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Audiência Pública na Alerj debate orçamento 
das universidades para 2019

O orçamento que será destinado 
para as instituições de ensino 
superior estaduais no ano de 2019 

foi tema de audiência pública promovida 
pela Comissão de Educação da Alerj na 
manhã da última quarta-feira, 07/11. 
Estiveram presentes os reitores de Uerj, 
Uenf e Uezo, além das representações 
de servidores técnico-administrativos 
(coordenadores e delegados sindicais 
do Sintuperj) e de docentes (Asduerj e 
Aduezo). Além de Uerj, Uenf e Uezo, 
também foram abordados os orçamentos 

da Fundação Cecierj/Consórcio Cederj 
para o próximo exercício.

Estiveram presentes pelo Sintuperj 
o coordenador geral Jorge Luis Mattos 
de Lemos (Gaúcho), representando a 
Uerj, o delegado sindical Sintuperj-Uenf 
Sérgio Sebadelhe Dutra, representando 
a Uenf, e a coordenadora de Formação 
e Comunicação Sindical Loana 
Saldanha, representando a Uezo, além 
da coordenadora de Administração 
e Finanças Cássia Gonçalves Santos, 
prestando suporte aos representantes do 

Sintuperj à mesa.
Na abertura dos trabalhos, o presidente 

da Comissão de Educação, deputado 
estadual Comte Bittencourt explicou 
como deverá se dar a tramitação do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 
o ano de 2019 na Alerj. A peça deve ser 
encaminhada para primeira discussão 
entre os dias 22 e 23 de novembro, 
período em que devem ser apresentadas 
as emendas. Após a apresentação das 
emendas, o projeto deve retornar para 
a Comissão de Orçamento, que fará a 
análise das mesmas e reencaminhará para 
plenário em segunda discussão, o que 
deve acontecer em meados de dezembro. 
Aproveitando o momento, Comte 
apresentou duas emendas elaboradas 
pela comissão para nortear os debates da 
audiência: a primeira permitindo para 
que as universidades possam aplicar 
até 70% de seu orçamento duodecimal 
constitucional em pagamento de pessoal e 
encargos sociais; e a segunda estendendo 
o direito aos duodécimos constitucionais 
para a Fundação Cecierj/Consórcio 
Cederj, não contemplada na aprovação 
da Emenda Constitucional (EC) 71/2017.

Eleições Gerais do Sintuperj serão realizadas em novembro

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 
os servidores técnico-
administrativos sindicalizados 

do Sintuperj irão escolher a nova 
diretoria da entidade para o quadriênio 
2019-2022. Serão eleitos representantes 

para os cargos de Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e delegacias do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (Hupe) 
e Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf). 

Estão aptos a votar, de acordo 
com o Estatuto do Sintuperj, todos os 
trabalhadores ativos e aposentados das 
Universidades Públicas do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj, Uenf e Uezo) que 
estejam sindicalizados desde 27 de maio 
de 2018, tenham quitado todas as suas 
obrigações financeiras com o Sindicato 

até dia 27 de outubro do mesmo ano e 
estejam no gozo dos direitos conferidos 
pelo Estatuto.

A relação com as chapas inscritas, 
divulgada pela Comissão Eleitoral e 
subcomissões, já está disponível no site 
do Sindicato, o www.sintuperj.org.br, e 
também nos murais das universidades.

Servidor Sindicalizado, participe!
 Exerça seu direito! 

Ajude a construir seu Sindicato 
escolhendo seus representantes!

NÃO

ESQUEÇA!
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Representantes das universidades 
apresentam suas demandas

De início, a palavra foi passada para 
o reitor da Uenf, Luis Passoni, 
que chamou a atenção para a 

não execução da Constituição estadual, 
pois o Governo do Estado não efetuou 
o repasse dos duodécimos. Essa falta de 
comprometimento do Executivo estadual 
levou a Reitoria da Universidade a 
provocar o Ministério Público de Campos 
para garantir a efetivação dos repasses e 
o cumprimento da Constituição. Outro 
ponto abordado por Passoni, e também 
pelo delegado sindical Sintuperj-Uenf 
Sérgio Dutra, foi sobre a impossibilidade 
de ocupação das vagas para servidores, 
tanto técnicos quanto docentes, o que faz 
com que a Uenf tenha graves problemas 
de acúmulo de funções por servidores e 
insuficiência de quadro de pessoal.

Após a intervenção da Uenf, a palavra 
foi passada para o reitor da Uerj, Ruy 
Garcia Marques, que também criticou 
a não liberação dos recursos financeiros 
e a falta de investimentos para a Uerj. 

Ruy ressaltou que a falha do Governo 
do Estado fez com que a universidade 
quase interrompesse suas atividades, 
além de aumentar exponencialmente 
o passivo da universidade (dívidas) e 
causar problemas de credibilidade para a 
realização de licitações e contratação de 
serviços. Finalizando sua fala, o reitor da 
Uerj solicitou o aumento da aplicação do 
orçamento para 75%, argumentando que 
a instituição necessitaria de uma margem 
maior para pagamento de pessoal e 
encargos, que atualmente correspondem a 
aproximadamente 73% de seu orçamento.

No momento destinado ao orçamento 
da Uezo, a reitora Maria Cristina de Assis, 
ressaltou amplamente a importância da 
implantação de um Plano de Carreira  
(PCC) que contemple docentes e técnicos 
da universidade. A representante da 
instituição reafirmou que é necessário 
garantir o plano de carreira no orçamento, 
pois o mesmo já está em processo de 
tramitação, inclusive cumprindo o que 

está previsto na lei de criação da Uezo 
com abertura de concursos para suprir 
o quadro de pessoal. Ainda sobre a 
Uezo, a coordenadora de Formação e 
Comunicação Sindical do Sintuperj, 
Loana Saldanha, enfatizou a importância 
da aprovação e implementação do Plano 
de Carreira, para que técnicos e docentes 
da Uezo sejam valorizados e reconhecidos 
verdadeiramente como servidores. Além 
disso, a coordenadora pediu apoio dos 
deputados presentes para a derrubada do 
veto ao PL 3384/2017, que dá autonomia 
ao Conselho Universitário da Uezo 
para a gestão de pessoal, e denunciou 
o não recebimento do adicional de 
insalubridade pelos servidores que fazem 
jus ao benefício. Em resposta, o deputado 
estadual Comte Bittencourt afirmou que 
as reivindicações serão incluídas na sessão 
plenária que irá aprecirar a derrubada 
ou manutenção dos vetos, prevista para 
ser realizada entre os dias 27 a 29 de 
novembro de 2018.

Os aposentados da Uerj 
devem ficar atentos aos seus 
contracheques do mês de 

novembro (pagamento efetuado em 
dezembro) e verificar se os direitos 
conquistados pela Lei 7.426/2016 
(que corrige distorções do Plano de 
Carreira) foram incluídos em seus 
vencimentos. Esse foi o indicativo 
dado pelo gerente de Benefícios e 
Auditoria do Rioprevidência, Diogo 
Soares Leite, em telefonema para o 
Sintuperj no último dia 18/10, um 

dia após reunião realizada na sede da 
instituição, no qual estiveram presentes 
membros de uma comissão composta 
por coordenadores do Sindicato e 
aposentados e representantes do 
órgão.

Na reunião, realizada no 
mesmo dia em que o Sintuperj e os 
aposentados promoveram um ato em 
defesa dos seus direitos na porta do 
Rioprevidência, os técnicos do órgão 
ressaltaram que seria preciso realizar 
ajustes no sistema para atender o pleito 

dos aposentados, o que demandaria 
conversas com a Secretaria de 
Fazenda (Sefaz) e de Planejamento e 
Gestão (Seplag). 

Aposentado da Uerj, fique 
ligado! Verifique no seu próximo 
contracheque se o seu direito foi 
efetivado! O Sintuperj vem lutando 
para que as correções sancionadas na 
Lei Estadual 7.426/2016 entrem em 
vigor o mais rápido possível, como 
ocorreu com os servidores ativos da 
Universidade.

Conquistas dos aposentados: previsão é efetivação em dezembroFIQUE

LIGADO!



Dias 27, 28 e 29/11/2018

Sintuperj
ELEIÇÕES GERAIS - QUADRIÊNIO 2019-2022

Informações em www.sintuperj.org.br

Confira os locais e horários de votação
UERJ

Pavilhão João Lyra Filho Campus Maracanã

Dias de votação
27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018

Locais de Votação

10h às 20h 10h às 20h 10h às 20h

Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha 
(Haroldinho)

Campus Maracanã 09h às 14h 09h às 14h 09h às 14h

Instituto de Biologia Roberto 
Alcântara Gomes (Ibrag) / 
Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM)

Vila Isabel / Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (Hupe) 09h às 14h 09h às 14h 09h às 14h

Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(Hupe)

Vila Isabel / Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (Hupe) 06:30h às 20h 06:30h às 20h 06:30h às 20h

Policlínica Piquet Carneiro (PPC) São Francisco Xavier / Marechal 
Rondon 06:30h às 15:30h 06:30h às 15:30h 06:30h às 15:30h

Faculdade de Formação de 
Professores (FFP)

Campus São Gonçalo 10h às 18h 10h às 18h 10h às 18h

Colégio de Aplicação (CAp) Rio Comprido 10h às 14h 10h às 14h -

Edifício Paulo de Carvalho Vila Isabel (28 de Setembro) 09h às 14h 09h às 14h 09h às 14h

Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Sobre Álcool e Drogas (NEPAD)

São Cristóvão 10h às 14h - -

Faculdade de Educação da Baixada 
Fluminense (FEBF)

Campus Duque de Caxias - 10h às 18h -

Faculdade de Tecnologia (FAT) Campus Resende - 10h às 18h -

Instituto Politécnico do Rio de 
Janeiro (IPRJ)

Campus Nova Friburgo - 10h às 18h -

Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos (IESP)

Botafogo - 10h às 14h -

Escola Superior de Desenho 
Industrial (ESDI)

Centro / Lapa - 10h às 14h -

UEZO Campo Grande

Dias de votação
27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018

Locais de Votação

10h às 20h - -

UENF Campos dos Goytacazes 10h às 20h 10h às 20h 10h às 20h


