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Teletrabalho: Sintufrj quer debate sobre decreto 
Vania Godinho, coordenadora de Políticas Sociais do Sintufrj e representante técnico-administrativa no Conselho 
Universitário (Consuni), lembrou que a UFRJ não aderiu ao Programa de Gestão previsto na antiga Instrução Normativa 
nº 65/20 (que tratava, entre outros aspectos, do teletrabalho e foi substituída pelo Decreto 11.072).

SINTUFRJ: POSSE NO DIA 14

CAMPANHA SALARIAL
Assembleia, dia 8, no auditório do CT, às 10h. Pauta: campanha salarial e pauta interna.

Sete delegados vão representar a categoria na Plenária Nacional da Fasubra que vai 
deliberar sobre a greve da educação com pauta unificada.

• A posse pública, com par� cipação da comunidade universitária, da nova dire-
toria do Sintufrj foi marcada para terça-feira, 14 de junho, no auditório do Centro 
de Tecnologia (CT).
• Na quarta-feira, 25, os novos coordenadores assumiram a en� dade: uma rápida 
solenidade marcou a assinatura da ata e o termo de posse para um mandato de 
três anos, até 2025. Antes, houve apresentação simultânea entre coordenadores 
e funcionários.

 DE MAIO. 
Momento marcante 

para o grupo que 
assume o Sintufrj
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A política sistemá-
tica de extermí-
nio do governo 

do Rio contra moradores 
de favelas explica a mais 
recente chacina na comu-
nidade da Vila Cruzeiro, 
na Penha, que resultou no 
assassinato de 25 pessoas. 
A ação do Bope, uma das 
milícias fardadas de Cláu-
dio Castro (PL), e da Polí-
cia Rodoviária Federal foi 
aplaudida por Bolsonaro.

Sob o governo de Cláudio 
Castro, em apenas um ano 
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EXTERMÍNIO DE POBRES
Relatos dão conta de pessoas sendo 
caçadas e abatidas covardemente na 
Chacina na Vila Cruzeiro, na Penha

de gestão, o Rio de Janeiro 
viveu uma sequência de 39 
chacinas, com 178 mortes 
promovidas pelas polícias. 

As informações são de 
levantamento realizado 
pelo Instituto Fogo Cruza-
do, que reúne dados sobre 
a violência armada, em con-
junto com o Grupo de Estu-
dos dos Novos Ilegalismos 
da Universidade Federal 
Fluminense (Geni-UFF). 

O mesmo estudo mos-
tra ainda que o gover-
nador é responsável por 

duas das 10 maiores cha-
cinas em operações poli-
ciais da história do Rio.

“A política de segurança 
pública do RJ é o genocídio 
e a barbárie! O governador 

precisa dar explicações”, 
cobrou a deputada estadu-
al Renata Souza (PSOL).

BOPE. Com aparato de guerra, policiais militares levam a morte às comunidades pobres

A LUTA CONTRA A EBSERH NA UFRJ 
CONTINUA!

O CONSUNI da UFRJ 
aprovou o início das nego-
ciações com a EBSERH de 
forma ANTIDEMOCRÁ-
TICA. A empresa tem in-
terferido intensamente nas 
autonomias das Universi-
dades em que está inserida, 
resultando em péssimas 
condições de trabalho aos 
profissionais, formação aos 
estudantes e atendimento 
de saúde à população. O que 
os HUs da UFRJ necessitam 
com urgência é de investi-
mentos e concurso públicos.

O momento é de conti-
nuar a luta contra a EB-
SERH para impedir que 

o complexo hospitalar 
da UFRJ seja entregue.
FORA, EBSERH!
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A posse pública da 
diretoria eleita do 
Sintufrj em abril 
com a participação 
da comunidade 
universitária foi 
marcada para 
terça-feira, 14 
de junho, no 
auditório do bloco 
A do Centro de 
Tecnologia (CT)

Na quarta-feira, 25, os 
novos coordenadores as-
sumiram a entidade: uma 
rápida solenidade marcou 
a assinatura da ata e o ter-
mo de posse para um man-
dato de três anos, até 2025.

Foi uma semana curta, 
mas intensa, para a nova 
diretoria do Sintufrj. Neuza 
Luzia assinou o documento 
pela direção que deixou o 
Sintufrj. O novo coordena-
dor-geral Esteban Cres-
cente representou os novos 
dirigentes da entidade.

O ato no Espaço Cul-
tural do Sintufrj  foi pre-
cedido por uma sessão de  
apresentação mútua entre 
os novos coordenadores e 
os funcionários – convida-
dos para um café da ma-
nhã. Cada coordenador 
explicou suas motivações 

à frente de suas pastas.
No discurso de abertu-

ra, dirigindo-se aos funcio-
nários,  Esteban Crescente 
fez um rápido mergulho 
na conjuntura destacan-
do a infl ação que pune os 
trabalhadores, enquanto 
a concentração de renda 
aumenta no Brasil injusto.

O dirigente observou 
que o Sintufrj é também 
um bastião de lutas para 
além dos muros da univer-
sidade. Trata-se de um dos 
maiores sindicatos do Es-
tado do Rio, e um dos maio-
res da Fasubra, e que deve 
atuar como um ambiente 
de formação e organização 
da classe trabalhadora.

O dirigente destacou o 
papel dos sindicatos como 
o ambiente no qual a clas-
se trabalhadora encontra 
a possibilidade de brigar 

Fotos: Renan Silva

NOVA DIREÇÃO Posse pública da diretoria eleita será 
dia 14 de junho, no auditório do CT

PRIMEIRA REUNIÃO DE TRABALHO. Coordenadores do Sintufrj se reúnem no Espaço Cultural do sindicato na quarta-feira, .

ATO. Representando os novos diretores, 
Esteban assina a ata e o termo de posse 

AÇÕES JUDICIAIS. Novos diretores atualizaram informações com advogados que cuidam dos processos

por suas posições para a 
solução de seus proble-
mas imediatos e buscar 
soluções coletivas na cria-
ção de um projeto coletivo.

O grupo que passa a 
conduzir o Sintufrj foi for-
mado numa frente de for-
ças políticas que atuam no 
movimento da UFRJ. Foi 
eleito em primeiro turno, 
em eleições realizadas nos 
dias 18, 19 e 20 de abril.
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“Há um interes-
se grande de 
parte da ca-

tegoria sobre a questão, 
mas temos que ter cui-
dado para não sermos 
mais explorados do que 
já somos”, alertou o coor-
denador-geral da Fasu-
bra José Maria Castro, 
em relação ao Decreto 
do governo Bolsonaro nº 
11.072, de 17 de maio, 
que regulamenta o Pro-
grama de Gestão de De-
sempenho e estabelece a 
possibilidade de teletra-
balho na administração 
pública com controle de 
produtividade.

Vania Godinho, co-
ordenadora de Políticas 
Sociais do Sintufrj e re-
presentante técnico-ad-
ministrativa no Conselho 
Universitário (Consuni), 
lembrou que a UFRJ não 
aderiu ao Programa de 
Gestão previsto na anti-
ga Instrução Normativa 
nº 65/20 (que tratava, en-
tre outros aspectos, do te-
letrabalho e foi substitu-
ída pelo Decreto 11.072). 
“Recusamos, e, como 
contraproposta, o Grupo 
de Trabalho do Consu-
ni formulou a proposta 
de Regulamentação do 
Trabalho Externo, que, 
embora apresentada à 
Reitoria em outubro de 
2021, não chegou a ser 

SINDICATO QUER DEBATE SOBRE DECRETO DO GOVERNO 
Fasubra e Sintufrj alertam que é preciso estar atentos para resguardar direitos dos trabalhadores 

pautada no Consuni”, 
disse a dirigente.

DISCUSSÃO 
DEVE ANTECIPAR 
DELIBERAÇÕES

“O que estabelece o de-
creto é diferente daquilo 
que a categoria reivindi-
ca”, afirmou Vania. Por 
conta disso, ela informou 
que, na sessão de 26 de 
maio, a bancada técnico-
-administrativa propôs 
que qualquer deliberação 
a respeito do decreto do 
governo teria que ser de-
batida antes no colegiado.

Segundo Vania, a ban-
cada técnico-administra-
tiva ainda precisa discu-
tir o assunto. Mas, como 
dirigente do Sintufrj, afir-
mou que é preciso avaliar 
a proposta institucional 
e, se necessário, elaborar 
uma alternativa, sempre 
visando, não só ao inte-
resse da instituição, mas 
à preservação de direitos 
dos trabalhadores.

A coordenadora in-
formou que o pró-reitor 
de Pessoal, Alexandre 
Brasil, em recente reu-
nião institucional com 
chefes de departamento 
de pessoal das unidades, 
disse que a Reitoria vai 
encaminhar a discussão 
do trabalho externo sob 
a ótica do novo decreto 
governamental.

O decreto 
O decreto dá autono-
mia aos dirigentes má-
ximos das instituições 
a  autorizarem a imple-
mentação do Programa 
de Gestão e Desempe-
nho. A adoção da mo-
dalidade não pode ser 
imposta e o teletraba-
lho poderá ser execu-
tado em regime parcial 
ou integral; o poder 
público deve fornecer a 
estrutura (para o tra-
balho). Mas será acom-
panhado, segundo as 
regras, por meio de um 
sistema informatizado 

para monitoramento das 
“entregas” periódicas de 
demandas. 

Na avaliação de Va-
nia, “sob a justificativa 
de modernização e enxu-
gamento da máquina, o 
governo nos impõe a lógi-
ca do regime privado na 
instituição pública, que 
tem por objetivo prestar 
serviços e produzir para 
a sociedade. Nós, da 
UFRJ, como instituição 
de ensino superior, pro-
duzimos conhecimento”.

O dirigente da Fa-
subra José Maria ques-

tionou, por exemplo, 
quem vai pagar pelo 
aumento do consumo 
de energia e outras 
despesas de infraes-
trutura. 

Painel – No 1º dia 
da plenária nacional 
(3 de junho), a Fasu-
bra apresentará um 
painel sobre trabalho 
remoto e consolidação 
da democracia, com Ri-
cardo Culturato Festi, 
professor do Instituto 
de Ciências Sociais da 
UnB, especializado em 
direito do trabalho.

COORDENADORA sindical e representante dos técnicos, no Consuni, Vania Godinho

Foto: Renan Silva



 

5 Jornal do SintufrjJornal do SintufrjEDIÇÃO No 1373 – 30 DE MAIO A 5 DE JUNHO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br CAMPANHA SALARIAL

31 DE MAIO: DIA NACIONAL DE LUTA PELOS 19,99%
De 3 a 5 de junho, a Fasubra realiza plenária nacional, quando os  técnicos-administrativos deliberarão sobre a greve da educação

Na terça-feira, 31 
de maio, o funcio-
nalismo federal 

realiza o Dia Nacional de 
Luta em Brasília (DF). O 
movimento foi construído 
pelo Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonase-
fe) e pelo Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fonaca-
te), e faz parte da agenda 
de lutas pela reposição sa-
larial de 19,99%.  

A pressão continua 
com os trabalhadores do 
serviço público nas  ruas 
para cobrar a abertu-
ra de negociações com o 
governo Bolsonaro pela 
reposição salarial dos 
19,99%, a revogação da 
Emenda Constitucional 
(EC) 95/2016 – do Teto de 
Gastos – e o arquivamen-

to da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
32/2020, da contrarrefor-
ma administrativa.

ROTEIRO DE LUTA
Pela manhã, na terça-

-feira, 31 de maio, a con-
centração será no Espaço 

do Servidor, que fica na 
Esplanada dos Ministé-
rios. De lá, por volta das 
10h, os servidores se-
guem em marcha até o 
Ministério da Economia, 
localizado no bloco P, e 
depois em direção ao Su-
premo Tribunal Federal 

(STF), articulados com os 
servidores da Justiça. 

À tarde, às 14h, ocorre 
uma audiência pública em 
defesa do serviço público 
no auditório Nereu Ramos, 
da Câmara dos Deputados. 
A atividade foi articulada 
pelos fóruns, com a lide-

rança da Minoria na Casa. 
No dia 1º de junho, os servi-
dores públicos intensificam 
a vigília em frente ao Mi-
nistério da Economia.

PLENÁRIA DA 
CATEGORIA

Nos dias 3, 4 e 5 de ju-
nho, os técnicos-adminis-
trativos das universidades 
federais se reúnem em ple-
nária nacional convocada 
pela Fasubra para tratar 
da campanha salarial e da 
greve da educação. 

ASSEMBLEIA 
DO SINTUFRJ

Na UFRJ, a categoria 
avaliará as deliberações da 
plenária na assembleia ge-
ral do Sintufrj, na quarta-
-feira, 8 de junho, às 10h, 
no auditório do Centro de 
Tecnologia (CT), às 10h. 

Fasubra, Andes e 
Sinasefe, entidades 
que representam os 

técnicos-administrativos 
das universidades fede-
rais, professores federais 
e técnicos das Instituições 
Federais de Ensino, em 
Reunião Ampliada Unifi-
cada da Educação, no dia 
21 de maio, avaliaram a 
necessidade de constru-
ção de uma greve unifi-
cada e de uma pauta de 
reivindicações conjunta. 
O encontro reforçou tam-
bém a necessidade de con-
tinuar a mobilização dos 
servidores públicos fede-

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO E DO REA JUSTE SALARIAL 
rais pelo reajuste salarial 
emergencial de 19,99%. 

A reunião definiu 
uma pauta unitária, 
que será protocolada no 
Ministério da Educação 
(MEC), e apontou como 
encaminhamentos: soli-
citar reunião com o mi-
nistro da Educação e as 
entidades; participar de 
forma unificada do ato 
do Fonasefe no dia 31 
de maio; organizar uma 
jornada de lutas para a 
primeira quinzena de 
junho e realizar reu-
niões com as entida-
des da educação federal 

(Andes, Sinasefe, DCEs 
e APGs) nos estados.

UNIDADE HISTÓRICA
A direção da Fasubra 

avaliou que é histórico 
as entidades da educação 
retomarem o processo de 
realizar atividades con-
juntas e que só unidos 
conseguirão derrotar o 
governo Bolsonaro, que 
tem na sua centralidade 
o desmonte da educa-
ção brasileira, o ataque 
ao ensino, à pesquisa e 
todo processo prepara-
tório para a reforma do 
Estado brasileiro.

A Federação lembrou 
que, embora já tenha po-
sição de sua plenária des-
de dezembro 2021 sobre o 
tema, há um descompasso 
entre as entidades. E es-
clareceu que desde feverei-
ro apontava a necessidade 
da construção de uma 
greve unificada, no míni-
mo, da educação nas reu-
niões das entidades que 
compõem o Fonasefe. As 
demais entidades, no en-
tanto, sempre apontaram 
dificuldades em construir 
a greve naquele período.

Diante desse descom-
passo das entidades, a 

Plenária Nacional dos 
dias 3, 4 e 5 de junho 
cumprirá um papel im-
portante para definir 
estratégias de atuação 
nos próximos meses. 
Os representantes das 
entidades da educação 
federal em reunião na 
semana passada em con-
junto com as entidades 
do movimento estudantil 
acertaram a agenda de 
mobilização em junho e 
também discutiram ações 
coletivas de pressão junto 
ao MEC.

* Texto Fasubra 
Sindical, no Facebook

MOBILIZAÇÃO da Fasubra, Andes e Sinasefe, em Brasília

Foto: Fasubra
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Na surdina, na terça-
-feira, 24 de maio, 
foi posta para vota-

ção na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC) da Câmara 
dos Deputados a Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 206/2019, que 
institui a cobrança de 
mensalidade nas univer-
sidades públicas. 

Com o protesto de 
entidades da educação, 
entre elas a Fasubra, 
do movimento estudan-
til e de parlamentares 
da oposição, a proposta 
foi retirada, mas está 
prevista para entrar no-
vamente em pauta esta 
semana. A cobrança de 
mensalidade nas univer-
sidades públicas foi re-
chaçada em nota por 10 
instituições de ensino do 
Rio, entre elas a UFRJ.

AÇÃO DE 
BOLSONARISTAS

A PEC 206/2019 é 
de autoria do deputado 
bolsonarista General 
Peternelli (União-SP) 
e tem como relator o 
deputado Kim Kata-
guiri (União-SP), fa-
vorável à cobrança, mas 
contraditoriamente for-
mado numa universi-
dade pública. 

Peternelli, que está 
entre os apoiadores do 
presidente Jair Bolsona-
ro, escreveu que a “maio-
ria dos estudantes des-
sas universidades acaba 
sendo oriunda de escolas 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOB RISCO IMINENTE
Governo Bolsonaro e seus apoiadores no Congresso querem instituir cobrança de mensalidade nas universidades públicas

particulares e poderiam 
pagar a mensalidade”.

A realidade é outra. 
Na última década, a 
implementação das co-
tas socioeconômicas e 
raciais levou para as 
universidades públicas  
alunos de perfil socioeco-
nômico mais vulnerável. 
Pesquisa da Associação 
Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Fe-
derais de Ensino Supe-
rior (Andifes), de 2018, 
indica que 70,2% dos 
alunos estão na faixa 
de renda mensal fami-
liar per capita de 1,5 
salário mínimo. Alunos 
que cursaram ensino 

médio em escolas pú-
blicas foram maioria 
absoluta (64,7%) – os 
que cursaram em esco-
las particulares repre-
sentaram 35,3%.

 “PROJETO NAÇÃO” 
POSTO EM PRÁTICA  

O dirigente da Fasu-
bra João Paulo Ribei-
ro, o JP, alertou para a 
agenda de privatização 
que está em curso no 
Brasil, da qual cons-
ta do “Projeto Nação” 
apresentado por milita-
res do governo.

“É importante seguir-
mos mobilizados, pois 
o que está em curso é o 

início de uma agenda de 
privatização total do en-
sino superior no Brasil, 
muito bem explicitada 
no plano “Projeto Na-
ção”, desavergonhada-
mente apresentada por 
militares integrantes do 
governo, que planejam, 
entre outras coisas, o 
fim da gratuidade do 
SUS já em 2025. A in-
tenção golpista jamais 
ficou tão evidente, uma 
vez que esse projeto 
desconsidera os demais 
poderes da República 
e simula o comando do 
poder nacional pelos 
militares até o ano de 
2035”, disse JP.

CIDADE UNIVERSITÁRIA: estudantes no pátio do prédio da Reitoria

O mais recente 
ataque do governo 
Bolsonaro ao 
ensino público 
está mobilizando 
entidades de 
trabalhadores 
e estudantis, 
instituições e 
parlamentares 
de oposição 
para uma reação 
contundente 

Foto: Renan Silva
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