifes). Mas esse 
receituário bolsonarista/fascista 
que atinge em cheio a autono-
mia universitária não vai colar na 
UFRJ. 

O Sintufrj já ajuizou ação civil 
pública de declaração de incons-
titucionalidade e ilegalidade de 
parte do decreto. A medida do 
Sindicato é para que seja respei-
tada a lista tríplice enviada pelo 
colégio eleitoral ao Ministério da 
Educação, sem que os escolhidos 
sejam submetidos, conforme de-
termina o decreto, à avaliação e 
à investigação pelo secretário de 

Ação do Sintufrj de adequação da margem consignável aguarda liminar 

Sintufrj entra com ação na Justiça 
para garantir nomeações nas Ifes

INFORMES JURÍDICOS

vos da UFRJ não têm outra 
saída para seus problemas 
financeiras que não seja 
procurar os agiotas legali-
zados, os bancos. 

Com os cortes nos con-
tracheques dos índices 
das ações coletivas, como 
os 26,05%, a situação dos 
trabalhadores ficou ain-
da pior, porque a margem 
consignável foi reduzida, 
após a tomada dos em-

préstimos. Há companhei-
ros que quase enlouque-
cem no fim do mês sem 
dinheiro na conta. Além 
disso, os bancos estão  co-
locando os servidores no 
SPC e Serasa, atrapalhan-
do ainda mais a vida das 
pessoas.  

Justiça neles!
O Sintufrj já adotou 

medida judicial contra 

os banqueiros. A asses-
soria jurídica da entida-
de ingressou com ação 
(processo nº 0153038-
63.2019.8.19.0001) na 7ª 
Vara Empresarial do Rio 
de Janeiro. No momento, 
os advogados aguardam a 
apreciação do pedido de 
liminar para adequação 
das parcelas dos emprés-
timos à margem consigná-
vel atual. 

Além de pleitear que os 
bancos com os quais os ser-
vidores tenham contraído 
dívida façam a adequação 
das parcelas dos emprés-
� mos à margem atual re-
duzida, o Sintufrj também 
reivindica, na ação, a fi xa-
ção mínima de indenização 
por danos morais individu-
almente sofridos se houver 
nega� vação nos cadastros 
de proteção ao crédito. 

Governo de sua vida pregressa, 
como também para garantir que 
os reitores continuem escolhendo 
os pró-reitores e diretores de uni-
dades e órgãos das instituição. 

Segundo a advogada Aracéli 
Rodrigues (Cassel Ruzzarin San-
tos Rodrigues Advogados), “é evi-
dente a inconstitucionalidade e 
ilegalidade do decreto, que não 
só confere competência à Secre-
taria de Governo para decidir so-
bre as indicações ao cargo de rei-
tor, como também ao ministro da 
Educação para nomear os cargos 
que compõem a estrutura dessas 
instituições, tudo em contrarie-
dade à Constituição e à legislação 
infraconstitucional”. 

A ação civil pública foi distri-
buída à 21ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro e recebeu o número 
5052854-47.2019.4.5101.   

porque isso se trata de ato de 
competência exclusiva da admi-
nistração daquelas instituições.

“A expectativa é que (a repre-
sentação) se transforme em ação 
civil pública, como aconteceu no 
Rio Grande do Sul”, estima o as-
sessor Rudi Cassel, e  que esta 
siga o mesmo caminho que resul-
tou na decisão vitoriosa obtida 
pelo Ministério Público Federal 
daquele estado. Outra ação tam-
bém foi movida pelo Ministério 
Público Federal do Ceará.

Para o MPF/RS, o decreto ado-
ta normativas referentes a cargos 
em comissão e funções de con-
fiança (referentes a universida-
des e institutos federais) incons-
titucionais e ilegais, porque viola 
disposições da Constituição, por 
exemplo, no que toca à autono-
mia administrativa e de gestão 
financeira.

Os resultados obtidos pelos 
MPFs criam, na avaliação do Sin-
tufrj, jurisprudência que permite 
a entidade buscar, na Justiça, me-
dida para neutralizar os efeitos 
do decreto na UFRJ. 
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 Mulheres da Fasubra 

Margarida Maria Alves

Núcleo de 
Mulheres do Sintufrj

Mais de cem mil 
mulheres marcham 
em Brasília 

Elas ocuparam a capital 
do Brasil vindas do campo, 
da cidade, das florestas e das 
águas, no dia 14, para a 6ª 
Marcha das Margaridas, que 
reuniu representantes de vá-
rios países. É a maior ação de 
mulheres da América Latina 
desde 2000, e que já conquis-
tou diversas políticas públicas 
para as trabalhadoras de to-
das as regiões. 

A marcha deste ano teve 
como tema “Margaridas na 
luta por um Brasil com sobe-
rania popular, democracia, 
justiça, igualdade e livre de 
violência”, e contou com a par-
ticipação de mulheres indíge-
nas, que se somaram ao pro-
testo em defesa de suas terras 
e de políticas ambientais. Elas 
estavam em Brasília para a 1ª 
Marcha das Mulheres Indíge-
nas, que ocorreu no dia 13, 
em conjunto com a Greve Na-
cional da Educação.

Bandeiras
Um dos objetivos da mar-

cha é a conquista de reconhe-
cimento político, social e de 
cidadania plena das mulheres, 
que lutam contra qualquer for-
ma de exploração, dominação 
e violência. Os eixos políticos 
deste ano englobaram temas 
como: pela autodeterminação 
dos povos, com soberania ali-
mentar e energética; pela pro-
teção e conservação da socio- 
biodiversidade e acesso aos 
bens comuns; por autonomia 
econômica, trabalho e renda; 
por Previdência e Assistência 
Social, pública, universal e so-
lidária; por saúde pública e em 
defesa do Sistema Único de 
Saúde (SUS); por uma educa-
ção não sexista e antirracista 
e pelo direito à educação no 
campo, entre outros.

Cerca de 200 técnicas-
-administrativas em edu-
cação de todos os estados 
participaram da Marcha 
das Margaridas, Marcha 
das Mulheres Indígenas e 

Dia 12 de agosto com-
pletou 36 anos do assas-
sinato de Margarida Ma-
ria Alves, a líder sindical 
que defendia direitos de 
trabalhadores e trabalha-

Companheiras da dire-
ção e da base discutem a 
criação do Núcleo de Mu-
lheres do Sintufrj. O pri-
meiro bate-papo a respeito 
contou com a participação 
de uma das lideranças da 
Marcha Mundial de Mu-
lheres, no Rio de Janeiro, 
Priscila. 

A partir desta articula-

da greve nacional da edu-
cação, eventos que fizeram 
parte da programação do 
Encontro Nacional de Mu-
lheres da Fasubra, realizado 
de 12 a 14, na UnB. 

doras rurais. Margarida, 
que dá nome à marcha, foi 
morta em agosto de 1983, 
em Alagoa Grande, na Pa-
raíba.

Com site da Fasubra

ção, uma dirigente do Sin-
dicato e três trabalhadoras 
da base participaram da 6ª 
Marcha das Margaridas, 
em Brasília, no dia 14 de 
agosto. Essas companhei-
ras também representaram 
a categoria no Encontro de 
Mulheres da Fasubra e na 
1ª Marcha das Mulheres In-
dígenas.   
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