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A RETOMADA
A dupla Bolsonaro/Paulo 
Guedes (ministro da Eco-
nomia) divulgou na quinta-
-feira, 13, a intenção de con-
ceder reajuste salarial de 
5% para todos os servidores 
públicos federais a partir 
do mês de julho. Correndo 
atrás da reeleição, o gover-
no espera aplacar com esse 
percentual insignifi cante 
a insatisfação da massa do 
funcionalismo que caminha 
para uma greve unifi cada. 
Mas ainda não há nada 
confi rmado ofi cialmente. 

Os 5% não representam 
um terço do que as enti-
dades solicitam como mí-
nimo, que são os 19,99%, 
que cobre apenas a infl a-
ção dos últimos três anos.

Para o dirigente da Fasu-
bra, João Paulo Ribeiro, essa 
ação do governo é eleitoreira e 
pode ser apenas um blefe. Ele 
afirma que é preciso esperar 
que seja oficial. Além disso, o 
dirigente avalia que é neces-
sário, se houver realmente o 
reajuste linear, saber em que 
bases ele está sendo feito. 
Sendo assim, os servidores 
devem continuar a pressão 
para instalação da mesa de 
negociação entre o governo e 
o Fonasefe (Fórum das En-
tidades Nacionais dos Ser-
vidores Públicos Federais). 

Na quarta-feira, 13 de 
abril, assembleia convo-
cada pelo Sintufrj decidiu 
aderir ao calendário de lu-
tas da Fasubra e realizar, 
na quinta-feira 28 de abril, 

assembleia-ato na UFRJ

PRECAUÇÃO 
“Vamos esperar o comu-

nicado ofi cial sair no Diário 
Oficial para depois avaliar-
mos. Quais são as bases 
dessa ação eleitoreira? O go-
verno vai dar 5% linear para 
todos ou só para os ativos? 
E os aposentados e os pen-
sionistas? Não sabemos de 
nada. Para nós, é um blefe. 
É mais uma fake news. En-
tão é aguardar e continuar 
a pressão para que tenha 
mesa de negociação efeti-
va”, recomenda João Paulo. 

Na avaliação das entida-
des que compõem o Fona-
sefe, entre elas a Fasubra 
Sindical, o governo não só 

Governo acena com reajuste insignificante para aplacar insatisfação do funcionalismo 

SERVIDORES DAS UFRJ votam pela realização de uma assembleia-ato no dia  de abril como evento da campanha salarial

desrespeita o conjunto dos 
servidores ao divulgar uma 
decisão unilateral, como o 
índice é insufi ciente. “Os 5% 
não representam um terço 
do que as entidades solici-
tam como mínimo, que são 
os 19,99%, que cobre apenas 
a infl ação dos últimos três 
anos”, afi rma a Fasubra 
em sua página na internet.

AUMENTAR A PRESSÃO
Independente de anún-

cios ofi ciosos do governo, o 
Fonasefe decidiu, em reu-
nião na quinta-feira, 14, 
manter a agenda de mobi-
lizações neste mês de abril 
e continuar a construção 
da greve unifi cada dos ser-
vidores públicos federais. 

Ofício ao Ministério da Eco-
nomia será encaminhado 
solicitando informações 
sobre o que foi anunciado 
na imprensa e  abertu-
ra de negociação de fato.

Nas próximas duas se-

 Aderir ao calendário de Jornada de Lutas proposto pela 
Fasubra;  

 Encaminhar orientação à Fasubra para que esta con-
voque, o mais rápido possível, uma plenária nacio-
nal para discutir uma data para deflagração de greve; e 

 Realizar uma assembleia-ato do Sintufrj no dia 28 de 
abril, data apontada pela Federação para realização de pa-
ralisação (onde for possível), em defesa da recomposição 
salarial de 19,99%. Nesta assembleia a categoria construi-
rá a pauta de reivindicações interna para levar à Reitoria. 

BALÃO DE ENSAIO DE 5%
Foto: Renan Silva

manas a vigília em frente 
ao Ministério da Economia 
será reforçada, de terça a 
quinta, das 11h às 13h. Nova 
Jornada de Lutas acontece-
rá de 25 a 29 de abril, com 
paralisação nacional dia 28.

VEJA CALENDÁRIO APROVADO NA 
ASSEMBLEIA DO SINTUFRJ
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Cuidadores: resolução se mantém 

JOANA DE ANGELIS. No Conselho Universitário de quinta-feira (), cobranças incisivas à Reitoria

DESCASO QUESTIONADO
“Eu hoje quero falar como 
representante dos técnicos-
-administrativos, em nome 
toda a categoria e como 
coordenadora do GT IN 
65 (Instrução Normativa 
65) que elaborou a resolu-
ção do trabalho externo. 
Manifesto aqui minha in-
dignação pela não efeti-
vação do compromisso as-
sumido pela Reitoria em 
diversas sessões de que a 
proposta de regulamen-
tação do trabalho externo 
seria pautada neste con-
selho”, disse a conselhei-
ra representante técnico-
-administrativa Joana de 
Angelis, coordenadora do 
Sintufrj, na sessão do Con-
selho Universitário desta 
quinta-feira, 14 de abril.

A proposta de Regu-
lamentação do Trabalho 
Externo, alternativa ao 
programa de gestão do 
governo (IN 65), foi en-
tregue pelo GT à Reitoria 
em outubro do ano pas-
sado, e desde então há o 
compromisso da Reitoria, 
até agora sem cumpri-
mento, de pautar o tema. 

“Para nossa categoria, 
passa como descaso com 
uma demanda tão impor-
tante para todos os traba-
lhadores da universidade”, 
apontou Joana, lembrando 
que a proposta abre novas 
alternativas de organi-
zação do trabalho e será 
benéfi ca para todos, traba-
lhadores e Universidade.

PROBLEMAS
Joana apontou também 

as difi culdades que o re-
torno ao trabalho presen-

Na sessão do Consuni, 
Joana de Angelis alertou  
que ainda vige a Reso-
lução da Parentalidade 
(Resolução 09/2021), que 
fl exibiliza atividades de 
ensino e trabalho remoto 
emergencial, em caráter 
excepcional e temporário, 
para servidores e estudan-
tes que exercem o papel de 
cuidadores de crianças e 
pessoas idosas ou com defi -
ciência ou transtorno men-
tal (em qualquer idade).

Como houve a reade-
quação à realidade presen-
cial de resoluções (07/2020 e 

cial evidenciou e que terão 
de ser superadas, como 
a questão da segurança: 
“Tivemos trabalhadores 
técnico-administrativos 
assaltados à mão armada 
saindo de sua jornada na 
Faculdade Nacional de 
Direito”. Além disso, “há 
uma série de problemas 
de infraestrutura em lo-
cais em que não há como 
ter todos trabalhando ao 
mesmo tempo”, informou.

De acordo com a con-
selheira, “pôr em pauta 
neste Conselho o trabalho 
externo é fundamental 
para todos nós. Há uma 
demanda concreta de que 
a gente reorganize nos-
so trabalho para que se 
mantenha a mesma qua-
lidade com que sempre o 
realizamos. Eu solicito 
aqui que se cumpra o com-
promisso assumido e que 
a Reitoria traga o resul-
tado do trabalho externo 
à pauta deste conselho”.

O vice-reitor Carlos 
Frederico Leão Rocha re-
conheceu a demora em 
pautar a questão do tra-
balho externo, garantindo 
não ser descaso e que pre-
tende encaminhar o tema, 
dialogando com as repre-
sentações envolvidas. Ele 
explicou que a Reitoria 
está tratando com aten-
ção a resolução e que hou-
ve uma análise da Procu-
radoria que foi enviada à 
Pró-Reitoria de Pessoal.

Joana solicitou prazos, 
diante da enorme expectati-
va da categoria sobre o tema, 
o qual abre alternativas à 
reorganização do trabalho.

, 

Representante TAE cobra Resolução do Trabalho Externo e vigência da Resolução da Parentalidade

15/2021) que diziam respeito 
ao trabalho na pandemia, as-
sim deverá ocorrer com a re-
solução sobre os cuidadores. 

“Isso ainda não acon-
teceu, e entendemos que a 
Resolução 09, uma vez que 
não foi alterada, está em 
vigor”, disse Joana, pedin-
do que isso seja conside-
rado por todos os gestores 
e chefi as de forma que os 
trabalhadores possam ter 
seus direitos respeitados, 
conforme garantido pela Re-
solução da Parentalidade.

Ela reiterou o pedido 
para que gestores e chefi as 

tenham a clareza de que a 
Resolução 09, que não foi 
revogada ou alterada, con-
tinua em vigor, e pediu a 
formalização deste enten-
dimento. “É importante fi -
car bem claro numa relação 
formal da Reitoria com uni-
dades e chefi as”, alertou.

“Perfeitamente”, res-
pondeu o vice-reitor, reite-
rando o convite para reu-
nião com as representações 
dos técnicos-administrati-
vos para discutir a Resolu-
ção do Trabalho Externo e 
estabelecer, a partir daí, um 
prazo para ir ao Consuni.
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FUNDÃO: ÔNIBUS LOTADOS E FILAS NOS BANDEJÕES
Nesta primeira semana de re-
torno presencial na UFRJ, o 
dia a dia de servidores e estu-
dantes teve problemas. Enor-
mes filas se formaram nos 
restaurantes universitários e 
os ônibus internos circularam 
lotados. O Sintufrj recebeu 
reclamações da categoria. 

Na quarta-feira, 13, o 
prefeito da UFRJ, Marcos 
Maldonado, circulou pela 
Cidade Universitária para 
verificar os problemas. Ape-
sar de as equipes da Prefei-
tura Universitária terem 
passado a limpo a infraes-
trutura dos campi, a segu-
rança e o transporte, não foi 
possível evitar os transtornos.  

EXPLICAÇÕES
De acordo com o prefei-

to, é natural que haja maior 

Foto: Renan Silva

UFRJ PÓS-PANDEMIA

procura dos ônibus internos, 
principalmente nos horários 
de pico – pela manhã, na hora 
do almoço e no fim da tarde – 
com a universidade voltando 
ao seu ritmo normal, mesmo 
com a redução-para oito minu-
tos dos intervalos entre eles.    

Maldonado iniciou seu 
tour pelo campus às 14h 
e, por telefone e whatsapp, 
conversou com a redação do 
Jornal do Sintufrj. “Esses dois 
[ônibus] internos [apontou 
para a foto] estão vazios. Mas 
é lógico que no horário de 
pico estarão lotados”, previu. 

O prefeito também abor-
dou um motorista da linha 
485 — uma empresa de ôni-
bus que atende a comunida-
de universitária e sempre foi 
muito criticada por atrasos 
e superlotação. “Estou com 

o rodoviário Dimitrius e ele 
confi rmou que o 485 está 
circulando de 15 em 15 mi-
nutos e de 10 em 10 minu-
tos na hora do rush”, disse.  

Segundo o prefeito, os pro-
fissionais da Prefeitura estão 
trabalhando para atender a 
comunidade universitária da 
melhor forma possível. “Es-
tou aqui, na Faculdade de Le-
tras, e o ônibus interno está 
vazio agora. Mas, pela ma-
nhã, teremos aquele horário 
de pico. Isso é o Rio de Janei-
ro. O mesmo acontece com os 
coletivos que param no BRT 
e os trens também. Nem se 
os intervalos entre os ônibus 
internos fossem de cinco mi-
nutos deixariam de circular 
lotados nas horas de maior 
demanda”, disse Maldonado. 

Sobre os ônibus intermu-

nicipais, o prefeito informou 
que solicitou às secretarias 
municipal e estadual de 

Quanto às filas quilo-
métricas nos bandejões de 
estudantes e servidores, 
o Sistema Integrado de 
Alimentação da Superin-
tendência Geral de Gestão 
informou  que está con-
cluindo a implementação 
do programa de controle 
de acesso desenvolvido 
pela TIC/UFRJ, com um 
sistema de agendamento 
para as refeições na uni-
dade CT, que irá contribuir 

Transporte o aumento de ofer-
ta de ônibus de todas as linhas 
que circulam no  Fundão. 

para a redução das filas.
Na quarta-feira, na 

hora do almoço, a cena 
que se via pelos corredo-
res do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS) era de 
estudantes com marmi-
tas sentados pelo chão.

O preço da refeição 
para servidores (em agos-
to de 2019 era de R$ 8,75 
e passou para R$ 14) au-
mentou cerca de 75%, 
muito acima da inflação. 

Bandejões lotados 
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HORA DE DECISÃO
Nesta segunda, terça e quarta-feira (18, 19 e 20 de abril) acontece o primei-
ro turno das eleições do Sintufrj. Durante as úl� mas 5 semanas, as chapas 
apresentaram suas propostas, percorreram as unidades e debateram com a 
categoria. Agora é a vez dos trabalhadores e trabalhadoras fazerem valer sua 
vontade, fortalecendo o sindicato e a luta em defesa dos nossos direitos!

Votação em urna eletrônica
- A votação, pela primeira vez na história do Sintufrj, será realizada em urna eletrônica, com o mesmo sistema usado 
nas eleições organizadas pelo TSE.
- Você vai votar duas vezes: para a direção do sindicato e para o conselho fi scal, elegendo os e as representantes para 
o mandato do triênio 2022/2025.
- Para votar, é só digitar no teclado o número de iden� fi cação da chapa escolhida e apertar a tecla verde (confi rma).
- É obrigatória a iden� fi cação do (a) eleitor (a) no momento da votação, mediante a apresentação de documento 
ofi cial com foto.

Três chapas concorrem: 
Chapa 10, Alterna� va de Combate
Chapa 20, Sintufrj de Luta Pra Categoria
Chapa 85, Ressignifi car

Datas
1º turno - 18, 19 e 20 de abril 
Apuração do 1º turno - 20 de abril, 21 h
2º turno 
- Havendo necessidade, o segundo turno ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de maio 
Apuração do 2º turno - 12 de maio, 21 h
- Caso uma das chapas receba cinquenta por cento mais um dos votos válidos no primeiro turno, será declarada 
vencedora, sem necessidade de segundo turno. 
Posse da diretoria eleita - 25 de maio de 2022 

Onde votar
- São 54 pontos de votação com urna eletrônica espalhados pela UFRJ. Além disso, existem 17 seções designadas 
pela Comissão Eleitoral para a coleta de votos em separado – Confi ra na lista de seções do encarte.
- O horário será das 9h às 17h, exceto nas seções instaladas em unidades de funcionamento ininterrupto, onde a 
votação ocorrerá das 7h às 20h; e unidades de funcionamento noturno, onde ocorrerá das 9h às 20h. 
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Seção Voto 
Separado

Nome Cód 
TRE 

Unidades Local Horário

1 ADM 1 101 Reitoria, DGDI / Gabinete do Reitor / Procuradoria Geral / 
Secretaria dos Órgãos Colegiados / Auditoria Interna / Coorde-
nação de Rel. Inst. (CORIN) / Ouvidoria da UFRJ / Sup. Tecno-
logia da Informação e Comunicação / DGDI

Hall da Reitoria 9h - 17h Sim

2 ADM 2 102 PR-2 / Gabinete da PR2 / Agência UFRJ de Inovação / Sup. 
Geral para Graduados e Pesquisa / Divisão de Ensino da Pós-
-Graduação / Divisão de Pesquisa / Divisão de Divulgação e 
Intercâmbio / Divisão de Acompanhamento Financeiro / Div. de 
Coordenação, Execução e Pesquisa

Parque Tecnológico
Prédio CEGN    

9h - 17h

3 ADM 3 103 PR-1 e PR-7 / Assessoria Especial de Políticas Estudantis / 
Gabinete da PR1 / Gabinete da PR-7 / Sup. Geral de Graduação 
e Corpo Discente
Divisão de Ensino / Divisão de Diplomas / Divisão de Assistên-
cia ao Estudante / Divisão de Integração Acadêmica / Coordena-
ção de Acesso aos Cursos de Graduação / Sup. Geral de Gradua-
ção e Corpo Discente / CEG
DRE

Hall do CCMN 9h - 17h Sim

4 ADM 4 104 Seção de Processos de Capacitação / Seção de Avaliação de 
Desempenho
Subcoordenação de Formação Profissional / Sup. Geral de Ad-
ministração e Finanças / Sup. Geral de Planejamento e Desen-
volvimento / Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão / Divisão de 
Gestão Orçamentária / Divisão de Gestão Patrimonial / Divisão 
Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança / Gabinete da PR-6 / Central de 
Atendimento de Pessoal PR-4 / Protocolo da PR-4 / Gabinete da 
PR-3

Galpão Parque Tecnológico 9h - 17h Sim

5 ADM 5 105 Alojamento Estudantil / Divisão de Residências Estudantis / 
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

Alojamento 9h - 17h

6 ADM 6 106 PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva / Gabinete da 
PR-5
Superintendência Geral de Extensão / Divisão de Atividades 
Gerenciais
Divisão de Cultura / Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação / Divisão de Eventos/SG-5 / IESC / Co-
missão Permanente de Pessoal Docente / Divisão de Saúde do 
Estudante – PR7

DIUC 9h - 17h

7 ADM 7 107 CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador

CPST 9h - 17h

8 ADM 8 108 Prefeitura Universitária e ETU / Gabinete / Escritório Técnico da 
Universidade / Coordenação Técnica de Obras / Coordenação de 
Projetos / Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados / 
Coordenação de Planejamento e Controle / Divisão de Ativida-
des Gerenciais / Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa / Assessoria de RH / Assessoria de 
Projetos / Coordenação de Planejamento e Administração / Coor-
denação de Empreendimentos Estratégicos / Divisão de Tráfego 
Urbano / Coordenação de Infraestrutura Urbana / Coordenação 
de Operações Urbanas e Ambiente / Coordenação de Segurança 
- DISEG

Prefeitura  8h - 17h

9 ADM 9 109 Sub-Prefeitura dos Campi Externos / Prefeitura Universitária 
Coord. Praia Vermelha / Prefeitura Universitária Coord. Centro

Prefeitura PV 8h - 17h Sim

10 CCMN 1 201 Decania do CCMN / NIDES Hall do CCMN 9h - 17h

11 CCMN 2 202 Inst. de Matemática Inst. de Matemática 8h - 17h

12 CCMN 3 203 Instituto de Física / Instituto de Química Hall do bloco A do CT 8h - 17h

SAIBA ONDE VOTAR
As seções assinaladas com SIM receberão também votos em separado.
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13 CCMN 4 204 Inst. de Geociências Inst. de Geociências 8h - 17h

14 CCMN 5 205 NCE  / Instituto de Computação NCE 9h - 17h

15 CCMN 6 206 Valongo Valongo 10h - 17h

16 CCMN 7 207 LADETEC LADETEC 9h - 17h

17 CLA 1 301 Decania do CLA / Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Hall da Reitoria 9h - 17h

18 CLA 3 302 Escola de Música Sede do Passeio 9h - 19h

19 CLA 4 303 Faculdade de Letras / IPPUR / EBA Faculdade de Letras 9h - 19h Sim

20 CFCH 1 401 CFCH e NEPP-DH / Decania do CFCH / NEPP-DH / NUBEA - 
Núcleo de Bioética e Ética Aplicada / Editora UFRJ

Decania do CFCH 9h - 17h

21 CFCH 2 402 IFCS / IH Hall do IFCS/IH 8h - 19h Sim

22 CFCH 3 403 Inst Psicologia Instituto de de Psicologia 9h - 17h

23 CFCH 4 404 Faculdade de Educação / NRTV / Escola de Comunicação Escola de Comunicação 9h - 19h

24 CFCH 5 405 Escola de Serviço Social Esc. de Serviço Social 9h - 19h

25 CFCH 6 406 Colégo de Aplicação Colégio de Aplicação 8h - 17h Sim

26 CCJE 1 501 CCJE, IE, FACC e SiBi / Decania do CCJE / Instituto de Econo-
mia / FACC / IRID / SiBi

Inst. de Economia 8h - 19h

27 CCJE 2 502 Faculdade de Direito Faculdade de Direito 8h - 19h

28 CCJE 3 503 COPPEAD COPPEAD 9h - 17h

29 CCS 1 601 Decania do CCS / Instituto de Nutrição / CENABIO Bloco K do CCS 9h - 17h

30 CCS 2 602 Instituto de Bioquímica Médica / Instituto de Ciências Biomé-
dicas / Instituto de Microbiologia / Inst. de Biofísica Carlos 
Chagas Filho / Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

Entre os Blocos G e H do CCS 9h - 17h Sim

31 CCS 3 603 Instituto de Biologia / Faculdade de Farmácia / NUTES Bloco A do CCS 8h - 19h

32 CCS 4 604 Fac. de Odontologia Fac. de Odontologia 9h - 17h

33 CCS 5 605 Esc. de Enfermagem Esc. de Enfermagem 8h - 17h

34 CCS 6 606 Inst. de Ginecologia Inst. de Ginecologia 9h - 16h Sim

35 CCS 7 607 Inst. de Neurologia Inst. de Neurologia 7h - 20h

36 CCS 8 608 Instituto de Psiquiatria - IPUB Instituto de Psiquiatria - IPUB 7h - 20h

37 CCS 9 609 IPPMG / Escola de Educação Infantil IPPMG 7h - 20h Sim

38 CCS 10 610 HESFA HESFA 7h - 17h

39 CCS 11 611 EEFD EEFD 8h - 19h

40 CCS 12 612 Maternidade Escola Maternidade Escola 7h - 20h Sim

41 CCS 13 613 Faculdade de Fisioterapia / Faculdade de Medicina / Instituto do 
Coração / Instituto de Doenças do Tórax

Subsolo do HU 7h - 20h Sim

42 CCS 14 614 HUCFF - Divisão de Enfermagem Subsolo do HU 7h - 20h

43 CCS 15 615 Coordenação de Atividades Educacionais / Coordenação de Pro-
cessamento de Dados / Divisão de Apoio Assistencial / Divisão 
de Saúde da Comunidade / Divisão Recursos Humanos / Divisão 
de Atividades Gerenciais / Divisão de Engenharia / Divisão de 
Finanças

Subsolo do HU 7h - 20h

44 CCS 16 616 HUCFF - Divisão Médica Subsolo do HU 7h - 20h

45 MACAÉ 1 701 Subprefeitura do Campus / Direção Geral do Campus / Setor de 
Pessoal / Setor de Administração / CEG

Macaé - Pólo 9h - 17h Sim

46 MACAÉ 2 702 NUPEM Macaé - NUPEM 9h - 17h

47 CT 1 801 Decania / Escola Politécnica / NIDES Hall do bloco A do CT 9h - 17h

48 CT 2 802 Escola de Química Bloco E do CT 9h - 19h Sim

49 CT 3 803 COPPE / IMA Bloco G do CT 9h - 17h

50 FCC 1 901 Fórum / CBAE / Editora Sede FCC – Palácio Universitário 9h - 17h

51 FCC 2 902 Museu Nacional Administração do Museu 9h - 17h Sim

52 FCC 3 903 Casa da Ciência Casa da Ciência 9h - 17h

53 CAXIAS 1001 Campus de Duque de Caxias / Setores Pessoal e Administração Duque de Caxias 9h - 17h Sim

54 APOSENTA-
DOS

1101 Aposentados Espaço Cultural 9h - 17h Sim

Seção Voto 
Separado

Nome Cód 
TRE 

Unidades Local Horário
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