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PLEBISCITO

APONTE A
CÂMERA DO CELULAR
PARA CÓDIGO QR E VOTE

Festa ou fundo para a sede social? Quem decide são os sindicalizados

D

o dia 15 a 23 de setembro, o técnico-administrativo em educação
filiado ao Sintufrj decidirá –
através do plebiscito organizado pela direção sindical –,
entre realizar a festa de fim de
ano ou iniciar um fundo para
aquisição de uma sede social.
É imprescindível que as companheiras e companheiros manifestem sua opinião votando.
Embora conste da Carta-programa da gestão 20222025 a aquisição ou construção da sede social, o
valor arrecadado com a contribuição do 13º salário dos
sindicalizados não é suficiente para investir na área

de lazer e, ao mesmo tempo,
na realização da festa. A realização do plebiscito reforça o
caráter democrático da gestão
em compartilhar as decisões
com a base.
“Temos a compreensão da
existência da cultura da nossa festa de confraternização,
como também da importância
de termos uma sede social própria para a coesão e unidade
da categoria. A questão é que
não temos, hoje, condições
financeiras para arcar com os
dois investimentos simultaneamente, por demandarem
custos elevados”, justificou o
coordenador-geral do Sintufrj
Esteban Crescente.

Prorrogação do Sintae 2022:
submissão até 2 de outubro

A Comissão Organizadora do
X Sintae prorroga as inscrições
de trabalhos até o dia 2 de outubro de 2022. A participação
no seminário é para técnicos-administrativos ativos e/ou
aposentados e a inscrição se
dá com um resumo de até 400

CNPJ:42126300/0001-61
Cidade Universitária - Ilha do Fundão
Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal 68030 - Cep 21941-598

palavras, algo simples. Convidamos toda a categoria a participar do evento e mandar seu
trabalho. Mais informações no
site: https://conferencias.ufrj.
br/index.php/sintae/SINTAE.
Dúvidas através do e-mail:
sintae@pr4.ufrj.br.

Porém, o dirigente explicou
que, se as trabalhadoras e trabalhadores optarem pela festa, não significa que a proposta de compra da sede social
será abandonada pela gestão
2022-2025.
NO QUE VAI VOTAR
O sindicalizado deve votar em
uma destas duas opções:
a) Utilizar os recursos do 13º
para a realização da festa de final
de ano, em dezembro de 2022.
b) Utilizar os recursos do 13º
para compor um fundo orçamentário de aquisição da sede social.
Uma Comissão da Direção e Base
começaria a atuar nesse sentido,
em janeiro de 2023.

COMO VOTAR
1 – Para votar, o sindicalizado
deve clicar no banner do Plebiscito no site do Sintufrj ou
acessar o link http://sistema.
sintufrj.org.br/
2 – Ao acessar a página sistema do sindicalizado (http://
sistema.sintufrj.org.br/), deve
inserir seu login e senha para
abrir a tela de votação.
SE PRECISAR, PEÇA AJUDA
Se precisar de apoio para
acessar a tela de votação,
tudo bem, companheira e
companheiro, é só se dirigir à
sede ou a uma das subsedes
do Sintufrj (na Praia Vermelha
ou no HUCFF).

Pelada Antifascista
Nesta sexta-feira, 23 de setembro, o campo da Prefeitura Universitária será palco de
um evento político-esportivo:
Pelada Antifascista organizada
pela Coordenação de Esportes do Sintufrj. O jogo será
precedido de um debate com
convidados sobre a democracia no país, às 15h. Depois
da pelada, às 16h, a tarde de
resistência vai ser encarrada
com uma celebração entre de- na parte da manhã, está senmocratas que lutam contra o do programada uma carreata
fascismo. No mesmo dia 23, na Cidade Universitária.
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Aulas interrompidas
Escola de Belas
Artes (EBA) teve
que suspender
atividades por falta
de condições no
prédio da Reitoria

M

ais um exemplo de como
a asfixia que
o governo Bolsonaro
impõe às universidades
se reflete no dia a dia:
nem bem retomou o segundo semestre de modo
presencial (dia 29 de
agosto), a Escola de Be-

las Artes (EBA) teve que
suspender dia 14 as aulas
que ocorrem no prédio
da Reitoria – nos andares
(5º, 6º e 7º) que foram
recuperados depois do
incêndio de 2016 – por
falta de condições.
Aos alunos, a direção da
unidade disse que a decisão
foi tomada por causa de
problemas com os contratos de limpeza e com a manutenção dos elevadores.
O problema de acúmulo do lixo nos andares pela falta de pessoal
se somou à paralisação,
há mais de uma sema-

Foto: Divulgação

na, dos cinco elevadores,
e culminou com a falta
de água, que tornou os
banheiros impraticáveis
(mas que já foi resolvida).
Nas redes sociais, estudantes relataram casos
de alunos e trabalhadores
presos nos elevadores e
de pessoas com dificuldades de acessar os andares.

ELEVADORES têm sido pesadelo para os usuários do prédio

AULAS RETORNAM
No fim da tarde de sexta-feira, dia 16, a Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, que utiliza o 5º andar e também tinha suspendido

as aulas, divulgou nota
explicando que a empresa responsável pela
manutenção dos elevadores concluiu os reparos, pondo os cinco em
pleno funcionamento.

Com isso, as aulas retornam nesta segunda
(19), informou a direção. Segundo Vera Valente, a EBA também
vai retomar as aulas na
segunda-feira.

na rede de água, o que levou ao desabastecimento
de todos os andares semana passada.
Ele é fiscal do contrato
feito há dois meses com a
empresa de manutenção
dos elevadores. Logo na primeira semana de setembro,
houve quatro casos de pessoas presas entre os andares.
Jeferson também aponta a questão orçamentária
como um fator de redução dos contratos de
manutenção e de pessoal
tão necessários.

LADEIRA ABAIXO
As universidades vêm
sofrendo cortes sucessivos. Em 2021,
a UFRJ contou com
um orçamento de
R$ 299 milhões – o
menor da década –,
uma queda de R$ 75
milhões em relação a
2020. Hoje, a dotação, de R$ 317 milhões (quando precisa
de R$ 390 milhões),
é de menos da metade que a de 2015 (R$
644 milhões).

Um manancial de dificuldades
O prédio da Reitoria,
joia arquitetônica, foi
projetado em 1957. O
bloco A tem 173 metros de extensão. Mas
a mão de obra para
limpeza e manutenção
está muito aquém do
necessário.
Vera Lúcia Valente, chefe de Pessoal da
Decania do Centro de
Letras e Artes e fiscal
de contrato de limpeza com a empresa de
terceirizados, explica
que a decania buscou

o aumento de pessoal
em fevereiro, mas não
teve sucesso por causa
dos cortes.
O prédio já vinha sofrendo redução do efetivo. Quando as aulas
foram retomadas a situação piorou.
Em 2017, o número
caiu para 59, e depois para
38, até chegar, com a pandemia, a 28. “Voltamos da
pandemia, em abril, e o
número voltou a 38. Agora, com mais cerca de 700
pessoas por dia circulando

no prédio e mais três andares para cuidar”.
A Equipe do Escritório de Planejamento
do CLA também faz o
que é possível.
Um dos contramestres, Jeferson Cristiano
Oliveira lembra que o último contrato de manutenção é de 2018.
Além de pessoal para
limpeza, falta também
gente para manutenção.
Não é à toa que pipocam
no prédio de 65 anos
problemas como a falha

CORREÇÃO: Diferentemente do que informamos na edição anterior (1387), a responsabilidade do
cadastro dos eleitores com base na lista gerada do sistema de pessoal não é da TIC, mas da PR-4.
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DEBATE NECESSÁRIO
Assembleia decide pela realização de uma ampla campanha de discussão
com a comunidade universitária sobre a proposta da Reitoria

A

nova versão do
projeto Viva UFRJ
é palco de embates
entre os movimentos de
servidores e de estudantes atuantes na universidade e a Reitoria.
As críticas identificam
no projeto ameaças dos interesses privados ao patrimônio da universidade na
Praia Vermelha, na Urca,
território bem cotado no
mercado imobiliário.
O projeto é questionado pelo Sintufrj, pelo
DCE Mário Prata, por
um grupo de professores e por diversas outras
entidades. A assembleia
comunitária realizada no
dia 12, no auditório da
Escola de Serviço Social
(ESS), decidiu pela realização de uma ampla campanha conjunta para debater com a comunidade
universitária a proposta
da Reitoria.
A assembleia denunciou o viés privativista
do projeto apresentado
pela Reitoria ao Conselho Universitário. Ao final da discussão, os participantes fizeram uma
caminhada de protesto
até o campinho – área
destinada às empresas
privadas, mas atualmente
utilizada por várias uni-

dades acadêmicas para
atividades de extensão.
Só a Escola de Educação Física e Desportos
(EEFD) tem 14 programas funcionando lá.
O PROJETO
O Projeto de Valorização
de Ativos Imobiliários da
UFRJ (ex-Viva UFRJ)
propõe a construção de
um equipamento cultural multiúso para substituir o antigo Canecão e
administrado pela iniciativa privada. Em troca, as
empresas gestoras construiriam salas de aula e
um restaurante universitário na Praia Vermelha.
O Sintufrj, o DCE
Mário Prata e 27 outras
entidades reivindicaram
cópias dos contratos e
aditivos firmados entre
a UFRJ e o BNDES referentes ao projeto, e no
dia 8 foram atendidos.
“Faz parte da nossa
carta-programa a luta
contra o Viva UFRJ e
qualquer programa de
privatização da universidade. Nosso compromisso é colocar o Sintufrj à
disposição dessa luta”,
disse o coordenador de
Organização e Política
Sindical do Sintufrj Fábio Marinho, que traba-

lha na Praia Vermelha.
“Não adianta nos debruçarmos sobre como
utilizar melhor o dinheiro e parar de prestar atenção no problema central
que é a forma de captação de recursos pela via
privada. Nossa luta é pela

recomposição orçamentária da universidade permanente e por emendas
parlamentares. No atual
momento político, precisamos de unidade na
universidade, e essa unidade não vai se dar com
uma política que a divide

ao meio”, alertou o dirigente sindical.
“Se esse projeto passar,
é mais um elemento para
fortalecer a política da Reitoria privatista e entreguista”, afirmou Marinalva
Oliveira, do Movimento
Barrar a Ebserh na UFRJ.

DCE se pronuncia
Representantes do DCE
Mário Prata e de vários
Centros Acadêmicos
(CAs) fizeram falas
contundentes acerca
da forma pela qual a
Reitoria pôs o projeto
nos colegiados e centros da UFRJ – durante
as férias acadêmicas,

em reuniões esvaziadas e com preponderância de integrantes
da administração central. Criticaram a negociação do espaço
público com o objetivo de captar recursos, destacando que o
novo Viva UFRJ atinge

toda a universidade. “Queremos incluir
o corpo social nesta
discussão, porque o
projeto não atinge
apenas a Praia Vermelha”, destacou a
coordenadora-geral
do DCE, Maria Fernanda Rodrigues.
Foto: Vitor Modesto

MOVIMENTO. Trabalhadores e estudantes em manifestação na Praia Vermelha
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VOCÊ JÁ
CONHECE O “FALA
CATEGORIA!”?

Abono de permanência
entra no cálculo de
férias e décimo terceiro

O

Sintufrj ajuizou ação
coletiva contra a UFRJ
a fim de que o abono
de permanência seja computado
na base de cálculo da gratificação
natalina e do terço constitucional de férias, por se tratar de verba remuneratória e permanente.
O abono consiste em benefício pecuniário concedido ao servidor que opte por permanecer
em atividade, mesmo após cumprir todos os requisitos necessários à aposentadoria voluntária,
a fim de estimular a permanência do servidor nos quadros da
Administração, devolvendo-se
parcela do valor equivalente à

contribuição para a remuneração.
Assim, conforme entendimento do STJ (REsp 1.192.556/PE),
a verba possui caráter remuneratório e permanente, mesmo que
suprimida com o advento da aposentadoria.
No entanto, a universidade
vem excluindo da composição do
cálculo dos benefícios o abono de
permanência, em contrariedade
ao entendimento jurisprudencial
e à Lei nº 8.112/1990, que determina que a gratificação natalina e
o terço de férias devem levar em
consideração toda a remuneração
percebida pelo servidor.
Conforme destaca a advo-

gada Aracéli Rodrigues (Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues
Advogados), que assessora o
sindicato, “a UFRJ afronta a legalidade ao excluir o abono de
permanência da base de cálculo da gratificação natalina e do
adicional de férias, causando
consequente enriquecimento
ilícito às custas dos servidores,
que deixam de ser retribuídos
conforme determina o Regime
Jurídico Único”.
O processo recebeu o número
5068428-08.2022.4.02.5101
e foi distribuído à 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro.

II ENCONTRO DE AMIGOS DA UFRJ
Superada a pandemia viral, finalmente este ano será realizado o II
Encontro dos Amigos da UFRJ,
no dia 7 de outubro, no Clube
dos Empregados da Petrobras
(Cepe/Fundão). O evento reunirá
servidores técnico-administrativos
e docentes, prestadores de servi-

ços, extraquadro e terceirizados. A
expectativa é de uma noite perfeita:
glamourosa, dançante com trilha
sonora ao vivo da melhor qualidade
e de reencontros.
A contribuição é de R$ 120,
parcelados em duas vezes, com
direito a camisa comemorativa e

buffet completo com sobremesas,
incluindo as bebidas. Para participar, é só entrar em contato por telefone com Rosângela Gambine (PR3): (21) 96435-9193 ou Carlos
Rodrigues Chaves (HUCFF): (21)
96476-2634. (Pix será em nome de
Adriana Reis – buffet).

“Fala Categoria!” é o novo podcast da Sintufrj, um canal de entrevistas aberto aos servidores(as)
da UFRJ para que possam falar
sobre o seu olhar dentro e fora da
instituição.
CADASTRE-SE
PARA PARTICIPAR:
falacategoria@sintufrj.org.br
Produção: Sintufrj 2022/2025

CONVITE PARA RODA
DE CONVERSA
"Patrimônio Cultural" é o tema
da Roda de Conversa que as Coordenações de Aposentados(as),
Aposentandos(as) e Pensionistas
e de Educação, Cultura e Formação Sindical realizarão na
sexta-feira, 23, às 10h, no Espaço
Cultural do Sintufrj.

SINTUFRJ VAI À UFRJ-DUQUE DE CAXIAS
Na segunda-feira, 26, tem plantão do Jurídico Civil e do setor
de Convênios do Sintufrj no
campus UFRJ-Duque de Caxias
Professor Geraldo Cidade. Das
10h às 13h, na Sala de Reunião,
no bloco B, e na sala ao lado da
copa, no bloco B.
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Sintufrj abre negociação
com a Amil Saúde
D

e acordo com o contrato
firmado entre as partes,
outubro é o mês de reajuste do convênio entre o Sintufrj
e a Amil Saúde, administrado pela
AllCare. Por conta disso, a diretoria executiva iniciou o processo de
negociação sobre os índices que
serão aplicados sobre os mais de 4
mil usuários dos planos coletivos
da empresa.
O período de análise para reajuste é de julho de 2021 a junho
de 2022. O processo de negocia-

ção envolve estudos do contrato
e dos relatórios de uso do plano
pelos beneficiários sindicalizados
e seus dependentes, além de reuniões da direção do Sintufrj com a
AllCare e a Amil. Contamos, ainda, com o apoio da Comissão de
Saúde (formada por sindicalizados
usuários do plano de saúde Amil).
POSIÇÃO DA DIREÇÃO
Nossa diretoria atua com o objetivo de garantir o menor impacto
financeiro possível para o sindica-

lizado, visto que amargamos seis
anos seguidos sem reajuste salarial, além das perdas referentes às
ações judiciais.
Em breve divulgaremos os encaminhamentos sobre o assunto,
porque sempre agiremos de forma
transparente e democrática.
Ressaltamos, também, que
disponibilizaremos nas próximas
semanas novas alternativas de planos conveniados com o objetivo
de ampliar opções de custo/benefício aos sindicalizados.

Tecnologia digital
ao alcance de todos
A parceria entre o Sintufrj e o
Laboratório de Informática para
Educação (LIpE), em benefício dos
aposentados(as), aposentando(as),
pensionistas e dos trabalhadores
terceirizados da UFRJ, continua.
As aulas do curso de Apropriação
Digital são às segundas-feiras, das
10h às 11h30, no Centro de Tecnologia (CT), bloco H, sala 200.
“Os alunos aprendem desde ligar o computador até elaborar uma
planilha eletrônica. Ensinamos
também a mexer no celular. Com
seis meses de aulas, ficam bem”,
disse o coordenador Gilmar Constantino, técnico-administrativo e
um dos coordenadores pedagógicos do projeto, que faz parte de um
Programa de Extensão do Núcleo
Interdisciplinar para o Desenvolvi-

Convênios
do Sintufrj
Veja a relação completa dos parceiros do sindicato no site da
entidade (www.sintufrj.org.br).
Universidade Estácio de Sá
Descontos para sindicalizados
e dependentes. Graduação: 10
a 20%, exceto para os cursos de
Medicina e Gastronomia. Tecnólogo: 10%. Pós-Graduação
(Lato Sensu): 20% em alguns
cursos. Cursos a distância:
20%. Site: www.portal.estacio.
br. Tel.: (21) 4003-6767.
Senai / Cetiqt
Descontos variados para sindicalizados e dependentes. Cursos de
graduação, pós-graduação, técnicos e de extensão e formação
inicial e continuada. Rua Magalhães Castro, 174, Riachuelo.
Av. das Américas, 3434, bl. 2 e
5, Centro Empresarial Mário
Henrique Simonsen (Barra da
Tijuca). Tels.: (21) 2582-1001
(Riachuelo) e (21) 3431-3650
(Barra da Tijuca). E-mail: atendimento@cetiqt.senai.br.
Site: https://senaicetiqt.com

Foto: Renan Silva

In Memoriam

GILMAR Constantino, na sala de aula do CT equipada com  computadores

mento Social (Nides).
Estrutura – São 20 computadores distribuídos em bancadas
em torno de todo o espaço da sala.
Além dos instrutores, os alunos
contam com a atenção de bolsistas. O curso oferece uma formação
continuada – o aprendiz é quem
sabe a hora de parar.

Está prevista para breve a reabertura do curso de Apropriação Digital na Praia Vermelha. Esse polo só
foi possível devido à parceria com
o Sintufrj, e a intenção do LIpE é
levar esse conhecimento aos trabalhadores de todos os campi da universidade e do seu entorno, tendo o
sindicato como parceiro.

Com pesar registramos o falecimento do vigilante Marcos Arantes Gonçalves, chefe da fiscalização do novo prédio do Instituto
de Matemática, ocorrido no dia
12 de setembro. O companheiro
participou da eleição que elegeu a
atual direção do Sintufrj pela chapa Alternativa de Combate (10).

SEMINÁRIO
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CARREIRA SOB AMEAÇA

Seminário debate alternativas ao Plano de Gestão e Desempenho
(PGD), identificado como mais um ataque aos servidores

“P

lano de Gestão
e Desempenho
(PGD): solução ou ameaça à Carreira”
foi o tema do seminário
realizado pelo Sintufrj, no
dia 13, com o objetivo de
esclarecer a categoria sobre
o Decreto nº 11.072, de
maio deste ano, e discutir
alternativas para mais esse
ataque de Bolsonaro à categoria. O evento foi transmitido pelo Facebook da
entidade e reuniu cerca de
100 pessoas no auditório
Pangea (CCMN).
Algumas universidades federais já aderiram
ao PGD, cujas normas
são instituídas pelo Decreto nº 11.072, que
também regulamenta o
teletrabalho. A direção
sindical reuniu especialistas no tema e organizou uma oficina para que
ao final das palestras os
participantes pudessem
aprofundar a discussão
e contribuir com ideias,
que serão levadas à próxima reunião do GT- Carreira Sintufrj, ainda sem
data definida.
EXPECTATIVAS
O Sintufrj já solicitou
reunião com a Pró-Reitoria de Pessoal para tratar

Fotos: Divulgação

MARCELO ROSA, VANIA GONÇALVES E AGNALDO FERNANDES na mesa do seminário

MARCELO ROSA expõe seus questionamentos no debate organizado pelo Sindicato na UFRJ

do tema, e a coordenadora de Políticas Sociais
da entidade e representante da categoria no
Conselho Universitário,
Vania Godinho, reivindicou da Reitoria, na
sessão do colegiado, o
compromisso desta de
não avançar em nenhuma proposta alternativa
ao PGD do governo sem
antes discutir com os servidores. Mas a categoria
precisa preparar sua for-

mulação a respeito.
Até o dia 25 de setembro, a Fasubra irá apresentar uma minuta de
resolução como proposta
para a disputa interna.
PROPOSTAS
Marcelo Rosa, representante da Fasubra na
Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira (CNSC), remontou
a trajetória do Plano
de Carreira dos Cargos

Técnico-Administrativos
em Educação (PCCTAE)
para mostrar como o
PGD colide com os princípios do PCCTAE. Porque, além de mensurar o
fazer dos servidores com
foco na entrega de resultados, trazendo a lógica
do mercado para dentro
do serviço público, o modelo produtivista afronta
a Constituição quando
define a autonomia universitária. “Cada univer-

sidade precisa dizer como
deve ser seu programa de
gestão, e não um decreto
que estabelece um modelo único para todo o
país”, disse Rosa.
“O decreto é feito de
forma que tanto o dirigente máximo da instituição como os chefes
têm poder absoluto. Ou
seja, o reitor pode determinar de cima para baixo.
Já temos exemplo disso
no Ceará (universidade
federal dirigida por interventor indicado pelo Bolsonaro)”, explicou Vania
Gonçalves, da Coordenação Geral da Fasubra e da
CNSC e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores
da Universidade Federal
de São Carlos.
Ela disse que uma das
premissas da Fasubra para
formulação de uma proposta é que ela seja um
programa fruto de uma
construção coletiva.
Na avaliação de Agnaldo Fernandes, da CNSC
e ex-pró-reitor de Pessoal
da UFRJ e ex-dirigente do
Sintufrj, a batalha principal
é apresentarmos uma proposta para debate. “Se não,
quem vai fazer esse debate
preocupado com os trabalhadores?”, questionou.
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SERVIÇO

Coluna do Jurídico

Empréstimos bancários e limitação do desconto

A

Lei nº 10.820,
promulgada em
12003, que era
aplicável somente aos
trabalhadores regidos
pela CLT que, no parágrafo 1º do artigo 1º,
fixou: desconto em folha de salários dos contratos de empréstimos,
financiamento, cartão
de crédito ou arrendamento mercantil até o
limite de 40% (quarenta
por cento), sendo 35%
(trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos,
financiamentos e arrendamentos mercantis, e
5% (cinco por cento) à
amortização de despesas
contraídas por meio de
cartão de crédito consignado ou à utilização

com a finalidade de saque
por meio de cartão de crédito consignado, passou a
valer para todos, celetistas
ou não.
A decisão dos Tribunais de Justiça do país
para que o artigo 1º, parágrafo 1º, da lei valesse
para todos os processos
que envolvessem descontos em folha de salário
foi devida ao crescente
nível de endividamento
nos últimos anos. O TJ-RJ, diante do aumento
de ações movidas por
trabalhadores endividados nas diversas modalidades de empréstimo,
editou duas Súmulas
(200 e 295), que passaram a prever a limitação
a 30% do salário para o
desconto em salário de

parcelas de empréstimo.
As instituições financeiras insatisfeitas com
a limitação imposta de
30% sobre o desconto
em salário recorreram de
diversas decisões judiciais
e, finalmente, a questão
chegou ao STJ, instância judicial máxima para
julgamento dessas questões judiciais. O grande
número de ações idênticas que versavam sobre
o limite de 30% sobre
salário relativo a empréstimo fez com que o STJ
definisse uma tese a ser
aplicada aos processos
onde se discutiam questões idênticas.
Em 2022, o STJ, ao
julgar o Recurso Especial
nº 1.863.973, fixou no
Tema 1.085 a tese de que

são lícitos os descontos
de parcelas de empréstimos bancários comuns
em conta-corrente, ainda
que utilizada para recebimento de salários, desde
que previamente autorizados pelo contratante
e enquanto essa autorização durar – não sendo
aplicável, por analogia, a
limitação prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, da
Lei nº 10.820/2003, que
disciplina os empréstimos
consignados em folha de
pagamento.
O entendimento do
STJ no Tema 1.085 é
obrigatório ser aplicado
por todos os Tribunais de
Justiça do país.
Ante o novo entendimento do STJ, fica estabelecida a limitação de

30% dos vencimentos/
salários/proventos que
se aplicará tão somente
aos empréstimos consignados com desconto em
folha de pagamento. Já
em relação aos empréstimos com desconto em
conta-corrente, não há
limitação de descontos.
COMUNICADO
SOBRE AS AÇÕES
COLETIVAS
A partir desta segunda-feira, 19, das 8h às
17h, os sindicalizados
terão à disposição, na
sede do Sintufrj, a funcionária do escritório
da assessoria jurídica
da entidade, Danielle
Gracioso, para esclarecer qualquer dúvida
sobre as ações coletivas.

DIVERSIDADE

GT LGBTIA+ promoverá reunião virtual e seminário
As atividades programadas do Grupo de
Trabalho
LGBTIA+
do Sintufrj vão envolver uma reunião virtual com a Coordenação
LGBTI da Fasubra e
realização de Seminário com personalidades
da comunidade LGBTIA+. Estes foram os

principais encaminhamentos da reunião de
15 de setembro, na sede
do sindicato, na Ilha do
Fundão.
A reunião mensal do
GT em outubro será em
conjunto com a Coordenação LGBTI da Fasubra, com data ainda a ser
definida. O objetivo é in-

tegrar a comissão do Sintufrj à pauta nacional do
movimento LGBTIA+
em geral e nas universidades. Já o seminário
será organizado com o
objetivo de envolver toda
a comunidade universitária da UFRJ.
O GT do Sintufrj
decidiu também pro-

mover campanha de
esclarecimento sobre
os direitos sociais e
jurídicos dos trabalhadores LGBTIA+ da
UFRJ. As informações
serão levantadas com a
Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ e o Departamento Jurídico do
Sintufrj.

É LUTA!
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DIA 21: ENFERMAGEM VOLTA ÀS RUAS!

O

Sintufrj se prepara para participar, com os trabalhadores da enfermagem
dos hospitais e institutos da
UFRJ, da grande manifestação conjunta pelo piso nacional, prevista para quarta-feira, 21. Os detalhes serão
definidos na reunião on-line entre os sindicatos de
enfermeiros e de auxiliares e
técnicos de enfermagem do
Rio de Janeiro. (O link para
acesso será divulgado no site
e nas redes do SindEnfRJ)

“A Enfermagem não
vai dar trégua quando
o assunto é defender o
Piso Salarial Nacional”,
garante o sindicato
da categoria no Rio de
Janeiro (SindEnfRJ)
O Sindsprev-RJ está
convocando a categoria
para um ato no dia 21, às
10h30, en frente ao Hospital da Lagoa.
Esta reunião virtual
discutirá as ações que serão adotadas daqui para
frente, após o Supremo
Tribunal Federal (STF),
por 7 votos a 4, manter
a liminar impetrada pelos
donos de hospitais, clínicas e planos de saúde, para
suspender a aplicação da
Lei nº 14.434/2022 por
60 dias. A palavra de ordem é unidade entre a categoria das redes públicas

Fotos: Elisângela Leite

e privadas, para garantir
a conquista de um piso
digno. Uma luta de mais
de 30 anos.
ENFERMAGEM DO
HUCFF, PRESENTE!
No Dia Nacional de Luta
pelo Piso, quarta-feira, 14,
o Sintufrj realizou, às 7h,
ato de mobilização na entrada principal do Hospital
Universitário Clementino
Fraga Filho (HUCFF) para
a manifestação conjunta
da enfermagem, às 9h, em
frente ao Quinta D’Or,
em São Cristóvão.
“Tubarões que exploram a medicina privada
cassaram o piso no STF.
Eles colocam o lucro acima da vida. Mobilização é
para defender a conquista
aprovada no Congresso”,
explicavam os coordenadores do Sintufrj aos usuários do HUCFF, enquanto
distribuíam panfletos.
O ato – com mensagens
para usuários, trabalhadores e estudantes – teve o
objetivo de conscientizar a
população para a importância de se defender o piso
salarial da enfermagem,
cassado pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF), no
dia 4 de setembro.
O julgamento do
mérito da liminar dos
patrões foi concluída
pelo STF na quinta-feira, 15, e a decisão favoreceu os grandes empre-

NO HUCFF. Na luta em defesa do piso da enfermagem, solidariedade no Hospital do Fundão

NO QUINTA D'OR, dirigentes do Sintufrj e servidores da UFRJ no ato dos enfermeiros

sários que exploram a
saúde privada por meio
dos planos de saúde ou
de rede de hospitais que
atendem só quem tem
dinheiro para pagar: é o
lucro acima da vida.
MANIFESTAÇÃO
Depois do ato no HUCFF, dirigentes do Sintufrj e profissionais do
Instituto de Puericultura
e Pediatria Martagão Ges-

teira (IPPMG), do Hospital Universitário e da
Superintendência de Saúde dos Trabalhadores da
UFRJ se deslocaram para
a manifestação diante do
hospital Quinta D’OR.
O protesto foi convocado pelos sindicatos dos
enfermeiros, assistentes e
técnicos de enfermagem.
Os dirigentes do Sintufrj,
em suas falas, firmaram
solidariedade à luta da

enfermagem e voltaram a
denunciar que o orçamento previsto para o próximo
ano asfixia a saúde pública
e submete os servidores
da saúde – que salvaram
dezenas de vida se expondo na pandemia – a ganhos indigentes, o que os
obriga a ter várias frentes
de trabalho, sem direito a
lazer e convívio com a família. Uma sobrevivência
quase desumana.
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Campanha manchada

de sangue
O

discurso de ódio
à esquerda que
prega a violência contra “inimigos” que
devem ser “extirpados” da
vida pública marca Jair
Bolsonaro. O apelo à violência aproxima o presidente brasileiro de Benito
Mussolini, líder do fascismo italiano que governou
ditatorialmente a Itália
entre 1922 e 1943, e de
Adolf Hitler, que liderou
na Alemanha um dos piores regimes totalitários da
história da humanidade
até os dias atuais – o nazismo –, responsável pela
morte de milhões de pessoas adultas e crianças (judeus, negros, homossexuais, comunistas), durante
o Holocausto, na Segunda
Guerra Mundial.
Sob presidência de Bolsonaro, o Brasil é apontado como um dos dez
países com maior tendência autocrática do mundo – poder absoluto e
inquestionável nas mãos
do governante máximo.
O país encontra-se no rol
das nações que enfrentam
redução nas liberdades de
expressão e participação,
violência política, e tensionamento entre Poderes e
instituições, como é o caso
da Hungria, Polônia, Sérvia e Turquia.
Não é, portanto, surpresa que a violência polí-

tica cresceu no Brasil e foi
acirrada no período eleitoral estimulada por Bolsonaro, que aposta no medo
e no caos para um resultado a seu favor, diante da
rejeição de mais de 50%
da sociedade, de acordo
com as pesquisas.
A campanha eleitoral
tem sido marcada por episódios dramáticos, como
o assassinato a tiros do
tesoureiro municipal do
PT Marcelo Arruda, em
julho, na cidade de Foz do
Iguaçu, durante sua festa
de aniversário. Há poucas
semanas, um outro bolsonarista matou a facadas o
colega de trabalho por este
defender a candidatura do
ex-presidente Lula. Eram
dois cortadores de cana de
uma agrovila, na zona rural de Confrea (próximo
de Cuibá).
Até o momento, a única providência adotada
para amenizar a situação
coube ao STF (Supremo
Tribunal Federal), que determinou restrições à posse de armas e munições. A
venda de armas de fogo foi
liberada no país por Bolsonaro. Como se sabe, a
venda de armas foi intensificada por Bolsonaro.
MEDO CRESCE
Levantamento encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e

A violência política estimulada por
Bolsonaro é tática dos governos de
extrema direita (uma espécie de cachorro
louco da burguesia) para intimidar a
população e manter o seu projeto de poder
Foto: Divulgação

ASSASSINATO. Corpo do petista Marcelo Arruda, que foi fuzilado por um bolsonarista no Paraná

De maneira
geral, o índice
de propensão ao
apoio a posições
autoritárias caiu,
perdendo força
principalmente
entre os jovens
de 16 a 24 anos.
Hoje, a maioria
dos entrevistados
(66,4%) afirma que
a segurança não
vai melhorar com
o armamento da
população.

pela Raps (Rede de Ação
Política pela Sustentabilidade) mostra que a maioria dos eleitores, 67,5%,
diz ter medo de sofrer
agressões por suas escolhas
políticas ou partidárias.
Em julho, 3,2% dos
entrevistados sofreram algum tipo de ataque por
motivos políticos. Isso significa dizer que cerca de
5,3 milhões de pessoas relataram ameaças por suas
posições partidárias a três
meses das eleições.
Os dados foram coletados pelo Datafolha de 3 a
13 de agosto, sendo divulgados em 15 de setembro.
Foram ouvidas 2,1 mil

pessoas em 130 municípios pelo país.
O objetivo da pesquisa, chamada “Violência e
Democracia: panorama
brasileiro pré-eleições de
2022”, é o de entender o
peso do medo da violência
na percepção e na atitude
dos brasileiros quanto aos
autoritarismos e à democracia.
.

