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Assembleia geral vai  
deliberar sobre a greve
Quinta-feira, dia 21, no auditório do Quinhentão, é o dia D para a categoria. Às 
10h, em primeira convocação, e às 10h30, com qualquer quórum, o Sindicato realiza 
assembleia para decidir se os técnicos-administrativos vão aderir ao indicativo de 
greve da Fasubra para o dia 28 de maio.
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Drama que parece não ter fim

Editorial: Todos contra a intervenção! Página 2

Falta de verbas e extinção de cargos na carreira técnico-administrativa 
estão impondo à UFRJ uma crise jamais vista na história da instituição 
pelo não cumprimento de contratos pelas empresas prestadoras de serviços. 

Atividades são suspensas rotineiramente e, além disso, a comunidade 
universitária compartilha o drama dos trabalhadores terceirizados sem 
salários. Páginas 9, 10 e 11

Nos dias 26, 27 e 28, a categoria via às urnas escolher a nova direção do Sindicato. Duas chapas estão na 
disputa: chapa 1 – Quem Sabe Faz a Hora e chapa 2 – Unidade na Luta. 
Os votos serão apurados no dia 29. No site da entidade (sintufrj.org.br) encontra-se disponível o Regimento 
Eleitoral e a lista de eleitores. Página 2
Conheça os candidatos e suas propostas. Páginas 3 e 4

Saiba mais sobre as deliberações do XXII Confasubra, inclusive o calendário de lutas, e leia o manifesto das 
centrais sindicais mobilizando para o dia 29 de maio. Páginas 6, 7 e 8

ELEIÇÃO SINDICAL

Foto: Fasubra
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Rodas de Conversas nas unidades 

ELEIÇÃO DO SINTUFRJ

Com pesar a direção do 
Sintufrj informa o faleci-
mento do ex-diretor da Fa-
subra, José Alberto de Araujo 
Lima (LOTT), ocorrido no 
dia 12 de maio.

Dada a largada para a corrida ao Sindicato

Na terça-feira, dia 12, às 
17h, foi encerrado o prazo 
para a inscrição de chapas que 
concorrerão à direção do Sin-
tufrj para o biênio 2015-2017. 
Duas chapas se inscreveram: 

chapa 1– Quem Sabe Faz a 
Hora e chapa 2 – Unidade na 
Luta. A categoria vai às urnas 
nos dias 26, 27 e 28 de maio. 
O voto é facultativo e secreto. 

Votam os técnicos-admi-

nistrativos e docentes filiados 
ao Sintufrj. A apuração dos vo-
tos ocorrerá no dia 29 de maio. 
O Regimento Eleitoral do Sin-
tufrj, a listagem de eleitores e 
a composição das chapas estão 

disponíveis no site do Sindi-
cato (www.sintufrj.org.br), no 
link Eleições 2015.  

Homologação
Imediatamente foi forma-

da a Comissão Eleitoral, que 
é composta por integrantes 
técnico-administrativos indi-
cados pelas duas chapas. São 
eles: Marcia da Silva, Marcilio 
Alves, José Mário de Souza e 
Tatianny de Araújo. 

No dia 13 de maio, a Co-
missão Eleitoral se reuniu pela 
primeira vez para conferir a 
documentação dos candidatos. 
Como nenhum problema foi 
encontrado, foi lavrada em ata 
a homologação das chapas. 
Também estavam presentes os 
dois diretores do Sintufrj que 
não se desincompatibilizaram, 
pois não disputarão novamen-
te o pleito: Francisco Carlos e 
Carmen Lucia. 

Decisões 
No mesmo dia, a Comissão 

Eleitoral deliberou sobre os 
materiais de campanha para 
as chapas, a elaboração das 
cédulas, definiu a quantidade 
necessária de urnas e lacres e 
os horários de funcionamento 
da comissão.

A assembleia do dia 11 
de maio aprovou que a di-
reção sindical comunicasse 
aos conselheiros do Conse-
lho Universitário na sessão 
de quinta-feira, dia 14, que 
a categoria reivindicava a 
abertura imediata das urnas 
da eleição para representan-
tes dos técnicos-administra-
tivos aos órgãos colegiados 
da UFRJ, considerando que o 
processo foi encaminhado de 
forma correta. 

O tema já estava pautado 
para ser discutido naquela 
data no Consuni. Mas mo-
mentos antes da abertura dos 
trabalhos no colegiado o reitor 
Carlos Levi procurou a direção 
do Sintufrj e solicitou que, de-
vido às muitas demandas de 
última hora, a eleição dos ór-
gãos colegiados fosse retirada 
de pauta para que se buscasse 
uma solução ao impasse cria-
do de acordo com a decisão da 
assembleia da categoria.  

No dia 15 de maio, após 
posicionamento do reitor elei-
to Roberto Leher de que era 
contrário a qualquer inter-
venção do Consuni na orga-
nização dos trabalhadores, foi 
decidido que haverá atenção 
especial da Reitoria para que, 
num prazo curto, haja uma 
solução do problema para 
tranquilidade da categoria.  

Diretoria do Sintufrj

Todos 
contra a 
intervenção!

Editorial

Nota de 
falecimento

Dia 18/5, segunda-feira – Praia Vermelha
• Grupo 1 – INDC, às 8h. 

• Grupo 2 – Psiquiatria, às 9h.

• Grupo 3 – Escola de Comunicação, às 10h.

• Grupo 4 – Teatro de Arena, às 13h.

Dia 19/5, terça-feira – Cidade Universitária 
• Grupo 1 – CCS, bloco K, às 8h.

• Grupo 2 – CCS, bloco A, às 10h.

• Grupo 3 – CCS, Teatro de Arena, às 13h.

• Grupo 4 – Coppe, às 8h.

• Grupo 5 – CT, às 9h.

Dia 20/5, quarta-feira – Centro da Cidade
• Grupo 1 – Hesfa, às 8h.

• Grupo 2 – EEAN, às 9h.

• Grupo 3 – Museu Nacional, às 10h.

• Grupo 4 – IFCS, às 11h.

• Grupo 5 – Escola de Música, às 12h.

• Grupo 6 – FND, às 13h.

Essas conversas com a categoria têm o objetivo de debater o indicativo de greve e construir coletivamente a pauta de reivindicações internas da 
categoria. Além disso, as Rodas de Conversas pretendem refletir com o conjunto da categoria o seguinte:

• Devemos construir uma greve apenas da Fasubra, da Educação ou uma greve geral?
• Nossa greve deve ser de evasão ou ocupação?
• Você sabe o que é o PL 4.330 e as MPs 664 e 665?
• Qual deve ser a nossa pauta de greve?
• O que poderemos construir de organização da greve?
• Como organizar a greve nos serviços considerados essenciais (segurança, biotério e nas unidades hospitalares)?
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ASSEMBLEIA E CONFASUBRA

 LUTA! LUTANANA ! CHAPA

COORDENADORES SUPLENTES

A CHAPA MAIS PLURAL, DEMOCRÁTICA E COMBATIVA DA UFRJ

COORDENAÇÃO GERAL

POR UM SINDICATO AUTÔNOMO E CLASSISTA, VOTE CHAPA 2 - UNIDADE NA LUTA!

COORD. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COORD. DE COMUNICAÇÃO SINDICAL COORD. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃO 

COORD. DE POLÍTICAS SOCIAIS COORD. DE ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL

COORD. DE ESPORTE E LAZER COORD. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

FRANCISCO DE ASSIS
 INST. BIOLOGIA

CELSO PROCÓPIO
FAC. ODONTOLOGIA

ANA CÉLIA DA SILVA
HUCFF

MÁRCIA FARRAIA
CPST

JOSÉ CAETANO RIBEIRO
HUCFF

NIVALDO HOLMES
INST. BIOLOGIA

QUINTINO SILVEIRA
HUCFF

LUCIANO DA CUNHA
PU/FUNDÃO 

PAULO CÉSAR MARINHO
ESC. COMUNICAÇÃO

MILTON MADEIRA
MACAÉ

RODRIGO ARAÚJO
INST. MATEMÁTICA

RAFAEL COLETTO
OBS. VALONGO

CLÉRIO FRANCISCO ROSA 
PR-4

MARIA PASSERONE
APOSENTADA/HESFA

BOAVENTURA SOUSA
PU/FUNDÃO

ALUÍZIO PAULINO
INDC

RÚBIA DOS SANTOS
IPPMG

IVÂNIA DE JESUS
HUCFF

MARLI RODRIGUES 
FAC. LETRAS

MARIA SIDÔNIA
APOSENTADA/IPPMG

MARIA DA GRAÇA 
APOSENTADA

JÚLIO CÉSAR DA SILVA
COPPE

JOÃO PEREIRA
PU/FUNDÃO

JORGE PIERRE
CCS

DELMA DUTRA
HUCFF

RUBENS NASCIMENTO
CCS

ROGÉRIO BATISTA
PU/FUNDÃO

 

         



Term
in

o
u

 d
e ler o

 seu
 jo

rn
al? N

ão
 jo

g
a n

o
 lixo

 n
ão

! A
ju

d
e a cam

p
an

h
a d

a C
H

A
PA

 1 reco
rtan

d
o

 e afi
xan

d
o

 esta p
ág

in
a n

o
s m

u
rais d

o
 seu

 lo
cal d

e trab
alh

o
. O

b
rig

ad
o

!1O
P
O
SI
Ç
Ã
O

ELEIÇÕES SINTUFRJ 2015 26, 27 e 28 de MAIO

ESTES SÃO OS FUTUROS DIRETORES 
DO SINTUFRJ QUE JUNTO COM VOCÊ 

VÃO MUDAR O SINDICATO:

Coordenação Geral
Luiz Pustiglione
Rafael Medeiros

José Rodolfo Silveira

Coordenação de Administração e Finanças
José Carlos Pereira

Thiago Barcellos Loureiro
Leonardo Irânio Amaro Monteiro

Coordenação de Aposentados
Ana Carolina Sade da Silva

Roseni Lana da Mota
Maria das Graças Sodré

Coordenação de Cultura, 
Educação e Fomação Sindical

Rodrigo Gomes Martins Andrade
Vinícius Vieira de Lima

Vera Lúcia Valente de Freitas

Coordenação de Políticas Sociais
Mariana Magaldi

Albertina de Souza Guimarães
Felipe Guimarães de Melo

Coordenação de Esporte e Lazer
Felipe Teles Sampaio

Gustavo Íbis
Moacir Selmo Magalhães

Coordenação de Comunicação Sindical
Fábio Marinho
Cícero Rabello

Antonio Gutemberg

Coordenação de Organização 
e Política Sindical

Valdenise Pinheiro Ribeiro
Ana Beatriz Pinheiro e Silva

Fábio Porto

Suplentes
Fabrício Caseiro

Manuel Augusto Rodrigues de Andrade
Marinea da Silva e Silva

Que tal...
mudar o Sintufrj?
Há algum tempo, nosso sindicato anda desa-

creditado, vem perdendo filiados, sofrendo com o 
esvaziamento dos espaços deliberativos da catego-
ria como as assembleias e está nas mãos de grupos 
que blindam o governo, a reitoria ou os interesses 
de seus grupos políticos. Nos dias 26, 27 e 28 de 
maio, devemos apontar uma nova direção para 
essa situação que vem se arrastando por anos. 

Nós da chapa 1, trabalhadoras e trabalhadores 
da UFRJ, não aceitamos arrocho salarial, as con-
dições precárias de trabalho, desrespeito a nossa 
categoria, assédio moral e uma Universidade anti-
democrática onde alguns tem mais poder de deci-
são que outros.

Várias unidades da UFRJ têm paralisado suas 
atividades desde o início do ano por falta de pa-
gamento aos trabalhadores das empresas terceiri-
zadas, revelando a falência desse modelo privatista 
de gestão das universidades federais. Esse cenário 
reflete a política de ajuste do governo Dilma que 
reduziu ainda mais os investimentos nas universi-
dades públicas. Por isso, o governo opta por não 
dar aumento para nossos salários, estabelecer uma 
data-base, isonomia entre benefícios etc. A Facul-
dade Nacional de Direito, a Escola de Comunicação 
e o Colégio de Aplicação (CAP/UFRJ) fecharam suas 
portas por falta de serviços de limpeza e segurança. 

Por isso tudo os representantes da catego-
ria reunidos no Congresso da FASUBRA votaram 
por unanimidade pelo indicativo de greve unifi-

cada com a Educação a partir de 29 deste maio. 
A greve é a alternativa que temos para pressionar 
o governo a negociar com a FASUBRA pelo reajus-
te salarial, que recomponha nosso poder aquisiti-
vo imensamente defasado pela inflação, além de 
outros pontos de pauta específica, como carreira, 
30 horas, reposicionamento dos aposentados, 
racionalização dos cargos etc.

Somos oposição a atual direção do SINTUFRJ 

Este ano de 2015 tem sido um ano de mudan-
ças. A eleição pra reitoria, a significativa participa-
ção de nossa categoria e a vitória de um programa 
em defesa da universidade pública, gratuita e de 
qualidade refletem isso! 

Nossa eleição ocorre em meio a mobilização da 
nossa greve, com grande possibilidade de uma greve 
unificada da Educação com o ANDES e o SINASEFE, 
já a partir de 29 de Maio. Nosso desafio é imenso: 
garantir a vitória de uma nova direção, combativa 
e democrática, que encaminhe a greve, necessária 
para barrar os ataques do governo Dilma, como o 
ajuste fiscal e o projeto de lei das terceirizações (PL 
4330), MPs 664 e 665, além da privatização dos 
hospitais universitários como a EBSERH.

Para mudar esse cenário, construímos uma 
chapa que reúne o melhor da experiência históri-
ca de lutas da UFRJ, com companheiros que tem 
experiência na gestão do sindicato e nas diversas 
lutas da categoria, e a vontade de renovação e dis-
posição dos novos lutadores que se somaram ao 
movimento nas ultimas greves. 

Juntos, podemos muito mais! Mudar o Sintufrj 
é mais do que possível, é necessário! Ousemos!

• CONGRESSO DO SINTUFRJ JÁ!

• 30 HORAS JÁ! 
   TRABALHAR 6 PARA FUNCIONAR 12!

• COMISSÕES SINDICAIS DE BASE 
   EM TODAS UNIDADES!

• POLÍTICA DE COMBATE 
   AO ASSÉDIO MORAL!
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SEMANA DE ENFERMAGEM

Divisão de Enfermagem 
(DEM) do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga 

Filho (HUCFF) promoveu no dia 
12 de maio a 15ª Mostra Cultural 
e Científica para celebrar o Dia do 
Enfermeiro e a Semana Brasilei-
ra de Enfermagem, que foi come-
morada pela 76ª vez. Este ano o 
tema do evento foi “Liderança e 
Comunicação em Enfermagem: 
Barreiras para a Garantia da 
Qualidade no SUS e Estratégias 
de Enfrentamento no HU”. 

O evento da DEM foi reali-
zado das 8h às 17h, no auditó-
rio Halley Pacheco, no 8º andar 
do HU, e constou de palestra, 
menções honrosas, entrega de 
certificados, homenagens e pre-
miações, com direito a coquetel 
e bolo. Pela manhã, na ceri-
mônia de abertura, o auditório 
ficou lotado, inclusive com a 
presença de estudantes. À tarde 
foram feitas homenagens aos 
profissionais da ativa, aposen-
tados e em memória. 

Menções honrosas
e premiações
Na abertura, a deputada esta-

dual Enfermeira Rejane (PCdoB) 
entregou menção honrosa a profis-
sionais do HUCFF por sua dedica-
ção e comprometimento. O coorde-
nador-geral do Sintufrj, Francisco 
de Assis (desincompatibilizado do 
cargo para concorrer à próxima 
eleição do Sindicato), saudou o 

Divisão de Enfermagem do HUCFF 
realiza mostra cultural e científica

evento e chamou a atenção para a 
necessidade de os profissionais de 
saúde alinharem-se com as reivin-
dicações da categoria e as lutas le-
vadas pelo Sindicato e pela Fasubra. 
“Temos pela frente o projeto que 

A diretora da Divisão de 
Enfermagem destacou a impor-
tância dos profissionais aposen-
tados: “Queríamos presenteá-los 
estourando um champanhe e 
soltando muitos fogos. E dizer 
que vocês fazem parte da nos-
sa vida, da nossa história. E se 
a DEM é o que é e caminha, é 
porque vocês nos ensinaram 
a caminhar. Obrigada a todos 

Homenagem aos aposentados da Divisão e em memória 

A Divisão de Enfermagem é o 
maior setor do HUCFF, com cerca 
de mil profissionais, entre técni-
cos, auxiliares, enfermeiros e aten-
dentes. Segundo a diretora, todos 
trabalham em prol da assistência, 
da qualidade e melhoria do aten-
dimento aos pacientes. Não há um 
comando único na DEM, e é con-
siderado o maior setor, porque nele 
a equipe tem de estar presente 24 
horas ao lado do paciente. 

“Não existe comando, existe 
parceria. E isso ocorre em todo o 
hospital. A equipe interdisciplinar 
é muito importante para o nosso 

Divisão de Enfermagem é 
o maior setor do HUCFF

produto final, que é o atendi-
mento com qualidade ao pa-
ciente. A equipe de enfermagem 
é maior porque tem de estar 
presente 24 horas ao lado do 
paciente. Por isso se fala da sua 
importância, mas não é a mais 
importante. Hoje trabalhamos 
com a visão de que todos são 
importantes, do faxineiro ao 
médico. Enfim, todos os pro-
fissionais são extremamente 
importantes para a atividade-
fim, que é a qualidade da assis-
tência prestada à população”, 
afirmou Cecília.

MARIA Cecília Bossa, diretora da DEM, ladeada pelas 
aposentadas homenageadas Enilda e Jaíra

MARIA José, Antônio Marinho, Marcia Farraia (coordenadora sindical desincompatibilizada), 
Nelson, Ana Célia (coordenadora sindical desincompatibilizada), Rubia e Dimas

HOMENAGEADOS, deputada Enfermeira Rejane (de rosa com microfone) e o público no 
auditório Halley Pacheco

Fotos: Renan Silva

que se doaram durante grande 
parte de suas vidas. E muito obri-
gado por terem vindo”, agrade-
ceu Cecília Bossa. 

Embora tivessem sido con-
vidados os que se aposentaram 
nos últimos 12 meses, apenas al-
guns puderam comparecer, como 
Antonio Marinho, Enilda e Jaíra 
Antunes. 

Jaíra Antunes, mesmo ope-

rada de catarata, não deixou de 
ir e lembrar das dificuldades que 
enfrentou: “A minha vida foi aqui 
dentro. Saía de casa no escuro e 
voltava no escuro. Não via o dia 
clarear. Numa greve de ônibus fi-
quei quase uma semana dormin-
do no 13º andar. Ficava eu, uma 
atendente, uma auxiliar de enfer-
magem e a professora Ana Bor-
ralho. E a Emergência era aberta 
para tudo. Me aposentei, mas nem 
por isso deixei de vir aqui.”

Cecília Bossa chegou a se 
emocionar ao lembrar-se de com-
panheiras que já morreram: “In-
felizmente algumas pessoas não 
estão mais aqui conosco. Elas 
marcaram muito a Divisão, por-
que nos ajudaram muito, assim 
como a essa casa.” 

Vários nomes foram citados 
e uma homenagem especial foi 
prestada à ex-enfermeira Ana 
Maria, a Ana cabeluda, cuja mãe 
estava presente e recebeu flores. 

“A Ana cabeluda tinha esse 
apelido porque havia três Anas no 
andar, e cada uma delas recebeu 
um apelido: Ana preta, Ana cabe-

amplia a terceirização que já está 
no Senado, o que afeta a todos nós 
trabalhadores. E agora a indicação 
da nossa greve geral marcada para 
o dia 28 de maio”, anunciou. 

Ao final do evento foram en-

tregues as premiações para os 
trabalhos apresentados no hall do 
primeiro andar do hospital. Na 
categoria 1, destinada à área assis-
tencial, que incluiu enfermeiros e 
técnicos, atendentes  e auxiliares de 

enfermagem, o vencedor foi Quero-
lás Estebanes Rossi; na categoria 2, 
que contempla o ensino e é voltado 
para professores e alunos, o agra-
ciado foi Mateus dos Anjos. 

Qualidade assistencial 
 “No dia 12 de maio se co-

memora o Dia do Enfermeiro, e 
nós fizemos essa comemoração 
no hospital para toda a equipe. 
O foco deste ano foi exatamente 
trabalhar liderança e qualidade 
da assistência com segurança: a 
segurança do paciente, a segu-
rança do atendimento e como 
hoje os hospitais trabalham a 
questão da segurança e da qua-
lidade assistencial”, explicou 
a diretora da Divisão de Enfer-
magem, Maria Cecília Bossa. 
Muito satisfeita e emocionada, 
ela declarou que o evento foi um 
grande marco na DEM, tanto 
pela resposta dos alunos e dos 
profissionais como pelas home-
nagens realizadas.

“Hoje eu tive o prazer e a 
honra de ter um auditório lo-
tado e a presença de muitos 
alunos. Isso é um bom sinal: de 
que estamos trabalhando, esta-
mos movimentando pessoas e 
educando também, porque esse 
é um hospital-escola. Portanto, 
ter a presença de muitos alunos 
onde várias pessoas vão falar de 
qualidade, assistência, liderança 
é muito bom e prazeroso. Estou 
muito satisfeita e emocionada. 
Muito emocionante em poder 
homenagear colegas que já par-
tiram desse mundo e colegas que 
já se aposentaram, mas que con-
tribuíram muito para a nossa 
formação e para o nosso HU de 
hoje. Foi um grande marco na 
Divisão de Enfermagem”, ava-
liou Cecília Bossa.

luda e Ana branca. Assim ficou a 
vida inteira, e eu carrego comigo 
a lembrança de todas elas há 30 
anos”, disse Cecília Bossa. 

A
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MANIFESTO RUMO À GREVE GERAL

Por que vamos parar? 
Os deputados aprovaram o PL 

4.330. Você sabe o que isso significa 
para nós trabalhadores? Seremos 
demitidos. Estão rasgando a CLT. 
Trabalhadores registrados serão 
demitidos para que terceirizados 
sejam contratados em seu lugar. 
Quais as consequências? Fim do 
13º, das férias remuneradas, do 
FGTS, do seguro-desemprego e da 
estabilidade no emprego.

 Mesmo você que hoje é tercei-
rizado, com o rebaixamento geral 
de salários e direitos, também será 
prejudicado. Para lutar contra essa 
tragédia para nós, os trabalhadores 
do Brasil, estamos parando. Se você 
é assalariado, participe dessa luta, 
cruze os braços, para que as con-
quistas históricas de nossos direitos 
sejam respeitadas por gente como 
o deputado Eduardo Cunha.

 Direitos: Continuaremos a 
pressão contra a aprovação do PL 
4.330, que retira direitos de todos 
os trabalhadores ao permitir a 
terceirização sem limites, em 
todas as funções de qualquer 
empresa e setor. Também con-
tinuaremos mobilizados contra 
a Medida Provisória 664, que 
muda as regras para a conces-
são do auxílio-doença e pensão 
por morte, e contra a Medida 
Provisória 665, que dificulta o 
acesso ao seguro-desemprego e 
ao abono salarial. Somos contra 
a política de ajuste fiscal que 

Contra a terceirização, as MPs 664 e 
665, o ajuste fiscal e em defesa dos 
direitos e da democracia

Quem não sonha em ter estabilidade no emprego? Passar em um concurso público? 
Muitas mulheres encontram chance de mudar sua situação familiar quando conseguem se 
sustentar sozinhas. O Centro de Referência de Mulheres da Maré abre inscrições em maio 
para Oficina de Estudos, com o objetivo de incentivar e encorajar mulheres para o estudo, 
com foco na aprovação em concursos públicos. 

Os Centros de Referência fazem parte de um conjunto de políticas públicas nacionais que 
visam ao enfretamento da violência contra a mulher. Eles se encontram no eixo da assistência, 
prestando um atendimento à vítima, que pode ser psicológico, assistencial e jurídico.  

A novidade do mês de maio é a Oficina de Estudos para Concursos e Seleções, que 
pretende preparar as mulheres com aulas de Língua Portuguesa, estudos para concursos 
e desenvolvimento de estratégias autônomas. 

“A nossa meta é abrir caminhos para a autonomia e segurança dessas mulheres. Muitas 
acreditam que é muito difícil passar em um concurso público, e por isso não tentam”, 
explica o pedagogo e coordenador da oficina, Higor de Souza. 

As oficinas oferecidas (artesanato, dança e estudos) funcionam como grupos tera-
pêuticos, um lugar onde as mulheres que sofreram violência podem se encontrar e trocar 

penaliza o/a trabalhador/a, que 
gera desemprego e recessão. De-
fendemos a taxação das grandes 
fortunas como primeiro passo 
para uma reforma tributária em 
nosso país.

 Democracia: Nossa luta tam-
bém é em defesa da democracia, 
especialmente na mídia, que só 
mostra notícias que defendem os 
patrões que, por sua vez, visam 
cada vez mais lucros à custa do/a 
trabalhador/a. É contra o precon-
ceito de gênero, raça e etnia, cren-
ça, orientação sexual, ideologia 
política e outras opressões.

 Contra a corrupção: Cor-
rupção se resolve com reforma 
política, com a proibição do 
financiamento empresarial de 
campanha e não com golpe de 
Estado. Enquanto essa forma de 
financiamento não for proibi-
da, o sistema político brasileiro 
continuará a seguir os interesses 
das empresas que financiam as 
campanhas, e não os interesses do 
povo brasileiro.

Total apoio aos
professores de todo o Brasil
Dia 29 de maio completa um 

mês do massacre da polícia do 
Paraná, comandada pelo tucano 
Beto Richa, aos professores e à 
educação. Total apoio às greves 
de professores que ocorrem em 
vários estados do país, esta luta é 
de todos nós.

Centro de Referência de Mulheres da Maré 
prepara para concursos públicos

experiências. Nesses encontros há sempre um profissional para atendê-las. 
O Centro de Referência de Mulheres na Maré Carminha Rosa (CRMM) oferece atendi-

mento especializado, informa a coordenadora e assistente social Erika Carvalho: “Somos 
um centro de referência especializado, porque é um local próprio para o atendimento de 
mulheres vítimas de violência. Muitas vezes as mulheres aparecem aqui atrás de algum 
tipo de oficina e depois, com o tempo, se sentem à vontade para relatar a violação de 
direitos que sofrem, e a partir daí oferecemos apoio.” 

Histórico
O Centro de Referência de Mulheres da Maré foi implantado em 2000, em decorrência 

de um convênio entre a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) e a Organiza-
ção Não Governamental Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (Cepia), com 
o objetivo de estimular, apoiar e ampliar as iniciativas e alternativas para assegurar as 
condições de exercício de cidadania das mulheres da Maré e de outras localidades também.

Onde funciona o CRMM: Vila do João, Rua 17, s/n, ao lado do Centro Municipal 
de Saúde. 
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Na quinta-feira, 14 – Dia 
Nacional de Mobilização, traba-
lhadores técnico-administrativos e 
a direção do Sintufrj se reuniram 
pela manhã nos pilotis da Reito-
ria, onde realizaram panfletagem 
e, em seguida, se dirigiram à 
sessão do Conselho Universitário 
(Consuni) para reivindicar a 
abertura das urnas da eleição 
para representantes da categoria 
aos órgãos colegiados. Essas ações 
foram aprovadas na assembleia 
realizada no dia 11. 

A deliberação sobre a eleição 
de representantes técnico-admi-
nistrativa para o Consuni, CEG e 
CEPG estava prevista para ocorrer 
naquela sessão, mas, assim que 
abriu os trabalhos, o reitor Carlos 
Levi anunciou a retirada do item 
da pauta para que “fosse tratado 
de forma consensual e com todo o 
cuidado que o tema exigia”. Essa 
decisão foi tomada em comum 
acordo com o Sintufrj e os conse-
lheiros do Consuni.  

Carta aos conselheiros
Antes do início da sessão, a 

direção do Sintufrj distribuiu 
carta aberta aos conselheiros, na 
qual informava que a assembleia 
da categoria no dia 11 de maio 
aprovara que no Dia Nacional de 
Mobilização, conforme decisão 
do XXII Confasubra, a categoria 
realizaria ato no Consuni contra 
a aprovação do PL 4.330, da 
terceirização, e o corte de verbas 
para as universidades, que sofre 
brutalmente em consequência do 
não pagamento aos trabalhadores 
terceirizados, além de reivindicar 
a abertura das urnas da eleição 
para representantes técnico-admi-
nistrativos aos órgãos colegiados.

Estudantes de vários cursos de 
graduação também realizaram 
manifestação no Consuni. Eles 
reivindicavam a inclusão de dois 
pontos na pauta para discussão 
dos conselheiros: a crise da tercei-
rização e a assistência estudantil. 

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis (que está 
desincompatiblizado do cargo para 
concorrer à eleição do Sintufrj) 
saudou os estudantes pela luta que 
abraçaram e informou sobre a de-
cisão do Congresso da Fasubra, que 
reuniu mais de 1.300 delegados, de 
indicar greve geral a partir do dia 
28 de maio. Segundo o sindicalista, 
a expectativa é que os docentes 
também entrem em greve. 

Francisco expôs no Consuni a 
necessidade de retornar para a car-
reira dos técnicos-administrativos 
em educação os cargos que foram 

Dia de luta com ato no Consuni
No Dia Nacional de Mobilização na UFRJ, além da categoria, estudantes da graduação foram ao Consuni 
manifestar apoio aos terceirizados sem salário e exigir investimentos da UFRJ na assistência estudantil

14 DE MAIO

extintos, para pôr fim à terceiriza-
ção nas universidades. E declarou 
apoio à luta dos terceirizados sem 
salários. 

Ele também reiterou a posição 
de retirar da pauta da sessão do 
Consuni a eleição da bancada 
técnica-administrativa para os 
órgãos colegiados, para que fosse 
consensuada coletivamente a 
conclusão do processo eleitoral 
que levou às urnas 1.800 traba-
lhadores. 

Segundo ainda o coordenador 
sindical, “o Sintufrj sempre estará 
aberto a discutir caminhos que 
garantam saídas para o impasse 
em que se encontra a universidade 
e contra os ataques do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e da 
Controladoria Geral da União 
(CGU)”. E lembrou que atual-
mente o TCU tenta caçar direitos 

dos trabalhadores da instituição 
conquistados há mais de 20 anos, 
concluindo que “a única saída de 
defesa das categorias será a greve 
a partir do dia 28”.

Reitoria ocupada
Em manifestação convocada 

em defesa da assistência estudantil 
e dos trabalhadores terceirizados, 
dezenas de estudantes ocuparam 
o Conselho Universitário, no dia 
14 de maio, exigindo a inclusão 
emergencial dos dois temas na 
pauta do colegiado. 

Foram dezenas de manifesta-
ções de representantes de centros 
acadêmicos e dos conselheiros da 
bancada estudantil, como a de 
Luiza Foltran, que expôs a incer-
teza do segmento em relação ao 
edital de bolsas-auxílio aprovado 
no dia anterior pelo Conselho de 

Ensino de Graduação (CEG) e que 
não refletia o que fora acertado na 
comissão definida pelo Consuni 
para discutir assistência estudantil, 
assim como o remanejamento 
de estudantes para a moradia 
estudantil. 

Segundo o reitor, teria havido 
algum mal-entendido no CEG, 
mas era possível resolver e recu-
perar, ali, o espaço de consenso. 
Ele se comprometeu a refazer o 
edital na forma como pediam os 
estudantes e a deixar a definição 
do remanejamento para a moradia 
estudantil no âmbito do Consuni. 
Os estudantes não aceitaram acor-
do. Queriam que o compromisso de 
Carlos Levi fosse levado à votação. 
Pediram a contagem de quórum, e, 
como não havia número suficiente 
de conselheiros presentes, a sessão 
foi suspensa. 

Ocupação 
Revoltados, os estudantes deci-

diram ocupar a Reitoria. À noite, 
uma comissão se reuniu com o 
reitor e com o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, para apresentar 
suas reivindicações, que incluía 
bandeiras de luta: garantia da 
bolsa-auxílio permanente; paga-
mento imediato aos terceirizados 
e garantia de que as lideranças 
não sofrerão perseguição política; 
transferência dos estudantes do 
atual Alojamento para o prédio da 
nova moradia estudantil; contra 
o PL 4.330 (da terceirização) e o 
ajuste fiscal; e corte de verbas para 
a Educação. 

De acordo com a página do 
DCE na internet, os estudantes 
obtiveram algumas vitórias: 

- Retificação do edital da bolsa- 
auxílio através de uma errata (o 
resultado será divulgado até o fim 
de junho para que os estudantes 
recebam a bolsa no mês de julho).

- Censo dos moradores do 
alojamento para garantir a trans-
ferência para o prédio reformado.

- Aceleração dos processos na 
Pró-Reitoria de Gestão e Gover-
nança (PR-6) para o pregão dos 
bandejões da Praia Vermelha e da 
UFRJ-Macaé.

- Apresentação, no próximo 
Consuni, do estudo técnico-jurí-
dico para alimentação dos campi 
do Centro da Cidade.

- Regularização do transporte 
noturno na Vila Residencial pela 
Prefeitura Universitária.

Próxima reunião – No dia 15, 
às 16h, estava prevista nova reu-
nião dos estudantes com a Reitoria, 
dessa vez com a participação de 
decanos, para deliberarem sobre 
a suspensão de todas as aulas na 
UFRJ, caso os terceirizados conti-
nuassem sem pagamento.

Denúncia grave
Estudantes denunciaram no 

Consuni a presença de policiais 
à paisana infiltrados na reunião 
que faziam no salão anexo à sala 
de sessões dos órgãos colegiados e 
da presença de viaturas da Polícia 
Militar em torno do prédio da Rei-
toria. “Tem que ter uma postura 
clara do reitor contra qualquer 
forma de coação”, exigiram os 
alunos da UFRJ.

 “A Reitoria repudia qualquer 
tipo de ação com estas caracterís-
ticas. Vou entrar em contato com 
a Prefeitura Universitária para 
conhecer as circunstâncias e ado-
tar providências para evitar que a 
situação se repita ou permaneça”, 
afirmou Carlos Levi.

EM favor dos terceirizados e por assistência estudantil: alunos ocupam Consuni e Reitoria

CATEGORIA se reúne nos pilotis da Reitoria para discutir a greve
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XXII CONFASUBRA

Aprova indicativo de greve para o dia 28 e 
participação no ato nacional das centrais dia 29

O XXII Congresso da Federação 
de Sindicatos dos Trabalhadores 
das Instituições Públicas do Brasil 
(Confasubra), realizado entre 4 e 
8 de maio, em Poços de Caldas 
(MG), aprovou a indicação à base 
de entrada em greve a partir do dia 
28 de maio.

A decisão deverá ser submetida 
às assembleias da categoria, que 
deverão ser realizadas entre 13 e 
21 de maio. Na UFRJ, a assem-
bleia será no dia 21, às 10h, no 
Quinhentão (CCS).

Participação aumentou 
O congresso foi considerado o 

maior já realizado pela categoria, 
com 1.282 delegados de 47 enti-
dades, visitantes e observadores. 
Estima-se que 1.400 pessoas par-
ticiparam do evento. Os principais 
objetivos foram a elaboração de 
um plano de lutas, a discussão da 
greve e a eleição da nova direção.

Além do indicativo de greve 
nacional da categoria para 28 de 
maio, a plenária aprovou propos-
tas apresentadas pelos grupos de 
trabalho, porque, além do debate 
sobre a greve e a eleição da direção, 
constava da programação a dis-
cussão de temas como conjuntura 
nacional e internacional, organi-
zação e estrutura sindical, relações 

de trabalho, concepção de Estado, 
Ebserh, jornada de trabalho, 
carreira, terceirização, educação, 
seguridade social, aposentados, 
reforma estatutária e opressões.

O plano de lutas originado 
dos debates será sistematizado e 
divulgado posteriormente, porque 
houve muitos destaques.

Debates
Na análise de conjuntura foi 

identificado que a direita avança 
em sua organização, apoiada 
pela mídia, que forma consenso 
na população em torno do seu 
ideário, a ponto de disseminar 
ódio contra os pobres e os milhões 
de brasileiros que passaram a ter 
acesso a serviços e direitos. Um 
exemplo do avanço da direita 
foi a aprovação do PL 4.330 pela 
bancada empresarial e setores 
conservadores da Câmara dos De-
putados, que torna a terceirização 
ilimitada, com a precarização de 
direitos trabalhistas no serviço 
privado e público.

Em entrevista ao Sindicato 
da UnB (Sintfub), a recém-eleita 
coordenadora-geral da Fasubra, 
Léia Oliveira, aponta que é funda-
mental que a classe trabalhadora 
se una, independente de diferenças, 
e que o povo vá às ruas para que 

Dilma cumpra a pauta que a 
elegeu. Caso contrário, a direita 
implementará sua proposta.

Nova direção
A Comissão Eleitoral do XXII 

Confasubra divulgou o resultado 
das eleições para a nova direção 
(triênio 2015-2017): 648 votos 

MPOG X FASUBRA

Governo continua amarrando negociações
MPOG se reuniu no dia 11 com a Fasubra

Dirigentes da Fasubra se 
reuniram no dia 11 de maio com 
representantes do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG), entre eles o secretário 
de Relações de Trabalho no Serviço 
Público, Sérgio Mendonça.

Mendonça pediu que a Fe-
deração apresentasse o que era 
mais importante na pauta e 
reafirmou a posição de trabalhar 
com parâmetros relativos aos 
limites orçamentários e fiscal. 
Por fim, disse que o governo vai 
fazer simulações para verificar 
o que é possível (negociar), mas 
que há possibilidade de avançar 
em pontos sem impacto salarial.

A Fasubra chamou a atenção 
para o prazo apertado (21 de 

agosto deve estar fechada a pro-
posta orçamentária), destacou 
que a pauta é antiga e que eram 
necessárias respostas, configu-
rando negociação, e não iniciar 
(a conversa) pela supressão de 
itens que os trabalhadores aca-
baram de reafirmar no recente 
Confasubra.

Ainda com a palavra, a Fasu-
bra destacou que na pauta geral 
a prioridade é a regulamentação 
da negociação coletiva, com 
definição da política salarial e 
data-base para o conjunto do 
funcionalismo. Para o movi-
mento é imprescindível definir 
os ritos do processo negocial 
e estabelecer obrigações das 
partes (governo x movimento) 

nesse processo. Além disso, foi 
destacado que o menor piso 
e teto salarial tem provocado 
problemas relativos à gestão das 
Ifes, ocasionando rotatividade 
de pessoal, comprometendo as 
atividades desenvolvidas pela 
universidade. Assim a questão 
salarial ultrapassa a agenda 
sindical, dado as dificuldades 
da contratação de profissionais. 

Foi destacada, ainda, no 
âmbito do MEC, a necessidade 
da superação dos entulhos le-
gais que ferem a autonomia e a 
democracia das universidades. A 
Fasubra acrescentou a questão 
relativa às ON 15 e 16 e ON 06, 
que tratam da insalubridade e 
aposentadoria especial. Infor-

mou que os técnicos que elabo-
raram essas ON desconhecem a 
realidade das universidades e que 
há necessidade da revisão das 
mesmas, pautando o debate com 
o cotidiano das gestões das Ifes.  

A Fasubra ainda citou as 
pendências do acordo de 2007, 
como reposicionamento dos 
aposentados, racionalização, au-
mento do auxílio-alimentação, 
dimensionamento de pessoal e 
concurso, entre outros.

Indicativo de greve
A Fasubra informou ao secre-

tário que, diante da indefinição do 
governo, não restou alternativa à 
categoria senão aprovar, com a 
unidade de todos os seus coletivos, 

no Confasubra, com quase 1.300 
delegados e 300 observadores e 
convidados, o indicativo de greve 
para 28 de maio, com rodada de 
assembleias de 13 a 21 de maio 
e plenária nacional dias 23 e 24 
de maio.

“O secretário encerrou dizendo 
que reconhece que a bola está nesse 
momento com o governo, a quem 
cabe responder à categoria, mas 
que há construções e diálogos a 
serem feitos dentro do governo, e 
que por isso não é possível assegu-
rar resposta ao conteúdo da pauta, 
tampouco definir agenda antes do 
próximo dia 22 de maio. Mas que, 
em havendo posição do governo, 
seremos contatados”, concluiu o 
informe da Fasubra às bases.

Além do indicativo de greve para o dia 28 de maio, os delegados aprovaram um calendário de atividades 
que, como orienta a Federação, deve ser implementado por toda a base.

 14 de maio – Dia Nacional de Luta – com paralisação onde for possível. Audiência do Fórum Nacional 
dos SPFs com o Ministério do Planejamento.

 13 a 21 de maio – Rodada de assembleias – para deliberar sobre o indicativo de greve para o dia 
28 de maio.

 19 de maio – Greve das estaduais de São Paulo. 
20 de maio – Reunião dos coletivos organizados na direção da Fasubra.

 21 e 22 de maio – Reunião da direção nacional da Fasubra.

 23 e 24 de maio – Plenária nacional da Fasubra. Pauta: informes nacionais e de base; conjuntura; 
indicativo de greve  aprovado no Confasubra; resolução dos destaques do plano de lutas do Confasubra 
e encaminhamentos. 

 28 maio – Indicativo de greve aprovado no Congresso da Fasubra.

 29 de maio – Manifestação nacional – ato unificado das centrais sindicais contra o PL 4.330, MPs 
664 e 665 e ajuste fiscal.

para a chapa 1 – Unificar para 
Lutar e 620 votos para a chapa 
2 – Reafirmar a Lutar.

A chapa 1, formada pelos Co-
letivos Vamos à Luta, Base, Unidos 
pra Lutar e PSLivre, ficará com 13 
cargos na nova direção. A chapa 2, 
com 12 cargos, que serão indicados 
pelos Coletivos Tribo, Ressignificar, 

Independentes Cutistas e CTB.
Passaram a integrar a coordena-

ção-geral da Fasubra os companhei-
ros Rogério Marzola, Léia de Souza 
Oliveira e Gibran Ramos Jordão. O 
coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis (desincompatibilizado)
ocupa a Coordenação de Políticas 
Sociais e Gênero.

Calendário de Lutas
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CRISE NA UFRJ

UFRJ vive uma nova 
crise em função da ter-
ceirização de suas ativi-
dades-meio. A primeira 

foi no início do ano letivo, que 
obrigou a universidade a adiar 
por duas vezes a volta às aulas 
devido à falta de pagamento, 
pelas empresas contratadas, dos 
salários e benefícios dos traba-
lhadores terceirizados. A falta de 
limpeza e segurança obrigou que 
os colegiados acadêmicos, com o 
apoio dos técnicos-administrati-
vos, professores e estudantes, de-
cidissem suspender as atividades 
em várias unidades. 

O problema foi discutido na 
sessão do Conselho Universitário 
(Consuni), no dia 14 de maio, 
onde o reitor Carlos Levi anunciou 
que a UFRJ recorrerá ao Ministério 
Público do Trabalho caso as em-
presas não regularizem o salário 
dos terceirizados. Uma comissão 
formada pela Reitoria com re-
presentantes das Pró-Reitorias de 
Finanças e Governança; o reitor 
eleito Roberto Leher; a decana do 
CFCH, Lilian Pougy; o diretor da 
Faculdade de Direito, Flávio Mar-
tins; representantes dos estudantes 
e a Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ foi instituí-
da para cuidar da situação.  

Na sexta-feira, dia 15, a cri-
se pela qual passa a UFRJ por 
conta do não pagamento aos 
terceirizados foi discutida pelo 
reitor e decanos de unidades. A 
reunião durou várias horas, e 
até o fechamento desta edição 
não havia terminado. 

Solução é restabelecer 
carreiras extintas
O reitor eleito Roberto Leher – 

contrário à política da terceirização 
– afirmou que é preciso enfrentar 
o problema politicamente. Ele deu 
como exemplo a extinção das clas-
ses A e B que congregam os cargos 
de infraestrutura e manutenção da 
carreira dos técnicos-administrati-
vos, obrigando a universidade a ter-
ceirizar esses serviços. “Teremos de 
enfrentar os determinantes que não 
têm a ver com o desejo da UFRJ, mas 
tem a ver com a mudança na carrei-
ra dos técnicos-administrativos para 
que possamos restabelecer as classes 
A e B e aí, sim, fazer concursos pelo 
RJU. Nosso desafio político é de gran-
de envergadura no que diz respeito à 
carreira dos TAEs.” 

Leher destacou ainda que a 
falta de pagamento dos trabalha-

Universidade recorrerá à Justiça trabalhista 
contra empresas terceirizadas contratadas
Se as empresas não pagarem os funcionários, a universidade pode paralisar todas as atividades

dores terceirizados não decorre da 
falta de pagamento da UFRJ às 
empresas, mas sim ao descumpri-
mento por parte delas (as empre-
sas) do contrato firmado. “Isso é 
inadmissível. Penaliza de forma 
selvagem, brutal e escravocrata 
esses trabalhadores que hoje estão 
vivendo esse drama de imensas 
proporções. Sem alimento, sem 
poder pagar os aluguéis, transpor-
te”, observou, indignado. 

Explicações do reitor
No dia 12 de maio, o reitor 

Carlos Levi divulgou nota infor-
mando que a UFRJ enfrenta di-
ficuldades desde o início de 2015 
em virtude de o governo federal 
repassar à universidade parcelas 
inferiores ao orçamento propos-
to. Um dos problemas criados 
com a falta de dinheiro é o atraso 
no pagamento das empresas que 
prestam serviços de limpeza, vigi-
lância e manutenção de algumas 
unidades. Mas, segundo o texto, 
a UFRJ vem mantendo o com-
promisso assegurado contratual-
mente com as empresas de qui-
tação das dívidas em até 90 dias. 

Carlos Levi leu a nota no Con-
suni esclarecendo, ainda, que do 
Orçamento Anual de Custeio para 
2015 no valor aproximado de R$ 
372 milhões, até o dia 14 de maio 
haviam sido liberados R$ 85,3 
milhões, valor inferior aos 5/12 
avos que corresponderia os R$ 131 
milhões necessários para cumprir 
os compromissos da universidade 
ao longo desses primeiros cinco 
meses do ano. Com a limitação 
orçamentária, se superpôs o déficit 
orçamentário acumulado do or-
çamento de 2014, gerando, assim, 
instabilidade na gestão financeira 

A

REITOR Carlos Levi ROBERTO Leher

ESCOLA de Belas Artes: lixeiras cheiras e chão imundo

ESCADA de acesso ao segundo andar da Reitoria: papéis espalhados chamam a atenção

Fotos: Renan Silva

da universidade, cujas consequên-
cias mais visíveis afetam a admi-
nistração dos contratos dos servi-
ços terceirizados. 

A nota informava também 
que a Reitoria vem mantendo 
contato com o MEC e que está 

convicta de que as atuais restri-
ções orçamentárias serão atenua-
das após a liberação plena do Or-
çamento Anual de 2015, previsto 
para ser publicado em decreto no 
próximo dia 22 de maio.

Carlos Levi reiterou que a 

nota foi novamente divulgada 
para os meios de comunicação 
para contrapor a declaração 
do ministro da Educação, Re-
nato Janine Ribeiro, de que o 
governo vem pagando o que é 
devido à UFRJ. 

 

         



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1118 – 18 a 24 de maio de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 10

crise na ufrj

Terceirização foi imposta pelo neoliberalismo

O pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, rechaçou o mo-
delo de terceirização imposto 
ao país na era neoliberal e que 
iniciou o processo “agressivo” 
da regulamentação das rela-
ções de trabalho: “Teve impacto 
profundo no serviço público, 
acabando com cargos existen-
tes na carreira dos técnicos-
administrativos em educação, 
impondo, assim, a situação que 
estamos vivendo hoje.” 

Ele falou da resistência 
dos movimentos sociais con-
tra o projeto que está no Con-
gresso Nacional que amplia 
a terceirização e da necessi-
dade de inverter essa lógica, 
e defendeu a realização de 
concurso para o pessoal da 
manutenção e da vigilância, 
classificando como inaceitá-
veis as medidas tomadas pelas 
empresas de reter o pagamen-
to dos direitos trabalhistas dos 
terceirizados e defendendo a 
criação de instrumentos para 
banir empresas dessa monta 
da universidade. 

“A hora trabalhada cobrada 
da UFRJ pelas empresas tercei-
rizadas é caríssima, porém, os 
salários e os benefícios pagos 
são muito inferiores, e não são 
reconhecidos os direitos traba-
lhistas dos terceirizados. E os 

“Vou continuar lutando”
A trabalhadora da empresa Qualitécnica Terezinha Costa, demitida por reivindicar direitos, foi 

novamente ao Consuni dar seu testemunho sobre o tratamento aviltante que a empresa dispensa a seus 
funcionários. Depois de narrar a situação e falar da perseguição a que foi submetida, ela afirmou que 
permanecerá lutando: “Vou continuar lutando por meus direitos. É um direito que o país me oferece 
de gritar pelos nossos salários. Não somos escravos.” 

A trabalhadora – que recebeu apoio de todo o colegiado – chamou a atenção dos conselheiros 
para a necessidade de fiscalizar as empresas no trato com os funcionários e o cumprimento dos direitos 
trabalhistas, como também é necessário rever a forma de contratação. 

“Quando vocês contratam o nosso trabalho, vocês põem fiscais pra verificar o nosso serviço, mas não 
colocam fiscal para verificar como o trabalhador está sendo tratado. Peço que levem isso em considera-
ção, pois não somos robôs, somos pessoas como vocês. Gostaria muito que repensassem a maneira de 
contratar, pois cada dia que passa estamos sendo cada vez mais escravizados ”, disse Terezinha Costa, 
que foi ovacionada pelos estudantes, que gritaram várias palavras de ordem em prol dos terceirizados.

Posição do Sintufrj
Francisco de Assis, coordenador-geral do Sintufrj que se desincompatibilizou do cargo para con-

correr à eleição do Sindicato, lembrou que a categoria dos técnicos-administrativos há muito tempo 
alerta para o perigo da terceirização não só para os trabalhadores, mas também para a instituição. 
E adiantou que a universidade agora tem de dialogar também com a organização dos trabalhadores 
terceirizados. Ele repudiou a demissão de Terezinha Costa.

  “Infelizmente não podemos gritar as palavras de ordem dos estudantes, porque nosso futuro 
foi terceirizado. Fomos terceirizados, sofremos com a terceirização, vários cargos da nossa carreira 
foram terceirizados, e por essa razão hoje a universidade sofre. Nós alertamos no passado que essa 
situação poderia ocorrer. Infelizmente o governo e a Reitoria no passado optaram por essa forma de 
terceirizar nosso serviço e nossa força de trabalho. Hoje sofremos todos nós. Temos de entender que a 
comunidade universitária agora, e acredito que é consenso no movimento estudantil, tem um novo 
ente, que são os trabalhadores terceirizados. Para nós técnicos-administrativos, eles já fazem parte 
enquanto força de trabalho. E nós estaremos juntos, como sempre fizemos, apoiando os trabalhadores 
terceirizados. Nós repudiamos a demissão de Terezinha”, ratificou Francisco de Assis.

TERESINHA Costa ROBERTO Gambine FRANCISCO de Assis

que se levantam contra essa 
exploração são punidos com 
demissão. Não podemos acei-
tar isso. Isso é um desrespeito 
com a nossa universidade. A 
empresa cumpre um desservi-
ço às relações democráticas, 
à cidadania do nosso país e à 
nossa universidade”, afirmou 
indignado o pró-reitor de Pes-
soal. 

Gambine também defendeu 
uma posição firme da UFRJ em 
relação à restrição orçamen-
tária do governo: “Estamos 
recebendo menos do que de-
veríamos ter recebido e menos 
do que o Congresso Nacional 
aprovou. A lógica do ajuste 
fiscal contribui para a prática 
criminosa de empresas que im-
põem o corte de salários e não 
pagamento de benefícios.”

UFF e Uerj 
vivem mesmo drama

A terceirização também 
tem afetado a Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e a 
Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (Uerj). Na UFF, o 
bandejão foi fechado semana 
passada e na Uerj, as aulas fo-
ram interrompidas. O motivo 
foi o mesmo: falta de paga-
mento aos  trabalhadores ter-
ceirizados.

Fotos: Renan Silva
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Foram sete as unidades da 
UFRJ – Faculdade Nacional de 
Direito (FND), Escola de Comu-
nicação (ECO), Colégio de Apli-
cação (CAp), Escola de Educação 
Infantil, Instituto de Filosofia e 
Ciências Socias (IFCS), Instituto 
de História (IH) e Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) – 
que suspenderam suas atividades 
na semana passada. 

Direito 
Na Faculdade Nacional de 

Direito as portas foram trancadas 
no fim de semana e só reabertas no 
dia 14 de maio, mas as atividades 
administrativas e acadêmicas de 
graduação e pós-graduação foram 
suspensas no dia 16 e só retorna-
riam quando o pagamento aos 
terceirizados fosse regularizado. 
Essa foi à decisão unânime da 
Congregação reunida no dia 14, 
com a presença dos três segmentos: 
estudantes, técnicos-administra-
tivos e professores. A justificativa 
foi a defesa dos direitos sociais 
fundamentais dos trabalhadores 
terceirizados. 

“A Faculdade de Direito não 
poderia jamais estar ao lado 
desta discussão sem uma posição 
crítica. Estamos discutindo direitos 
que são às vezes individuais, mas 
são direitos de cada trabalhador 
contrapostos a direitos que me pa-
recem mais interesses individuais 
daqueles que querem forçar uma 
normalidade acadêmica para que 
se cumpram prazos acadêmicos, 
quando na verdade isso tem um 
custo social enorme”, declarou 
o diretor Flávio Martins e repre-
sentante do CFCH no Conselho 
Universitário (Consuni). Flávio 
reiterou que o problema dos 
terceirizados não se trata de um 
problema da empresa, da Reitoria 
ou dos trabalhadores terceirizados. 
“É um problema de todos nós”, 
complementou.

ECO
Já na Escola de Comunicação 

(ECO) as aulas foram suspensas 
por uma semana. A decisão foi 
tomada no dia 11 de maio em 
reunião da comunidade universi-
tária. A situação chegou a tal ponto 
que os servidores tiveram que pôr 
literalmente a mão na massa. Até 
o diretor Amaury Fernandes fez 
limpeza. A solução encontrada 
pela universidade foi a contratação 
de uma nova empresa, a Venturelli, 
que assumirá no dia 1º de junho. 
Na segunda-feira, dia 18 de maio, a 
comunidade realizará assembleia 
para avaliar a situação.

No dia 13 de maio, apenas uma 
terceirizada trabalhava na recepção 
da ECO. A auxiliar de serviços gerais, 
Patrícia Souza, 24 anos, diferente 
da maioria das colegas, tem ido 

CRISE NA UFRJ

Sete unidades suspenderam as atividades
trabalhar porque mora com os pais 
na Penha. “Para mim não pesa 
tanto. Não sou chefe de família. 
Mas ninguém tem vindo, porque 
não tem como. Essa situação não 
pode continuar, o salário tem que 
sair”, disse. A colega dela, Gláucia 
Rosa, 26 anos, que chegava para 
rendê-la na portaria, disse que 
está “se virando nos 30” para ir 
trabalhar. “Vira e mexe ficamos sem 
pagamento. Estamos sem receber 
os meses de novembro, dezembro, 
férias e 13º”. Ela mora na Ilha do 
Governador com o filho e o marido. 

O professor da Eco e represen-
tante do CFCH no Consuni, Marcos 
Dantas, criticou a condução do 
problema pela Reitoria e cobrou 
providências contra as empresas: 
“Me parece que agora, depois que 
se administrou crises, chegamos 
a uma situação que seria inad-
missível – ter de paralisar várias 
unidades por falta de condições 
de trabalho. Estamos agora des-
cobrindo que temos contratado 
empresas que não parecem tão 
idôneas no cumprimento de seus 
contratos. Temos de cobrar delas a 
idoneidade e os prejuízos causados 
a nós, e muito particularmente os 
causados aos trabalhadores, que 
elas deveriam pagar, e pagar bem.” 

IFCS e IH
No IFCS, onde funciona o 

Instituto de História, servidores e 
estudantes reunidos no dia 11 de 
maio decidiram fechar o prédio 
até que os serviços a cargo dos 
terceirizados sejam restabelecidos. 
Os alunos, que apoiam a decisão, 
querem que a unidade só reabra 
com o pagamento dos terceiri-
zados. Nos portões eles afixaram 
cartazes reivindicando os direitos 
dos trabalhadores terceirizados. No 
dia 16 a Congregação reuniu-se 
novamente.

CAp
No Colégio de Aplicação (CAp), 

o Conselho Pedagógico, reunido 
no dia 12 de maio, decidiu man-
ter as aulas apenas do 3º ano do 
ensino médio. Houve uma ajuda 
emergencial da Reitoria e da 
Prefeitura da UFRJ para limpar o 
lixo que se acumulava para que o 
CAp não fechasse completamente. 
No dia 15, o Conselho Pedagógico 
realizou sessão extraordinária para 
reavaliar as condições de funcio-
namento pleno da escola.  

No dia 20 de maio o CAp 
completará 10 anos e, em nota 
oficial publicizada no Conselho 
Universitário, a direção divulgou 
que gostaria de poder voltar a 
funcionar e festejar a data já com a 
regularidade dos serviços prestados 
e também com um tratamento 
digno aos trabalhadores do CAp.

O técnico-administrativo Ed-

milson Pereira, que trabalha na 
Diretoria Adjunta de Licenciatura, 
disse que, diante da gravidade do 
problema, foi decidido dar priori-
dade aos alunos do terceiro ano 
por causa do Enem. Para ele, as 
decisões que estão sendo tomadas 
de suspensão das atividades ou 
fechamento das unidades devem-
se mais à situação social dos 
trabalhadores terceirizados.

Reitoria
Na Reitoria, coração da uni-

versidade, no dia 14, os corredores 
do oitavo andar, onde funciona 
a Administração Central, per-
maneciam cheios de lixo e os 

banheiros imundos. A Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo (FAU), 
que funciona no mesmo prédio, 
foi a última unidade a declarar 
suspensão das atividades devido 
à falta de limpeza. O retorno das 
atividades estava previsto para 
segunda-feira, 18 de maio, quando 
haverá reunião geral da comuni-
dade. Nesse dia será discutida a 
situação atual da UFRJ.

Museu
O Museu Nacional mantém 

suas atividades de forma precá-
ria. A direção decidiu dar priori-
dade à manutenção da exposição 
Arte com Dinossauros, diante 

dos problemas com as firmas 
terceirizadas. Por enquanto, por 
esforço de professores e técnicos-
administrativos, a unidade está 
conseguindo manter o básico. 
“Desde o início do ano, com o 
adiamento do início do ano leti-
vo, criamos um hábito de limpar-
mos nosso local de trabalho. Isso 
tem ajudado muito. Fazemos isso 
também para não dar motivo a 
essas empresas de pressionarem 
a UFRJ para pagá-las. Se a UFRJ 
atrasa três meses o pagamento, 
elas são obrigadas pelo contrato 
a manter os serviços e a pagar os 
funcionários”, explicou o vice-
diretor do Museu, Renato Cabral. 

LIXO acumulado em todos os setores 
das unidades, falta de porteiros e 
vigilantes obrigaram as unidades a 
suspenderem total ou parcialmente
suas atividades, como foi o caso da 
FND, ECO, IFCS, CAp. O vice-diretor 
do Museu Nacional, Renato Cabral, 
acusa as empresas contratadas de não 
cumprirem os contratos firmados com a 
UFRJ. 

Em meio ao caos instaurado, as vítimas 
de verdade são os trabalhadores 
terceirizados, que, sem salários, não 
têm mais de onde tirar o sustento 
da família. Além disso, são tratados 
como escravos, sem ter os direitos 
trabalhistas respeitados. 
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Todos os anos, mais de 30 
mil homens negros, entre 15 
a 29 anos, são assassinados 
no Brasil, alerta a Anistia In-
ternacional

Mortes 
anunciadas

O baiano Jorge Lázaro conhe-
ce na prática os efeitos da lógica 
perversa por trás das altas taxas de 
homicídios no Brasil.

Ele perdeu um filho, morto em 
uma execução em 2008, e, cinco 
anos depois, outro de seus filhos foi 
sequestrado e morto em Salvador.

Negros, jovens e moradores 
de favela, os filhos de Lázaro são 
apenas dois dos milhares de jovens 
assassinados todos os anos com esse 
perfil – uma realidade que deixa de 
ser “invisível”, segundo defende a 
Anistia Internacional.

A história de Lázaro ilustra um 
quadro que associa diretamente os 
altos índices de violência no país a 
faixa etária, gênero e raça. Do total 
de 56.337 homicídios ocorridos no 
Brasil em 2012, 57,6% tiveram com 
vítimas jovens com idade entre 15 
a 29 anos. Destes, 93,3% eram ho-
mens e 77%, negros.

Os dados são do Mapa da Vio-
lência, compilados do Datasus, 
com base em 2012 – o último 
disponível.

Três policiais militares são acu-
sados pela morte de Ricardo, o filho 
que Lázaro perdeu em 2008.

Ele passava férias em Salva-
dor e jogava bola com amigos na 
favela Bate Facho. Quatro homens 
chegaram em um carro, três deles 
desceram e começaram a atirar. 
Dois jovens morreram. De acordo 
com as investigações e com teste-
munhas, há fortes evidências de 
que eles foram mortos por policiais 
militares. Aos 21 anos, Ricardo era 
um acrobata experiente.

O caso ainda não foi julgado 
e, segundo Lázaro, já houve uma 
tentativa de arquivamento do in-
quérito.

Em 2013, seu segundo filho, 
Ênio, de 19 anos, foi sequestrado e 
morto, também numa comunida-
de pobre da capital baiana. Lázaro 
recebeu no dia seguinte apenas um 

saco plástico com os documentos 
do menino. “O jovem negro e pobre 
é o que mais corre risco de morte 
no Brasil. Estou pedindo socorro, 
pedindo ajuda. Quero que me deem 
proteção, a mim e à minha família, 

que tenhamos tornado este genocí-
dio algo natural.”

De acordo com os dados do 
Mapa da Violência, sete jovens mor-
rem a cada duas horas no Brasil.

“É preocupante saber que parte 

tradicionais”, constata. 
Números

Dos 56.337 homicídios registra-
dos em 2012, 14.928 eram de pessoas 
brancas e 41.127, de negras.

Em algumas cidades a diferen-
ça é gritante. No ranking do Mapa 
da Violência, em 2012, a cidade de 
Santa Rita, na Paraíba, registrou 
dois homicídios de brancos e 85 de 
negros.

Ananindeua, no Pará, teve 12 
mortes de brancos e 384 de negros. Já 
em João Pessoa, houve 13 mortes de 
brancos e 358 de negros naquele ano.

‘Quebra de normas’
A história de Jorge Lázaro é em-

blemática nesse cenário.
Ele esforçou-se em encaminhar 

os filhos ao Projeto Axé, que visa 
a dar alternativas para jovens em  
situação de alto risco nas comunida-
des mais pobres de Salvador.

Seu filho mais velho, Ivan, che-
gou a ser finalista de um concurso 
do Cirque du Soleil e foi tema de 
reportagem no Programa do Faus-
tão, na TV Globo.

Ricardo seguia os passos do 
irmão e já se destacava num circo 
chamado Le Cirque, fora de Salva-
dor. Os três policiais acusados por 
sua morte continuam em atividade, 
já que o caso ainda não foi julgado.

A família foi incluída no Progra-
ma de Assistência a Vítimas, Teste-
munhas e Familiares de Vítimas de 
Crimes no Estado da Bahia (Provita/
BA), em janeiro de 2008, e retirada 
em dezembro do mesmo ano. Apesar 
de repetidos pedidos, reiterados por 
ONGs de direitos humanos e pela 
Defensoria Pública do Estado, a fa-
mília continuou sem proteção, até 
novo crime em 2013.

“Fomos colocados num hotel 
por 40 dias quando meu segundo 
filho morreu, mas foi só isso. Ofe-
receram uma casa do Minha Casa, 
Minha Vida, mas isso não resolve o 

problema. Chegaram a pedir o ar-
quivamento do caso do Ricardo em 
2010, e sugeriram fazer isso quanto 
ao caso do Ênio também. A Justiça 
da Bahia entende que a denúncia 
não se sustenta e que não deveria 
haver investigação. Não consigo 
entender. Já tinha deixado claro 
que minha família tinha sido alvo 
de investidas da polícia depois da 
morte do meu primeiro filho, mas 
ainda assim não nos colocam num 
programa de proteção. Se eu morrer, 
a culpa será do governo, que falhou 
em proteger a mim e à minha famí-
lia”, disse Lázaro. 

Consultada pela BBC Brasil, a 
Secretaria Nacional de Direitos Hu-
manos (SNH) da Presidência da 
República, responsável pelos progra-
mas, disse que o parecer recebido da 
Justiça baiana era desfavorável.

“Havia crença (…) de que o 
núcleo familiar corria risco de vida e 
que o ingresso no programa seria a 
única possibilidade de preservar suas 
vidas. Todavia, o Ministério Público 
Estadual, a quem cabia confeccio-
nar parecer que embasasse a in-
clusão, havia opinado pelo seu não 
ingresso, por não acreditar que seu 
testemunho fosse, de fato, contribuir 
com a elucidação do caso”, disse a 
SNH em nota.

Sobre os motivos do desligamen-
to do programa e a decisão de não 
incluir a família novamente, a SNH 
argumentou “quebra de normas”.

“Entre essas normas, por exem-
plo, está o compromisso de não 
revelar sua condição de protegido 
por um programa, nem retornar 
ao local dos fatos que ensejaram a 
ameaça de morte, regras descum-
pridas pelo Sr. Lázaro diversas vezes. 
Isso, associado a reiterados pareceres 
desfavoráveis do Ministério Público 
Estadual competente para análise, 
resultou nas negativas de reinclusão 
do Sr. Lázaro e seu núcleo familiar”, 
disse a SNH.

e que os casos sejam investigados, 
que se faça justiça”, diz ele.

Campanha
Campanha lançada pela Anis-

tia quer colocar as altas taxas de 
mortes de jovens negros na pauta 
social. Para chamar a atenção da 
sociedade e cobrar políticas públi-
cas e ações concretas do governo, 
a Anistia Internacional lançou no 
Rio de Janeiro a campanha Jovem 
Negro Vivo.

De acordo com a organização, 
o objetivo é inserir o assunto na 
pauta da opinião pública brasileira, 
além de coletar assinaturas para o 
manifesto “Queremos Ver os Jovens 
Vivos”.

“São mais de 30 mil jovens 
com este perfil mortos por ano. É 
como se caísse um avião cheio a 
cada dois dias no país. Você acha 
que isso não deveria estar nas ca-
pas dos jornais?”, questiona Átila 
Roque, diretor da Anistia no Brasil.

“A campanha visa a pressionar 
o Estado para a criação de políticas 
públicas adequadas, mas também 
sacudir a sociedade. Não é possível 

dessas mortes é causada por poli-
ciais militares, agentes do Estado 
responsáveis pela segurança pú-
blica, especialmente no Nordeste, 
onde há atuação de grupos de ex-
termínio formados por policiais”, 
diz a Anistia em seu site.

Para o professor Julio Jacobo 
Waiselfisz, organizador do mapa 
e coordenador da Área de Estudos 
sobre Violência da Faculdade Lati-
no-Americana de Ciências Sociais 
(Flacso), a situação piorou nos úl-
timos 30 anos.

Segundo ele, em 1980, do to-
tal de homicídios, 19,6% eram de 
jovens. Em 2012, a taxa chegou a 
57,6%.

“Não estou otimista. A não ser 
que o assunto se torne priorida-
de, a tendência é continuar pio-
rando. Houve o Plano Juventude 
Viva, do governo federal, mas 
ainda é uma gota no oceano”, 
diz Waiselfisz. “Nem mesmo na 
África do Sul ou em outros regi-
mes de apartheid segregacionis-
tas se matou tantos negros como 
nos últimos anos no Brasil, uma 
democracia sem conflitos étnicos 


