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Cinco décadas 
de UFRJ Servidores são celebrados 

em homenagem na Praia 
Vermelha.  

Enfrentar os golpistas terroristas
EDITORIAL
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GT-Carreira Sintufrj se reúne nesta quarta-feira (18), às 10h, no Espaço Cultural. Governo vai mudar PGD

Foto: Elisângela Leite

Foto: Divulgação

CINELÂNDIA, SEGUNDA-FEIRA (9). 
Faixa gigante pede punição para  
Bolsonaro e família:  SEM ANISTIA
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Terça-feira, 24 de janeiro, é 
uma data especial: Dia do 
Aposentado(a), e o Sintufrj está 
preparando um evento que co-
meçará às 9h e terminará às 
17h, no Clube dos Empregados 
da Petrobras (Cepe): Rua Lobo 
Carneiro s/n, Cidade Universi-
tária (Fundão). 

Para participar, as compa-
nheiras e companheiros apo-
sentados e pensionistas têm 
que se inscrever pelo site do 
Sintufrj: acesse www.sintufrj.
org.br e clique no link com essa 
indicação. 

9h – Recepção e café da manhã/Exposição das Oficinas do Sintufrj.
10h – Mesa de abertura: Sintufrj e Fasubra, e homenagem aos 
aniversariantes do mês e aos centenários.
11h – Fala, companheiros! Momento para manifestações dos 
celebrados. 
12h – Aprovação do Calendário de Ações de 2023 da Coordenação de 
Aposentados e Pensionistas do Sintufrj.
13h30 – Almoço dançante. A equipe do Espaço Saúde Sintufrj estará à 
disposição para aplicação de massagens relaxantes e auriculoterapia.

Veja a programação: 

Tevê 32 polegadas é da Praia Vermelha
A técnica-administra-
tiva Felicidade Afonso 
de Jesus, do Instituto 
de Psiquiatria, foi a ga-
nhadora de uma tevê 
Smart Toshiba de 32 
polegadas, no sorteio 
de brindes do Sin-
tufrj, no dia 5 de ja-
neiro, através de uma 
live transmitida pelo 
Facebook da entida-
de. Somente partici-
param do sorteio os 
sindicalizados que fi-
zeram o check-in para 
a Festa do Reencon-
tro. Conheça alguns 
premiados. 

FELICIDADE Afonso de Jesus CRISTIANE P. Custódio THIAGO Nery

EDUARDO Alves PETHER Neves e Diogo Suares OSWALDO Pires

Fotos: Divulgação

In 
memoriam 

Com pesar informa-
mos o falecimento do 
técnico-administrati-
vo Nilton Cesar Maia, 
53 anos, ocorrido no 
dia 30 de dezembro. 
O companheiro era 
do setor de Manuten-
ção da Faculdade de 
Letras. 
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Pauta na mesa da Reitoria

NEGOCIAÇÃO

Contagem de tem-
po especial para a 
aposentadoria, cuja 

demanda de processos 
aumenta a cada dia; PGD 
(Programa de Gestão e 
Desempenho) e Ebserh 
foram alguns dos assuntos 
tratados pela direção do 
Sintufrj na terceira rodada 
de negociação com a Rei-
toria, na terça-feira, 10.

Os três coordenadores-
-gerais Esteban Crescente, 
Marta Batista e Laura Go-
mes, e a coordenadora de 
Administração e Finanças 
Carmen Lucia, acompa-
nhados do advogado Ale-
xandre Fletcher e do en-
genheiro de segurança do 
trabalho do Sintufrj, Rafael 
Boher, se reuniram com o 

reitor em exercício Frederi-
co Leão Rocha e a equipe 
da Superintendência Geral 
de Atenção à Saúde do Tra-
balhador (Superast).  

CONTAGEM DE TEMPO
Os dirigentes do Sintufrj re-
tomaram o histórico das ne-
gociações com a Reitoria, a 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4) e a Superast sobre os pro-
cessos de contagem de tem-
po especial que continuam 
à espera de uma solução 
no âmbito administrativo/
institucional. Atualmente, 
chega a mil o número de 
servidores aguardando a 
aposentadoria. 

De acordo com o di-
retor da Superast, Lucas 
Gomes, e o reitor, a falta 

de médico do trabalho era 
o principal motivo para a 
demora na liberação dos 
atestados de contagem 
tempo especial, seguido 
da não assinatura pelas 
chefi as das unidades ates-
tando os períodos ante-
riores trabalhados pelos 
servidores – quando esses 
trabalhadores recebiam 
em contracheque, mas a 
universidade não possuía 
o registro documental. 

O primeiro impasse foi 
resolvido com a contrata-
ção do médico do trabalho 
Anderson Padilha Filho – 
apresentado ao Sintufrj 
na reunião. O plano para a 
aceleração da tramitação 
dos processos, segundo 
a Reitoria, inclui ainda o 

Sintufrj se reúne com a Reitoria. Foi a terceira rodada da mesa 
de negociação permanente da pauta da categoria

reforço na equipe da Su-
perast de um engenheiro 
e um técnico de segurança 
do trabalho. Sobre a falta 
de documentação, Leão 
Rocha consultará a Pro-
curadoria da UFRJ para 
resolver a questão.   

Além disso, a Superin-
tendência de Tecnologia 
da Informação (STIC) 
priorizará a feitura de um 
programa para agilizar 
a elaboração dos laudos 
PPP. O reitor também se 
comprometeu a estabe-
lecer uma comunicação 
permanente da direção 
do Sintufrj com a Reito-
ria/Superast para acom-
panhamento das análises 
dos processos pendentes. 

Também fi cou acer-

tado que a Reitoria pro-
moverá reunião para es-
clarecimento de dúvidas 
e orientação a servidores 
sobre procedimentos re-
lacionados aos processos 
de contagem de tempo 
especial. Ela também irá 
se reunir com as chefi as 
de Recursos Humanos 
das unidades para discu-
tir justifi cativas a serem 
apresentadas nos proces-
sos pendentes.

A Reitoria reeditará 
vídeos antigos que en-
sinam como acessar o 
SEI (Sistema Eletrônico 
de Informações) – canal 
de acesso aos servidores 
para criação e tramitação 
de documentos e proces-
sos administrativos.

NEGOCIAÇÃO. Direção do 
Sintufrj debate agenda 

interna com o comando 
da universidade

Foto: Elisângela Leite
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 PGD – A Reitoria 
fará contato com a Se-
cretaria de Ensino Su-
perior do MEC (Sesu) 
para apoiar a realiza-
ção de reunião com 
o grupo de trabalho 
de carreira da Fasu-
bra, ainda em janei-
ro, antes da primeira 
sessão do Conselho 
Universitário de 2023. 

 NES – Sobre os tra-

Con� ra as propostas da Reitoria 

O Sintufrj realizará 

live para informar 

os técnicos-

-administrativos 

sobre os 

encaminhamentos 

das demandas e 

para responder a 

questionamentos. 

A direção 

sindical também 

acompanhará 

o andamento 

dos processos 

e os prazos de 

respostas, e ajudará 

na orientação 

aos servidores 

sobre pedidos de 

contagem de tempo 

especial.

NEGOCIAÇÃO

Sintufrj cobrará resposta da mesa 
e realizará live para a categoria
Sindicato acompanhará o andamento de processos, prazos e auxiliará com orientação a servidores

balhadores de natureza 
especial, a Reitoria res-
ponderá às demandas 
sintetizadas pela coor-
denadora Marta Batista 
na última reunião so-
bre o tema.

 Ebserh – Segundo o 
reitor, a Ebserh apre-
sentará à UFRJ propos-
ta de contratualização 
com base nas deman-
das de infraestrutura e 

pessoal levantadas nas 
unidades de saúde. Mas 
garantiu a não assinar 
contrato com a empre-
sa na atual gestão, que 
se encerra em maio.

 Sipat – A Reitoria au-
torizou, sem custos para 
o Sintufrj, o uso do es-
paço originalmente pre-
visto no Plano Diretor 
para construção de sede 
social da entidade para 

a realização da Semana 
Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho. 

 Terceirizados – A 
Reitoria irá informar a 
situação contratual das 
empresas de limpeza 
Construir e De Sá e de 
vigilância Angel, que 
continuam com os salá-
rios dos trabalhadores 
atrasados, inclusive o 
13º salário. 

 REUNIÃO NA REITORIA na terça-feira () vários pontos de interesse da categoria foram debatidos

Foto: Elisângela Leite
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Defender os direitos da classe trabalhadora

BRASIL

ENFRENTAR OS GOLPISTAS TERRORISTAS

O ano de 2023 ini-
ciou-se com ares 
de alívio para a 

classe trabalhadora. No 
dia 1º de janeiro 500 mil 
pessoas estiveram em Bra-
sília para garantir a posse 
de Lula e celebrar a derro-
ta eleitoral do fascismo.

Para os Trabalhadores 
Técnicos Administrativos 
em Educação, as expectati-
vas são grandes em função 
das promessas de campa-
nha. No processo de transi-
ção, o novo governo inseriu 
na proposta orçamentária 
de 2023 ao menos 9% de 
reajuste ao longo de 2023, 
índice ainda não concedi-
do, mas em debate.  Ainda 
muito longe dos 51% de 
perdas desde 2010 pelo 
IPCA, mas em duas se-
manas de governo eleito 
temos uma mesa com o 
Ministério de Gestão e Ser-
viço Público. Antes, com Te-

mer e Bolsonaro, não havia 
mesa e o governo defendia 
abertamente a redução de 
nossos salários. O quadro 
é de 7 anos sem qualquer 
reposição salarial e 5 anos 
de reposição abaixo da in-
fl ação.

Foi por isso que o Sin-
tufrj, bem como diversos 
sindicatos, se empenhou 
desde antes das eleições 
nas manifestações de rua 
para derrubar o governo 
do fascista Bolsonaro, Ban-
queiros, Latifundiários 
e generais traidores da 
pátria. No segundo turno 
do processo eleitoral, es-
colhemos o lado certo da 
história, buscando melho-
res condições de luta para 
a classe trabalhadora, e 
no dia da posse presiden-
cial nos fi zemos presentes 
com uma potente carava-
na de luta em defesa da 
democracia.

GOLPISTAS, FASCISTAS 
E TERRORISTAS NÃO 
ACEITAM VONTADE 
POPULAR
No dia 8 de janeiro, uma 
tentativa de golpe foi exe-
cutada no país. Grupos 
Bolsonaristas fascistas se 
deslocaram ao Distrito Fe-
deral em caravanas fi nan-
ciadas por empresários 
do agronegócio, grande 
transportadoras e recursos 
de políticos de extrema 
direita. Houve franca coni-
vência do Governo do DF, 
sinalizado pelas exonera-
ções no comando da segu-
rança pública na semana 
anterior e pela ausência 
premeditada do Secretário 
de Segurança em um dia 
que sabidamente contaria 
com forte contingente de 
bolsonaristas golpistas em 
Brasília. Anderson Torres, 
ex-ministro de Bolsonaro, 
é um agitador golpista de 

longa data. Não por acaso, 
no dia 12 de janeiro opera-
ção da PF encontrou minu-
ta de decreto para tentar 
legitimar o golpe.

Mas a conspiração gol-
pista não para por aí. As 
suspeitas recaem também 
sobre diversos ofi ciais do 
alto comando das Forças 
Armadas. Estes coman-
dantes infi ltrados nos últi-
mos anos nos órgãos de in-
teligência como GSI, Abin 
ou agindo diretamente de 
suas posições de coman-
do direto das Forças agem 

contra a Constituição em 
nome de garantir seus pri-
vilégios e impedir a culpa-
bilização por seus crimes e 
governantes do Executivo 
nos últimos anos.

O vandalismo dos fascis-
tas em Brasília é estimado 
em mais de R$ 122 milhões 
e tinha o objetivo de estimu-
lar uma insurreição em todo 
o país. Em suas redes sociais, 
Bolsonaro tirava sarro da 
democracia, relativizando o 
maior atentado às institui-
ções democráticas desde o 
próprio golpe de 1964.

EDITORIAL

SEGUNDA-FEIRA (9) 
Protesto na Cinelândia. 
Outro ângulo na 
extremidade da página
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MOBILIZAÇÃO NAS RUAS CONTÉM 
A INICIATIVA GOLPISTA

EDITORIAL

Ainda na noite de domin-
go, Lula decreta interven-
ção na segurança pública 
do DF, fato que deu auto-
ridade ao Poder Executivo 
de comandar a PMDF e 
Força Nacional para reti-
rada dos golpistas dos pré-
dios dos poderes. Medidas 
seguintes tomadas no STF 
e Congresso Nacional (com 
votos contrários de deputa-
dos de extrema direita) ga-
rantiram afastamento do 
Governador Ibaneis Rocha 
do DF e encaminharam 
pedido de prisão de Ander-
son Torres. Em que pesem 
as posturas conciliatórias 
com o golpismo por parte 
das FFAA e do ministro da 
defesa Múcio.

Ao mesmo tempo, par-
tidos de esquerda, movi-
mentos sociais e centrais 

sindicais convocaram am-
pla mobilização de massas 
nas ruas no dia seguinte 
(9/1) à tentativa de golpe, às 
18h, em diversas cidades do 
Brasil. Nas horas seguintes, 
uma verdadeira rede de 
vigilância popular e demo-
crática nas mídias digitais 
monitorou as ações golpis-
tas previstas para a manhã 
seguinte, que envolviam 
sabotagem de refi narias e 
fechamento de vias.

Isso permitiu que de-
núncias fossem feitas a go-
vernos locais e ao próprio 
governo federal.

A classe trabalhadora 
acertou em garantir a mo-
bilização nas ruas, pois não 
podemos confi ar nas insti-
tuições que permitiram o 
governo Bolsonaro atacar 
a democracia durante qua-

tro anos.
A mobilização de mi-

lhares no dia 9 de janeiro 
levantou alto a bandeira de 
punição a Bolsonaro e seus 
cúmplices. O Sintufrj se fez 
presente na mobilização, 
que contou com grande 
participação da categoria 
na Cinelândia, centro do 
Rio, onde 10 mil pessoas se 
reuniram.

DITADURA NUNCA 
MAIS! PUNIÇÃO AOS 
GOLPISTAS DE ONTEM 
E DE HOJE!
Aqueles que tramam por 
um golpe querem um gol-
pe militar no Brasil para 
instituir uma Ditadura. 
Como sabemos, o regime 
de 1964 fechou o Congres-
so, caçou sindicatos e enti-
dades estudantis, arrochou 

salários, assassinou e tortu-
rou milhares de brasileiros, 
alavancou a dívida externa 
em 3000% entre 1964 e 
1984. Quem ousou exigir 
direitos sociais era conside-
rado inimigo do país.

O terrorismo visto no 
dia 8 é parte da tradição 
do golpismo dos generais 
traidores da pátria no Bra-
sil, ainda na ditadura com 
bombas em quartéis para 
culpar organizações de es-
querda e já na redemocra-
tização, como é de registro 
histórico o atentado no Rio 
Centro.

Por isso, o Sintufrj se 
soma à luta pela prisão e 
confi sco dos bens de todos 
os envolvidos na tentativa 
de golpe de 8 de janeiro de 
2023 e imediata mudança 
no alto comando das Forças 

Armadas e estruturas de 
vigilância de Estado. Além 
disso, só derrotaremos os 
fascistas em amplas mobi-
lizações populares nas ruas 
no próximo período e orga-
nizando as lutas da classe 
trabalhadora.

Mas é necessário lem-
brar que a anistia da re-
abertura democrática 
isentou os criminosos de 
Estado nas forças de se-
gurança, fato que fortale-
ce a postura genocida de 
polícias país afora com a 
população pobre e negra 
nas favelas e bairros po-
bres. É urgente a abertura 
dos arquivos da Ditadura 
e processos de prisão para 
torturadores e assassinos 
daquele período. para que 
não se esqueça, para que 
nunca mais aconteça.

INDIGNAÇÃO 
NAS RUAS 

para  conter a 
onda golpista
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O Salão Dourado do 
Palácio Universitá-
rio, na Praia Ver-

melha, foi tomado por 
um clima de emoção, na 
quarta-feira, 11, na ceri-
mônia em homenagem 
aos 15 servidores, téc-
nicos-administrativos e 
docentes, que comple-
taram recentemente 50 
anos de serviço públi-
co. O evento, organi-
zado pela Reitoria, foi 
aberto com uma apre-
sentação da Camerata 
de Cordas da Escola de 
Música da UFRJ. O Sin-

CELEBRAÇÃO DE SERVIDORES 
UFRJ homenageia 
15 técnicos-
-administrativos 
e docentes 

tufrj estava presente.
“Nosso trabalho é fun-

damental para diminuir 
a desigualdade. Nosso ca-
pital mais importante é 
o humano, esse que está 
aqui hoje”, disse Denise 
Pires de Carvalho, que 
fez questão de lembrar as 
dificuldades enfrentadas 
pelos trabalhadores da 
UFRJ nos últimos anos 
em consequência dos 
ataques de Bolsonaro. 

Ela, numa referência 
especial ao secretário 
dos Órgãos Colegiados, 
afirmou: “Embora se 
refiram à reitora como 
magnífica, magnífico é 
o servidor Ivan Hidalgo”. 
O técnico-administrativo 
em educação foi aplau-
dido longamente.  

O vice-reitor Carlos 
Frederico Leão Rocha 
destacou em seu discur-

so a importância da esta-
bilidade no serviço públi-
co para as instituições do 
Estado brasileiro: “...são 
capazes de garantir o fun-
cionamento da instituição 
ao longo do tempo, atra-
vessando gestões e ideolo-
gias”, afirmou.

O pró-reitor de Pessoal 
(PR-4), Alexandre Brasil, 
fez referência a cada um 
dos homenageados.

TRAJETÓRIAS
Dois dos homenagea-
dos – a professora do 
Instituto de Biologia 
Deia Maria Ferreira e 
o engenheiro do Insti-
tuto Tércio Pacitti (ex-
-NCE) Pedro Manoel da 
Silveira – falaram sobre 
a trajetória das duas ca-
tegorias – técnico-admi-
nistrativo em educação 
e docente – na constru-

ção da UFRJ.  
Deia definiu os dois 

segmentos como sendo 
“a engrenagem que faz 
funcionar a nossa UFRJ”. 
E os que há cinco déca-
das vestiram a camisa e 
acompanharam as mu-
danças na instituição ao 
longo do tempo. “Somos 
agentes do desenvolvi-
mento social”, disse.

Pedro Manoel, com 
apoio da coordenadora 
da comissão organiza-
dora do evento, Nádia 
Pereira, apresentou tre-
chos dos depoimentos 
dos 15 servidores ao ce-
rimonial da Reitoria. 

Entre os registros 
históricos dos home-
nageados, muitas ma-
nifestações de amor à 
universidade passado 
de pais para filhos e mo-
mentos especiais vivi-

dos nos campi: a rota de 
fuga da Praia Vermelha 
usada pelos servidores 
durante a ditadura mili-
tar para driblar a repres-
são; os dias insones das 
equipes da PR-4 para ga-
rantir o sucesso de um 
novo sistema de pessoal, 
em 1978; e o aceno do 
Papa João Paulo II, a ca-
minho do aeroporto, aos 
trabalhadores do Fun-
dão. Até a visita da prin-
cesa de Gales, Diana, ao 
Hospital do Fundão foi 
lembrada.

 A cerimônia mobili-
zou a comunidade uni-
versitária, familiares e 
amigos dos homenage-
ados. Representaram o 
Sintufrj o coordenador-
-geral Esteban Crescente 
e os coordenadores de 
Comunicação Cícero Ra-
bello e Nivaldo Holmes.    

Fo
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O SALÃO DOURADO do Palácio Universitário lotou para a homenagem a servidores técnicos e docentes que completaram seu cinquentário na UFRJ
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CINCO DÉCADAS DE SERVIÇO PÚBLICO

 Ivan da Silva Hidalgo 
– Admitido em 1971, exer-
ceu atividades em diver-
sos setores do Gabinete 
ao longo de sua trajetória 
na UFRJ, que se estende 
pela gestão de 14 reitores 
e uma reitora. É secretário 
dos Órgãos Colegiados.

 Laércio de Nonno Fi-
lho – Iniciou na UFRJ em 
1967, na seção de Contro-
le de Pagamento, na Praia 
Vermelha. Graduou-se em 
Engenharia Química na 
UFRJ, chefiou o setor de 
Aposentados e Pensionis-
tas e a seção de Pessoal da 
Escola de Comunicação. 

 Paulo Martins Scardi-
no – Contratado em 1969, 
foi chefe da seção de ensi-
no do curso de Medicina 
por 30 anos.  Em 2017, 
recebeu uma homena-
gem especial como Fun-
cionário Notório. Criou 
uma associação atlética 
para funcionários.

 Paulo Pinto da Rocha 
– Ingressou na universi-
dade em 1972 como auxi-
liar administrativo. Cursa 
graduação na Faculdade 
de Farmácia e atua como 
farmacêutico no HUCFF, 
após realizar prova para 
ascensão funcional. 

 Pedro Manoel da Sil-
veira – Ingressou como 
programador no antigo 
NCE (atual Instituto Tér-
cio Parcitti), em 1971, o 
qual dirigiu.  Participou 
da primeira versão do 
Siga, e, em 1978, criou o 
Sistema de Pessoal da 
UFRJ. Foi presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Computação.

 Romildo de Souza Ma-
rano – Inicia em 1970, se-

guindo os passos do pai, 
no Escritório Técnico da 
Universidade. Em quatro 
décadas no ETU, realizou 
o resgate da memória e 
da história do setor e foi 
convidado para traba-
lhar no Núcleo de Pes-
quisa e Documentação, 
onde permanece.

 Ronaldo Ferreira da 
Costa e Silva – Convida-
do em dezembro de 1967 
para integrar a equipe 
da Superintendência de 
Finanças, atuou no pro-
cessamento da folha de 
pagamento. Participou, 
em 1970, da transferên-
cia do setor para a Cida-
de Universitária.

 Sebastião Vicente Filho 
– Iniciou como auxiliar de 
conservação e limpeza na 
Faculdade de Letras, em 
1970, com 20 anos. Logo 
se integrou à equipe da bi-
blioteca. Tem orgulho de se 

levantar todos os dias para 
fazer o mesmo caminho 
para o trabalho há 52 anos. 

 Adilmo Mota de An-
drade – Ingressou em 
1970 na UFRJ, traba-
lhando no biotério da 
Faculdade de Medici-
na, na Praia Vermelha, 
e foi com a unidade 
para o Fundão. Com 
o Plano de Cargos, foi 
alçado a artífice de 
estrutura de obras e 
metalurgia, depois en-
quadrado como car-
pinteiro do CCS, onde 
ainda trabalha.

 Homenagem póstuma 
– Ao técnico-administra-
tivo Amauri Marques da 
Cunha, do Instituto Tércio 
Parcitti – Núcleo de Com-
putação Eletrônica, que 
faleceu em dezembro.

Júlio Santos e Luiz Car-
los não puderam compa-
recer à cerimônia. 

 Deia Maria Ferrei-
ra dos Santos – Carrei-
ra dedicada à graduação 
nos Institutos de Biologia 
e Geociências, implan-
tou, em 1994, o curso 
de Licenciatura em Ciên-
cias Biológicas no turno 
da noite, participando 
também da criação do 
curso na modalidade à 
distância. Foi diretora do 
Instituto de Biologia e Su-
perintendente de Gradu-
ação da UFRJ.

 Celuta Sales Alvia-
no – Titular do Instituto 
de Microbiologia Paulo 
de Góes, aposentou-se 
em 2022 ao completar 
75 anos, mas atua como 
professora voluntária. É 
graduada em Química In-
dustrial, doutora em Ci-
ências e titulada Profes-
sora Honoris Causa pela 

Docentes homenageados
Universidade Federal de 
Sergipe, em 2007.

 Luiz Antônio Dávi-
la – Em 1967, ingressa 
na graduação da Escola 
de Química, está no ma-
gistério desde 1972. Tem 
75 trabalhos publicados 
e premiações como pes-
quisador e por relevantes 
serviços prestados à na-
ção. Foi diretor da Escola 
de Química da UFRJ.

 Ricardo Moreira 
Chaloub – Ingressou em 
1966 como aluno da Es-
cola Nacional de Química. 
Admitido em 1971 como 
auxiliar de ensino no De-
partamento de Bioquími-
ca do Instituto de Quími-
ca. Em 1978 iniciou sua 
carreira no magistério 
superior e  participou da 
criação da Adufrj.

NO FOCO. Laércio, Deia, Nivaldo (Sintufrj), Cícero (Sintufrj), Iaci e o irmão Ivan, Sebastião, Esteban (Sintufrj) e Nadia 

Foto: Elisângela Leite
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A expectativa da di-
reção da Fasubra 
é ainda no mês de 

janeiro iniciar negociação 
das reivindicações dos 
técnicos-administrativos 
com o ministro da Edu-
cação, Camilo Santana. 
A pauta específica da ca-
tegoria foi entregue um 
dia após a posse do atual 
governo. O coordenador-
-geral da Federação, José 
Maria Castro, informou 
ainda que o Fonasefe 
(Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais) 
aguarda audiência com 
a ministra Esther Dweck, 
da Gestão e Inovação em 
Serviços Públicos.

Segundo José Maria, 
tanto a Fasubra como as 
demais entidades do ser-
viço público federal en-
tendem que pelo fato de 
o governo estar inician-
do, e ainda enfrentando 
atos terroristas, o agen-
damento das audiências 
pode ser retardado: “Mas 
estamos nos movimen-
tando para ver se até o 
fim de janeiro temos al-
guma conversa”. 

O dirigente lembrou 
que a Federação conse-
guiu entregar a pauta 
da categoria a Lula du-
rante a campanha elei-
toral, em Belo Horizonte 
(MG), e que houve até 
reuniões com a equipe 
de transição de governo. 

REIVINDICAÇÕES 
Dentre os pontos da pau-
ta, José Maria destaca: 
revogação de todos os 

Fasubra aguarda reunião com o MEC
Tanto a Federação como o Fonasefe já entregaram as pautas de reivindicações específica e conjunta ao governo Lula 

decretos e normativas 
de Bolsonaro que pre-
judicam os servidores; 
democracia interna das 
universidades (um de-
creto que garanta a au-
tonomia das instituições 
para escolha de reitores) 
e retomada da Comis-
são Nacional da Carreira 
(CNC), formada por re-
presentantes do governo 
e dos trabalhadores. “A 
carreira tem problemas 
e questões que precisam 
ser revistas”, avaliou o 
coordenador sindical. 

Outro item em desta-
que, segundo o dirigente, 
é a necessidade urgen-
te de reajuste salarial. 
“Vamos ter que mexer 
nisso quando o Congres-
so Nacional retornar do 
recesso parlamentar. No 
Orçamento, colocaram a 
previsão de 9%, mas não 
precisaram se seriam pa-
gos em uma ou duas par-

celas”, questionou. “Nes-
ses últimos seis anos, as 
nossas perdas chegaram 
a cerca de 40%. Então, 
vamos ver se pagam de 
uma vez [os 9%] para, 
em seguida, trabalhar-
mos a recomposição sa-
larial”, concluiu.

“A notícia foi recebi-

da pelas categorias como 
uma grande vitória, já que 
é uma demanda antiga 
das servidoras e servido-
res”, e que a mesa existen-
te foi extinta no governo 
golpista de Temer, infor-
mou o site da entidade.  

Quem coordenará a 
mesa de negociação será 

Sérgio Mendonça, nome-
ado pela ministra Dweck 
secretário de Gestão de 
Pessoas e Relações de Tra-
balho. Ele atuou como 
secretário de Recursos 
Humanos no governo 
Lula e de Relações de 
Trabalho no de Dilma 
Rousseff (PT).  

Fonasefe reivindica 
Também no dia 2 de janeiro, o 
Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Fede-
rais (Fonasefe) protocolou a 
pauta conjunta das categorias 
nos ministérios de Gestão e 
Inovação em Serviços Públicos, 
Fazenda e Casa Civil, junto com 
a solicitação de audiência em 
caráter de urgência. 

A intenção do Fonasefe é dis-
cutir a possibilidade de rema-
nejamentos no Orçamento de 
2023, aprovado pelo Congresso, 
para atender à demanda do rea-

juste linear emergencial no mes-
mo índice da inflação acumulada 
durante os últimos quatro anos 
(aproximadamente 27%). 

Além disso, a intenção tam-
bém é estabelecer índices e o 
período do reajuste de 2023, 
buscando diminuir as perdas sa-
lariais do último período, e ne-
gociação sobre benefícios que 
impactam o salário dos servido-
res federais, congelados desde o 
último acordo, em 2012, com a 
presidenta Dilma Rousseff.

Refrescando a memória –

Após a aprovação da PEC da Tran-
sição, o Congresso aprovou o Or-
çamento incluindo verbas para 
reajustar o salário dos servidores (o 
que precisa de medida provisória ou 
projeto de lei para ser executado), 
prevendo reajuste em torno de 9%.

MESA DE NEGOCIAÇÃO
De acordo com a Fasubra, no 
dia 3 de janeiro a ministra Es-
ther Dweck anunciou, pela im-
prensa, a criação de uma mesa 
de negociação permanente do 
serviço público. 

FASUBRA participou da posse de Sérgio Mendonça como secretário de Relações de Trabalho, que 
vai representar o governo na mesa de negociação com servidores federais 

Foto: Divulgação

NEGOCIAÇÃO
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Governo revoga IN do PGD

Lei equipara injúria racial a crime de racismo
Foto: Elisângela LeiteFoto: Internet

ANIELLE FRANCO. Ministra VANDER ARAÚJO. Ativista antirracista

Nova regulamentação sobre Programa de Gestão e Desempenho sairá dentro de 90 dias 

O governo Lula pro-
porá mudança 
nas orientações, 

critério e procedimen-
tos na implementação 
do Programa de Gestão 
e Desempenho (PGD) 
proposto pelo governo 
anterior. 

Foi publicada no Di-
ário Ofi cial da União, 
dia 13, Instrução Nor-
mativa (IN nº 2, de 10 
de janeiro) das secreta-
rias de Gestão e Desem-
penho de Pessoal que 
revoga a IN nº 89, de 13 
de dezembro de 2022.

A IN 89, do Ministé-
rio da Economia, tam-

bém estabelecia crité-
rios e procedimentos, 
por exemplo, de quem 
poderia participar do 
PGD. 

Os PGDs já criados 
até a data de publica-
ção da nova regula-
mentação permanecem 
vigentes na forma que 
foram instituídos e, até 
que seja expedido o 
novo normativo, novos 
Programas de Gestão 
e Desempenho pode-
rão ser implementados 
também nos termos do 
decreto. Nova regula-
mentação será expedi-
da em até 90 dias.

MUDANÇA POSITIVA
O representante técni-
co-administrativo no 
Conselho Universitá-
rio, Roberto Gambine, 
avalia que a revogação 
é sinal da mudança de 
governo, uma mudança 
positiva. De qualquer 

forma, ele avalia, alguns 
aspectos da proposta 
original ainda merecem 
debate. Por exemplo, a 
adesão ao programa, 
que, no caso das univer-
sidades, traz contradi-
ções em relação à auto-
nomia universitária. 

Mas ele reitera a im-

Dirigente do Sintufrj 
e um dos articula-

dores do GT Antirracis-
mo da entidade, Van-
der Araújo considerou 
um “importante avan-
ço institucional nas 
políticas afi rmativas” a 
decisão do presidente 
Lula de sancionar a lei 
que equipara injúria 
racial ao crime de ra-
cismo. Ele também des-
tacou a preocupação 
do governo que entra 
com a questão racial 
ao criar o Ministério da 
Igualdade Racial.

Aliás, Lula sancionou 
a lei durante a cerimô-
nia de ofi cialização de 
Anielle Franco no cargo 
de ministra da Igualda-
de Racial, na quarta-feira 
(11). O texto sancionado 
pelo presidente foi apro-
vado no ano passado pelo 
Congresso Nacional. O 
crime de racismo, segun-
do explicita a lei, é carac-
terizado quando o agres-
sor atinge um grupo de 
pessoas. A injúria racial 
é caracterizada quando 
uma pessoa específi ca é 
ofendida.

portância da abertura 
de interlocução com o 
novo Ministério da Ges-
tão e a possibilidade de 
levar o debate em outra 
perspectiva, inclusive 
de valorização do ser-
vidor e considerando a 
diversidade das ativida-
des da universidade.

Leia a íntegra

QUARTA-FEIRA, DIA 18, ÀS 10H, NO ESPAÇO 
CULTURAL DA ENTIDADE. PAUTA: DISCUS-
SÃO DA PROPOSTA DO PGD QUE ESTÁ NO 
CONSUNI.

REUNIÃO DO GT-CARREIRA 
SINTUFRJ


