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No último dia 15 de maio, o De-
partamento Jurídico do Sin-
tuperj conquistou mais uma 

vitória para os servidores da Uerj. O 
Ministério Público concedeu parecer 
totalmente favorável aos pedidos con-
tidos na inicial do mandado de segu-
rança nº 7.603/15, impetrado pelo sin-
dicato em favor dos trabalhadores de 
Uerj, Uenf e Uezo contra a secretária de 
Planejamento e Gestão (Seplag), Profª 
Cláudia Uchôa Cavalcanti, anulando 
o ato da mesma que retirava o direito 
dos servidores das universidades de re-
ceber o auxílio alimentação nas férias e 
nas licenças. O parecer foi assinado pelo 
procurador de Justiça Sérgio Roberto 
Ulhôa Pimentel e encaminhado para a 
desembargadora relatora, Cristina Tere-
za Gaulia, da 5ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça.

Esta vitória, aguardada com muita 
ansiedade pelos trabalhadores da Uerj, 
foi muito importante não só pelo fato 
de impedir futuros descontos, como 
também ressarcir os que já haviam 

Auxílio-alimentação: Sintuperj conquista 
mais uma vitória para servidores da Uerj

O Sintuperj repassa por meio des-
te as informações obtidas no site 
do Sindicato dos Auxiliares de 

Administração Escolar do Estado do Rio 
de Janeiro (SAAE/RJ) sobre o processo 
número 0115300-57.1988.5.01.0008, re-
ferente ao chamado “Atrasadão” (relati-
vo à Administração Central e Unidades 
de Ensino da Uerj).

COMUNICADO AOS TRABA-
LHADORES SUBSTITUÍDOS NO 
PROCESSO COLETIVO Nº 0115300-
57.1988.5.01.0008 (ATRASADÃO)

O SAAE/RJ INFORMA aos trabalha-
dores substituídos no processo coletivo 
nº 0115300-57.1988.5.01.0008 (ATRA-
SADÃO) que o juízo da 8ª Vara do Tra-

sido penalizados nos contracheques de 
maio/2015.

Reconhecimento do direito para Uenf 
e Uezo: A luta continua

A vitória ainda não está completa, 

anos

balho do Rio de Janeiro, por intermédio 
do despacho publicado no Diário Ofi-
cial nesta data (21/05/2015), atenden-
do à Promoção do MPT, decidiu pela 
expedição de Alvará Judicial em nome 
da entidade sindical, determinando-lhe 
o repasse do crédito aos respectivos be-
neficiários.

Deste modo, considerando o teor do 
despacho, o SAAE/RJ comunica tam-
bém que, tão logo o valor da execução 
esteja à sua disposição, lançará em seu 
site o cronograma de habilitação e pa-
gamento dos créditos aos trabalhadores 
substituídos. Nas datas e horários a se-
rem definidos, os beneficiários deverão 
trazer ao SAAE/RJ fotocópias de suas 

cédulas de identidade, CPF, último con-
tracheque e comprovantes de residência.

Para os casos em que o trabalhador 
substituído já tenha falecido, solicita-se 
aos seus dependentes que forneçam à 
entidade fotocópias dos seguintes docu-
mentos: 

Cédula de identidade e CPF do tra-
balhador substituído na ação (falecido); 
Certidão de Óbito do trabalhador subs-
tituído na ação (falecido); Contrache-
que (UERJ) do trabalhador substituído 
na ação (falecido); Cédula de Identidade 
e CPF do(s) dependente(s); Certidão de 
nascimento do(s) dependente(s) e Com-
provante de dependente(s) habilitado(s) 
no RIOPREVIDÊNCIA.

Informe Sintuperj: “Atrasadão” da Uerj

apesar de a secretária Cláudia Uchôa 
Cavalcanti ter reconhecido em juízo o 
direito dos servidores da Uerj. Toda-
via, a mesma não reconheceu o mesmo 
direito para os servidores da Uenf e da 
Uezo.

O nosso departamento jurídico, atra-
vés do Dr. Jorge Braga Junior, está aguar-
dando o pronunciamento da desembar-
gadora Cristina Tereza Gaulia, relatora 
do processo, para que a mesma conceda 
idêntico tratamento para os companhei-
ros das duas instituições, tendo em vista 
que o despacho do Ministério Público 
foi favorável e abrangente a todas as uni-
versidades, de acordo com o que deter-
mina o Decreto-Lei 220/75, do Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Rio de Janeiro.

O Sintuperj está acompanhando coti-
dianamente o andamento deste proces-
so e socializando em seus veículos de 
imprensa todas as informações oficiais a 
respeito do assunto. Estamos à disposi-
ção dos servidores para esclarecer todas 
as dúvidas quanto ao seu trâmite.
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Em manhã de Conselho Universitário, crise da Uerj e 
manifestações tomam pauta

Na manhã desta quarta-feira, 
03 de junho, foi realizada 
mais uma sessão do Conse-

lho Universitário (Consun) da Uerj. 
O objetivo principal da reunião era a 
aprovação do calendário eleitoral da 
Universidade, que deve escolher ao 
final deste ano os sucessores para os 
cargos de reitor, vice-reitor, sub-rei-
tores, e diretores de centros setoriais 
e unidades de ensino. 

Antes do início da sessão, trabalha-
dores da Uerj se reuniram com faixas e 
cartazes em frente à porta da assistência 
da sala dos conselhos para pedir paz na 
Universidade, por conta dos ocorridos 
no dia 28 de maio, quando um confron-
to entre estudantes, moradores da favela 
Metrô Mangueira e seguranças patri-
moniais da instituição causou ferimen-
tos em estudantes e trabalhadores da 
Universidade, além de prejuízos físicos 
no Pavilhão João Lyra Filho. Os cartazes 
também pediam investimentos do Go-
verno do Estado na Uerj.

O vice-reitor Paulo Roberto Volpato 
foi o responsável pela abertura dos tra-
balhos durante toda a parte de falas so-
bre temas gerais do Consun. E o conse-
lheiro técnico Marco Gayoso, ressaltou 
a necessidade de uma reflexão sobre o 
momento atual da Uerj, além de res-
ponsabilizar o Governo pelos problemas 
existentes atualmente na Universidade.

Em seguida, o conselheiro discente 

Daniel Carvalho, publicizou uma nota 
elaborada pelo Centro Acadêmico Luiz 
Carpenter, da Faculdade de Direito. No 
documento, ele criticou a postura da 
Administração Central da Uerj no con-
fronto do dia 28 de maio e reiterou o 
apoio do Centro Acadêmico aos mora-
dores removidos da comunidade.

Já o conselheiro docente Guilher-
me Abelha disse que as declarações do 
reitor foram criminalizantes e inverídi-
cas, e não possibilitam o diálogo aberto 
sobre a atual situação da universidade. 
Abelha ressaltou que é preciso sensibili-
dade para estudantes e trabalhadores da 
Uerj neste momento, e fechou sua fala 
pedindo a renúncia do reitor.

Após a fala do conselheiro Guilher-
me Abelha, o reitor Ricardo Vieiralves 
adentrou o plenário dos Conselhos.

Calendário eleitoral da Uerj: proposta 
e vista de processo

Com o tema “calendário eleitoral 
da Uerj”, o reitor Ricardo Vieiralves 
passou a palavra para o presidente da 
Comissão de Legislação e Normas, 
conselheiro docente Oswaldo Mun-
teal, que apontou as datas para o plei-
to: dias 20, 21 e 22 de outubro para o 
1º turno, e 17, 18 e 19 de novembro 
para o 2º turno. Ao final do relato, 
foram abertas as inscrições para os 
conselheiros, e o primeiro a ter o uso 
da palavra foi representante do Hupe 

Paulo Roberto Pavão, que pediu vista 
do processo. Com a manobra de Pavão 
o reitor encerrou a sessão, ressaltando 
o direito de o conselheiro pedir vista, 
mas lamentando que o debate não pôde 
prosseguir após a solicitação do mesmo.

Atos que se confrontam

Após o Consun, representantes da 
comunidade uerjiana realizaram um 
ato contra a violência na Uerj. Os ma-
nifestantes, vestidos de branco, deram 
um abraço simbólico ao Pavilhão João 
Lyra Filho da Universidade e cantaram 
o hino nacional. 

Ao mesmo tempo, na entrada do 
mesmo Pavilhão, um grupo de estudan-
tes realizou ato com faixa e intervenção 
teatral denunciando posturas antidemo-
cráticas da reitoria da Uerj e demons-
trando apoio às famílias removidas da 
favela Metrô Mangueira.

No último dia 29 de maio, traba-
lhadores de diversas categorias 
se reuniram no final da tarde 

e início da noite na Cinelândia, Centro 
da cidade, no Dia Nacional de Parali-
sação e Manifestações Rumo à Greve 
Geral, em defesa da democracia e dos 
direitos trabalhistas, organizado por di-
versas centrais sindicais em diferentes 
pontos do Brasil. O ato reuniu milhares 
de membros da classe trabalhadora, mi-
litantes do movimento estudantil e de 
movimentos sociais organizados em um 

grito contra a aprovação do Projeto de 
Lei nº 4330/04 (atualmente PLC 30 do 
Senado Federal) e das Medidas Provisó-
rias 664 (que efetiva mudanças nas re-
gras de instituição de pensão por morte 
para os servidores públicos) e 665 (que 
altera as regras de seguro-desemprego 
e abono salarial – PIS e PASEP – para 
os trabalhadores). O Sintuperj esteve 
presente na mobilização com seus coor-
denadores gerais Antônio Virgínio Fer-
nandes e Regina de Fátima de Souza.

O atual presidente da Câmara, depu-

tado federal Eduardo Cunha (PMDB/
RJ), foi duramente criticado por sua 
posição antidemocrática e contrária aos 
direitos dos trabalhadores. O ajuste fis-
cal promovido pelos governos Federal e 
Estaduais foi muito criticado por se tra-
tar de uma medida que responsabiliza 
a classe trabalhadora pela crise no país, 
causada pelos setores financeiros que 
atuam em nosso território. Diversas fa-
las defenderam que os setores que tive-
ram mais lucros arquem com os custos 
econômicos da crise.

Trabalhadores se mobilizam por garantia de direitos


