sinturrj.org.br

Desde
que
a
Organização
Mundial
da
Saúde (OMS) declarou, em 30
de janeiro de 2020, que o surto
da doença causada pelo novo
coronavírus
(COVID-19)
constitui uma Emergência de
Saúde Pública de Importância
Internacional – o mais alto

nível
de
alerta
da
Organização,
conforme
previsto no Regulamento
Sanitário Internacional. Se faz
necessário medidas para
manter a segurança da
população entre elas o
isolamento
social.
E
o
SINTUR-RJ, desde 17 de

março de 2020, faz sua parte
seguindo as orientações do
governo do Rio de Janeiro em
uma luta diária, na tentativa de
conter a propagação do vírus.
Fique por dentro de todas as
ações do sindicato durante a
pandemia.
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SOLIDARIEDADE PARA SALVAR VIDAS!
NOSSA VIDA IMPORTA!

Desde que foi criada, em 20 de
abril, muitas famílias de Seropédica e
região já foram ajudadas. Para contribuir,
entre em contato que o SINTUR-RJ vai
até sua casa buscar sua doação.

Mais
informações
da
campanha
disponível
no
link:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/580

Todas as doações, feitas até a data de
fechamento dessa edição, encontram-se
em nosso site: Acesse: www.sinturrj.org.br
Você também pode contribuir
através da Vakinha Virtual:
Um projeto do Sindicato para
ajudar o anistiado da CBTU
sem salário e as terceirizadas
da LINCE, em grupo de risco,
sem vale alimentação. LINK
PARA
AJUDAR:
bit.ly/vaquinha-sinturrj
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UNIVERSIDADE E COMUNIDADE DE SEROPÉDICA
PRODUZINDO, SINTUR-RJ APOIA!
UFRRJ INICIA PRODUÇÃO DE
ÁLCOOL 70%
No dia 23 de março, a UFRRJ, por
meio de servidores e estudantes
voluntários, iniciou a produção de
álcool 70% no Instituto de Química
(IQ).
Saiba mais em:
Imagem: odia.ig.com.br

SEJA UMA COSTUREIRA
SOLIDÁRIA
Departamento
de
Economia
Doméstica e Hotelaria distribui
máscaras de proteção na UFRRJ.
O projeto precisa da sua ajuda
financeira para continuar a produção
na UFRRJ. Saiba como ajudar:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/n
oticia/581

http://www.sinturrj.org.br/galeria/noti
cia/572

Com o objetivo de
oferecer assistência para
famílias
em
vulnerabilidade
socioeconômica
em
Seropédica.
Vamos
alimentar
quem tem fome e
levar esperança para
quem
acredita?!
Acesse:
https://benfeitoria.com/
IntegrACAOseropedica
LEMBRA
DA
FEIRINHA
DE
AGRICULTURA
FAMILIAR
QUE
ACONTECIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS, NOS CORREDORES DO P1?
Escolha seus produtos e feche o seu
carrinho de compras on line.
Saiba como comprar a Cesta da
Agricultura
Familiar
pelo
site:
https://www.fafrural.com.br/
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Mesmo com a crise mundial do
COVID-19, os ataques vindo de todos os
lados não param. É preciso resistir!
Além da pandemia do Coronavírus e seus
efeitos, uma grande preocupação para os
técnico-administrativos da UFRRJ —
ativos (as) e aposentados (as) — são os
ataques vindos do Governo Federal, da
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Administração central da Rural, dos
chefes de departamento, que não
cessaram mesmo durante uma situação
tão grave e de emergência.
São vários projetos que visam diminuir
salários e direitos dos servidores
públicos.

NÃO PERMITA QUE COLOQUEM SUA
VIDA
EM
RISCO!
REAJA!
EXIJA
RESPEITO!
DENUNCIE!
Leia
a
matéria
na
integra:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notic
ia/535

O
SINTUR-RJ
SEGUE
ATENTOS
ACOMPANHANDO
OS
ABSURDOS
IGUAIS AOS CITADOS. DENUNCIE!

TERCEIRIZADOS DA RURAL VÃO TER
QUE
ESCOLHER:
Leia
a
matéria
na
integra:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/545

OS DIREITOS DOS TERCEIRIZADOS.
FORAM
GARANTIDOS:

Leia
a
matéria
na
integra:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/537

Leia
a
matéria
na
integra:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/549
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TRABALHO REMOTO
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ASSÉDIO MORAL
No momento em que a prioridade é salvar
vidas qualquer informação causa apreensão
e não seria diferente com um documento da
Reitoria que traz uma regulamentação, de
uma modalidade de trabalho, que até há
pouco tempo a Pró Reitoria de Gestão de
Pessoas negava que existia na UFRRJ e se
recusava veementemente a sequer discutir.
Leia em:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/5
61

A Instrução Normativa Nº 28 de
25 de março de 2020, determina
suspensão do pagamento de
algumas vantagens funcionais e
altera o trato relativo às férias;
tudo restrito ao funcionalismo
federal.
Leia
em:
http://www.sinturrj.org.br/galeria
/noticia/574

Os
profissionais
da
Saúde,
que
trabalham na Divisão de Saúde da
UFRRJ, são profissionais experientes, o
que contribui para a competência de
quem em plena Pandemia, em uma
universidade esvaziada, desempenham
suas atribuições. Nossa vida importa!!!
Correr risco para não salvar vidas é
colocar outras vidas em risco. Leia na
integra:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/notici
a/597

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº28 É
UM
ATAQUE
AO
DIREITO
DE
PROTEÇÃO A VIDA.

A realização do trabalho remoto,
imposto pela Pandemia, mantém a
máquina administrativa funcionando,
mesmo que para isto os servidores
tenham que arcar com custos
adicionais.
Leia
na
integra:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/not
icia/592
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Recebemos uma informação de que
servidores que atuam como fiscais das
obras estavam colocando suas vidas e de
sua família em risco, mesmo pertencendo
ao grupo de risco, de acordo com a OMS
(Organização Mundial de Saúde), estes
servidores
estariam
vindo
para
a
Universidade para fiscalizar as Obras em
andamento.
Leia
mais:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/
605

Leia matéria completa:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/648

Com mais de 50 (cinquenta) anos de idade,
morador da
Baixada Fluminense, um
trabalhador da CBTU, Anistiado, que
trabalha há mais de 10(dez) anos na UFRRJ,
está passando por momentos de grande
constrangimento e desespero, por não ter
como alimentar sua netinha e toda sua
família.http://www.sinturrj.org.br/galeria/
noticia/644

ASSEMBLEIA VIRTUAL DO SINTUR-RJ
Cabe a Direção do SINTUR-RJ resolver os problemas para não prejudicar seus
trabalhadores e os associados (as), principalmente neste momento de crise do
Coronavírus. Diante disto, a Direção orientados pelo Jurídico realizou uma
reunião com a Comissão Eleitoral explicando a situação e depois organizou uma
assembleia, sem convocar a presença dos associados(os), pois esta atitude estaria
contrariando as determinações legais de combate ao Covd-19.
Saiba mais em:
http://www.sinturrj.org.br/galeria/noticia/563

Junho 2020

Página 07

TODA QUINTA- FEIRA, A PARTIR DAS 13 H, O SINTUR-RJ ESTÁ AO
VIVO, EM UM BATE PAPO CHEIO DE INFORMAÇÕES PARA VOCÊ.
Buscando uma maneira de estar
mais perto da categoria e unir forças
para enfrentar os muitos ataques que
vêm sendo impostos que estamos, uma
vez por semana, utilizando os recursos
tecnológicos a nosso favor e realizando
via plataformas digitais — Facebook, e
deixando
salvo
no
YouTube.
As lives (transmissões ao vivo) essa tem
sido a solução criativa e dinâmica – seja
por nossa parte, que somos quem produz
ou de vocês, que é quem as consomem –
dessa forma vamos mantendo todos
atualizados, o que ajuda tornar o período
de quarentena menos penoso. Com as
restrições e dificuldades que estamos
enfrentando no período de isolamento
social, as lives nos trouxeram uma nova
oportunidade em estarmos próximos uns

dos outros e ao mesmo tempo, seguros,
respeitando as orientações de saúde.
Essa interação em tempo real com
especialistas em diversas áreas do
conhecimento pode diminuir a sensação
de solidão devido ao isolamento, além de
ser uma oportunidade de trocarmos
experiência,
aprendermos,
questionarmos sobre os mais diversos
temas que tem relação direta com nossa
realidade dentro e fora da universidade.
Os temas e os palestrantes são
escolhidos semanalmente baseados na
conjuntura nacional e/ou local. Não
perca! Participe! Faça perguntas. Dê sua
opinião. Elogie! Critique. Converse com
nossos palestrantes. É o SINTUR-RJ em
Ação com você, através das LIVES
semanais.

Você encontrará TODAS AS LIVES em nosso canal no Youtube.
Acesse: https://www.youtube.com/channel/UCL0nRYlbqLAj14zhHizsRfw

zSINTUR-RJ
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ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTINUAR
ATENDENDO OS ASSOCIADOS (AS).
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Saiba mais em:

Saiba mais em:

Saiba mais

http://www.sinturrj.org.br

http://www.sinturrj.org.br/

/galeria/noticia/639

galeria/noticia/652

http://www.sinturrj.org.br
/galeria/noticia/547

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRRJ
Diretoria Colegiada Biênio 2018-2020 - Conselho Editorial:
André Nascimento, Ivanilda Reis, Tatiane Dantas Garcez e Lorena Florêncio. Jornalista: Flávia
Adriana. Estagiário de Jornalismo: Vinicius Assis. Estagiário Técnico de Informática: Daniel Silva
Tiragem: 1500 Exemplares. # Endereço: Rua UAD, 11, Km7, Seropédica/RJ. Campus: UFRRJ –
Cep: 23851-970 – Caixa Postal: 74561. Telefone: (21) 2682- 1640; WhastApp: (21) 986690116. Emails: secretaria@sinturrj.org.br; ssintur@yahoo.com.
Site: www.sinturrj.org.br Facebook: Sintur-RJ.

