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A manhã de primavera no Aterro foi cenário para que a 
atmosfera de luta e esperança fosse recriada na celebração do 
1º de Maio pelos trabalhadores. Por causa da pandemia, há 
dois anos a data viveu em silêncio. 

• O trabalho fora do local habitual funcionou muito bem durante a pandemia.
• Está mais do que na hora de a universidade aprovar uma norma� zação própria 
que atenda às especifi cidades do trabalho do técnico-administra� vo em educação.
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Sob sol forte de um dia 
luminoso de maio, traba-
lhadores e trabalhadoras 
de diversas categorias 
de empresas públicas e 
privadas, prestadores 
de serviços à socieda-
de, como os servidores 
federal, estadual e mu-
nicipal, terceirizados e 
empregados domésticos 
ocuparam, desde as 9h, 
um dos cartões-postais 
mais bonitos do Rio de 
Janeiro, o Aterro do Fla-
mengo, e realizaram a 
primeira manifestação 
de rua no dia 1º de Maio, 
depois de dois anos de 
confi namento em con-
sequência da covid-19.

Foi um ato político-
-cultural organizado pela 
CUT e demais centrais 
sindicais, movimen-
tos, como os Sem Terra 
(MST) e organizações po-
pulares. O evento reuniu 
expressivas lideranças 
sindicais, parlamentares 
e candidatos da cidade 
às próximas eleições do 
campo da esquerda, como 
o vereador Lindberg Fa-
rias (PT), a deputada 
Jandira Feghali (PCdoB) 
e Marcelo Freixo (PSB), 
que disputa o governo do 
Rio numa coligação de 
partidos progressistas.

O presidente da CUT-
-RJ, Sandro Cezar, lem-
brou que o "Brasil é um 

DESAFIOS. Gerly Miceli, do Sintufrj (acima, à esquerda), disse que a tarefa é eleger candidatos progressistas presentes no ato. 

DESO

1º DE MAIO DE 
REENCONTRO DA CLA

dos maiores produtores 
de alimentos do mun-
do, mas parte da popu-
lação brasileira passa 
fome, uma situação que 
se agrava cada vez mais 
no governo Bolsonaro".

Os discursos do alto 
do carro de som desta-
cavam a situação caóti-
ca em que se encontra 
o país desde que Jair 
Bolsonaro foi empossa-
do presidente da Repú-

blica. Hoje, o Brasil é o 
retrato mundial de uma 
nação em decadência, 
com 12% do seu povo 
desempregado, infl ação 
desenfreada, custo de 
vida a cada dia mais im-
possível de ser enfren-
tado pela maioria dos 
assalariados. A metade 
da população trabalha 
por menos de um salário 
mínimo mensal e sem 
nenhum direito traba-

lhista. Saúde e Educa-
ção públicas sucateadas.

Os manifestantes tam-
bém denunciaram traba-
lho análogo à escravidão, 
como ainda ocorre com as 
empregadas domésticas. 
Petroleiros chamaram a 
atenção, mais uma vez 
publicamente, para o des-
monte da Petrobras pelo 
governo. Entre os home-
nageados estavam os tra-
balhadores da Fiocruz. 

Lula presidente! 
e Fora Bolsonaro! 
eram as palavras 
mais lidas em 
todos os materiais, 
e também ditas 
nas frases que 
pontuavam os 
discursos das 
lideranças sindicais 
e dos políticos
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A mobilização do 
Sintufrj para esse 1º de 
Maio especial começou 
há mais de uma semana. 
Centenas dos famosos 
cartazes (material que 
sempre faz muito su-
cesso nas manifestações 
contra o governo Bolso-
naro) foram confecciona-
dos e distribuídos no ato. 

Bem cedo, a tenda do 
Sindicato estava monta-
da, sinalizada pela ban-
deira azul e branca dos 
técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ.

Na tenda, o acolhimen-
to à categoria e demais 
companheiras e com-
panheiros incluía água 
geladinha, abraços fra-
ternos e uma cadeirinha 
para um descanso rápido.  

PANFLETO ELETRÔNICO
O caminhão de led 

do Sintufrj repetiu o su-
cesso das vezes anterio-
res. Depois de circular 
por pontos estratégicos 
do Rio de Janeiro, o te-
lão móvel denunciando 
o desemprego, a alta dos 
preços, o descaso com a 
saúde pública, entre ou-OLAÇÃO e criatividade na crítica deram colorido ao 1º de Maio

TELÃO móvel e bolsas denunciando a carestia

2022 MARCA O 
ASSE TRABALHADORA 

BRASIL

Sintufrj presente! 

tros crimes cometidos por 
Bolsonaro e sua equipe 
econômica contra as traba-
lhadoras e trabalhadores 
fi cou estacionado no Aterro 
do Flamengo. As projeções 
eram fi lmadas e fotogra-
fadas pelos presentes, ga-
rantindo a efi ciência da 
denuncia contra as maze-
las do governo do genocida.    

BOLSAS-PANFLETO
“Panfl eto” especial. 

Muito disputadas foram 
as bolsas de tecido recicla-
do, práticas e dando o re-
cado certo nas ruas: de um 
lado, “Bolsonaro é respon-
sável pela carestia, pela 
fome e pelo desemprego”; 
do outro, “Tá tudo caro! 
A culpa é do Bolsonaro!”  

Fotos: Renan Silva
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18 DE MAIO: PARALISAÇÃO 
E ASSEMBLEIAS SIMULTÂNEAS

TRABALHO EXTERNO TEM QUE SER COBRADO

Paralisação no dia 18 de 
maio com realização de as-
sembleias simultâneas nos 
campi do Fundão, Praia 
Vermelha e Macaé foi de-
cidida pela categoria pre-
sente à assembleia-ato no 
salão nobre do IFCS (Insti-
tuto de Filosofia e Ciências 
Sociais), em 28 de abril. 

Com essa agenda, tem 
início uma nova etapa 
da luta pela recomposi-
ção emergencial salarial 
de 19,99%, que inclui a 
construção de uma gre-
ve, além de mobilização 
para o enfrentamento da 
pauta interna na UFRJ.

Os técnicos-adminis-
trativos também decidi-
ram pela criação de uma 
comissão com participação 
da atual direção do Sin-
tufrj e dos eleitos para a 
nova gestão, e de servido-
res da base da categoria. 

Joana de Angelis, da 
bancada de técnicos no 
Consuni, tem cobrado com 
insistência a inclusão, na 
pauta do colegiado, do de-
bate acerca do trabalho 
externo. Ela coordenou o 
GT (grupo de trabalho) que 
discutiu a IN-65 (Instrução 
Normativa nº 65) que rejei-
tou o programa de gestão do 
governo Bolsonaro. Foi esse 
GT que elaborou a propos-
ta de resolução que regula-

Objetivo: definir priorida-
des da pauta interna a ser 
negociada com a Reitoria. 

A comissão deverá pôr 
em discussão nas reuniões 
por local de trabalho os 
pontos da campanha sala-
rial unificada e as questões 
internas da universidade. 

O fortalecimento pelo #fo-
rabolsonaro continuará 
como agenda constante.

LUTA SALARIAL E INTERNA
A luta salarial foi o foco 

da assembleia-ato, que foi 
marcada pelo  consenso en-
tre as forças que atuam no 

movimento dos trabalha-
dores na universidade. A 
mesa que conduziu a reu-
nião foi formada pelos co-
ordenadores atuais do Sin-
tufrj Neuza Luzia e Jessé 
Mendes, pelo coordenador 
da diretoria que assume em 
25 de maio, Esteban Cres-

cente, e pela representante 
da Fasubra, Val Ribeiro. 

Em relação à pauta 
interna, foram listados 
a resistência à adesão à 
Ebserh, ponto eletrônico, 
implantação do trabalho 
externo,  condições ade-
quadas para o retorno 
em segurança e melhoria 
das condições de infraes-
trutura da universidade.

Unidade
A primeira assembleia 

geral dos servidores da 
UFRJ após a eleição da 
nova direção transcorreu 
num clima de unidade, 
visando o fortalecimento-
da luta do funcionalismo 
pela recomposição sala-
rial e com vistas à greve, 
a mobilização da base  
nos seus locais de traba-
lho e ao avanço da cam-
panha Fora Bolsonaro!

menta o trabalho externo 
na universidade – desde 
outubro do ano passado 
encaminhado à Reitoria.

“O trabalho fora do local 
habitual funcionou muito 
bem durante a pandemia”, 
explica Joana. “A resolução 
sobre o trabalho externo 
vem regulamentar uma si-
tuação que já existe de fato 
na universidade em situa-
ções bem definidas para que 
ele se realize”, esclarece.

“A resolução estabelece 
que as autorizações para 
o trabalho fora da sede de-
vem seguir critérios nor-
matizados pelo Conselho 
Universitário à luz da le-
gislação vigente na UFRJ, 
que exige, entre outros 
pontos, autorização da che-
fia imediata”, disse Joana.

Ela sustenta que a uni-
versidade já rejeitou o pro-
grama de gestão da IN-65: 
“Está mais do que na hora 

de a universidade aprovar 
uma normatização própria 
que atenda às especificida-
des do trabalho do técnico-
-administrativo em educa-
ção. A proposta elaborada 
pelo GT leva em considera-
ção essa natureza específica, 
não entra em conflito com 
nenhuma legislação e está 
mais do que amparada pela 
autonomia universitária”.

Fotos: Renan Silva

DIÁLOGO. Consenso na assembleia confere fôlego à campanha por recomposição emergencial

JOANA. Consuni tem que 
apreciar resolução
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