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Grande ato público em defesa da Uerj 
movimenta Alerj

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro 
foi cenário de uma 

grande manifestação de 
estudantes e servidores da Uerj 
nesta quinta-feira (15/09). 
O objetivo foi denunciar e 
cobrar acordos firmados nas 
negociações entre os três 
seguimentos universitários e a 
liderança do Governo na Alerj 

durante a greve que atingiu a 
universidade entre os dias 07 
de março e 25 de agosto.

Os técnico-administrativos 
ressaltaram a necessidade 
de avanço de reivindicações 
não contempladas nas 
negociações de saída de 
greve. Entre elas, estão a 
incorporação dos adicionais de 
periculosidade e insalubridade 

na aposentadoria, a mudança 
do cálculo do adicional de 
insalubridade do salário 
mínimo para o salário base 
e a alteração dos critérios 
do adicional de qualificação 
restabelecendo percentuais 
sobre o salário base no lugar de 
valores fixos.

A coordenadora de 
Formação e Comunicação 
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Sindical do Sintuperj Loana 
Saldanha fez críticas aos 
atrasos dos pagamentos dos 
servidores, em especial dos 
pensionistas e aposentados. 
Além disso, ela também 
denunciou o atraso no repasse 
de R$ 10 milhões para o custeio 
da Uer,j e que Uezo e Uenf 
enfrentam situação ainda pior. 
Assista abaixo a intervenção da 
coordenadora:

Em entrevista ao Jornal 
O Globo, a coordenadora de 
Administração e Finanças 
do Sintuperj e enfermeira 
do Hospital Pedro Ernesto, 
Cássia Gonçalves, afirmou 
que o servidor da Uerj não 
pode pagar pela má gerência 
do Governo. “Saímos de greve 
dando um voto de confiança, 
mas não estão cumprindo nem 
o que nos prometeram há um 
mês”, protestou.

Os docentes fizeram sérios 
questionamentos ao não 
estabelecimento da Dedicação 
Exclusiva como regime de 
trabalho da categoria o que, 
segundo os pronunciamentos, 
ficou acordado nas negociações 
com a liderança do Governo na 
Alerj. Desta forma, a categoria 
é gravemente prejudicada por 
ocasião da aposentadoria, já 
que a DE não será contabilizada 
enquanto ela estiver inserida 

na carreira como adicional.
Outro questionamento da 

comunidade universitária ficou 
por conta da não concessão de 
reajustes automáticos às bolsas 
estudantis e de passe livre 
intermunicipal.

O coordenador geral do 
Sintuperj Antônio Virgínio 
e a delegada do sindicato no 
Hupe, Maria Cristina de Jesus 
também marcaram presença 
na manifestação.


