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Esberh no Centro do Debate

Assembleia Geral do Sintufrj

Ponto Eletronico

M U N D O  D I G I T A L

Diante das restrições sanitárias, o Sintufrj incorporou a prá-
tica virtual em assembleias, em lives com debates de temas de 
interesse da categoria e em reuniões em locais de trabalho.

NOVAS FORMAS DE 
COMUNICAÇÃO



4 |  SINTUFRJ SE REINVENTA NUM CENÁRIO DE DESAFIOS

A 
Gestão Ressignificar está 
chegando ao fim. Foram inú-
meros desafios enfrentados, 

ao longo de 4 anos, sempre tendo 
como norte a luta pelos direitos dos 
trabalhadores, pela democracia e 
em defesa da universidade pública.

Iniciamos os trabalhos em alta 
intensidade. Era preciso recuperar a 
credibilidade e as finanças do sin-
dicato, fruto de condenações na 
justiça (por assédio moral contra os 
funcionários do Sintufrj!) e gastos 
exorbitantes das gestões anteriores. 
Não tem exagero nenhum quando 
afirmamos que a entidade correu 
risco de fechar as portas. O nível de 
descaso era assustador.

Em paralelo, tratamos de reto-
mar o funcionamento dos nossos 
projetos educacionais, historica-
mente reconhecidos pela categoria, 
pondo fim às “parcerias” da gestão 
anterior com cursos duvidosos de 
fundo de quintal que tanta dor de 
cabeça causaram aos sindicalizados.

No plano político, a reorga-
nização do trabalho e a luta pela 
insalubridade ocupavam a pauta 
interna, enquanto a defesa da uni-
versidade pública e o enfrentamen-
to sem trégua ao governo Bolsona-
ro davam o tom na luta geral. 

Em marco de 2020, fomos 
atingidos por um furacão: a pan-
demia de covid-19. A política ne-
gacionista do governo multiplicou 
nosso sofrimento: perdemos pa-
rentes, amigos, colegas de traba-
lho. Fomos obrigados a nos rein-
ventar enquanto categoria: nosso 
trabalho passou a se dividir entre a 
batalha diária nas unidades hospi-
talares e laboratórios para comba-
ter a pandemia e o trabalho remo-
to para manter o funcionamento 
acadêmico da UFRJ. 

O Sintufrj também se reinven-
tou: assembleias, lives e reuniões 
virtuais tomaram o lugar dos nossos 
encontros; boletins eletrônicos di-
ários substituíram o jornal semanal; 
novas formas de luta foram conce-
bidas (você se lembra das nossas 
projeções em fachadas e cami-
nhões com painéis de LED denun-
ciando os crimes de Bolsonaro?). 

A solidariedade deu o tom e o 
Sintufrj se fez presente em inúme-
ras ações: distribuição de máscaras, 
doação de cestas básicas e outras 
iniciativas (em parceria com o MST, 
CUT, Adufrj, DCE, APG...) de auxílio 
a estudantes e trabalhadores em si-
tuação precária, sem esquecer de 
homenagear os nossos colegas vi-
timados pelo vírus.

O 1º fórum virtual do Sintufrj 
–“Uberização do Serviço Público” – 
botou na ordem do dia o combate 
à precarização do nosso trabalho. 
Estivemos presentes nas unidades 
hospitalares, e ajudamos a impul-
sionar a retomada dos atos de rua 

exigindo “Fora Bolsonaro!” (o slo-
gan “Vacina no Braço, Comida no 
Prato!”, que ganhou o país e virou 
uma campanha nacional, foi criado 
pelo Sintufrj!).

A gestão está se encerrando, 
mas a luta não para: enquanto pre-
paramos este balanço, retomamos 
os debates sobre a reorganização 
do trabalho. A proposta de regu-
lamentação do trabalho externo, 
impulsionada pelo sindicato, já foi 
apresentada ao Consuni. Também 
seguimos na luta contra a proposta 
da reitoria de adesão à Ebserh e a 
reforma administrativa do governo 
federal.

Elaboramos este material com 
o mesmo carinho e seriedade com 
que buscamos representar a cate-
goria e lutar pelos nossos direitos. 
Entre vitórias e derrotas, nunca dei-
xamos de trabalhar. Esperamos que 
goste. Nos vemos na luta!

Saudações sindicais,
Gestão Ressignificar

GESTÃO EM ALTA INTENSIDADE

M E N S A G E M  D A  D I R E T O R I A
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A 
reorganização do trabalho 
sempre esteve no centro 
das preocupações da Ges-

tão Ressignificar à frente do Sintu-
frj. Trata-se da busca de um novo 
patamar acerca do fazer dos técni-
cos-administrativos na UFRJ que-
brando a invisibilidade que a aca-
demia insiste em nos colocar.

Com planejamento das tarefas 
no local de trabalho, podemos as-

REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
É PAUTA URGENTE 
Valorização dos TAEs e a presença de nossa categoria como 
agente relevante na constituição da universidade pública 
exigem um novo patamar

segurar maior controle sobre o que 
se faz, com autonomia e desempe-
nho que resulte em mais qualidade 
no atendimento ao público. 

E mais: a reorganização do tra-
balho em novo patamar pode via-
bilizar a implantação das 30 horas 
nas unidades e setores nos quais 
isso possa ocorrer.

Já em 2018, ainda na gestão 
Leher, o Sintufrj realizou  debate 

consistente sobre a jornada de tra-
balho. A reitoria,  à época, abraçou 
a ideia e criou um GT institucional 
para tratar do tema – com partici-
pação do Sintufrj.

É nessa lógica que defende-
mos a necessidade de retomarmos 
a discussão do trabalho do técni-
co-administrativo e sua relevância 
para uma UFRJ de excelência a ser-
viço da sociedade.

T R A B A L H O

Seminário em setembro de 2018 organizado pelo Sindicato discutiu trabalho.
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Ponto 
eletrônico 
é armadilha
Sob a falsa justificativa de me-

lhorar o atendimento à população, o 
governo Bolsonaro determinou a im-
plantação do ponto eletrônico bio-
métrico nas universidades federais. 
Somos contra e não cairemos nessa 
armadilha. O Sintufrj situa o debate 

num plano mais amplo.

INs na 
Pandemia
Sintufrj à frente da luta para ga-

rantir autonomia universitária e en-
frentar as Instruções Normativas do 
Governo

Já no início do isolamento social, 
o Governo apresentou INs que cor-
tavam insalubridade e vale-transpor-
te. Lamentavelmente encontrou na 
pró-reitora de Pessoal de então uma 
aliada na tentativa de implantação dos 
cortes.

A organização e a unidade garan-
tiram o exercício da autonomia uni-
versitária e aprovamos a Resolução 07 
no Consuni – que regulou o funciona-
mento da UFRJ na pandemia.

No cenário mais recente imposto 
pela pandemia – e diante de um go-
verno que ataca a universidade pública 
e tem desprezo pela vida –, mais um 
ataque à autonomia universitária com 
a IN 65.

Em seguidas ações, o Sintufrj pro-
curou ser ágil nas respostas às situa-
ções criadas pelo governo Bolsonaro. 

Como resposta à IN 65 emiti-
da para regulamentar o teletrabalho 
no serviço público, o Sintufrj pôs em 
discussão a proposta de resolução 
do trabalho externo, que permite nos 
mantermos no trabalho remoto sem 
perder autonomia e direitos.

Respostas aos 
Ataques
Aprovamos em assembleia o GT Sintufrj Reorganização do Trabalho e 

Trabalho Externo para enfrentar os desafios presentes. Sua pauta envolve 
desde as modalidades de trabalho decorrentes de novas tecnologias até 
práticas que se apresentarão como legados da pandemia. Jornada, assédio 
moral e sexual, qualidade de vida estão dentro das preocupações. 

Entre as propostas, integralmente assumidas pelo Sintufrj, estão a ela-
boração de roteiro de discussão por unidade ou grupo de unidades sobre a 
questão, realização de seminários e espaços específicos de literatura e expe-
riências para subsidiar propostas e debates.

T R A B A L H O

Retrato do Trabalho foi exposição organizada pelo Sindicato 
para valorizar os servidores na UFRJ
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I N S A L U B R I D A D E

SAÚDE E 
SEGURANÇA DO 
TRABALHADOR: 
UMA PRIORIDADE 
DO SINTUFRJ!

Os adicionais ocupacionais 
– insalubridade, periculo-
sidade e radiação ionizante 

– foram uma batalha permanente 
ao longo da gestão. O problema, 
que vem de longa data – a UFRJ 
permanece utilizando parâmetros 
ultrapassados para conceder ou 
negar o benefício –, ganhou o “re-
forço” da burocracia do governo 
Bolsonaro, sempre alerta para pre-
judicar o trabalhador.

Enfrentamos – e ganhamos! – 
na justiça a suspensão de todos os 
adicionais por “mudança no siste-

ma do governo”, garantindo que mais de seis mil servidores continuas-
sem recebendo o benefício.

O Sintufrj contratou uma assessoria especializada em segurança e 
saúde do trabalho e garantiu a realização de perícia independente, apre-
sentou contralaudos e provocou a revisão de centenas de decisões da 
universidade. 

Ainda existem muitos processos em andamento, mas o saldo é 
completamente favorável aos trabalhadores.

Durante a pandemia, conseguimos garantir – apesar da resistência 
da antiga pró-reitora de pessoal – a ampliação do grau máximo de insa-
lubridade para os trabalhadores da linha de frente do combate à covid.

Mas não paramos por aí. O Sintufrj considera que ainda há muito o 
que fazer: precisamos construir um amplo debate na universidade que 
modifique profundamente a visão da UFRJ, garantindo mais agilidade e 
transparência nas perícias. 

IPPNG: Trabalhadores discutem insalubridade.
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F O R A  B O L S O N A R O

DEMOCRACIA 
É CENTRAL

Um governo de extrema direita que ascendeu ao 
poder no rastro do golpe parlamentar que der-
rubou Dilma Rousseff nasceu contaminado pe-

los ataques à democracia. E foi muito além: construiu 
um cenário de desmonte radical do Estado numa ofen-
siva sem trégua contra tudo que é público. 

Nessa estratégia, os servidores e a universidade pú-
blica se tornaram alvo naturais do bolsonarismo –  com 
apoio, neste caso, das elites sedentas de privatizar em-
presas e serviços, destruindo direitos e atingindo princi-
palmente a massa da população vulnerável do país. 

Nesse cenário previsível desde a eleição deste depu-
tado que elogia torturadores e que mergulhou o país na 
barbárie, a resistência do movimento popular compre-
endeu o papel central da defesa da democracia para que 
os trabalhadores não sejam silenciados pelos golpistas.
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F O R A  B O L S O N A R O

A instalação de um telão de LED 
na Praia Vermelha, com projeção de 
vídeo na Lapa denunciando a atitu-
de genocida do governo durante 
a pandemia, marcou a campanha 
organizada pelo Sintufrj, em abril 
de 2021. O mote: “Vacina no braço, 
comida no prato e fora Bolsonaro!”. 

Um outdoor foi instalado em 
frente à Linha Vermelha, e em di-

VACINA NO BRAÇO, COMIDA NO 
PRATO E FORA BOLSONARO!

versos pontos dos campi da UFRJ 
foram colados cartazes, imitando 
os de supermercado (com o título 
“Bolsocaro”), mostrando a carestia 
de preços, como gás de cozinha, 
gasolina, carne e outros itens que 
aumentam o custo de vida.

As ações viralizaram nas redes 
sociais. Diante da repercussão da 
campanha, bolsonaristas telefona-

ram para o sindicato fazendo ame-
aças, inclusive prometendo ações 
terroristas, dizendo que iriam invadir 
e depredar a sede da entidade. 

“A intenção dos apoiadores do 
governo é intimidar o Sintufrj e ten-
tar impedir novas ações de denún-
cia contra Bolsonaro”, ressalta nota 
do sindicato. Afirmamos em alto e 
bom som: “não vão nos calar!”, dis-
se o Sintufrj em nota, ganhando o 
apoio de dezenas de entidades.

O Sintufrj foi presença ativa nas 
manifestações de ruas registrando 
imagens por meio de drones e com 
transmissão em tempo real de mo-
mentos do protesto.



10 |  SINTUFRJ SE REINVENTA NUM CENÁRIO DE DESAFIOS

R E F O R M A  A D M I N I S T R A T I V A

QUEM 
VOTAR 
NÃO 
VOLTA!

Uma Proposta de Emenda 
Constitucional encaminhada 
ao Congresso pelo governo 

Bolsonaro, a PEC 32, como ficou 
mais conhecida a ‘reforma admi-
nistrativa’, provocou mobilização 
sem precedentes dos servidores. A 
pressão que tinha como frase de 
advertência ‘Quem votar não volta’, 
numa alusão às eleições deste ano, 
foi vitoriosa, ao impedir que o pro-
jeto chegasse ao plenário. 

Essa PEC, uma demanda do 
mercado financeiro e do empresa-
riado, propõe o fim da estabilidade, 
a contratação temporária de servi-
dores ao invés de concurso público, 
reduz a jornada e salários em 25%. 
Enfim, é a privatização do serviço 
público e/ou a terceirização de ser-
viços, prejudicando, além dos ser-
vidores, os setores mais vulneráveis 
da população e também atingindo 
em cheio as universidades públicas 
e institutos federais.

Sintufrj esteve presente nas manifestações contra a ‘reforma’ em Brasília.
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E B S E R H

AEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Eb-
serh) voltou à agenda interna da UFRJ. A pers-
pectiva de adesão à empresa, cuja negociação foi 

autorizada pelo Conselho Universitário em polêmica de-
cisão no início de dezembro, encontrou forte oposição 
em setores da comunidade universitária. O movimento 
ganhou amplitude também entre docentes e estudantes. 
O DCE Mário Prata teve participação ativa. A coordena-
dora-geral do Sintufrj, Gerly Miceli, vocalizou a posição 
contrária do sindicato à Ebserh, manifestação reforça-
da pela representante da bancada técnico-administra-
tiva Joana de Angelis. “O caminho agora é intensificar a 
mobilização para defender os hospitais da universidade, 
que são patrimônio da UFRJ e da sociedade”, sustentou 
Gerly, que pede transparência.

NÃO À 
EBSERH

O viés assistencial dos 
hospitais administrados 
pela Ebserh afastou o 
caráter de hospitais-escola 
referenciados no ensino, na 
pesquisa e na extensão.

01. 02. 03.A perspectiva produtivista e 
gerencial estabelece metas 
de maximização de receitas 
muitas vezes contrariando as 
necessidades acadêmicas. 

O modelo de gestão fere 
diretamente a autonomia 
universitária.
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CONFRATERNIZAÇÕES 
REÚNEM MILHARES

As festas de confraternização de fim de ano do 
Sintufrj entraram para o calendário dos servi-
dores da universidade. O ambiente comparti-

lhado de solidariedade e companheirismo estimulado 
pela atmosfera de alegria e de esperanças renova-
das caracterizou esses encontros antes da pandemia 
em 2017 (custo de R$ 337.108,00), 2018 (custo de R$ 
502.326,00) e 2019 (custo de R$ 496.087,00).

C O N F R A T E R N I Z A Ç Õ E S

2017

2018

2019

2018

2019
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2020
O ano de 2020 deixou marcas profundas. A per-

da de vários colegas, técnicos, docentes e estudantes 
marcou o fim de um ano trágico. Nossa homenagem 
aos que se foram foi registrada no paredão do HUCFF. 
Um culto ecumênico com participação de familiares 
de falecidos fez parte de nossas ações de respeito e 
luto às vítimas da covid-19 na comunidade universitá-
ria. Custo da programação: R$ 83 mil.

2021
Em 2021, no contexto de restrições sanitárias e sem 

podermos aglomerar, o Sintufrj distribuiu 3.800 cestas 
natalinas, entregues nas casas dos sindicalizados que 
se inscreveram. Custo da iniciativa: R$ 1.102.400,00.

HOMENAGEM 
ÀS VÍTIMAS DA 
COVID

V Í T I M A S  D A  C O V I D - 1 9
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SOB A COVID-19, 
SOLIDARIEDADE É A PALAVRA DE ORDEM
Ações de solidariedade marcaram a Gestão Ressignificar 
durante a pandemia.

Outras ações: Entrega de cesta básica no CT e Morro da 
Providência

 Subsede do HU para recepcionar familiares de 
pacientes de covid-19

Entrega de máscaras no HU e na Maternidade 
Escola

Merenda Solidária – apoio ao MST

Arte de Ficar em Casa – live da prata da casa, 
com arrecadação destinada a quem se apresentava

A Ç Õ E S  S O L I D Á R I A S

A 
onda devastadora provoca-
da pela pandemia no campo 
social – consequência de 

um país violentamente desigual – 
se fez presente também no interior 
da UFRJ e levou a diretoria do Sin-
tufrj a decidir pela ajuda a setores 
vulneráveis da comunidade univer-
sitária, entre estudantes e terceiri-

O Sintufrj aderiu à Campanha 
“Todas as vidas importam – Vidas 
acima do lucro” da Fasubra Sindical, 
que gerou cerca de R$ 40.000 para 
aquisição de máscaras, cestas bási-
cas e aventais na UFRJ.

zados, e também de comunidades 
carentes, onde famílias foram afe-
tadas pela perda de empregos. 

Mais de 5 toneladas de alimen-
tos em cestas básicas, 5 mil más-
caras, insumos para produção de 
álcool em gel foram algumas das 
iniciativas encaminhadas pela dire-
ção do Sintufrj. 

Outra frente de apoio foi volta-
da para a infraestrutura de ações de 
combate ao coronavírus na UFRJ. 
Uma dessas ações de solidariedade 
envolveu a cessão da sala da Sub-
sede do HU para atender familiares 
de pacientes de covid-19.

Custo em torno de R$ 234.400,00
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APOIO FINANCEIRO PARA 
FORTALECER A UFRJ E 
SEUS TRABALHADORES

A P O I O  F I N A N C E I R O

AGestão Ressignificar consi-
dera que contribuir para levar 
mais dignidade aos trabalha-

dores no seu local de trabalho faz 
parte de suas ações. Esse foi o cri-
tério usado para investir na reforma 
dos banheiros e vestiários do sub-
solo do HUCFF e do almoxarifado. 

A mesma lógica vale quando cola-
bora para manter o funcionamento 
de setores da UFRJ que ajudam a 
salvar vidas. A garantia da qualida-
de no atendimento da população é 
nossa preocupação. IPPMG, Facul-
dade de Medicina, IFCS e o Instituto 
de Química estão na lista de nosso 

apoio financeiro. O Centro de Va-
cinação da UFRJ (CVA), vinculado à 
CPST, e a Câmara de Políticas Ra-
ciais, entre outros, estão incluídos 
na lista de nosso apoio.
 
Um investimento na ordem de 
R$ 388.000,00.

Conserto da câmara fria do CVA.

Obras no almoxarifado do HUCFF. 

Doações de máscaras e equipamentos para fisioterapia. 

Sala do serviço social da emergência.
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E D U C A Ç Ã O

AVANÇANDO NA FORMAÇÃO

Mais uma conquista dos trabalhadores da UFRJ na 
Gestão Ressignificar foi a implantação do curso pre-
paratório para o Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (Encceja). 

Quem marca a prova é o governo federal, e o alu-
no que alcançar a média cinco obterá o certificado de 
conclusão do ensino fundamental ou médio emitido 

PRÉ-ENCCEJA SINTUFRJ: 
Uma segunda chance

Mestrado e Doutorado 
Um dos pontos inovadores implantado pela Coor-

denação de Educação e Cultura do Sintufrj dentro do 
projeto Universidade dos Trabalhadores iniciado nesta 
Gestão Ressignificar foi a criação do preparatório para 
mestrado e doutorado para os técnicos-administrativos. 

pela Secretaria Estadual de Educação. 
O Pré-Encceja do Sintufrj faz parte do projeto 

Universidade para os Trabalhadores, e neste primeiro 
momento a iniciativa visou, principalmente, atender os 
servidores da UFRJ que foram ludibriados pela gestão 
anterior, sendo levados a acreditar que conseguiriam 
diploma sem precisar estudar.

A iniciativa foi recepcionada pela categoria e tem re-
sultado em êxito, com a aprovação de alunos em di-
ferentes cursos de doutorado e mestrado. Na foto, a 
professora de Metodologia e Pesquisa Caroline Reis 
com grupo de alunas.
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SINTUFRJ vai até você
A Gestão Ressignificar criou o Sintufrj Itinerante, 

que vem atendendo principalmente as unidades hos-
pitalares da UFRJ, como IPPMG, Maternidade Escola, 
Hesfa e Anna Nery. O serviço criado pela Gestão Res-
significar é um canal de aproximação ainda maior do 

C O N V Ê N I O S

CONVÊNIOS: 
PARCERIAS COM 
A CATEGORIA

A 
parceria do Sintufrj com a categoria foi funda-
mental para ampliar o leque de convênios ofe-
recidos pelo sindicato. Servidores indicavam 

opções de estabelecimentos na proximidade de suas 
casas, o que permitia comodidade e garantia de quali-
dade do serviço prestado. Hoje o Sintufrj tem convênio 
com 86 empresas, com promoções e descontos. No 
site da entidade, no link https://sintufrj.org.br/servicos/ 
convenios/, o sindicalizado encontra um catálogo com 
os convênios à disposição. Farmácias, escolas, cursos 
de línguas, pousadas, opções de turismo e lazer, planos 
de saúde entre outros estão relacionados.

sindicato com a base de sindicalizados, oferecen-
do atendimento personalizado ao servidor, sempre 
com a presença da direção da entidade para tirar dú-
vidas sobre ações jurídicas, por exemplo, e dar infor-
mações e esclarecimentos, além de encaminhar suas 
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G R Á F I C A

MAIS DE 1 MILHÃO DE IMPRESSOS 

Quando a gestão assumiu, encontrou um total de 
210 linhas telefônicas, ao custo de R$ 136.469. À medi-
da que foi cumprindo a fidelidade do contrato, foi pro-
videnciando o cancelamento das linhas consideradas 
excedentes e o custo caiu para R$ 47.803 mil.

Total de linhas 

2017

2020

Gastos com telefone

2017

2021 

 

210

34

136.469

32.493 

Gastos com Correios

2017

2021

R$ 107. 471

R$ 47.803

Faixas, cartazes, panfletos, banners, jornais – uma 
profusão de materiais necessários para o dia a dia 
da luta política – foram produzidos nesses anos 

de mandato do Ressignificar.

Gráfica Modernizada
Para potencializar a organização sindical, a Gestão 

Ressignificar adquiriu por R$ 67.335 uma máquina plot-
ter e uma impressora laser multifuncional em cores a 
um custo de R$ 52.390. Os equipamentos são capazes 
de produzir material com qualidade bem superior com 
mais autonomia e economia de recursos.

Cuidados com a Gestão
Veja a economia com os Correios e telefones móveis 
em valores anuais.
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S A Ú D E  F Í S I C A

ATIVIDADES FÍSICAS 
EM CASA

Desde abril de 2020, o proje-
to do Sintufrj Luta e Saúde 
esteve à disposição dos sin-

dicalizados pela Internet. A inicia-
tiva foi inovadora: os profissionais 
do Espaço Saúde puseram mãos à 
obra para oferecer um programa 
de exercícios para ser realizado em 
casa e driblar o isolamento imposto 
pela pandemia. 

As aulas virtuais seguiram até 
dezembro de 2021. Desde outu-
bro, algumas atividades presenciais 
foram sendo retomadas gradativa-
mente, com cuidado. 

 Atualmente é oferecida mus-
culação (às segundas e quartas-
-feiras, das 8h às 11h50, e terças, 
das 13h às 16h50) e pilates (às se-
gundas e quartas-feiras das 8h às 
11h50). Podem usufruir apenas 
quatro alunos por vez, que devem 
agendar horários.
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a AGU tenta atrasar a execução 
apresentando recursos sem base de 
sustentação somente para protelar 
o pagamento.

Jurídico no 
dia a dia da 
categoria
O atendimento do setor jurídi-

co trabalhista se deteve muito nas 
ações contra o corte dos adicionais 
ocupacionais, oriundos de uma po-
lítica da UFRJ contra seus trabalha-
dores. Mandados de segurança e 
recursos administrativos marcam o 
cotidiano desse setor.

Na área Cível, a relação entre 

advogado-sindicalizado entra no dia 
a dia do servidor, envolvendo, inclu-
sive, relações familiares.

Na pandemia
A pandemia disparou a adoção 

de mecanismos digitais no funcio-
namento do Departamento Jurídico 
do Sintufrj. WhatsApp, e-mail, tele-
conferências têm funcionado inten-
samente no atendimento de sindi-
calizados pela equipe de advogados 
do Sintufrj.

Eles contabilizam no período 
mais de dois mil atendimentos. Os 
sindicalizados também são assisti-
dos nos plantões itinerantes ofere-
cidos por meio da van do “Sintufrj.
vai até você”.

J U R Í D I C O

O O grande entrave na ques-
tão jurídica do Sintufrj, e que 
gera reclamações, é a mo-

rosidade no andamento dos proces-
sos. Sobre isso nenhuma gestão terá 
ingerência, pois o sistema judiciário 
no Brasil é absurdamente injusto.

Plano Bresser 
e atrasados 
dos 28%
Exemplo dessa injustiça é ter-

mos levado mais de 20 anos de 
luta para conquistarmos o direito 
de receber o que chamamos po-
pularmente de “atrasados” dessas 
duas ações judiciais. Mesmo assim, 

AVANÇOS E 
DESAFIOS
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F I N A N Ç A S

TRANSPARÊNCIA.
PROCESSOS SANGRAM 
FINANÇAS DO SINTUFRJ

Os valores são astronômicos: 
o custo total dos processos 
judiciais deixados pela ges-

tão anterior e perdidos na Justiça 
pelo Sintufrj alcança a cifra de quase 
7 milhões de reais. 

*Também se referem a ação individual de assédio moral e reintegração 

**Alguns processos têm ex-diretores do Sintufrj testemunhando contra a categoria

PROCESSOS TRABALHISTAS DE ANTES DE 2017

Custo total processo SINTESI-RJ

Custo total processo SINPRO-RJ 

Custo total Outros Processos 

Total pago SINTESI-RJ 

Total pago SINPRO-RJ 

Total pago outros processos*

Custo total dos Processos antes de 2017 

Total dos processos pagos 

Saldo a pagar aguardando liberação judicial**

R$ 2.278.638,00

R$ 1.835.880,00 

R$ 2.556.727,00 

R$ 2.278.638,00 

R$ 1.835.880,00 

R$ 1.132.476,00

R$ 6.711.245,00

R$ 5.538.769,00 

R$ 1.320.360,00

Desse montante, a Gestão Res-
significar já pagou R$ 5.350.885,00. 

Ainda se encontra em discussão 
na Justiça processos que podem re-
sultar em pagamento de mais de 1 
milhão e 300 mil reais. 

É assustador saber que a maior 
parte desse montante é relativo a  
processos de assédio moral contra 
trabalhadores do Sintufrj nos quais 
diretores são citados nominalmente.

CUSTO TOTAL DOS PROCESSOS TRABALHISTAS QUE A GESTÃO 

RESSIGNIFICAR ENCONTROU QUANDO ASSUMIU NO FINALZINHO 

DE 2017: R$ 6.711.245,00
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P O R T A L  D A  T R A N S P A R Ê N C I A

DEMOCRACIA RIMA 
COM TRANSPARÊNCIA

Um sindicato democrático tem 

que permitir a seus sindicaliza-

dos acesso a informações rela-

cionadas às finanças de sua entidade. Por 

isso criamos o Portal da Transparência.

Esse canal hospedado no site do 

Sintufrj assegura o máximo de informa-

ções à categoria.

Por meio dele, você pode aces-

sar os nossos balancetes e prestações 

de contas. 

O portal traz dados detalhados so-

bre as receitas e a movimentação finan-

ceira da entidade. 

Essas informações são necessárias 

para fortalecermos o Sintufrj, assegu-

rando ao conjunto dos sindicalizados o 

acompanhamento das prioridades na 

aplicação dos recursos do sindicato.

Juntos somos mais fortes!
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D I V E R S I D A D E

RESPEITO À 
DIVERSIDADE, AO 
MEIO AMBIENTE 
E COMBATE AO 
RACISMO

Na busca por um mundo melhor e mais justo, algumas agendas de luta 
se incorporam à jornada dos trabalhadores. A preservação ambiental 
que condena a exploração predatória dos interesses econômicos é 

uma delas. Na caminhada civilizatória desponta o combate ao racismo nes-
te país de maioria de negros e pardos. A igualdade de gênero, destacando o 
protagonismo das mulheres num país machista. A denúncia da homofobia, 
que criminaliza a orientação sexual. O respeito à integridade dos indígenas 
e o combate ao xenofobismo. O Sintufrj criou o Departamento de Raça e 
Gênero e apoia de forma ativa a política de cotas na UFRJ.
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F O R M A S

FORMAS: UNIDADE 
NA AÇÃO POLÍTICA

A solidariedade entre os di-
versos segmentos da co-
munidade universitária 

surgiu num novo patamar de or-
ganização quando a pandemia ga-
nhava força. Em maio de 2020 foi 
lançado, num ato virtual, o Formas 
(Fórum de Mobilização e Ação So-
lidária).  

Além de unificar as lutas po-

líticas, Sintufrj, Associação dos 
Docentes da UFRJ (Adufrj), Asso-
ciação de Pós-Graduandos (APG), 
Diretório Central dos Estudantes 
(DCE Mário Prata) e Associação 
dos Trabalhadores Terceirizados 
da UFRJ (Attufrj), que constituem o 
Formas, definiram como outro ob-
jetivo iniciativas de solidariedade, 
como doações aos mais atingidos 

durante as crises do coronavírus.  
Numa ação política voltada 

para a agenda interna, o Formas 
lançou manifesto condenando os 
cortes que atingiram a universi-
dade apresentado pela coordena-
dora do Sintufrj, Neuza Luzia, em 
sessão do Conselho Universitário. 
O fórum também criou uma publi-
cação divulgando suas ações.
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A P O S E N T A D O R I A

AGENDA POSITIVA 
PARA APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS

Mas do que um manifesto de inten-
ções, a Gestão Ressignificar traduz 
sua política para aposentados e 

pensionistas numa agenda positiva, no sen-
tido de envolvê-los nas lutas da categoria e 
potencializando atividades que atendam a 
seus interesses. Parte dessa agenda foi in-
terrompida por causa da pandemia do co-
ronavírus, e os encontros mensais ficaram 
suspensos. 

Palestras, confraternização e curso de 
apropriação digital que resultou da parce-
ria com o Laboratório de Informática para 
Educação (Lipe) são exemplos das ações 
que marcaram essa coordenação. 

A lógica das parcerias
O acesso dos servidores ao manancial de saberes e experi-

ências existentes na UFRJ é a ideia/força que move as diversas 
parcerias que o Sintufrj celebra com a universidade e que têm 
sido festejadas pelo seu êxito. A implantação do Exame Na-
cional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
(Encceja) é um dos exemplos. As aulas de segunda a sexta-feira 
são ministradas por extensionistas da universidade. Outra par-
ceria importante é com o Nides, órgão do Centro de Tecnolo-
gia (CT), que abre os caminhos digitais para os aposentados. Há 
parcerias também com o HUCFF, Coppe e CVA.



26 |  SINTUFRJ SE REINVENTA NUM CENÁRIO DE DESAFIOS

C O M U N I C A Ç Ã O

COMUNICAÇÃO 
NA ERA DIGITAL

As restrições sanitárias aceleraram os processos 
digitais. E a área de comunicação foi uma das 
mais sensíveis. Na pandemia, o Sintufrj decidiu 

reforçar a presença de sua mídia nas plataformas vir-
tuais. 

Criamos um veículo exclusivamente virtual: o bo-
letim Dia a Dia Sintufrj, que tem como slogan “Tudo 
que interessa de segunda a sexta”. Política, serviços, in-
formações úteis para os trabalhadores formam o con-
teúdo da publicação.

Além do site www.sintufrj.org.br, que tem batido 
no período recordes de acesso, potencializamos a pre-
sença nos aplicativos de mensagem, no YouTube, Fa-
cebook, Twitter e Instagram.

Uma das principais apostas desse novo momento 
da comunicação do Sintufrj tem sido na lista de trans-
missão do WhatsApp. São mensagens diárias enviadas 
a milhares de servidores. O procedimento, recente-
mente, foi estendido ao Telegram. 

Facebook

Site

Twitter

YouTube






