
 

 

Assembléia pede 
reajuste já! 

A assembléia dos trabalhadores da UERJ 
realizada no dia 17 de janeiro aprovou, por 
unanimidade, as propostas apresentadas pelo 
Sintuperj para a Campanha Salarial 2007. 
Este é mais um sinal de que a categoria está 
unida em torno de suas reivindicações. Em 
torno de suas lutas. 

A realização da assembléia no auditório 
Ney Palmeiro, no Hupe, respeita decisão da 
categoria de que elas devem acontecer não 
apenas no campus Maracanã. Além disso, 
aproxima o Sindicato de todos os setores da 
universidade. 

Os trabalhadores da UERJ têm consciência 
de que não é mais possível ficar sem reajuste. 
Por isso aprovaram as seguintes propostas na 
assembléia. 

- Reajuste salarial já para recuperar as 
perdas que ultrapassam 55%; 

- Marcar reunião com o Governo para 
que ele saiba a realidade estrutural da 
universidade; 

- Lutar pela recomposição do orçamento 
da UERJ; 

- Exigir a manutenção do Acordo 
Coletivo aprovado em 1995, com 
acréscimos necessários; 

- Lutar pela melhoria das condições de 
trabalho; 

- Organizar ato no dia 31 de janeiro, 
com a participação da Asduerj e do 
DCE exigindo obras de recuperação da 
marquise do 12° andar;  

- Marcar reunião com a reitoria para 
tratar das questões relacionadas ao 
enquadramento dos seguranças, 
operacionais entre outros;  

- Intensificar a luta contra o assédio 
moral;  

- Incorporação dos auxílios 
(alimentação, creche e excepcional). 

“2007 é o ano do reajuste! Lute por ele” 

Sindicato distribui kits 
escolares a partir do 

dia 22/01 
O Sintuperj estará distribuindo os Kits 

escolares no período de 22 de janeiro a 15 de 
fevereiro de 2007, na sede do sindicato, para 
os sindicalizados que apresentarem 
contracheque com pelo menos 01 (uma) 
contribuição sindical. 

Como nos últimos dois anos não houve 
entrega dos kit´s, o cadastro de sindicalizados 
e dependentes com direito ao benefício está 
desatualizado. Portanto, para que o 
sindicalizado possa retirar o(s) kit(s) a que 
tem (têm) direito precisará apresentar a 
seguinte documentação: 

Dependentes, até 24 anos, 
matriculados regularmente no Ensino 
Fundamental: 

- Médio, Graduação ou Pós-Graduação; 

- Cópia de Certidão de Nascimento; 

- Cópia de comprovante por meio de 
imposto de renda ou guarda de menor; 

- Contracheque; 

- Comprovante de matrícula escolar. 

Cônjuge matriculado regularmente no 
Ensino Fundamental, Médio, Graduação 
ou Pós-Graduação.  

- Cópia de certidão de casamento ou de 
nascimento; 

- Comprovante de matrícula escolar 

- Contracheque; 

Sindicalizado matriculado regularmente 
no Ensino Fundamental, Médio, 
Graduação ou Pós-Graduação; 

- Comprovante de matrícula escolar; 

- Contracheque 

O Instituto de Aplicação da UERJ continua 
em aula por causa da última greve. Por isso 
será aceita a apresentação do comprovante de 
matrícula referente ao ano letivo de 2006. 

 

“Antes da leitura da palavra vem a 
leitura do mundo” 

 Paulo Freire 


