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RECOMPOSIÇÃO 
SALARIAL JÁ!
A deflagração de campanha salarial 
unificada, acompanhada de um calen-
dário de mobilização apontando para 
greve no início de março, está movimen-
tando dezenas de categorias do serviço 
público federal, entre elas a dos técni-
cos-administrativos em educação das 
instituições federais de ensino superior. 

O primeiro ato da luta conjunta foi 
a concentração em frente ao Ministério 
da Economia, em18 de janeiro, para en-
trega da pauta emergencial de reivindi-
cações, cujo principal item é a reposi-
ção da inflação acumulada no governo 
Bolsonaro de 19,99%.

Nesse dia nacional de lutas em de-
fesa de reajuste salarial para todos os 
servidores públicos federais, o Sintufrj 
reuniu quatro coordenadores da Fasu-
bra que compõem as forças políticas na 
direção da entidade: Rosângela da Cos-
ta, João Paulo Ribeiro (JP), José Maria 
Castro e Antônio Neto Alves (Toninho) 
para debater com a categoria a propos-
ta de campanha salarial e greve unifica-
da no serviço público federal. 

A atividade teve como objetivo acu-
mular discussão e fortalecer a mobiliza-
ção para a assembleia geral que o Sintu-
frj realizará on-line na quinta-feira, 27 de 

janeiro, para tomada de posição sobre 
a luta unificada, conforme propõe o Fó-
rum das Entidades Nacionais dos Servi-
dores Públicos Federais (Fonasefe), do 
qual a Fasubra participa, e o Fórum Per-
manente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacape). Coube à coordenadora-ge-
ral do Sintufrj, Gerly Miceli, atuar como 
mediadora do debate.

A pauta protocolada no Ministério 
da Economia pelas entidades do servi-
ço público federal é a seguinte: 1 – Re-
ajuste salarial de 19,99% (acumulado 
da inflação dos três anos de governo 
Bolsonaro); 2 – Arquivamento da PEC 
32 e  3 – Revogação da EC 95. 

Na página 4, mais sobre a live 
cuja íntegra pode ser acessada aqui: 
https://www.youtube.com/c/sintu-
frjufrj/videos
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Edital das Eleições para a Diretoria Executiva e o 
Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação da UFRJ – SINTUFRJ – Triênio 2022/2025
A Diretoria do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação da 
UFRJ – SINTUFRJ – torna pú-
blico, na forma do art. 51 do es-
tatuto,  o edital convocatório das 
eleições para o preenchimento dos 
cargos da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal do SINTUFRJ.

1. a eleição para preenchimento 
dos cargos da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal do SINTUFRJ, 
com suas (seus) respectivas (os) 
suplentes, com mandato de três 
anos relativo ao triênio de 2022–
2025, realizar-se-á nos dias 18, 
19 e 20 de abril de 2022 e haven-
do necessidade de realização de 
segundo turno, este ocorrerá nos 
dias 10, 11, e 12 de maio de 2022;

1.1. o cronograma dos 
atos eleitorais é o constan-
te do anexo I a este edital;

1.2. o processo e os atos eleito-
rais serão objeto de regulamento 
específi co a ser proposto pela di-
retoria do sindicato para debate e 
deliberação em assembleia geral 
de sindicalizadas e sindicalizados, 
que fi ca convocada para o dia 9 de 
fevereiro de 2022, em local e ho-
rário a ser amplamente divulga-
do até o dia 31 de janeiro de 2022;

2. as eleições para a Diretoria 
do SINTUFRJ e o Conselho Fis-
cal ocorrerão com a participação 
de todos os fi liados e fi liadas com 
condição de votar em escrutínio 
secreto e direto, por meio de urnas 
eletrônicas fi xas em 55 (cinquenta e 
cinco) locais de votação, listados no 
anexo a este edital de convocação;

2.1. o horário de votação será 
das 9 às 17 horas, exceto nas uni-
dades com funcionamento inin-
terrupto, que será das 7 às 20h, e 
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Anexo I – Calendário de Atos eleitorais

Atividade Período Horário

Publicação do Edital  21 de Janeiro de 2022

Convocação da AG de Regimento

Assembleia para debate regimento 9 de fevereiro de 2022

Período de Inscrição das Chapas 8 e 9 de março de 2022 9 às 17 h

Homologação das Chapas 11 de março de 2022 Até 12 h

Prazo de impugnação Até 14 de março de 2022 Até 12 h

Análise das impugnações 14 de março de 2022 Até 17 h

Substituição de impugnados 15 de março de 2022 Até 14 h

Análise das substituições 15 de março de 2022 Até 17 h

Campanha 15 de março a 17 de abril de 2022

Prazo limite para fi liação sindical 17 de março de 2022

Divulgação do colégio eleitoral 18 de março de 2022

Recursos e correção do colégio eleitoral 18 a 25 março de 2022

Homologação e divulgação do colégio eleitoral 28 de março de 2022

1º turno 18, 19 e 20 de abril de 2022

Apuração do 1º turno 20 de abril de 2022 21 h

Proclamação dos resultados do 1ª turno

Recurso aos resultados 25 de abril de 2022 Até 17 h

2º turno 10, 11, e 12 de maio de 2022

Apuração do 2º turno 12 de maio de 2022 21 h

Proclamação dos resultados do 2ª turno

Recurso aos resultados 16 de maio de 2022 Até 17 h

Posse da diretoria eleita 25 de maio de 2022

naquelas com funcionamento notur-
no, onde a votação será das 9 às 20h;

2.3. a lista de locais de votação 
constante do anexo II, a este edi-
tal, deverá ser verifi cada, ajustada 
e homologada pela comissão eleito-
ral até o dia 28 de março de 2022, 
podendo haver criação, fusão, extin-
ção de seções eleitorais e realocação 
de listas de sindicalizado, tendo em 
vista o colégio eleitoral verifi cado;

3. são eleitores todas (os) servi-
doras (es) técnico-administrativos e 
docentes, incluindo ativos, aposen-
tados e licenciados, desde que fi lia-
dos ao SINTUFRJ e aptos a votar 
na forma do art. 52, § 1º do estatuto. 

3.1. para efeito de verifi cação 
das obrigações estatutárias utilizar-
-se-á o fechamento da folha de pa-
gamentos, com desconto da con-
tribuição ao Sindicato, do mês de 
fevereiro de 2022 e, as (os) fi liadas 
(os) até o dia 17 de março de 2022 que 
autorizaram o recolhimento da con-
tribuição sindical mensal em folha;

3.2. caberá à comissão eleito-
ral verifi car a efetividade dos re-
quisitos de fi liação para votação 
após o fechamento da folha de 
pagamentos de março de 2022;

3.3. a comissão eleitoral tornará 
público o colégio eleito preliminar no 
dia 18 de março de 2022, abrindo for-

malmente o prazo de impugnações, 
recursos e pedidos de correção;

3.4. eleitoras (es) ausentes na 
listagem poderão reivindicar inclu-
são, e as (os) interessados poderão 
questionar, mediante impugnação 
fundamentada, a lista apresenta-
da até o dia 25 de março de 2022, 
por escrito, à Comissão Eleitoral;

3.5. a lista defi nitiva de fi liadas 
e fi liados com direito a voto será 
homologada pela comissão eleitoral 
e divulgada no dia 28 de março de 
2022, repassada às chapas inscri-
tas e publicada no sítio da entidade 
na rede mundial de computadores;

4. O pedido de registro de cha-
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Anexo II - Lista Preliminar de Seções Eleitorais

ELEIÇÕES

Nº Seção Eleitoral

1 ADM-01 Reitoria

2 ADM-02 Parque Tecnológico PR 2

3 ADM-03 Reitoria PR 1, PR 3 e PR 6

4 ADM-04 PR 4

5 ADM-4.1 DIUC

6 ADM-05 Alojamento

7 ADM-06 Escola de Educação Infantil

8 ADM-07 CPST

9 ADM-08 Prefeitura

10 ADM-09 Prefeitura PV

11 CCMN-01 DECANIA

12 CCMN-02 Matemática

13 CCMN-03 IF e IQ

14 CCMN-04 IGEO

15 CCMN-05 NCE

16 CCMN-06 Valongo

17 CCMN-07 LADETEC

18 CLA-01 e 02 Decania, FAU e EBA

19 CLA-03 MUSICA

20 CLA-04 LETRAS

21 CFCH-01 Decania

22 CFCH-02 IFCS

23 CFCH-03 Psicologia

24 CFCH-04 Comunicação

25 CFCH-05 ESS

26 CFCH-06 CAP

27 CCJE-01 Decania, IE, FACC, SIBI

28 CCJE-02 Direito

29 CCJE-03 COPPEAD

30 CCS-01 Decania, Nutrição e Farmácia

31 CCS-02 ICB, IM IBCCF NPPN

32 CCS-03 IB Nutes

33 CCS-04 Odontologia

34 CCS-05 EEAN

35 CCS-06 Ginecologia

36 CCS-07 Neurologia

37 CCS-08 IPUB

38 CCS-09 IPPMG

39 CCS-10 HESFA

40 CCS-11 EEFD

41 CCS-12 Maternidade Escola

42 CCS-13 HU FAC MED IDT

43 CCS-14 HU DEN

44 CCS-15 HU ADM

45 CCS-16 Macaé

46 CT-01 Decania e Poli

47 CT-02 Escola de Química

48 CT-03 COPPE

49 CT-04 IMA

50 FCC-01 FCC

51 FCC-02 Museu

52 FCC-03 Casa da Ciência

53 Divisão Gráfi ca Gráfi ca

54 Duque de Caxias Duque de Caxias

55 Aposentados  Aposentados

pa será feito na secretaria 
da sede do SINTUFRJ 
nos dias 8 e 9 de março de 
2022, das 9h às 17h, e será 
analisado e homologado no 
dia 11 de março de 2022;

4.1. a impugnação par-
cial ou total da chapa pode 
resultar de verifi cação inicial 
da comissão eleitoral previa-
mente à homologação pre-
liminar das inscrições, até 
o dia 11 de março de 2022;

4.2. o pedido de impug-
nação de chapas ou candi-
datos deverá ser efetivado 
até o dia 14 de março de 
2022, até as 12h, junto à 
Comissão Eleitoral, que 
deverá se posicionar até 
as 14h do mesmo dia, ca-
bendo recurso contra a 
aceitação da impugna-
ção até as 17h do mesmo 
dia 14 de março de 2022;

4.3. confi rmada a im-
pugnação, as chapas terão 
até as 12 h do dia 14 de mar-

ço de 2022 para substituição 
de nomes, que serão analisa-
dos até as 17 h do mesmo dia;

4. o voto é facultativo e 
o sufrágio é universal e se-
creto, coletado em urnas 
eletrônicas disponibilizadas 
pelo Tribunal Regional Elei-
toral, sendo obrigatória a 
apresentação de documen-
to de identidade com foto;

4.1. a apuração ocorrerá na 
forma do regimento eleitoral;

4.2. havendo mais de 
duas chapas para a diretoria 
executiva, haverá segundo 
turno, previsto no calendá-
rio em anexo, caso nenhu-
ma das chapas obtenha 50% 
mais um dos votos válidos;

4. a posse da direto-
ria executiva e do conse-
lho fi scal eleitos ocorrerá 
no dia 25 de maio de 2022.

Direção Executiva 
do SINTUFRJ

  Art. 51. As eleições serão convocadas pela Diretoria Execu� va do 
Sindicato através de edital publicado no Jornal do SINTUFRJ, no site e 
nas redes sociais do SINTUFRJ, que mencionará obrigatoriamente:

I – data, horário e locais de votação;
II – prazo para entrega das chapas e horários de funcionamento 

da Secretaria do Sindicato, onde as chapas serão registradas;
III – prazo para impugnação das candidaturas.
§ 1° As eleições serão convocadas com antecedência máxima de 

90 (noventa) dias e, mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação 
a data do pleito.

§ 2º Cópias do Edital a que se refere este ar� go deverão ser 
afi xadas na sede e subsedes do Sindicato, bem como em todas as 
unidades base do Sindicato, de modo a garan� r a mais ampla divul-
gação das eleições.

(...).

 Art. 52. A Diretoria Execu� va do SINTUFRJ e o Conselho Fiscal 
serão eleitos em escru� nio secreto e direto, com a par� cipação de 
todos os fi liados e fi liadas com condição de votar e serem votados 
(as) em cada Instância.

§ 1º São considerados sindicalizados e sindicalizadas em condi-
ções de votar aqueles (as) que, na data das eleições:

I – es� verem em dia com a sua contribuição ao SINTUFRJ, na for-
ma defi nida pelas Assembleias Gerais da categoria ou pelo Congresso 
do Sindicato;

II – es� verem no gozo dos seus direitos sociais, conferidos neste 
Estatuto;

III – se fi liado até 30 (trinta) dias antes do pleito.
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LIVE DEBATE CAMPANHA SALARIAL

Conforme divulgamos 
na edição (1355) ante-
rior do Jornal do Sintu-
frj (https://sintufrj.org.
br/2022/01/sintufrj-pede-
-esclarecimentos-sobre-
-testes-de-ponto-eletroni-

Veja o que foi dito no debate sobre os rumos do movimento dos servidores que tem duas características marcantes: 
a unidade dos diversos segmentos e o desafio de se fazer uma greve forte num ambiente de pandemia.
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JOSÉ MARIA CASTRO ROSÂNGELA COSTA

ANTÔNIO NETO ALVES (TONINHO) NEUZA LUZIA

JOÃO PAULO RIBEIRO (JP)

Frequência: Sintufrj 
cobra esclarecimentos

DOIS PONTOS

co/), o sindicato convidou o 
pró-reitor Alexandre Brasil 
Fonseca para apresentar ao 
conjunto da categoria o siste-
ma eletrônico de frequência 
em teste, de maneira que 
os trabalhadores possam 

tomar conhecimento do pro-
cesso em curso, apresentar o 
acúmulo no tema e debatê-lo 
em assembleia da categoria. 
A live ocorrerá na próxima 
quarta, dia 26, às 14h, no ca-
nal do Sintufrj no YouTube.

“Unifi camos com todas as forças polí� cas para 
construir uma grande mobilização apontando para 
uma greve no início de março. No dia 27 de janeiro 
os servidores federais farão uma plenária para che-
gar em fevereiro mobilizados”, pontuou o coorde-
nador da Fasubra. 

Porém, o dirigente destacou que, por mais expe-
riências de lutas que todos tenham, nunca fi zeram 
uma greve em pandemia, e que maioria dos servi-
dores se encontra em trabalho remoto. 

José Maria lembrou que os servidores encerra-
ram 2021 com vitória signifi ca� va, mesmo que ain-
da parcial: barramos a reforma administra� va.

Para este coordenador da Fasubra, a greve com indica� vo de 
defl agração em março tem que ser rápida, pontual e forte. “Temos 
que fazer um debate com o Fonasefe sobre como fazer uma gre-
ve remota”, propôs. Toninho descartou qualquer possibilidade de 
greve só da Fasubra: “As chances de derrota ainda são maiores”. E 
acrescentou: “Não podemos vender ilusão para construir uma mo-
bilização unifi cada. Nosso esforço nesse período foi para construir 
uma unidade forte”.

“Esta não será uma greve da Fasubra ou do 
setor de educação público federal. Portanto, não 
vamos tratar de coisas específi cas. O momento é 
de fragilidade e as perspec� vas de vitória são re-
motas. O que conseguimos até agora com toda a 
nossa mobilização foi retardar o processo de refor-
ma administra� va que a qualquer momento pode 
ser retomado”, analisou a coordenadora. Ela cha-
mou a atenção para a necessidade de “se ter o pé 
no chão e muita solidariedade e democracia com 
todos nessa luta”, e reafi rmou que “não estamos 
fazendo uma greve por uma pauta específi ca da 
Fasubra”.

“Se é para fazer uma greve, ela tem que ser rápida e com o pé na realida-
de”, afi rmou a coordenadora-geral do Sintufrj na sua par� cipação no debate. 
Segundo ela, “o grau de unidade alta nas universidades passa pela adesão dos 
professores a essa luta”.

Neuza Luzia considerou março longe para início do movimento grevista, em 
virtude da data-limite para alterar o orçamento, mas também avaliou que era 
necessário costurar a unidade entre as forças polí� cas e organizar a luta, já que 
pela primeira vez a categoria fará uma greve em condições tão adversas. 

Ampla unidade com respeito a todas as 
forças polí� cas, porque a batalha principal é 
a volta da democracia ao país, avaliou JP. “A 
gente não tem direito a nada, as reformas 
com o golpe de 2016 estão acontecendo hoje. 
Mas, com a população morrendo pela pan-
demia, provamos que o serviço público salva 
vidas”, resumiu o dirigente na sua análise de 
conjuntura. A luta é unifi cada, mas JP orien-
tou para que a luta corpora� va junto com os 
reitores via a Andifes em defesa da universi-
dade deve prosseguir, como também com o 
apoio dos parlamentares.  

         


