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ASSEMBLEIA SIMULTÂNEA DÁ
FÔLEGO
À
CAMPANHA
SALARIAL
Às 10h de quarta-feira, 18 de maio: no
Fundão, Praia Vermelha e Macaé

Além da reposição salarial emergencial, a pauta inclui
agenda interna. Reuniões em locais de trabalho intensiﬁcam
mobilização para paralisação. Conﬁra nas páginas internas
Fotos: Renan

Consuni
em teto
alternativo
Depois de mais de dois anos, o
Conselho Universitário voltou a se
reunir presencialmente na quinta-feira (12) em auditório no Parque
Tecnológico por falta de condições de
sua ‘casa’ original.
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SALÃO DO CONSUNI VAI ENTRAR EM REFORMA.
Sessões vão acontecer no Parque Tecnológico
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REUNIÕES DE BASE AQUECEM ASSEMBLEIA DESTA
QUARTAFEIRA, 18 DE MAIO,
M COM PARALISAÇÃO
Assembleia
será interligada
e servidores
poderão
participar em
três campi:
Fundão
(auditório
do CT), Praia
Vermelha
(auditório
da Escola de
Serviço Social)
e Macaé (Centro
Multidisciplinar
UFRJ - na sala
208, bloco A)

C

om paralisação e assembleia desta quarta-feira, 18, os servidores da UFRJ iniciam
uma nova etapa de mobilização da Campanha Salarial Uni cada que exige
recomposição emergencial
dos salários em 19,99%
– depois de cinco anos
de congelamento salarial.
A pauta da reunião inclui, também, pontos da
agenda interna da UFRJ,
como a luta contra a adesão à Ebserh, ponto eletrônico, trabalho externo,
entre outras questões que
comprometem o dia a dia
dos servidores e ameaçam
a autonomia universitária.
O esforço de ampliação da
participação dos trabalhadores envolve um sistema
interligado de audiovisual
que irá permitir a participação na assembleia de três
campi diferentes: Fundão,
Praia Vermelha e Macaé.
O trabalho de mobilização tem sido antecedido
de reuniões em locais de
trabalho. Esses encontros
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abordam uma prévia da
pauta, dão capilaridade
ao movimento e ampliam
o fôlego na batalha pela
recomposição salarial, assim como buscam solução
para questões internas e
para combater o governo
neofascista de Bolsonaro.

MOVIMENTO
SE ORGANIZA
"Reajuste já!". Esta
é a palavra de ordem da
agenda de lutas da campanha salarial dos servidores públicos federais.
O governo insiste
em não negociar com os
trabalhadores e acena,
via mídia, a sua proposta de míseros 5% linear
para todo o funcionalismo.
In ação
explodindo,
custo de vida nas alturas,
e os servidores com salários congelados há cinco
anos. Trata-se de cenário revoltante de ataque
a direitos e às condições
de vida dos servidores.
Só a luta organizada
pode mudar esta situação.

CT E NIDES

CCS

INSTITUTO DE BIOLOGIA
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Conselho Universitário, o retorno

Depois de dois anos em
modo remoto, a primeira
sessão presencial do Conselho Universitário (Consuni) da UFRJ, na quinta-feira, 12, foi realizada
num auditório do Parque
Tecnológico (Rua Aloísio
Teixeira, 278) por falta de
condições da Sala dos Conselhos, no prédio da Reitoria.
De acordo com a reitora
Denise Pires, as sessões deverão seguir sediadas nesse
auditório por pelo menos
seis meses, tempo necessário para as obras de recuperação da sala original, e
aquisição de equipamentos
para transmissão e realização de sessões híbridas.
As condições de infraestrutura da universidade
nesse ambiente de quase
pós-pandemia com o re-

torno presencial não são
favoráveis e a asﬁxia ﬁnanceira imposta pelo
governo à UFRJ (como
ocorre com as demais universidades federais) cria diﬁculdades para a recuperação de prédios e instalações.
A última reunião presencial do Consuni foi no
dia 12 de março de 2020,
um dia antes da suspensão
das aulas, depois seguida da
suspensão das demais atividades pelo agravamento
da pandemia de covid-19.
Dois meses depois, houve a primeira sessão remota,
dia 14 de maio. De lá para cá,
constam, no site do colegiado
atas de 23 sessões em 2020;
28 em 2021 e sete em 2022.
Todas também remotas.
A Reitoria pretende fazer a renovação não apenas

Foto: Renan Silva

AUDITÓRIO NO PARQUE. Sessões do Consuni vão ocorrer aqui pelos próximos seis meses

daquela sala, para permitir um ambiente híbrido,
mas de outros anﬁteatros.
A Secretaria dos Órgãos
Colegiados já está traba-

lhando no regimento para
possibilitar a realização do
conselho em sistema híbrido
para apreciação do Consuni.
Por enquanto, as sessões

seguirão presenciais ou remotas (ambos os sistemas
já regulamentados) até que
o colegiado decida se adota ou não o modelo híbrido.

Trabalho externo: GT
quer inclusão na SEI

A coordenadora do GT-IN65 e representante dos
técnicos-administrativos
em educação no Conselho
Universitário, Joana de
Angelis, enviou solicitação à reitora (que é quem
preside o Consuni) Denise
Pires para que seja criado
um ambiente temporário no Sistema Eletrônico
de Informações (SEI) que
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permita aos integrantes desse GT receber, oﬁcialmente,
o parecer da Procuradoria
sobre a proposta de resolução do trabalho externo.
Na sessão de quinta-feira (12), Joana de Angelis voltou a abordar a
saga em que tem se transformado a reivindicação
de regulamentação do
trabalho externo desde

outubro do ano passado,
quando a resolução foi
encaminhada à Reitoria.

Veja a carta
enviada à reitora
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