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A SERVIÇO DA CATEGORIA

Com o samba-enredo 
UFRJ, 100 Anos de Arte, 
Ciência e Balbúrdia (Noca 
da Portela e Medronho), o 
bloco Minerva Assanhada 
avança nos preparativos 
para o carnaval. Sintufrj, 
Adufrj e Fórum de Ciência 
e Cultura estão à frente 
dos eventos, com apoio 
da Prefeitura Universitá-
ria. O Mestre Rico e a ba-
teria do Fina Batucada ga-
rantem o ritmo do bloco. 
O ponto alto do Minerva 
será quarta-feira, 19 de 
fevereiro, com o “grito de 
carnaval pela democracia 
e autonomia” no Espaço 
Cultural do Sintufrj. Toda 
a comunidade universitá-
ria está convidada.

Minerva Assanhada define agenda

RUMO À GREVE GERAL DA 
EDUCAÇÃO DE 18 DE MARÇO

ASSEMBLEIA NESTA TERÇA, 28 DE JANEIRO, ÀS 10H, NO AUDITÓRIO DO CT

 Quarta-feira, 12 de fevereiro: ensaio no campo da Prefeitura Universitária, Fundão.
 Sexta-feira, 14 de fevereiro: presença no esquenta do Sisejufe, na Cinelândia. 
 Sábado, 15 de fevereiro: na Praia Vermelha, junto com o bloco Ih, É Carnaval!
 Dia 19, grito de carnaval em defesa da UFRJ no Espaço Cultural do Sintufrj. Grito de 

carnaval pela democracia e autonomia.

Técnicos-administrativos em educação e trabalhadores públicos federais se preparam 
para deflagar lutas contra sequestro de direitos e destruição do serviço público. 

Não falte, companheira e companheiro!

QUINTA, 23/1. Bateria do Fina Batucada, 
comandada pelo Mestre Rico, esquentou 

o ensaio do Minerva no campo da Prefeitura

Foto: Lucas Azevedo
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DOIS PONTOS 

Nota de falecimento

 Instituições financeiras que não cumpriram ou não quiserem cumprir   
    ordem judicial estão sujeitas a pagamento de multa

 Mas liminar obtida refere-se aos servidores que tiveram a margem 
    consignável reduzida para os empréstimos em instituições bancárias

Com pesar comunicamos o fale-
cimento do aposentado Romeu 
Mar� ns ocorrido no dia 19 de ja-
neiro, no Hospital São José do Ha-
vaí, em Itaperuna. O companheiro 
trabalhou por 40 anos na gráfi ca 
do NCE e residia em Lajes de Mu-
riaé. Ele deixa dois fi lhos, Roger e 
Rafael. 

A Coordenação dos Aposentados e Pensionistas do Sin-
tufrj saúda todos os aposentados que lutaram e ainda 
lutam por uma sociedade mais justa e igualitária e que 
com muita energia e espírito solidário se somam ao 
conjunto dos técnicos-administra� vos em educação na 
defesa da UFRJ. 

Neste momento de enfrentamento a um governo 
que elegeu a educação e os aposentados como seus 
principais inimigos, contar com o reforço experiente 
das companheiras e companheiros aposentados e pen-
sionistas nas nossas lutas é fundamental.

Lutamos por direitos, em defesa da UFRJ e de todas 
as ins� tuições de ensino públicas, contra o fascismo e 
pelo respeito à dignidade de todas as trabalhadoras e 
trabalhadores deste país.

Parabéns aposentados e pensionistas 
da UFRJ! Vocês são essenciais às 
lutas da categoria hoje e sempre.

Desde 29 de novembro de 
2019. a Jus� ça concedeu limi-
nar na ação cole� va impetrada 
pelo Sintufrj para evitar que os 
bancos nega� vassem os servi-
dores que � veram sua margem 
consignável reduzida.

As ins� tuições que não cum-
priram ou não quiserem cum-
prir a ordem judicial estão sujei-
tas a pagamento de multas.

A redução da margem con-

SINTUFRJ OBTÉM LIMINAR QUE GARANTE 
NOME LIMPO DO SERVIDOR NO SPC E SERASA 

Resistência e Luta é o nosso lema!

signável foi provocada, principal-
mente, pela re� rada dos ganhos 
das ações cole� vas (28% e 26%) 
dos contracheques.

Aqueles que após essa deci-
são da Justiça continuarem com 
o nome negativado devem pro-
curar imediatamente o Sintufrj 
munidos de comprovante da ne-
gativação para que o jurídico da 
entidade tome as providências 
cabíveis.

ATENÇÃO 1: A LIMINAR OBTI-
DADE PELO SINDICATO RELACIO-
NA-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 
AOS CASOS DE REDUÇÃO  DE MAR-
GEM CONSIGNÁVEL. 

ATENÇÃO 2: CÓPIAS DOS DOS-
CUMENTOS PODEM SER ENVIA-
DOS PARA O E-MAIL secretaria@
sintufrj.org.br.

LISTA DE DOCUMENTOS

• Iden� dade
• CPF
• Comprovante 
   de residência
• Contracheque
• Comprovante 
   de nega� vação
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ORGANIZAR A LUTA EM DEFESA DA 
UNIVERSIDADE E DO SERVIÇO PÚBLICO!

CONVOCATÓRIA DO 12º CONGRESSO DO SINTUFRJ

O ano começou quente: 
trabalhadores da Casa da 
Moeda e da Dataprev bo-
taram o bloco na rua e es-
tão na luta contra as priva-
� zações anunciadas pelo 
governo Bolsonaro. 

Na educação, a incom-
petência do MEC fi cou 
escancarada com o escân-
dalo do Enem. Em parale-
lo, as universidades estão 
proibidas pelo governo de 
contratar novos profes-
sores e técnicos, mesmo 
com vagas existentes e 

trabalhadores aprovados 
em concurso público.

Para piorar o quadro, 
Bolsonaro e Paulo Guedes 
apresentaram uma PEC 
Emergencial e preparam 
uma reforma administra-
� va que coloca em risco 
nossos empregos e salários 
e destrói nosso plano de 
carreira, construído com 
muita luta e mobilização. 

É preciso dar um bas-
ta! O Sintufrj convoca a 
categoria para lutar pelos 
nossos direitos. Ou nos 

mobilizamos, ou o gover-
no transformará as univer-
sidades públicas e a nossa 
História em pó! 

Para dar conta dos de-
safi os, o nosso sindicato 
convoca o 12º Congresso 
do Sintufrj “Defender a 
Universidade e o Serviço 
Público é defender o Bra-
sil!” para os dias 1, 2 e 3 
de abril. Na pauta, Conjun-
tura Nacional, Carreira e 
Agenda de Lutas. Divulga-
remos em breve o calen-
dário de inscrição de teses 

e eleição de delegadas e 
delegados.

O Congresso do Sintufrj 
deve ter o papel explícito 
de ar� cular um plano geral 
de intervenção, inserido 
no calendário mais amplo 
de mobilização da edu-
cação e dos movimentos 
sociais que tem a Greve 
Geral da Educação, no dia 
18 de março, como ápice. 
Temos a tarefa de refl e� r 
cole� vamente sobre este 
processo, debater a situ-
ação do país e retomar o 

debate sobre a nossa car-
reira como contraponto à 
reforma administra� va de 
Bolsonaro e Guedes. 

Queremos construir 
um grande espaço de de-
bates e agitação polí� ca 
para organizar a nossa 
categoria e enfrentar os 
desafi os. Só a luta dos tra-
balhadores poderá barrar 
os ataques do governo e 
garan� r nossos empregos, 
salários e a universidade 
pública, gratuita e de qua-
lidade!

Milhares já se cadastraram. E você?
Como se sabe, o Sintufrj criou um 
novo sistema on line para atualiza-
ção do cadastro dos nossos sindi-
calizados. Queremos aumentar a 
integração, facilitar o acesso aos 
serviços e a comunicação direta 
entre o Sindicato e a categoria e 
aproximar, cada vez mais, o sindi-
calizado de sua en� dade.

A autorização para o desconto 
em folha da contribuição sindical 
é necessária diante das inves� das 
do atual governo de deixar sem 
recursos os sindicatos. Isto ocor-
reu logo no início do mandato de 
Bolsonaro, em março, quando 
medida provisória (MP) impediu o 
desconto em folha.

É importante enfa� zar: ne-
nhum outro � po de desconto, a 
não ser o da contribuição sindical, 
será debitado na conta do sindica-
lizado.

Se houver difi culdades no re-
cadastramento por o e-mail estar 
desatualizado ou qualquer outro 
� po de problema, entre em con-
tato pelo WhatsApp (21) 96549-
2330. 

1 – Acesse o link (h� p://sistema.sintufrj.org.br). Esta será a primeira tela a aparecer no 
seu celular, tablet ou computador.

2 – Clique no botão RECADASTRAMENTO (Primeiro acesso) que aparece na parte debaixo 
da tela. Este será o seu primeiro acesso.

3 – Ao clicar em RECADASTRAMENTO (Primeiro acesso), aparecerá uma janela para gerar 
a sua senha. Preencha com o número do seu SIAPE para receber uma senha no seu e-mail (o 
sistema enviará a senha para o e-mail que consta na sua fi cha sindical). Caso o número do seu 
SIAPE não � ver 7 algarismos, acrescente um 0 (zero) à esquerda.

4 – Abra a caixa de mensagens do seu e-mail. A senha provisória que você recebeu deve 
ser u� lizada para fazer o primeiro acesso no sistema. Depois você poderá alterá-la para outra 
senha de preferência.

5 – Caso a senha seja enviada para um endereço de e-mail que você não u� liza mais, entre 
em contato com o Sintufrj (h� ps://sintufrj.org.br/contato) para informar o endereço eletrô-
nico atual.

6 – Acesse a plataforma usando seu SIAPE e a senha que você recebeu por e-mail. Após 
fazer o login, clique na opção PERFIL.

7 – Atualize os seus dados (é obrigatória a inserção da foto do sindicalizado. Sem esse pro-
cedimento, o recadastramento não será concluído).

8 – Pronto! Você acaba de atualizar o seu cadastro no sistema do Sintufrj. Agora a comuni-
cação entre você e o Sindicato será muito mais ágil e efi caz!

Atenção: Fique atento aos campos obrigatórios assinalados por asterisco (*).

Passo a passo
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O Instituto de Gineco-
logia (IG) é uma joia 
rara da UFRJ, mas 

que poucos da comunidade 
universitária conhecem. No 
Estado do Rio de Janeiro é 
uma unidade de referência 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em tratamentos espe-
cializados à mulher, desde 
a infância. Em 2019, 15 mil 
pacientes foram atendidas 
no ambulatório ginecológi-
co. Por dia, a média de aten-
dimentos chega a 100.  

No IG, a paciente trata 
do câncer e tem alta somen-
te após a cirurgia reparadora 
da mama. No ano passado, 
mil mulheres passaram pelo 
ambulatório de mastolo-
gia, que funciona associado 
ao ambulatório vulvário. O 
atendimento é completo: a 
paciente retira o nódulo, faz 
o tratamento e recupera a
sua autoestima. A emergên-
cia para as pacientes funcio-
na 24 horas.

Também é uma unidade 
de excelência em saúde re-

Unidade trata câncer e faz reprodução humana 
Pacientes só saem da unidade após cirurgia reparadora da mama. No ano passado, mil mulheres receberam este tipo de atenção

produtiva de baixa comple-
xidade. O método consiste  
na realização de exames na 
usuária e no parceiro para 
saber se é possível fazer a 
reprodução por avaliação e 
acompanhamento das ten-
tativas do casal.

Excelência
Mais conhecido como 
Hospital Moncorvo Filho 
(nome da rua onde se lo-
caliza, no nº 90), no centro 
da Cidade, próximo à Cen-
tral do Brasil, o IG ocupa 
dois andares do lado di-
reito do prédio do Insti-
tuto Estadual de Diabetes 
e Endocrinologia Luiz Ca-
priglione (Iede). Em meio 
à crise na saúde pública 
e aos cortes de verbas do 
governo para as universi-
dades federais, só chegam 
à Ouvidoria elogios.

“As pacientes amam o 
instituto, porque se sen-
tem acolhidas. São todos 
muito atenciosos, e elas 
têm dificuldades de ir 

embora”, disse Fabiana 
Fernandes da Silva, que 
durante muitos anos aten-
deu no antigo ambulatório 
geral e atualmente secre-
taria a Diretoria da Divisão 
Atenção à Saúde – uma 
espécie de coração do IG 

e que pela primeira vez é 
dirigida por um técnico-
-administrativo em educa-
ção, o farmacêutico Alex 
Gomes de Freitas. Ele sabe 
tudo da unidade, onde tra-
balha desde 2015, quando 
passou no concurso públi-

co. “Minha história com a 
UFRJ tem 20 anos. Cursei 
na universidade a gradu-
ação e o mestrado, e fiz 
na UFF especialização em 
saúde e gestão”, disse.

Matéria na íntegra em 
www.sintufrj.org.br

INSTITUTO DE GINECOLOGIA

EDUCAÇÃO

Cerca de seis mil es-
tudantes que parti-
ciparam do Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(Enem) foram prejudicados 
com os erros ocorridos na 
correção de suas redações. 
Além disso, os mais de qua-
tro milhões que realizaram 
as provas, sonhando em 
conquistar uma das 237.128 
vagas oferecidas pelas 128 
universidades públicas do 
país, enfrentaram muitos 

Balbúrdia no Enem e no Sisu
No fim da tarde desta sexta-feira, o Ministério Público Federal entrou com 
ação na Justiça Federal pedindo a suspensão do Sisu, Fies e Prouni

problemas para se inscreve-
rem no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), como len-
tidão, mensagens de erros 
e informações desencontra-
das, desde o primeiro dia – 
21 de janeiro. 

As entidades representa-
tivas dos estudantes – União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE), União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas 
(Ubes) e Associação Na-
cional dos Pós-Graduan-

dos (ANPG) – entraram com 
representação no Ministério 
Público Federal (MPF) para 
que seja realizada uma au-
ditoria nas notas do Enem. 
A reivindicação é para que 
sejam apuradas as falhas na 
correção e averiguado se os 
resultados atribuídos às pro-
vas estão realmente condi-
zentes com o desempenho 
dos estudantes.

Matéria completa em 
www.sintufrj.org.br

REFERÊNCIA NA ÁREA DE SAÚDE, o Instituto de Ginecologia orgulha a universidade

WEINTRAUB. Expressão de um governo irresponsável

Fotos: Divulgação
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