
 
 
 
 

      Ofício nº 103/SINTUPERJ/2021                                                            Rio de Janeiro, 24/09/2021 

Ao Magnífico Reitor da UERJ  
Prof. Ricardo Lodi Ribeiro 

C/C Diretor Geral do HUPE                                                              

Prof. Ronaldo Damião  

 

   A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais no 

Estado do Rio de Janeiro – SINTUPERJ, vem comunicar à Vossa Magnificência que a Assembleia 

Geral Extraordinária dos servidores da UERJ, realizada no ambiente virtual, no dia 23/09/2021 às 

14h, teve as seguintes deliberações:  

1- Próxima assembleia dos técnico-administrativos 30/09/2021, às 14h, de modo virtual, com 
indicativo de greve; 
  

2- Paralisação no dia 05/10/2021 para participar do ato na Alerj. Aderir a todas as paralisações 
possíveis com participação nos atos quando houver votação na Alerj, com ampla divulgação para 
que todos os companheiros possam aderir à luta; 

3- Confeccionar e disponibilizar faixas nas universidades dialogando com a população sobre os 
efeitos do Pacote de Maldades do Governo; 
 
4- Organizar lives para debate, confeccionar panfletos e materiais de divulgação de forma 
impressa e virtual com esclarecimento aos servidores; 
  
5- Divulgar com antecedência o link de participação das assembleias para todos os servidores 
sindicalizados, a fim de facilitar a adesão do maior número de sindicalizados na assembleia. 
 
Nota de Repudio  
 
    Nós, trabalhadores e trabalhadoras técnico-administrativos das universidades estaduais do Rio 
de Janeiro, reunidos em assembleia no dia 23/09, declaramos nosso irrestrito apoio à luta dos 
trabalhadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e às greves sanitárias, das 
universidades federais de Pernambuco (UFPE) e Lavras (UFLA), que estão no momento lutando 
contra a imposição do retorno às atividades presenciais por parte de suas reitorias e do governo 
Bolsonaro/Mourão. Embora a pandemia da Covid-19 esteja nesse momento com uma taxa de 
letalidade um pouco menor, em grande parte devido ao avanço da vacinação e os incansáveis 
esforços dos trabalhadores do SUS, ainda segue morrendo cerca de 500 pessoas por dia no Brasil, 
e temos novas variantes chegando ao país. Não é seguro o retorno antes de vacinarmos por volta 
de 70% da população, e estamos nesse momento em cerca de 35% apenas. Portanto, os colegas 
estão lutando pela sua vida, e tem nossa total solidariedade! 
 
 

Sem mais para o momento, Saudações Sindicais! 
 
 

 

C/C Diretor Geral da PPC 

Prof. Rogério Lopes Rufino Alves 


	Ao Magnífico Reitor da UERJ

