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EM PANDEMIA, SIM! PARADOS, NÃO!
CARREATA PELA VIDA:

Indignados
com
as
atrocidades do Governo
Federal e no auge da
pandemia os trabalhadores
promoveram
carreatas,
bicicletadas e outra formas

de
protesto
evitando
aglomerações
e
mandaram recados sem
desrespeitar
o
distanciamento.
As manifestações ocorrem
em mais de 50 cidades de

todas as regiões do país e
também no exterior por
vacinação
já,
auxilio
emergencial, defesa do
serviço público, do Sistema
Único de Saúde.
Saiba Mais:
http://www.sinturrj.org.br/ga
leria/noticia/968/231 de Janeiro CARREATA-NACIONALPELA-VIDA
“Aposentado, sim!

Mas ativo na luta!"
Fora Bolsonaro e
Mourão! Vacina para
todos, já!

31 DE JANEIRO

21 de Fevereiro: O
SINTUR-RJ
esteve
presente, mais uma vez,
representando
toda
técnico. categoria
Administrativa da UFRRJ,
na carreata e bicicletada
pela Vacinação Já! O ato
foi marcado pelo pedido
de saída de Bolsonaro,
sustentado especialmente
pelos erros na condução
do combate à pandemia
no Brasil, que já havia
matado mais de 245 mil
pessoas, a garantia da
vacina contra a covid-19
para toda a população e a
retomada
do
auxílio
emergencial. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/g
aleria/noticia/997/CARRE
ATAS-NOS-ESTADOS-

Foi com essa energia
do
aposentado
Maurício Lucas e com
toda a segurança para
preservar nossas vidas,
que participamos das
Carreatas
e
bicicletadas pela Vida!
Vacinação para todas e
todos! Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.
br/galeria/noticia/971/S
INTUR-RJPRESENTE-NACARREATANACIONAL-PELAVIDA

21 DE FEVEREIRO
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1º DE MAIO - É DA CLASSE TRABALHADORA!

Com mais de 400 mil mortos,
trabalhadores e trabalhadoras se
No dia 1º de Maio, as entidades
manifestaram contra a PEC 32 e por
sindicais da UFRRJ e da UFRJ
vacinação para todos e todas.
reuniram-se para uma Jornada de
Saiba
mais:
Lutas.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
1064/COM-MAIS-DE-400-MIL/1063/SINTUR-RJ-E-TAES-DAPOR QUE O
SINTUR-RJ É FORA BOLSONARO?
MORTOS-TRABALHADORES-EUFRRJ-PARTICIPAM-DE-JORNADABolsonaro contraria os especialistas em saúde
TRABALHADORAS-MANIFESTAMDE-LUTAS-NO-1-DE-MAIO
pública, os organismos e protocolos internacionais,
CONTRA-A-PEC-32-E-PORnega a pandemia
e adota medidas equivocadas e
VACINACAO-PARA-TODOS-E-TODAS
catastróficas, que desorganizam as ações de
enfrentamento à pandemia, colocando o Brasil no
epicentro mundial de mortes pelo Coronavírus.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/751/PORQUE-O-SINTUR-RJ-E-FORA-BOLSONARO-

Motivos não faltam para os
servidores apoiarem o movimento
#forabolsonaro.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/n
oticia/752/MOTIVOS-NAOFALTAM-PARA-OSSERVIDORES-APOIAREM-OMOVIMENTOFORABOLSONARO

O ato foi convocado pelo Fórum Unificado em
Defesa do Serviço Público, que incluiu a
exigência de vacinação contra a covid como
uma
das
reivindicações
centrais
da
manifestação.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/925/
ATO-NACIONAL-CONTRA-A-REFORMAADMINISTRATIVA

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - ATO PRESENCIAL NA CANDELÁRIA
Direto da Candelária, Rio de Janeiro, o Comitê de Luta em Defesa do Povo Brasileiro
e Contra as Privatizações realizou ato presencial para marcar a passagem do Dia do
Servidor
Público.
Saiba
mais:
https://www.facebook.com/sindicatoufrrj/posts/1291317494550901
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“QUANDO O GOVERNO É PIOR QUE O VÍRUS,
A POPULAÇÃO SE MOBILIZA NA RUA".
Com máscara no
rosto, álcool em gel nas
mãos, e mantendo o
distanciamento social, o
SINTUR-RJ acompanhado
do comitê de mobilização
da UFRRJ se uniu a
população nas ruas contra
o governo Bolsonaro.
As
manifestações
ocorreram
em
vários
estados
do
Brasil por

vacina, auxílio emergencial
de R$ 600 enquanto durar
a
pandemia
e
o impeachment
do
presidente.
“Se o povo vai às ruas
protestar
em
plena
pandemia, é porque o
governo é mais perigoso
que o próprio vírus”,
explicavam
cartazes
empunhados nos quatro

29 de Maio - UFRRJ no ato 29 de maio:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1
106/UFRRJ-NO-ATO-DE-29-MAIO

18 de Junho: O ato aconteceu em
frente às sedes da ADUR-RJ e do
SINTUR-RJ. Cruzes foram colocadas
nos gramados simbolizando o luto
pelo quase meio milhão de vidas
brasileiras perdidas. Saiba Mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/1122/ESQUENTA-PARA-O-19J

19 de Junho - UFRRJ foi às ruas em
defesa da vida e da vacinação!
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/112
5/-19J

cantos do Brasil. Quem
não pode estar nas ruas,
diante do receio de ser
contagiado
pelo
coronavírus que assola as
pessoas há mais de um
ano, inundou as redes
sociais da insatisfação com
o governo omisso de
Bolsonaro.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/
galeria/noticia/1109/29MATOS-EXPRESSAMQUE-MUITOSQUEREMBOLSONARO-FORA-JAE-URGENTE-UMAGREVE-GERALSANITARIA

Mulheres do SINTUR-RJ nas ruas.
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/1106/UFRRJ-NO-ATO-DE-29-MAIO

# 18J

#19JSinturrjNasRuas!
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
1126/-19JSINTURRJNASRUAS-
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#19J - Baixada Fluminense em
Defesa da Vida.
Aconteceu na Praça dos Direitos
Humanos, em Nova Iguaçu, o ato #19J
- Baixada Fluminense em Defesa da
Vida. E o, técnico-administrativo, Júlio
Fava esteve presente no ato e registrou
toda
mobilização.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/1127/-19J-BAIXADA-FLUMINENSEEM-DEFESA-DA-VIDA-

03 de Julho - POR QUE FOMOS ÀS RUAS
NO DIA 03 DE JULHO?
Pelas suspeitas de irregularidades na compra
da vacina indiana Covaxin pelo governo
federal, levantadas na CPI da Covid e as mais
de 518 mil pessoas mortas em decorrência da
Covid-19
no
Brasil.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1144/
03-DE-JULHO

Os trabalhadores da Delegacia Sindical
de Campos dos Goytacazes também
foram às ruas pelo Fora Jair Bolsonaro
e Mourão, vacinas no braço, comida no
prato, auxílio emergencial de R$ 600,
em defesa dos povos indígenas e pela
não
aprovação
da
reforma
Administrativa.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/1144/03-DE-JULHO

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notic
ia/1144/03-DE-JULHO

24 de Julho - Comunidade Acadêmica da UFRRJ ocupou as ruas para, mais uma vez,
mostrar a indignação com as atrocidades do governo Bolsonaro. É preciso pressionar
pela abertura do processo de impeachment.
Saiba
mais:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=sindicatoufrrj&set=a.1482656285417020
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#S.O.S

Serviço Público

Trabalhadores e trabalhadoras da UFRRJ CONTRA A REFORMA
ADMINISTRATIVA (PEC 32).
Essa reforma visa precarizar a contratação e o trabalho do servidor público, além de
acabar com vários serviços públicos. Não podemos permitir que isso aconteça!
Quem não pode ir aos atos por questões sanitárias, contribuiu de forma virtual
através do twittaço #SOSServiçoPúblico.
Fomos com tudo nas ruas e nas redes!!
Saiba mais: http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1208/GREVE-GERAL-DOSSERVIDORES-PUBLICOS-18-DE-AGOSTO

Unidade
na
luta
levou
os
trabalhadores da UFRRJ às ruas.
Contra a PEC 32, chamada de
reforma administrativa, mas na
verdade é um amplo processo de
privatização da saúde, da educação,
da assistência social, da segurança.
Serviços
esses
que
são
fundamentais para o conjunto da
classe trabalhadora. Dia 18 foi nas
ruas! #SOSServiçoPúblico
Saiba mais:
https://www.facebook.com/media/set
/?vanity=sindicatoufrrj&set=a.15002
85066987475
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06 DE SETEMBRO - UFRRJ

07 DE SETEMBRO NAS RUAS – 27º GRITO DOS
EXCLUÍDOS E EXCLUÍDAS
O 7 de Setembro, dia oficial
da independência do Brasil,
a data marcou também um
dia de luta por um projeto de
país mais justo e igualitário.

07 DE SETEMBRO – ATO NO RIO DE JANEIRO

Saiba
mais:
https://www.facebook.com/F
asubra/videos/57505684040
7275

Saiba mais:
https://www.facebook.com/media/
set?vanity=sindicatoufrrj&set=a.1
519528698396445
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ATOS NO KM 49 - SEROPÉDICA
O
SINTUR-RJ
trabalhou ao longo do
último ano para informar
não apenas os técnicoadministrativos da UFRRJ,
vários foram os momentos
que o sindicato foi até a

comunidade
de
Seropédica, para estreitar
a comunicação acerca da
conjuntura nacional, local,
esclareceu fatos, levou
conhecimento, estimulou
os moradores a participar

O número de mortes no país só não
é ainda maior porque os servidores
públicos, mesmo com os serviços
públicos
sucateados,
estão
mostrando com competência seu
trabalho e salvando vidas. Leia:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/1023/DIA-DE-MOBILIZACAO-ELUTA-COM-PARALIZACAO-

dos
atos
propostos
assegurando sempre o uso
de máscaras, álcool em gel
e
mantendo
o
distanciamento
social.
Fique por dentro dos atos
realizados.

Com todo o cuidado, o SINTUR-RJ foi à
Praça do Km 49, divulgar o que a Rural e o
serviço público está produzindo. Houve
distribuição de álcool, máscaras. Saiba
mais:
https://www.facebook.com/sindicatoufrrj/pos
ts/1398334000515916

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE DO SINTUR-RJ

A campanha de Solidariedade do SINTUR-RJ, ME AJUDE A AJUDAR é um
sucesso! Saiba mais: http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/726/CAMPANHA-DESOLIDARIEDADE
Foram mais de 300 (trezentas) cestas
doadas, mensalmente, a 30 (trinta) famílias,
desde o início da Pandemia, a cada entrega
grandes emoções e a certeza de estar
ajudando a quem realmente precisa.
Acompanhamos durante todos os meses as
dificuldades dessas famílias, suas histórias
e a luta pela sobrevivência. Saiba mais:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=134
0020463013937&set=a.355820198100640
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A Direção do SINTUR-RJ continuou
indo à luta garantindo comida no
prato para algumas famílias de
Seropédica que passam fome. Saiba
mais:
https://www.facebook.com/photo?fbi
d=1418374545178528&set=a.10613
A campanha de solidariedade
4653069197
do SINTUR-RJ foi garantida
através de doações mensais,
beneficiando dezenas de
famílias. Fique por dentro de
como participar. Saiba mais:
https://www.facebook.com/sin
dicatoufrrj/videos/145293042
1722940

Sábado, 10 de julho, foi dia de
solidariedade! Somamos forças e
juntos com outras Entidades e
apoiadores
entregamos
uma
deliciosa macarronada, partimos do
Mutirão e seguimos por outros lares
carentes do km 49. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/1161/ACAO-SOCIAL-DESOLIDARIEDADE
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São pessoas em extrema pobreza,
moradores de Seropédica, que você ajudou
ao participar da Campanha do SINTUR-RJ
- "Solidariedade para Salvar vidas." Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/11
04/CAMPANHA-DE-DOACAO-DEALIMENTOS

O SINTUR-RJ esteve presente na
atividade de ação social no dia, 05
de junho, na antiga fábrica de
parafusos em Seropédica e Projeto
Realizando.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/1112/ACAO-SOCIAL-DESOLIDARIEDADE

Várias pessoas ajudaram na
campanha
e
garantiram
agasalho não só para o bebê,
mas para as pessoas carentes
que necessitavam.
O pouco para você faz a
diferença na vida de quem
não tem nada.
Para
ajudar
contatar
a
Secretaria do SINTUR-RJ:
Clique
aqui:
wa.me/5521986690113
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Para ajudar um trabalhador acamado
lançamos a campanha: Doe um pacote
de fralda geriátrica! Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/9
60/CAMPANHA-DE-DOACAOFRALDAS-GERIATRICAS
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Doe qualquer valor para o PIX da
estudante Cinha Augusto (Ciências
Sociais/UFRRJ): 21 988297511

A fim de facilitar a entrega das doações, garantir a segurança necessária e aproximar
os moradores de Seropédica ao SINTUR-RJ, a direção levou a Kombi do sindicato
em forma de Drive Thru para o município de Seropédica. Saiba Mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1152/CAMPANHA-DE-DOACAO-DEALIMENTOS

Todos com segurança deixaram seus alimentos no DRIVE THRU, da Solidariedade,
do
SINTUR-RJ.
Saiba
mais:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1479825172366798&set=pb.100010179
872125.-2207520000..&type=3
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AÇÃO
SOLIDÁRIA
EM
SEROPÉDICA: SOPÃO. O sopão foi
entregue no último sábado, 14 de
agosto, aos moradores do Conjunto
Habitacional localizado no Km54 em
Seropédica. Além do sopão, foram
entregues pães e biscoitos para as
crianças.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notic
ia/1210/ACAO-SOLIDARIA-EMSEROPEDICA-SOPAO

"Muito obrigada! Não tenho nada em
casa, hoje seria mais um dia sem comer.
Com essa cesta que vocês estão me
dando, vou poder dá comida para meus
filhos." São famílias assim que você ajuda
o SINTUR-RJ a ajudar, através das
doações das cestas básicas mensais e das
doações em dinheiro que transformamos
em
alimentos.
Saiba
Mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/12
03/CAMPANHA-DE-SOLIDARIEDADESINTUR-RJ

A Pandemia tornou a vida de algumas
pessoas insuportável. Este é o caso da
Alice Vieira, trans feminina, estudante da
UFRRJ, sofrendo de fibromialgia crônica,
agravada com outra doença. Ela está
vivendo em situação miserável, junto ao
seu esposo, que é trans masculino e assim
como ela, está desempregado. Doe:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/12
06/AJUDE-ALICE-A-SOBREVIVERQuer participar da última
campanha de solidariedade do
SINTUR-RJ?
Faça
doação
financeira, doe cesta básica ou
alimentos,
passe
uma
mensagem para o telefone da
secretaria e buscaremos em sua
casa,
entregue no Clube
Social/Ecologia ou na sede do
SINTUR-RJ
até
o
dia
21/09/2021.
Saiba
mais:
https://www.facebook.com/photo
?fbid=1521510114864970&set=
a.106134653069197

A UFRRJ E A LUTA DO SINTUR-RJ
NA PANDEMIA
DesdeDesde
o o início
da 24revezamento,
plantões
início da
horas, TAES estiveram
pandemia do
do covid-19,
covid-19, trabalhando
ou em suas residências
pandemia
todos
os
dias,
durante
as
exercendo
trabalho
todos os dias, durante as presencialmente,
através
24 horas, TAES estiveram
remoto . As dificuldades
trabalhando
encontradas são muitas;
presencialmente, através
falta de estrutura básica,
de
escalas
de
adaptações à nova realirevezamento, plantões ou
em suas

dade,
doenças
comde
de
escalas
familiares,
ajuste
ao umou
revezamento,
plantões
novo
plano
de
trabalho,
em suas residências e
instabilidade emocional,
horários desrespeitados
pelas chefias, casos de
assédio
moral
e
perseguição,
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perseguição, cortes nos
adicionais (que causou
redução
salarial),
problemas
de
saúde
causados pelo trabalho
remoto, tudo isso sendo
ainda mais penoso para as
mulheres
afinal
a
sociedade é machista e as
impõe a responsabilidade

pelas tarefas domésticas e
educação dos filhos.
Essa editoria e a direção
do SINTUR-RJ vai retratar
tudo que os TAES da
UFRRJ
fizeram
com
competência
e
responsabilidade
para
garantir viva a UFRRJ, as

lutas
diárias
pela
manutenção do serviço
público, Vacina para todos
e todas, a necessidade de
enfrentar
o
governo
genocida de Jair Bolsonaro
é o fator determinante para
sobrevivência
neste
cenário pandêmico.

COVID 19 - O SINTUR-RJ
apoiou, divulgou e solicitou
ao trabalhador da UFRRJ,
técnicoadministrativo,
terceirizado, redistribuído e
docentes que respondesse
ao Censo de Saúde da
UFRRJ.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeri
a/noticia/670/COVID-19
Em assembleia do
dia 23 de junho foi
aprovado como um
dia de luta.
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Reveja todas as participações
dos nossos convidados no Ato
live do SINTUR-RJ:

A orientação foi para
quem estava em
trabalho remoto não
executasse
12
nenhuma Página
tarefa
nesse dia.
Saiba mais:
http://www.sinturrj.o
rg.br/galeria/noticia/
674/23-DE-JUNHO

APOIO AOS TAES DA UFRRJ EM
LUTA POR VALORIZAÇÃO E
RESPEITO!

Assista:
https://www.facebook.com/sinturr
j.sindicatoufrrj/videos/672778563
272045

A ADUR e o SINTUR serão uma
"pedra no sapato" do governo
federal no sentido de defender os
direitos
dos
servidores
da
Universidade.
Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/n
oticia/702/UNIDADE-NA-LUTA-
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Garantir a qualificação através de retorno
financeiro nos contracheques, é resultado de
mais:
uma forte greve da categoria e de uma luta de Saiba
décadas.
Saiba
mais: http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/705/COMISSAO-DEhttp://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/703/QU
APURACAO
ALIFICACAO
A Campanha nossas vidas importam!
Trabalhar, sim! Morrer, não!
Trouxe denúncias e cobranças à
Administração Central e ao Comitê de
Acompanhamento do Coronavírus
(Covid-19) na luta incansável da
Direção do SINTUR-RJ para garantir a
vida
dos
trabalhadores
e
trabalhadoras da UFRRJ. Foram feitas
várias divulgações durante toda a
campanha. Reveja no site do SINTURRJ.
Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/707/TAES-DA-UFRRJ
Denunciamos
nacionalmente,
responsabilizando
qualquer
Diretor que insistia em expor as
vidas dos técnicos, em qualquer
espaço da UFRRJ, sejam no
Campus de Seropédica ou nos
Campus Avançados, sem as
garantias necessárias, inclusive
com ações jurídicas, caso seja
necessário.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/no
ticia/711/BIOSSEGURANCA
O Protocolo de Biossegurança para
Retorno
das
Atividades,
nas
Instituições Federais de Ensino,
elaborado
pelo
MEC/Governo
Bolsonaro, ao se referir ao retorno as
atividades presenciais, recomenda
que as Instituições de Ensino
constituam Comissões locais para
definição e adoção de protocolos
próprios
Leia:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/712/EXIGIMOS-GARANTIA-DEBIOSSEGURANCA-PARA-TODOS-
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A direção do SINTURRJ orientou aos TAEs
que exigissem os
acertos na previa do
contracheque.

Em reunião do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - CEPE,
realizada no dia 28/07/20, a reunião
iniciou-se às 09 h e probabilidade de
termino, informada pelo reitor de
chegar às 19 h e, caso não fosse
concluída, a mesma, reiniciaria no dia
seguinte. Isso não deixou dúvidas da
urgência na votação para a data
de 28/07/2020.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/733/ECE

Exijam seus direitos já
que
a
prévia
é
exatamente
para
resolver
os
erros
detectados.
Saiba
Mais:
http://www.sinturrj.org.
br/galeria/noticia/722/
PREVIA

Em reunião de cerca de 10 horas
consecutivas, o Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Cepe), aprovou
as
“Normativas
para
Estudos
Continuados Emergenciais (ECE)”. A
reunião teve início às 9 horas da
manhã, com término, informada pelo
reitor, Ricardo Berbara, às 19 horas.
Saiba
Mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/746/ENSINO-REMOTO

SEMINÁRIO VIRTUAL DOS TAEs TRABALHAR, SIM! MORRER, NÃO!
Fique por dentro de toda programação:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/76
3/PROGRAMACAO

Nos dias 20 e 21 de agosto de 2020
aconteceu o I Seminário Virtual Dos
TAES.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
773/I-SEMINARIO-VIRTUAL-DOSTAES-DA-UFRRJ
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O Fórum dos Técnico-administrativos NÃO
GARANTIU um espaço de respeito,
democrático aos TAES
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/825/O
-FORUM-DOS-TECNICOADMINISTRATIVOS-PRECISA-SER-UMReunidos no Prédio Principal daESPACO-DE-RESPEITO-AOS-TAES
UFRRJ,
161
trabalhadores
terceirizados da empresa LINCE
foram demitidos, muitos desses fazem
parte do grupo de risco e de forma
covarde já tinham perdido seu auxílio
alimentação.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/757/DEMISSAO
A Campanha do Setembro Amarelo
do SINTUR-RJ trouxe diálogos
envolvendo todas as questões
emocionais
que
sofrem
os
trabalhadores ao realizarem suas
tarefas em plena pandemia.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/789/AVALIACAO-DEDESEMPENHO-E-USADA-NAUFRRJ-PARA-ASSEDIAR-OSTAES-

Discutir a questão emocional que
aflige muitos trabalhadores, tendo
o setembro amarelo como
iniciativa, é importante, mas não o
suficiente. Por isso, o chamado do
SINTUR-RJ para construir o GT
SAÚDE/ UFRRJ, o Grupo é aberto
a Comunidade Universitária.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/836/GT-SAUDE

SINTUR-RJ
convidou
os
Representantes dos TAES e toda
categoria
para
discutirem
e
formalizarem
propostas
sobre
temas
relacionados
à
vida
funcional.
Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/872/RODA-DE-CONVERSAREPRESENTANTES-DOS-TAESE-CATEGORIA
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Comissões para discussão do
Programa de Avaliação de
Desempenho ou Teletrabalho –
IN 65
Saiba mais:

Resgatamos nossa pauta interna e
entendemos
a
necessidade
de
contextualizá-la de acordo com o
momento.

http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/912/COMISSOES-PARADISCUSSAO-DO-PROGRAMADE-AVALIACAO-DEDESEMPENHO-OUTELETRABALHO-IN-65

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1
068/RODA-DE-CONVERSAAMPLIADA-COM-OSO PRÉDIO DO CAIC PODE DESABAR?
REPRESENTANTES-DOS-TAES-EDurante uma forte chuva, ocorreu o
TODA-A-CATEGORIA
desabamento de uma cobertura lateral de
concreto do Anexo da Educação Infantil.
Devido a suspensão das aulas não houve
feridos, mas como temos trabalhadores
exercendo serviços administrativos em
regime de escala, alguém poderia, sim, ter
se
machucado.
Leia:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/893
/O-PREDIO-DO-CAIC-PODE-DESABARO SINTUR-RJ (Sindicato
dos Trabalhadores Em
Educação da UFRRJ) fez
26 anos! Criado por
deliberação da categoria
no dia 28 de outubro de
1994, nasceu de uma
Associação
dos
Servidores
da
Universidade
Rural
(ASUR) que tem sua
origem em 1984. Leia:
http://www.sinturrj.org.br/
galeria/noticia/883/28Será que a política fascista
DE-OUTUBROde
Bolsonaro,
de
ANIVERSARIO-DOperseguição
aos
SINTUR-RJ-E-DIA-DOservidores,
que
discordam
SERVIDOR-PUBLICO
da sua forma de governar,
está sendo aplicada aos
servidores da UFRRJ?
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/g
aleria/noticia/934/EXIGIM
OS-RESPEITO-AOSTAES-DA-UFRRJ-QUENAO-APOIARAM-ACHAPA-VENCEDORA-
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A Direção do SINTUR-RJ solicitou a Pró
Reitoria de Gestão de Pessoas, acesso
antecipadamente ao questionário que
foi aplicado aos Técnico-administrativos
antes de sua aplicação, com objetivo de
conhecer as alterações e para melhor
nos posicionarmos junto a Categoria.
Leia:

POSTO MÉDICO DA UFRRJ:
RISCO DE CONTAMINAÇÃO

http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
938/QUESTIONARIO-DOS-TAESAPLICADO-PELA-PROGEP

Trabalhar, sim!
Morrer, não!
Nossas vidas importam.
Chega de omissão!
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galer
ia/noticia/944/POSTOMEDICO-DA-UFRRJ-RISCODE-CONTAMINACAO

As
complicações
da
contaminação da COVID-19 se
agravou e o trabalhador da
Equipe de Enfermagem da
UFRRJ
que
estava
em
isolamento social, teve que ser
internado a fim de receber
tratamento
especializado.
Enquanto esse Trabalhador
estava sofrendo, vimos relatos
nas redes sociais de pessoas
contaminadas indo todos os dias
ao Posto Médico para verificar
taxas,
contrariando
as
orientações de especialistas
para ficarem em casa, em
isolamento social.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/950/BANDEIRAVERMELHA
É
verdade
que
esse questionário não foi
construído pelos TAES, mas
como
somente nossa
categoria não teve a
oportunidade de responder
um
questionário
que
tratasse
das
nossas
dificuldades
em
plena
Pandemia.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gal
eria/noticia/973/PRORROG
ADO-QUESTIONARIO-DAPROGEP-APLICADO-AOSTAES
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SEM INTERNET, SEM ENSINO
REMOTO!
Pela instalação imediata de
internet no alojamento da UFRRJ Campus Seropédica.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/n
oticia/979/SEM-INTERNET-SEMENSINO-REMOTOTRABALHADORES
NÃO
FORAM
INFORMADOS
SOBRE
ENQUADRAMENTO DA COVID-19 COMO
ACIDENTE DE TRABALHO

Chamada
para
eleição
dos
representantes titulares e suplentes
da categoria junto ao CONSU, com
mandato de dois anos. Edital Nº
02/2020 – CONSU em 19/02/2019
(alterado em 26/02/2021).

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/980
/TRABALHADORES-NAO-SAOINFORMADOS-SOBREENQUADRAMENTO-DA-COVID-19COMO-ACIDENTE-DE-TRABALHO

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
]
cia/1003/CONSU
Qual o objetivo do Comitê de
Acompanhamento do Novo Coronavírus
na UFRRJ? A quem serve?
Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1
031/QUAL-O-OBJETIVO-DE-TERMOSUM-COMITE-DEAposentados
estão
recebendo
ACOMPANHAMENTO-DO-NOVOligações
fraudulentas
para
fazer
prova
CORONAVIRUS-NA-UFRRJde vida on-line.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/1044/ATENCAOSUA OMISSÃO NAS
REDES
DO
SINDICATO
FORTALECE
A
POLÍTICA
DE
RETIRADA
DE
DIREITOS
DE
BOLSONARO
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.or
g.br/galeria/noticia/1
053/SUA-OMISSAONAS-REDES-DOSINDICATOFORTALECE-A-
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Dia Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho neste momento em
especial, as trabalhadoras e
trabalhadores
que
estão
arriscando
suas
vidas
garantindo
os
serviços
essenciais, merecem toda nossa
gratidão e homenagens.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/1058/DIA-MUNDIAL-EMMEMORIA-AS-VITIMAS-DEACIDENTES-E-DOENCAS-DOTRABALHO
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A Direção do SINTUR-RJ
garantiu esse direito a todos,
mas a grande conquista é dos
trabalhadores, que assim
como muitos, aguardavam
ansiosos por esse momento.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gale
ria/noticia/1150/TRABALHAD
ORES-AS-DO-SINTUR-RJVACINADOS-

Mais uma denúncia,
um grito de Socorro de
uma trabalhadora da
Equipe de Enfermagem
e mais silêncio.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.b
r/galeria/noticia/920/CO
VID-19

A Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro encontra-se com a bandeira
vermelha, de risco alto, e de acordo
com o atual Mapa de Risco por
Municípios divulgado pela Secretaria
de Estado de Saúde (SES), a crise
sanitária do Coronavírus se agravou
em Seropédica, onde a UFRRJ está
localiza. Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/1111/RURAL-EM-BANDEIRAVERMELHA-SEROPEDICA-EMBANDEIRA-ROXA

Corona Vírus segue matando!
Não à imposição do retorno as
atividades presenciais!
Trabalhar, sim!
Morrer, não!
Resistir para existir!
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria
/noticia/1164/CORONA-VIRUSSEGUE-MATANDO-NAO-A-
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A ADUR-RJ e o SINTUR-RJ
repudiam a ação do Ministério
Público Federal que fere gravemente
o
princípio
da
autonomia
universitária,
garantido
pela
Constituição, ao determinar que o
judiciário decida pelo retorno
presencial de instituições federais de
ensino em um momento que apenas
15% da população brasileira se
encontra totalmente vacinada contra
a
COVID-19. Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/1167/NOTA-DE-REPUDIOSINTUR-RJ-E-ADUR-RJ

Quem transita pelo Campus da
UFRRJ já deve ter notado as
pinturas estampadas na sede do
SINTUR-RJ - RJ. A arte visual
retrata
personagens
que
fazem/fizeram parte da história de
uma luta intensa em defesa da
Educação e por um país justo para
todos, todas e todes. Demonstrar
ao público as peças-chaves da
identidade histórico-cultural do
nosso país é de suma importância.
Saiba
mais:
https://www.facebook.com/photo/?
fbid=1521437988205516&set=a.1
06134653069197
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Resposta da UFRRJ à
solicitação do MPF para o
retorno às aulas presenciais
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gal
eria/noticia/1172/RESPOST
A-DA-UFRRJ-ASOLICITACAO-DO-MPFPARA-O-RETORNO-ASAULAS-PRESENCIAIS

A Direção Colegiada do
SINTUR-RJ com muito
orgulho parabeniza a
cada
técnicoadministrativo
e
reintegrado,
que
representamos, e os
demais
trabalhadores
terceirizados
e
professores, que com
seu trabalho fizeram a
diferença
em
plena
Pandemia. A UFRRJ não
parou um minuto. Todos
os dias, nas 24 horas
tivemos
TAES
trabalhando.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/g
aleria/noticia/948/OSTAES-DA-UFRRJ
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O Atlas do Estado brasileiro
trouxe informações e dados
concretos
sobre
o
funcionalismo público no
Brasil, somando os três níveis
federativos distintos e os três
poderes.
Saiba
Mais:
http://www.sinturrj.org.br/gale
ria/noticia/800/TELETRABAL
HO-NAS-UNIVERSIDADES

Em plena Pandemia com quase 100 mil
mortos e, o governo satisfeito com a
economia que está sendo feita com o
teletrabalho,
no
dia
30/07/2020,
apresentou a Instrução Normativa nº 65
que traz orientações, critérios e
procedimentos para um Programa de
Gestão, com objetivo de implementar o
teletrabalho no serviço público.
Leia:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notic
ia/743/TRABALHO-REMOTO
Não aceite informações que
não estão escritas na IN, como
já foi feito, ao afirmarem que o
Governo deu prazo de 03
meses para as universidades
apresentarem uma Minuta
para
implementação
do
teletrabalho.

A assembleia da categoria
aprovou
parâmetros, que
Set - Outos
2021
considera necessário, para que a
Comissão formada pela PROGEP
construa
uma
proposta
direcionada ao Programa de
Gestão de Pessoas que seja
eficiente à Instituição e aos
Técnico-administrativos. Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/1185/TELETRABALHONA-UFRRJ-POSICIONAMENTODOS-TAES

Saiba
Mais:
http://www.sinturrj.org.br/galer
ia/noticia/794/ATENCAOLEIA-A-IN-N-65TELETRABALHO

POR QUE VOCÊ É CONTRA
A
REFORMA
ADMINISTRATIVA?
O que nós, Trabalhadores em
Educação, pensamos dessa
Reforma Administrativa do
Governo Bolsonaro?
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galer
ia/noticia/819/POR-QUEVOCE-E-CONTRA-AREFORMAADMINISTRATIVA-
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Confira no documento abaixo o quadro
comparativo comentado entre a redação
da PEC da Reforma Administrativa,
enviada pelo Governo Bolsonaro e o texto
atual da Constituição Federal de
1988. Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/8
01/COMPARATIVO

A Internacional de Serviços Públicos
(ISP) divulgou nota contra a reforma
administrativa, intitulada “O Brasil na
contramão – reforma de Bolsonaro
Ameaça direitos sociais de quem mais
precisa do Estado”.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/806/NOTA-DA-INTERNACIONAL-DESERVICOS-PUBLICOS-ISPCONTRA-A-REFORMAADMINISTRATIVA

Servidores efetivos terão a
estabilidade,
salários
e
condições
de
trabalho
imediatamente
afetados
caso seja aprovada a PEC
32/2020.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gal
eria/noticia/822/ATUAISSERVIDORES-SERAOIMEDIATAMENTEPREJUDICADOS-PELAREFORMA-

A
REFORMA
ADMINISTRATIVA
significa a destruição dos
serviços públicos. Lutar
contra essa Reforma,
não é só uma resistência
contra
retirada
de
direitos
conquistados,
mas também a luta pela
manutenção
dos
serviços públicos para os
mais
necessitados.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br
/galeria/noticia/804/REF
ORMAADMINISTRATIVA

Reforma
Administrativa
ataca os servidores e vai
prejudicar
a
população
pobre.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gal
eria/noticia/811/REFORMAADMINISTRATIVA-ATACAOS-SERVIDORES-E-VAIPREJUDICAR-APOPULACAO-POBRE
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A Reforma Administrativa (PEC 32/2020)
vai substituir concursos públicos por
indicações políticas. Todo cargo indicado
fica à mercê de se tornar moeda de troca
política e quem perde é o cidadão, com o
aumento da corrupção e a piora no serviço
prestado. Ao contrário, quando o
concurseiro enfim passar na prova e tomar
posse de seu cargo.

Não
a 2021
primeira vez que os
Set - éOut
governos
e
a
maioria
dos
parlamentares apareceram com
esse discurso de que “tal ou qual

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/9
94/DIGA-NAO-A-REFORMAADMINISTRATIVA

reforma precisa ser aprovada, caso
contrário o Brasil não avança”. Não

podemos nos enganar. Diga não à
Reforma Administrativa! Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/1000/NAO-PODEMOS-NOSENGANAR-NOVAMENTE-

Você sabia que existe uma guerra
comercial entre grupos econômicos por
espaço
no
mercado
educacional
brasileiro?

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/10
45/JA-PENSOU-NO-FINAL-DASESCOLAS-PUBLICASAs mulheres são usuárias mais numerosas no
serviço público: hospitais, postos de saúde,
serviços de proteção contra a violência como
delegacias da mulher, casas-abrigo, além de
escolas, creches, entre elas, destaca-se a
predominância de usuárias negras e indígenas.
A PEC 32/2020 prejudicará esses serviços.
Saiba
mais:
Set - Out 2021
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1015/R
EFORMA-ADMINISTRATIVA

SINTUR-RJ NAS ELEIÇÕES PARA
REITOR DA UFRRJ
No dia 18 de setembro, a ADUR-RJ,
o SINTUR-RJ e o DCE da UFRRJ
reuniram-se para escolher os
integrantes da comissão de
consulta que comandará o processo
eleitoral para escolha do reitor e
vice-reitor para o quadriênio 20212024.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notic
ia/831/PROCESSO-ELEITORAL
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FACHIN DÁ VOTO PARA IMPEDIR
INTERFERÊNCIA DO PLANALTO
NA ESCOLHA DE REITOR. Ministro
foi o relator da ação direta de
inconstitucionalidade que começou a
ser analisada pelo STF.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notic
ia/856/FACHIN-DA-VOTO-PARAIMPEDIR-INTERFERENCIA-DOPLANALTO-NA-ESCOLHA-DEREITOR

O SITUR-RJ torna
público as chapas
homologadas
à
escolha da reitoria2021-2025
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.o
rg.br/galeria/noticia/
877/O-SINTUR-RJTORNA-PUBLICOAS-CHAPASHOMOLOGADASA-ESCOLHA-DAREITORIA-20212025

DEBATE ENTRE
AS
CHAPAS
PARA
A
REITORIA
DA
UFRRJ 2021 *
2025
Reveja:
https://www.youtub
e.com/watch?v=uYbPCTBKZM

Consulta Pública
para escolha da
reitoria 2021 –
2025
Leia
integra:
http://www.sinturrj.
org.br/galeria/notici
a/869/LEIA-NAPágina 18
INTEGRA-TODOREGIMENTO

NOTA DO SINTUR-RJ
AOS APOSENTADOS
Por que os (as)
TécnicoAdministrativos
Aposentados
e
Aposentadas
não
votaram na Consulta
Eleitoral para Reitor?
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.
br/galeria/noticia/885/N
OTA-DO-SINTUR-RJAOS-APOSENTADOS
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Os segmentos docente, discente e
técnico-administrativo da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro,
reunidos em plenária virtual com
expressiva participação, manifestaram
seu repúdio ao governo federal ao não
nomear o primeiro nome da lista tríplice,
Prof. Ricardo Luiz Louro Berbara para a
Gestão 2021-2025. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
1030/NOTA-E-ENCAMINHAMENTOSSOBRE-A-PLENARIA-ABERTAREITOR-ELEITO-E-REITOREMPOSSADO-
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CONSULTA PARA A ESCOLHA
DA REITORIA DA UFRRJ - 2021 2025. O momento político que
vivemos torna a Consulta Eleitoral
para as Reitorias ainda mais
importante, e foi com esse grau de
importância que encaramos a
Consulta que se realizou nos dias
24 e 25 de novembro 2020 na
UFRRJ.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/894/CONSULTA-PARA-AESCOLHA-DA-REITORIA-DAUFRRJ-2021-2025-

Saiba mais:
http://www.sin
turrj.org.br/gal
eria/noticia/10
46/ATOPOLITICOCULTURALREITORELEI
TOEREITOR
EMPOSSAD
O

A PANDEMIA SEGUE MATANDO

No dia 26/02/2021, o Brasil completou um ano
de registro do primeiro caso de infecção pelo
coronavírus em território nacional. Neste
período, o país entrou para a lista das três
nações com os piores números da
pandemia, teve mais de 10 milhões de
infectados e 250 mil mortos. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/999/U
M-ANO-DE-COVID-19-NO-BRASIL-DAGRIPEZINHA-A-TRAGEDIA-ANUNCIADA
Em 02/03/2021 foi o dia com maior
número de mortos desde o início da
pandemia. Em março do ano passado.
Foram mais 1.641 vítimas em um
período de 24 horas – ultrapassando a
média de mais de uma pessoa morta a
cada
minuto.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
1006/BRASIL-BATE-NOVO-RECORDE-DEMORTES-POR-COVID-1-641-NAS-ULTIMAS24H
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Foram mais 336.947
brasileiros que perderam
suas vidas para O
COVID-19.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/
galeria/noticia/1034/SAOMAIS-336-947BRASILEIROS-QUEPERDERAM-SUASVIDAS-PARA-O-COVID19

O Brasil ultrapassou em 19/05/2021
a triste marca de 440 mil mortes
causadas por complicações da
covid, após o registro de mais 2.641
óbtos em 24 horas.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/no
ticia/1090/TRAGEDIA-SANITARIA

MEIO MILHÃO DE MORTOS NO BRASIL!
No dia 19 de junho, chegamos a 500 mil
mortes por COVID-19 no país, com muita
tristeza pelas perdas, mas também com
muita indignação e revolta, milhões de
pessoas saíram às ruas contra o governo
genocida de Jair Bolsonaro. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/112
8/MEIO-MILHAO-DE-MORTOS-NOBRASIL-

ELEIÇÕES PARA REPRESENTAÇÃO DOS TAES
Participar de eleições
virtuais é um novo desafio,
mas precisamos garantir
nossa representatividade.
É hora de fazer a diferença.
Vote! Participe! Não
se
omita!
Saiba
mais:

http://www.sinturrj.org.br/g
aleria/noticia/1194/ELEIC
OES-A-DECISAO-E-SUA
Aconteceu as importantes
eleições
para
representantes
dos(as)
técnicos
de
Ciências
Agrárias (IA, IF, IV,I Z, IT)
no
CEPEA-CA
e
representes dos TAEs no
CEPE
(Conselho
de
Ensino,
Pesquisa
e
Extensão).
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/ga
leria/noticia/1166/ELEICOE
S-DOS-TAESREPRESENTANTESPARA-O-CEPEA-A-E-
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CONFIRA
O
RESULTADO DAS
ELEIÇÕES
PARA
TAES NO CEPE:

SINTUR-RJ NA LUTA

07 DE MARÇO

Para
mais
informações
acesse:
http://www.sinturrj
.org.br/galeria/not
icia/1197/RESUL
TADOELEICOES-DECONTRA A OPRESSÃO
TAES-PARA-O8M RJ 2021 chega CEPE
com tudo!
Apesar da pandemia, as mulheres se
organizam através de plenárias
virtuais para a produção de um 8M
nunca visto antes. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/1007/JORNADA-DE-LUTAS-DO8M-NO-RIO-DE-JANEIRO

Com muita criatividade, carros
coloridos com fitas lilás e verde,
faixas, bandeiras e uma imensa
disposição de luta, as mulheres
foram para as ruas, em defesa da
vida.
Saiba
Mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/1011/JORNADA-DELUTA

o SINTUR-RJ
e o Conselho dos Direitos da Mulher
de Seropédica, juntos pedindo
justiça por Mariana Ferrer. Leia:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/902/ESTUPRO-E-CRIMEMEXEU-COM-UMA-MEXEU-COMTODAS-

A culpa não é da mulher! Estupro é crime
hediondo!
Justiça por Mariana Ferrer. Estupro é crime!
A mulher nunca tem culpa. Estupro culposo
não
existe!
Saiba
mais:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity
=sindicatoufrrj&set=a.1313919685624015
“[...] Levante, resista: lute
pelos seus direitos!
[..] Levante, resista: não
desista da luta!
[...]” (Bob Marley, 1973).
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gale
ria/noticia/903/20-DENOVEMBRO
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RODA DE CONVERSA VIRTUAL DAS
MULHERES RURALINAS. O Grupo é

composto por representantes do
SINTUR-RJ, ADUR-RJ, DCE, CASST,
TAEs da Divisão de Saúde, outros
TAEs interessados e professores (as).
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/905/RODA-DE-CONVERSAVIRTUAL-DAS-MULHERESRURALINAS

Campanha Sinal Vermelho: O objetivo da
campanha é oferecer um canal silencioso,
permitindo que as mulheres se identifiquem
nesses locais e, a partir daí, sejam ajudadas a
tomar as devidas soluções. É uma atitude
relativamente simples, que exige dois gestos
apenas: para a vítima, fazer um X nas mãos;
para a farmácia, uma ligação. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/981/SI
NTUR-RJ-APOIA-CAMPANHA-SINALVERMELHO

Assédio Sexual Virtual, não!
Na Universidade Rural, assim como em outras
Instituições, o Assédio Sexual ocorre e na
maioria das vezes é considerado como
brincadeira, tentativa de amizade, paquera ou
tratado como atitudes que parece ser assédio
sexual. Assédio Sexual não é brincadeira!
É crime! Faz sofrer!
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1022/
ASSEDIO-SEXUAL-VIRTUAL-NAO-

"Mulheres são como água,
crescem
quando
se
juntam! ”
Relatório da Roda de
Conversa
Virtual
das
Mulheres
Ruralinas
e
Convidadas,
organizada
pelo GT SAÚDE RURALINA,
com
metas
a
serem
implementadas em 2021.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gal
eria/noticia/949/RELATORI
O-DA-RODA-DECONVERSA-VIRTUALDAS-MULHERESRURALINAS-ECONVIDADAS

Organizadas em uma Comissão
Virtual, professoras, estudantes e
técnicas da UFRRJ se uniram, as
outras mulheres de vários
movimentos e Entidades de
Seropédica e Nova Iguaçu, para
reforçar não só a importância do
dia Internacional de Luta das
Mulheres, mas todo o mês de
março.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/n
oticia/1013/COMISSAOVIRTUAL-DE-MULHERES

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/n
oticia/1013/COMISSAOVIRTUAL-DE-MULHERES
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O dia 25 de julho, “Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha”, é um marco na luta e
resistência da mulher negra contra o
racismo, a desigualdade, a opressão de
gênero e a exploração de classe.
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Leia:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
1182/25-DE-JULHO-DIAINTERNACIONAL-DA-MULHERNEGRA-LATINO-AMERICANA-ECARIBENHA?fbclid=IwAR3VDLumJP8b
3sg2FEOKnibmeL2vaGqjy3yVpKkTLdTqOMHGBwxqoMstec

Domingo, 25, foi dia de
panfletagem na Feira do
km 49. É importante a
conscientização acerca da
data
e
ressaltar
a
necessidade de políticas
públicas
voltadas
às
mulheres
negras,
em
especial em tempos de
crise sanitária.
Saiba
mais:
https://www.facebook.com
/media/set?vanity=sindicat
oufrrj&set=a.14848983085
26151

Panfletagem no km 49, em Seropédica

Mulheres
homenageadas.
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/1033/MULHERESHOMENAGEADAS

Marli - Fisioterapeuta,

Tema: Fisioterapia Preventiva. Tema:
Incontinência
Urinária.
Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=kh
GtPfzIBL8&t=6s

Relato - Rivadalva Nunes, Secretária do
SINTUR-RJ
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/10
32/RELATO-RIVADALVA-NUNESSECRETARIA-DO-SINTUR-RJ

Denilda Silva, Terapeuta financeira.

Tema: A Educação financeira e a
qualidade
de
vida.
Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=QF1N
b0ZZy3k&t=13s
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Mãe Luciana - TUSJB

Ago – Set 2021

Tema - A mulher e a Vida Religiosa.
Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=eEu
HEEWzk4s

Luciana - Assistente Social

Tema: - O Impacto da pandemia na
saúde
dos
brasileiros,
mais
especificamente na saúde mental das
mulheres.
Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=RixU
-z7-C4c
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Meiry - Assistente Social.
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Tema: A Dupla Jornada da Mulher que
trabalha, estuda, é mãe, esposa,
doméstica
e
militante.
Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=Eze8
ThsvKS8

Maria Araújo - Psicóloga.

Tema: O emocional das mulheres na
Pandemia e seus diversos aspectos.
Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=fmg
ACr74JT4

Professora Leci

Tema: o Retorno as aulas presenciais
nas Escolas Estaduais e Municipais, em
plena Pandemia e a luta das professoras
(maior parte do grupo docente é
composto por mulheres) contra essa
decisão dos governantes. Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=dzx
KV6rpOtA

Essa data foi criada para reforçar o
desenvolvimento e reeducação social
sobre os direitos que as mulheres
devem
ter
na
sociedade.
Assista:https://www.youtube.com/watch
?v=X0s0JgzYnxM
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Acesse a página:
https://www.facebook.com/comissaovirt
ualmulheres
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“Agosto Lilás” é uma campanha de
enfrentamento à violência doméstica e
familiar contra a mulher. Com objetivo de
intensificar a divulgação da Lei Maria da
Penha.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
1193/AGOSTO-LILAS
Em meio a todo esse caos que tal um
momento
de
descontração
e
aprendizado? Essa foi a proposta das
oficinas virtuais gratuitas.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
1092/OFICINA-VIRTUAL

RECADASTRAMENTO E FILIAÇÃO

A campanha de Recadastramento do
SINTUR-RJ garantiu um notebook para o
associado Marcus Ferreira Pessoa.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/8
21/CAMPANHA-DERECADASTRAMENTO-SINTUR-RJ

Campanha de Filiação do SINTUR-RJ
para os reintegrados (anistiados).
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/792/CAMPANHA-DE-FILIACAO-DOSINTUR-RJ-PARA-OSAREINTEGRADOS-ANISTIADOSFORMA DE FILIAÇÃO AO
SINDICATO MUDOU. Veja como gerar
e aprovar Autorização de Consignatária
no SouGov.
Tutorial para filiação pelo celular
(SouGOV.Br)
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/1153/TUTORIAL-PARAAutorização
de Consignatária no
FILIACAO-PELO-CELULARSIGAC.
SOUGOV-BRTutorial
para
filiação
pelo
computador (SIGAC)
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/1154/TUTORIAL-PARAFILIACAO-PELO-COMPUTADORSIGAC-
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INFORMRES JURÍDICOS
ASSESSORIA JURÍDICA ANALISA
DECISÃO DO STF – TEMA 942 –
CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO
DE SERVIÇO PARA SERVIDOR
QUE EXERCEU ATIVIDADES SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS STF:

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/n
oticia/860/ASSESSORIAJURIDICA-ANALISA-DECISAODO-STF-TEMA-942
Parecer da Assessoria Jurídica
Nacional da Fasubra sobre a PEC
32/2020. Impactos sobre os atuais
servidores e todos os aspectos da
Reforma Administrativa.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/no
ticia/846/PARECER-DAASSESSORIA-JURIDICANACIONAL-DA-FASUBRASOBRE-A-PEC-32-2020

Parecer da Assessoria Jurídica do
SINTUR-RJT transfere para o INSS
a competência para a concessão e a
manutenção das aposentadorias e
pensões do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) da
União, quanto às autarquias e às
fundações públicas.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia?busca=&page=35

Entrou em vigor a Lei 14131/21, que
traz modificações temporárias na
sistemática das contratações de
empréstimos consignados para os
servidores públicos. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notic
ia/1037/INFORME-JURIDICOSUSPENSAO-FACULTATIVA-DEEMPRESTIMO-CONSIGNADOPOR-QUATRO-MESES-JA-ESTA-

A Assessoria Jurídica do SINTUR-RJ
divulga análise sobre a decisão do STF no
Recurso Extraordinário 1.023.750, que
trata do direito às diferenças relacionadas
ao reajuste de 47,11%. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/11
18/INFORME-JURIDICO-DIREITO-ASDIFERENCAS-RELACIONADAS-AOREAJUSTE-DE-47-11-SOBRE-O-PCCSPECUNIA-
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SINTUR-RJ CRIA COLUNAS ONLINE

VAMOS FALAR DE POLÍTICA? A
coluna trouxe temas expostos na
mídia, fazendo uma relação direta
com a política, como por exemplo: O
QUE MEU VOTO TEM A VER COM
A MORTE DO MENINO HENRY
BOREL? Para reler os outros temas
como: é só acessar o nosso site.
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/1039/VAMOS-FALAR-DEPOLITICA-O-QUE-MEU-VOTOTEM-A-VER-COM-A-MORTE-DOMENINO-HENRY-BOREL-

Durante toda segunda-feira e terçafeira o SINTUR-RJ trouxe textos sobre
os mais diversos temas escritos por
TAEs,
Professores,
Estudantes,
membros da Comunidade Universitária
ou de outras Entidades. Você poderá
reler a todos no site do SINTUr-RJ:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/1048/COLUNAS-ONLINE-SINTUR-RJ

A coluna Tribunal do SINTUR-RJ
trouxe temas contraditórios que
levaram a questionamentos em
defesa contra e a favor, como por
exemplo: A aplicação do Lockdown
dividiu opiniões. Apresentamos os
principais argumentos contra e a
favor. Para reler os demais temas
da coluna acesse nosso site.
http://www.sinturrj.org.br/galeria/no
ticia/1051/TRIBUNAL-DOSINTUR-RJ-O-QUE-ELOCKDOWNCURSO
BÁSICO DE

SINTUR-RJ REALIZOU
FORMAÇÃO SINDICAL PARA
TODOS OS TAES
POLÍTICA E SINDICAL
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Com objetivo de oferecer uma introdução aos aspectos teóricos, históricos e
políticos das lutas, do processo de organização da classe trabalhadora, armando
militantes do movimento sindical e popular para a compreensão dos atuais desafios
e contribuindo para sua intervenção concreta.
Saiba mais: http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1084/CURSO-BASICO-DEFORMACAO-POLITICA-E-SINDICAL

Reveja
a
aula
1:
https://www.youtube.com/watch?v=tS2
dEKzH1X8

Reveja
a
aula
2:
https://www.youtube.com/watch?v=5am
2SCZPy3E

Reveja
a
aula
3:
https://www.youtube.com/watch?v=2dlG
tZJ2xYk

Reveja
a
aula
4:
https://www.youtube.com/watch?v=0jZ
-ZPN6MLo

ELEIÇÃO PARA NOVA DIREÇÃO COLEGIADA
DO SINTUR-RJ – 2021/2023

A Comissão Eleitoral tornou
público o edital de convocação
para inscrição das chapas ao
pleito para a nova diretoria do
SINTUR-RJ.
Saiba
Mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria
/noticia/1093/EDITAL-DECONVOCACAO-ELEICOESVIRTUAIS-DA-DIRETORIACOLEGIADA-DO-SINTUR-RJ
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A Comissão Eleitoral, no uso de
suas atribuições e conforme dispõe
o artigo 92 do Estatuto do SINTURRJ, tornou pública a homologação
das chapas inscritas para a eleição
para a Diretoria do SINTUR-RJ
(biênio 2021-2023).
Saiba
mais: http://www.sinturrj.org.br/gal
eria/noticia/1115/CHAPASINSCRITAS-PARA-DIRETORIAA Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuiçõesDO-SINTUR-RJ
legais em conformidade com o Estatuto em vigor,
no que for possível e de acordo com a
especificidade que o momento atual nos exige,
informa a todos os associados que a eleição da
Diretoria do SINTURRJ Biênio 2021/2023 será
adiada. A eleição será realizada por meio de
plataforma virtual, em razão das medidas de
afastamento social impostas pelo combate à
pandemia
da
Covid-19.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1123/RE
TIFICACAO-DO-EDITAL-DE-ELEICAO-DACHAPA 1: Sonhar e Lutar,
DIRETORIA-DO-SINTUR-RJ
Resistindo para Existir
CHAPA 2: S.O.S SINTUR
Reveja:
https://www.youtube.com/watch?
v=xgCcGPlCHDA

Conheça os componentes da chapa 1.
Acesse:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1
139/CONHECA-OS-COMPONENTESDA-CHAPA-1

Conheça os componentes da chapa 1.
Acesse:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/1140/CONHECA-OS-COMPONENTESDA-CHAPA-2
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A Comissão Eleitoral informa a
todos os associados o resultado
final da apuração para Eleição
Colegiada para Diretoria do
SINTUR-RJ - Biênio 2021/2023.
Chapa 01: 1 Sonhar e Lutar,
Resistindo Para Existir - 137 votos.
Chapa 02: S.O.S SINTUR - 110
Votos.
Brancos: 02. Nulos: 1.
Total de votos validos: 247
Assista
apuração:
https://www.youtube.com/watch?v
=-HLpZrAbXLY&t=8s

SINTUR-RJ PARTICIPOU DE
ATIVIDADES NACIONAIS
PRIMEIRA
PLENÁRIA
VIRTUAL
NACIONAL DA FASUBRA SINDICAL.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/862
/PRIMEIRA-PLENARIA-VIRTUALNACIONAL-DA-FASUBRA-SINDICAL

A plenária foi realizada pela plataforma
Zoom e contou com a participação de
35 entidades, total de 140 delegadas e
delegados credenciadas/os, entre os
quais 58 mulheres e 82 homens.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/1138/PLENARIA-NACIONALVIRTUAL-DA-FASUBRA

O Fórum Social Mundial fez
20 anos e devido a Pandemia
desta vez foi realizado
virtual. O SINTUR-RJ mais
uma vez participou desse
importante momento de troca
de
informações,
conhecimento e organização
da
luta,
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/gale
ria/noticia/956/FORUMSOCIAL-MUNDIAL-DE-2021EDICAO-VIRTUAL

O encontro foi organizado pelas
centrais sindicais, entidades
sindicais, entre elas a FASUBRA
Sindical, os movimentos, frentes
e fóruns de servidores.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/1160/29-E-30-DEJULHO-ENCONTRONACIONAL-DOSTRABALHADORES-E-
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SINTUR-RJ REALIZOU
ASSEMBLEIAS VIRTUAIS
ACESSE O YOUTUBE
https://www.youtube.com/c/TVSINTURRJ/video
ASSEMBLEIAS:
s
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NOSSAS LIVES

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=UYJ
FWcuzTJM

Assista:
https://www.facebook.com/7058787028
50730/videos/1124004597963571

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=paE
nGzsHg-c&t=4s

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=oGHi
C1p3Xuc
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Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=iigq
ZK0IrDw&t=6s

Assista:
https://www.facebook.com/sinturrj.sindi
catoufrrj/videos/778292009580411

Assista:
https://www.facebook.com/sinturrj.sindi
catoufrrj/videos/199825398136807

]
Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=Zyd
JJhXsmis

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=4j_liEozoA

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=nHr
vkbxXkFw
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Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=ah_
KQkkDQIY

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=Cwq
HwoA2P5k

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=tOC
VFL6Ccoo&t=5s

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=3zyx
qKBsn8g

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=v9E
c3VJwXBE

Assista:
https://www.facebook.com/cdms.rj/video
s/389904119063780
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Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=_cC0TQQ1pQ

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=mzm
1ZGabDfE

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=9pj
xPzq1tXU&t=13s

Assista:
https://www.facebook.com/sinturrj.sindic
atoufrrj/videos/2641564062809100

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=Iw1
X0EoQ7hw

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=Il7C
I_zUkd0

Set - Out 2021

Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=tHF
ETqyo4SI
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Inscreva-se
em
nosso
canal:
https://www.youtube.com/c/TVSINTUR
RJ/videos

O TWITTAÇO USADO COMO FORMA DE LUTA
ACESSE O TWITTER:

https://twitter.com/RjSintur

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/136466
6608724107267/photo/1

Saiba mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/136
5025382446039045/photo/1

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/1377715
637645107201/photo/1

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/139
5017457249755139/photo/1

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/139682
9580590211073/photo/1

Saiba mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/139
8625727881285633/photo/1
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Saiba mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/1406252
832194506753/photo/1

Saiba mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/141
1363450815647745/photo/1

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/1418903
859641176066/photo/1

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/142
3314286311616512/photo/1

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/1427955
448020455432/photo/1

Saiba
mais:
https://twitter.com/RjSintur/status/142
7983533247770624/photo/1

A PANDEMIA NÃO NOS IMPEDIU DE
COMEMORAR

Pensando em trazer alegria aos nossos associados (as), mas sem abrir mão de
mantê-los em casa, nesse momento de Pandemia foi organizado o Arraiá Em Casa
do SINTUR-RJ.
Saiba mais: http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/696/FACA-O-PEDIDO-DOSEU-CALDO-ARRAIA-EM-CASA-DO-SINTUR-RJ
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Reveja algumas fotos dos associados
(As) que participaram do Arraiá em
casa
do
SINTUR-RJ.
Acesse:
https://www.facebook.com/media/set/e
dit/a.1503479176668064
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Reveja o Show Live do Arraiá do
SINTUR-RJ
Acesse:
https://www.facebook.com/sinturrj.sindic
atoufrrj/videos/683761058839647

Saudade daquela deliciosa
feijoada do SINTUR-RJ, feita
pela cozinheira Liciane?
Realizada no dia 27/11
(sexta feira) e entregue em
casa
Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/gal
eria/noticia/904/FEIJOADADO-SINTUR-RJ-27-10
STAND UP: COMÉDIA AO
VIVO
FESTA
DE
CONFRATERNIZAÇÃO
VIRTUAL DO SINTUR-RJ
Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/g
aleria/noticia/935/STANDUP-COMEDIA-AO-VIVOFESTA-DECONFRATERNIZACAOVIRTUAL-DO-SINTUR-RJ
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Com a pandemia foi
preciso nos reinventar.
Diante disso, a Direção do
SINTUR-RJ enfrentou o
desafio de oferecer a todas
e todos uma Festa Virtual
de Confraternização do
SINTUR-RJ.

PROGRAMAÇÃ
O DA FESTA
VIRTUAL
DE
CONFRATERNI
ZAÇÃO
DO
SINTUR-RJ
Saiba
mais:
http://www.sintur
rj.org.br/galeria/n
oticia/937/PROG
RAMACAO-DAFESTAVIRTUAL-DECONFRATERNI
ZACAO-DOSINTUR-RJ

Festa de Confraternização Virtual do
SINTUR-RJ (2020)

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/g
aleria/noticia/935/STANDUP-COMEDIA-AO-VIVOFESTA-DECONFRATERNIZACAOVIRTUAL-DO-SINTUR-RJ

FESTA VIRTUAL DE
CONFRATERNIZAÇ
ÃO - BINGO ONLINE
Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.
br/galeria/noticia/930/
FESTA-VIRTUAL-DECONFRATERNIZACA
O-BINGO-ONLINE

A pandemia nos fez ir atrás de novas
formas de manter um diálogo, interação e
até aprendemos formas diferentes de
festejar.
Reveja
nossa
festa
virtual:
https://www.youtube.com/watch?v=rCXdL
BwtHRQ
VENCEDORES DOS PRÊMIOS
DA FESTA VIRTUAL
Fizemos um grande esforço para
garantir alegria, descontração e
prêmios para os associados (as)
que participaram da Festa virtual
de confraternização do SINTURRJ.
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/951/VENCEDORESDOS-PREMIOS-DA-FESTAVIRTUAL
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REVEJA ALGUMAS FOTOS
DOS ASSOCIADOS (AS) QUE
PARTICIPARAM DA FESTA DE
CONFRATERNIZAÇÃO 2020
DO SINTUR-RJ:
https://www.facebook.com/media/se
t/?set=a.1335435290139121&type=
3
O SINTUR-RJ lançou o sorteio junino
rumo aos 1000 seguidores e preparou
um grande sorteio com uma grande
cesta com deliciosos produtos de festa
junina para o sorteado! Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia
/1120/SORTEIO-JUNINO
Ainda em Pandemia, nossa feijoada em
Homenagem ao dia Internacional da
Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha, aqui no Brasil é também
comemorado, o Dia Nacional de Tereza
de Benguela e da mulher negra, será
mais uma vez entregue NA SUA CASA!
Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
1165/FEIJOADA-DO-SINTUR-RJ

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1
187/GANHADORES-DO-SORTEIO-DAFEIJOADA-DO-SINTUR-RJ

CONVÊNIOS PARA OS
SINDICALIZADOS (AS)

Saiba mais:
http://www.si
nturrj.org.br/g
aleria/noticia/
1198/ENTRE
GA-DACESTAJUNINASORTEIODOINSTAGRAM
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Utilize sua carteirinha do SINTUR-RJ e economize.
Veja o Guia de convênios/2019 e aproveite, mas não se esqueça:
Use máscara! Mantenha o distanciamento social.
Link do guia de convênios: bit.ly/guia-convenios

Utilize sua carteirinha do SINTUR-RJ e economize.
Veja o Guia de convênios / 2020 e aproveite, mas não se esqueça:
Use máscara! Manter o distanciamento social.
Link do guia de convênios: http: // bit.ly/livretofev
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UNIMED
A direção do SINTUR-RJ garantiu todas as informações sobre o convênio da
UNIMED, acompanhe em nosso site. http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia

Todos os meses os boletos são enviados por e-mail, caso não encontre no spam
você poderá emitir seu boleto
também pelo site. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1226/RELATORIO-MENSAL-E-BOLETOUNIMED-SINTUR-RJ

QUER FAZER AGORA O PLANO DE SAÚDE SINTUR-RJ/UNIMED?
ACESSEmais:
O LINK:http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1094/PLANO-NACIONALwww.unimedcostaverde.com.br
Saiba
SINTUR-RJ-UNIMED-PARA-ASSOCIADOS-AS-
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SINTUR-RJ REALIZA XII CONSINTUR VIRTUAL

A Direção Colegiada do SINTUR-RJ tornou público o Edital do XII CONSINTUR, a
ser realizado nos dias 25,26 e 27 de Agosto de 2021. Saiba mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/1145/EDITAL-DO-XII-CONSINTUR

PROGRAMAÇÃO

]

Os técnico-administrativos (as) da UFRRJ reunidos para o 1º dia do XII CONSINTUR
- Congresso do Sindicato dos Trabalhadores da UFRRJ! Reveja:
https://www.youtube.com/watch?v=FIGo-UKKyec

A pandemia não acabou, infelizmente ainda falta muito a ser feito, e é justamente
pela necessidade cotidiana de lutar por RESISTÊNCIA que no dia 26/08 aconteceu
o 2º dia do XII CONSINTUR - Congresso do Sindicato dos Trabalhadores da UFRRJ.
Reveja: https://www.youtube.com/watch?v=Z8tan391cZE
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VEJA FOTOS ENVIADAS POR ALGUNS DELEGADOS (AS)
#XIICONSINTUR
Acesse para rever alguns
dos participantes:
Reveja:
https://www.facebook.co
m/media/set/?vanity=sindi
catoufrrj&set=a.15067226
Coordenadores
86343713 (as) em final
de
mandato,
novos
coordenadores
(as)
e sindicalizados (as) que
compõem a base do SINTURRJ, todos os trabalhadores e
trabalhadoras da UFRRJ que
com muita disposição de luta e
respeito, se uniram com o
objetivo de construir um plano
de luta que fortaleça toda a
categoria.

DEIXARAM

Saiba
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galer
ia/noticia/1216/XIICONSINTUR-O-SINTUR-RJSAUDADES!
SAI-AINDA-MAISFORTALECIDOA Direção do SINTUR-RJ se
solidariza aos familiares e
amigos que estão sofrendo com
a perda de seus entes queridos.
Essas mortes se somam aos
mais de 575 mil no Brasil, por
eles, por nós, seguiremos
lutando pela vacina para todas,
todos e todes e pedindo: Fique
em casa a pandemia não
acabou!
Nossas condolências e força a
todos familiares e amigos!

Roseane De
Almeida Teixeira

Maria Alice
Fernandes
Tunala

José Luiz
Figueira

Solangel
Barbará
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Rui de Souza
Duarte

José Carlos da
Silva

Leonir Tunala
Resende

Glicélio Lima
de Sena

Elizeu Felix da
Costa

Ivan Domingos da
Silva

Otoniel Vicente
da Silva

Nádia Regina
Ventura
Tavares

Paulo Henrique
Dias

José Porphiro
Ferreira

Marli Viana
Pinheiro

Luiz Jorge
Soares

José Aldo
Gomes Torres

Mexicano
Antônio Pedro

José Galdino de
Lima - Sr Zuza

Filho
Amigo é coisa para se guardar
No lado esquerdo do peito
Mesmo que o tempo e a distância digam "não"
Mesmo esquecendo a canção
O que importa é ouvir
A voz que vem do coração
Pois seja o que vier (seja o que vier)
Venha o que vier (venha o que vier)
Qualquer dia, amigo, eu volto
A te encontrar
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar
Milton Nascimento - "Canção da América"
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ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook: https://www.facebook.com/sinturrj.sindicatoufrrj/
WhatsApp: https://wa.me/5521986690116
Instagram: https://www.instagram.com/sintur.rj/
Telegram: https://t.me/sinturnaluta
Twitter: https://t.me/RjSintur
Site: https://www.sinturrj.org.br/
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