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Por decisão do Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj e da assembleia geral, serão 
intensificadas as ações (atos, manifestações e passeatas) nos campi e nas ruas da cidade. 
Impedir as matrículas presenciais dos aprovados para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 
já é mais do que certo. Em julho, também intensificaremos nossa presença em Brasília, para 
reforçar os protestos e mobilizações organizados pelo Comando Nacional de Greve (CNG). 

Nessa altura do campeonato não dá para fraquejar! Principalmente depois do descara-
mento do MPOG e da falta de respeito da presidenta Dilma Rousseff com os servidores da 
Educação. Depois de um mês parados e de um ano esperando por negociação, nos chamam 
para negociar e nos oferecem uma migalha, e ainda por cima para ser paga a perder de 
vista. Os demais itens da pauta nem sequer foram mencionados. PÁGINA 4

Hora de radicalizar!

Calendário de atividades da semana na página 2

Acompanhe o dia a dia da nossa greve pelas páginas 5, 6, 7 e 8

Fotos: Renan Silva
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clg/sintufrj

Agenda de atividades da greve
 Segunda-feira, dia 29/6 – 

Às 9h, reunião do CLG/Sintufrj 
no Espaço Cultural do Sindicato, 
acompanhada de café da manhã 
para comemorar um mês de gre-
ve e a unificação da luta; à tarde, 
reunião das comissões do CLG.

 Terça-feira, dia 30/6 – Às 
9h, no auditório do CT, debate so-
bre os hospitais universitários da 
UFRJ com o reitor eleito Roberto 
Leher. Em seguida, às 10h30, as-
sembleia geral. Pauta: avaliação da 
importância dos órgãos colegiados 

e debate sobre a abertura das urnas 
da eleição realizada; avaliação da 
greve e encaminhamentos.

 Às 15h, Oficina da Carreira, 
no Espaço Cultural do Sintufrj.

 Quarta-feira, dia 1/7 – Às 
10h, reunião do CLG/Sintufrj no 

Instituto de Neurologia, na Praia 
Vermelha.

 Ato na UFRJ-Macaé. 
 Quinta-feira, dia 2/7 – “Pe-

dalada sindical contra o ajuste fis-
cal”. Concentração às 7h30 na sede 
do Sintufrj e saída às 7h45. Inscri-

ções até o dia do evento no Espaço 
Saúde Sintufrj, das 7h às 19h. (Ou-
tras informações na página 5)

 Às 8h30, no Espaço Cultural 
Sintufrj, encerramento do projeto 
“Saúde na medida certa”. (Veja 
matéria na página 5).

A realidade de uma estudante 

militante da Medicina na UFRJ

A greve dos estudantes da UFRJ 
foi deflagrada dia 28 de maio com 
mais de 1.500 presentes no auditório 
do Quinhentão e por unanimidade. 
Desde então, mais de 30 cursos vo-
taram pelo apoio ao movimento e 
paralisaram suas atividades acadê-
micas. Uma das exceções foi o curso 
de Medicina. E essa posição acabou 
criando polêmica na sessão do Con-
selho Universitário (Consuni) no dia 
11 de junho, que tratou da suspen-
são do calendário acadêmico, uma 
reivindicação dos discentes para evi-
tar retaliações e prejuízos por conta 
da adesão à greve.

Como dirigente do Centro 
Acadêmico Carlos Chagas Filho  
(CACCF), Larissa Jatobá, apesar de 
ser favorável ao pleito, ficou com a 
incumbência de informar a posição 
contrária à suspensão do calendá-
rio no Consuni. Uma decisão apro-
vada em assembleia dos estudantes 
da Medicina realizada no dia 8 de 
junho. Foram 87, 8% votos pela 
não adesão à greve e 8% a favor da 
adesão; 2.9% se abstiveram. Laris-
sa viveu uma grande contradição 
nesse dia e não teve como conter a 
emoção. Chorou pelo fato de não 
poder unir a voz de seu curso à voz 
dos demais cursos da universidade 
que apoiavam a greve. 

Pessoalmente, Larissa vivencia-
va toda a problemática da realidade 
dos estudantes cotistas e carentes da 

UFRJ. “É complicado. Entrei no 3º 
período para a gestão do CA, hoje 
estou no 7º e ainda avançamos 
muito pouco em relação à integra-
ção com as lutas, o debate sobre as 
condições sociais na universidade, 
a opressão vivida pelas minorias e 
pelos carentes”, declara Larissa.

Se a pressão cotidiana é grande, 
que dirá a vivida na sessão do Con-
suni, onde estavam dezenas de es-
tudantes pressionando pela suspen-
são do calendário. “Foi muito ruim 
para mim. Falar após a intervenção 
da estudante do coletivo Carolina 
de Jesus me toucou muito. Sei o 
que é ser negra, sofrer desde criança 
com isso, passar pela discrimina-
ção. Foi horrível no Consuni. Olhar 
dentro dos olhos dos estudantes ne-
gros tendo de ser portadora daquela 
decisão”, desabafou. 

Apesar da pressão, o senso de 
responsabilidade falou mais alto. 
“Era necessário apresentar a posi-
ção da assembleia. Somos três na 
gestão do CA e eu era a única para 
falar, porque um não estava presen-
te e outro era um calouro. Ele não 
tinha vivência de militância. Mas 
quero esclarecer que não me calei 
diante das manifestações dos cole-
gas do movimento negro. Estava 
emocionada. Com uma situação 
pessoal difícil, com meu pai desem-
pregado. Não deu para conter as 
lágrimas.”

Nota de falecimento

Com pesar informamos o falecimento da apo-
sentada Jurema Nery Brandão, aos 78 anos, ocorri-
do no dia 22 de junho. Desde que entrou na UFRJ 
ela trabalhou na Faculdade de Medicina, inicial-
mente no campus da Praia Vermelha, e encerrou 
sua carreira na instituição como chefe do Departa-
mento de Pessoal da unidade, já então instalada no 
CCS. A missa de sétimo dia será na terça-feira, dia 
30 de junho, às 10h30, na Igreja de São José, que 
fica na Rua 1º de Março, Centro da Cidade.

28,86% e a Súmula Vinculante nº 51

A diretoria executiva informa que, em virtude das matérias publica-
das nos veículos de comunicação de grande circulação sobre a Súmula 
Vinculante nº 51, editada pelo STF e que trata do reajuste do percentual 
dos 28,86%, na assembleia do dia 7 de julho o assessor jurídico da enti-
dade, André Viz, estará presente para dar todas as explicações a respeito 
e tirar dúvidas da categoria.

Esta atitude da direção sindical visa a atender o compromisso de 
transparência assumido com a categoria. Outra informação importan-
te é que no Encontro Jurídico da Fasubra, que será realizado no dia 
3 de julho, a Súmula Vinculante nº 51 será debatida, e com certeza 
mais novidades jurídicas a respeito serão compartilhadas com todos na 
assembleia do dia 7. 
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Na segunda-feira, 29 de junho, a greve dos técnicos-
administrativos em educação da UFRJ completa um mês, e na 
avaliação do Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj a cada 
dia o movimento se fortalece. Razão pela qual a assembleia de 
23 de junho, realizada no auditório do Centro de Tecnologia, 
aprovou a continuidade da luta e a realização de ações mais 
radicais, para forçar o governo a negociar as reivindicações 
da categoria. A greve no país já atinge as 65 universidades 
filiadas à Fasubra. 

O calendário de luta proposto pelo CLG/Sintufrj também 
foi aprovado pela assembleia. A não realização da matrícula 
presencial dos estudantes selecionados pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) foi o principal assunto discutido pela catego-
ria no CT. Na semana passada, além da passeata no Fundão, 
foram programadas participações no Conselho Universitário 
da UFRJ e no ato no Centro da Cidade pelo Dia Nacional de 
Luta dos Servidores Públicos Federais. 

Os aposentados que realizaram seu encontro mensal antes 
da assembleia reforçaram a passeata. Eles têm participado de 
todas as atividades de greve da categoria.

ASSEMBLEIA/DEBATE

Adesão à greve aumenta e CLG propõe ações mais radicais

Na assembleia foi lida uma 
avaliação do Comando Local de 
Greve (CLG)/Sintufrj, que destaca 
o avanço do movimento nacional 
da categoria. Veja alguns trechos 
do documento:

“... Estamos na quarta se-
mana de greve e conseguimos 
importantes avanços. Hoje as 65 
universidades filiadas à Fasubra 
estão em greve. O ministro do 
Supremo Tribunal de Justiça 
expediu decisão obrigando o go-
verno a negociar com a Fasubra, 
já que cumprimos nossa parte 
na ação judicial do ano passado 
ao sairmos da greve, enquanto o 
governo não cumpriu a parte dele, 
que era negociar. 

Além da crescente mobili-
zação nacional, construímos 
importantes atividades com os 
estudantes em greve, e na sexta-
feira, dia 19, os docentes também 
decidiram entrar em greve. E a 
adesão de mais uma categoria ao 
movimento torna mais urgente 
a suspensão do calendário aca-
dêmico, e o CLG/Sintufrj estará 
presente no próximo Conselho 
Universitário (dia 25/6) para 
somar na luta dos estudantes pelo 
atendimento desta reivindicação.  

Após a decisão do Comando 
Nacional de Greve (CNG)/Fasu-
bra  Sindical de barrar o Sisu, 
encaminhamos importantes atos 
e decisões, o que fez com que nossa 
greve conseguisse furar o bloqueio 
da grande mídia e ganhasse 
visibilidade. 

Por tudo isso, decidimos que 
é hora de radicalizar ainda mais 
para conseguirmos vitórias nas 
negociações com o governo.”  

CLG/Sintufrj: é hora de radicalizar mais
Elogios, promessas e
descrença no debate
sobre segurança       
Desta vez a segurança na UFRJ 

foi o tema do debate antes da 
assembleia, no CT, na terça-feira, 
23. Os debatedores convidados 
foram o coordenador da Divisão 
de Segurança (Diseg), Jorge Tru-
piano, e o vice-prefeito da Cidade 
Universitária, Paulo Mário Ripper 
– que assumirá o cargo de prefeito 
na próxima gestão da Administra-
ção Central.   

Ripper destacou a importância 
da Diseg para a UFRJ: “Ela é o 
instrumento e a ferramenta que vai 
viabilizar o Plano de Segurança (já 
aprovado no Conselho Universitá-
rio), que só precisa se adequar às 
novas demandas da universidade.”

A seu ver, as demandas estão 
ligadas às ações de apoio da Se-
cretaria de Segurança Pública, à 
característica do campus – um 
local aberto – e também ao tra-
balho coordenado pela Diseg com 
os grupos de segurança internos. 

Ele defendeu o fortalecimento 
da Divisão e o reconhecimento da 
importância do profissional de 
segurança da universidade pelo 
governo federal, e anunciou que 
a UFRJ brigará pela abertura de 
concurso para recompor o quadro 
da vigilância patrimonial e por 
uma política de pessoal para esse 
segmento, mas tudo dentro da 
realidade atual da universidade 
e a partir de uma necessária rees-
truturação.  

Jorge Trupiano enalteceu a 
vigilância patrimonial da uni-
versidade, que deixou de ser 
subserviente ao sistema para se 

tornar um segmento dos técnicos-
administrativos questionador e 
propositivo. “Foi fundamental 
a mudança de postura do grupo 
de vigilantes ingressos em 1989. 
Abandonamos o cacetete e passa-
mos a usar a arma do diálogo. Com 
isso, ganhamos a credibilidade e 
a confiança da comunidade uni-
versitária”, afirmou. E lamentou 
a ausência de concurso para re-
posição do quadro (“mesmo com 
uma luta sem tréguas em nível 
nacional do segmento”) e o con-
sequente avanço da terceirização 
na universidade, principalmente 
na área de segurança. 

Para o coordenador da Diseg, há 
muitos interesses pessoais envolvi-
dos dentro da gestão universitária, 
o que prejudica o interesse maior 
da instituição. Segundo ele, o 
plano de segurança elaborado pela 
Diseg com a Fasubra e o Sintufrj 
considerou a realidade da UFRJ e 
sofreu as devidas adaptações. No 
entanto, ficou só no papel. “Quando 
chegamos aqui, encontramos uma 
guarda completamente desarticu-
lada, com função indefinida. Re-
estruturamos essa guarda, fizemos 
um plano junto com a Fasubra e 
junto com o Sindicato, pontuamos 
os locais de criminalidade, áreas 
vulneráveis e fizemos um plano 
quase que perfeito de atuação, mas 
que nunca foi implantado e acredito 
que não será”, lamentou.

No entendimento de Trupiano, 
a questão principal da UFRJ em 
relação à segurança é o controle: 
“Sem definição do espaço federal, 
que é a UFRJ, sem definição de 
quem entra e de quem sai, vira 
terra de ninguém.” 

Calendário 
Nesta segunda-feira, dia 29, o CLG/Sintufrj participará da plenária 

ampliada da greve da Educação, às 18h, no Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS). Com a entrada dos professores da UFRJ na greve, 
a unificação da luta dos três segmentos torna-se uma realidade. Para 1º 
de julho, está prevista a realização de ato nacional nas reitorias.  

A coordenadora eleita de Aposentados e Pensionistas, Maria da Graça, 
informou na assembleia que muitos aposentados já estão participando da 
greve e convidou os trabalhadores presentes para as reuniões do CLG, que 
são realizadas as segundas-feiras, às 9h, no Espaço Cultural do Sintufrj.

Antes da assembleia, os aposentados realizaram seu encontro mensal 
e também engrossaram a passeata.

G  iano ise  F an is o e ssis oo ena o e al o Sint  e a alente Sint  e a lo io Ri e  vi e e eito a FR  
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Fotos: Renan Silva
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Fotos: Fasubra

cng/fasubra

Proposta do MPOG é um insulto  
Após atraso de uma hora e 

meia, o secretário de Relações 
do Trabalho no Serviço Públi-
co, Sérgio Mendonça, iniciou 
a reunião com representan-
tes das entidades do serviço 
público federal no Ministério 
do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), na quinta-
feira, 25, Dia Nacional de Mo-
bilização dos trabalhadores 
do serviço público federal em 
todos os estados. O Comando 
Nacional de Greve (CNG) se 
mobilizou em frente ao pré-
dio do MPOG, com faixas, 
cartazes e carro de som em 
manifestação pelo aumento 
de 27,3%.

Proposta de 21,3%
Os coordenadores-gerais da 

Fasubra Leia Oliveira e Rogério 
Marzola consideraram insatis-
fatória a proposta, apresentada 
pelo secretário, de 21,3% parce-
lados em 4 vezes.

Ao apresentar somente con-
traproposta ao índice de reajuste 
reivindicado pelos servidores pú-
blicos federais, que é de 27,3% 
– um item dentre os vários que 

constam da pauta de reivindica-
ções –, Mendonça afirmou que 
“não é um aumento, mas uma 
maneira de preservar o futuro”. 
A Fasubra deixou claro que quer 
dar continuidade ao processo de 
negociação, e que considera um 
patamar extremamente insufi-
ciente para negociação.

Próxima reunião 
Sexta-feira, dia 26 de ju-

nho, estava prevista a reunião 
do CNG para estruturar uma 
avaliação mais elaborada so-
bre o resultado da reunião des-
sa negociação com o MPOG. 

A próxima reunião com 
o MPOG será no dia 7 de 
julho, às 14h, quando ca-
ravanas de trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação de todo o país es-
tarão em Brasília. 

Ano

2016

2017

2018

2019

Reajuste

5,5%

5%

4,75%

4,5%

PROPOSTA DO GOVERNO

Greves e mobilizações no país
Representantes de 13 enti-

dades que integram o Fórum 
dos Servidores Públicos Fede-
rais se reuniram no dia 22 de 
junho na Federação Nacional 
dos Sindicatos dos Trabalha-
dores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência So-
cial (Fenasps). Na análise de 
conjuntura, o destaque prin-
cipal foi a mobilização con-
junta dos trabalhadores por 
meio das centrais sindicais e 
sindicatos. 

O Fórum deliberou por 
fortalecer o movimento gre-
vista e estreitar laços contra 
o ajuste fiscal, que prejudica 
principalmente a parcela da 
população de menor poder 
aquisitivo, como os desem-
pregados, viúvas e pescadores 
(Medidas Provisórias 664 e 
665/14 que alteram as regras 
do seguro-desemprego, abo-
no salarial, seguro-defeso, 
pensão por morte, auxílio-
doença e auxílio-reclusão).  

O Fórum também decidiu 
perseverar na luta contra o Pro-
jeto de Lei 30/2015, que expan-
de e regulamenta a mão de obra 

terceirizada, por este reduzir 
direitos trabalhistas e salários, 
aumentar o risco de acidentes e 
causar a precarização das orga-
nizações de trabalho.

No domingo, 28 de junho, 
estava prevista reunião am-
pliada do Fórum dos Servi-
dores Públicos Federais, no 
Hotel Brasília Imperial, das 
9h às 18h.

Adesão de 65 Ifes
A Fasubra Sindical infor-

mou que a greve dos técni-
cos-administrativos em edu-
cação conta com a adesão de 
65 instituições (universida-
des e institutos federais). Se-
gundo a representação da Fe-
deração, é a maior greve em 
termos de expansão da base 
devido à rápida adesão em 
um curto espaço de tempo.

O representante do Sin-
dicato Nacional dos Docen-
tes das Instituições de En-
sino Superior (Andes-SN) 
destacou o avanço crescente 
da greve dos docentes. A pa-
ralisação iniciou com 18 se-
ções sindicais e atualmente 

Aposentados na luta

Barulhaço na porta do 

MEC e panfletagem

Na quarta-feira, dia 24 de ju-
nho, a direção da Fasubra Sindi-
cal  participou da cerimônia em 
comemoração ao primeiro ano de 
aprovação do Plano Nacional de 
Educação (PNE), no auditório do 
anexo II, subsolo, do Ministério da 
Educação (MEC), em Brasília, oca-
sião em que distribuiu documento 
relatando os motivos da greve da 
categoria e as tentativas frustradas 
de negociação com o governo fede-
ral. Estavam presentes o ministro 
da Educação, Renato Janine, secre-
tários de Educação de vários estados 
e outras autoridades.

Enquanto isso, o Comando 
Nacional de Greve se concentrou 

As aposentadas do Comando 
Nacional de Greve/Fasubra Sindi-
cal  visitaram lideranças de partidos 
políticos no Senado Federal no dia 
23 de junho, quando entregaram 
o Memorial da Greve dos trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação e o documento que relata 
as tentativas de negociação com 

o governo. Também solicitaram 
apoio ao Projeto de Lei 53, de 2011, 
do Senado, que altera o artigo 15 
da Lei 11.091/2005 (o enquadra-
mento dos servidores aposentados 
e pensionistas nas tabelas de pisos 
salariais será feito de acordo com o 
valor que recebiam na data da apo-
sentadoria).

em frente ao prédio do MEC com 
bandeiras, faixas e carro de som, 
realizando uma barulhenta mani-
festação para chamar a atenção da 
população e do governo.  O docu-
mento, que também foi panfletado 
na mobilização, questiona também 
os cortes na Educação em decor-
rência do ajuste fiscal, o que com-
promete o serviço público.  

PNE – O Plano Nacional de 
Educação é resultado de muita pres-
são dos trabalhadores. Sancionado 
em 2014, o PNE assume o compro-
misso de eliminar as desigualdades 
históricas no país. Composto de 20 
metas, visa à colaboração orgânica 
entre os sistemas de ensino. 

tem 35 instituições em greve. 
Na terça-feira, 23 de junho, 
estava prevista audiência do 
Andes-SN com o Ministério 
da Educação, às 14h. As en-
tidades foram convidadas a 
participar do ato que seria 
realizado em frente ao MEC 
durante a audiência.

O Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho 
(Sinait) aprovou assembleia 
permanente de estado de gre-
ve e mobilização, com mani-
festação na quinta-feira, dia 
25 de junho, segundo seus 
representantes.

Já o Sindicato Nacional dos 
Funcionários do Banco Central 
(Sinal), realizou duas parali-
sações parciais e aprovou greve 
de um dia (25/6).

A discussão do indicativo 
de greve do Sindicato Nacio-
nal dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profis-
sional e Tecnológica (Sin-
sasefe) está marcada para o 
dia 13 de julho. A plenária 
ocorre antes, nos dias 4 e 5 
de julho. Em Campinas, os 
servidores já estão em greve.

GOVERNO decepciona mais uma vez a categoria e todos os demais servidores públicos federais
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ato unificado

Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais 
Técnicos-administrativos, professores e estudantes mais uma vez juntos na luta 

por direitos e em defesa da Educação e das universidades federais do país

Na quinta, dia 25, a Candelária 
ficou pequena com o ato pelo Dia 
Nacional de Luta dos Servidores 
Públicos Federais (SPFs). Técnicos-
administrativos, docentes e estu-
dantes da UFRJ e de outras institui-
ções federais de ensino superior em 
greve se reuniram no Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), 
no Largo de São Francisco, e às 17h, 
seguiram em direção à Candelária, 
local escolhido para concentração 
da passeata. 

Muitas bandeiras, cartazes e 
faixas coloriram as ruas do Centro 
da Cidade. A coordenadora eleita 
para o Sintufrj, Marli Rodrigues, 
explicou o objetivo do ato: “Que-
remos mostrar para a população 
o nosso movimento de greve. Hoje 
está acontecendo uma reunião 
com a Fasubra e o Ministério do 
Planejamento, em Brasília – esta-
mos aguardando respostas. A nossa 
meta é que sejam abertas mais me-
sas de negociação com o governo.” 

“A luta agora unificou-se: é 

estudante junto com trabalhador”

Esta foi uma das palavras de 
ordem repetidas na manifestação 
por estudantes, técnicos-adminis-
trativos e professores em greve das 
universidades. Alunos da UFRJ, 
Unirio, Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro (UFRRJ) e 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF) demonstraram todo o seu 

Alguns itens da pauta unificada dos SPFs

1. Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias;
2. Índice linear de 27,3%;
3. Data-base em 1º de maio;
4. Direito de negociação coletiva (Convenção 151 da OIT);
5. Paridade salarial entre ativos e aposentados.
6.  Isonomia dos benefícios entre os Três Poderes

descontentamento com a atual 
situação das universidades fede-
rais. 

A estudante de ciências so-
ciais da UFRRJ Maria Carolina 
afirmou: “Se a greve não for ge-
ral em todas as federais, não terá 
a mesma eficácia de todos nós 
unidos.”   

O professor da Escola de Ser-
viço Social da UFRJ Mauro Iasi 
falou sobre o movimento nacio-
nal de greve da categoria: “Nós, 
docentes, estamos sendo mobili-
zados pelo nosso Comando Geral 
de Greve. Uma das pautas que me 
trouxeram aqui hoje é a  reposi-
ção salarial dos 27%.” 

Atividades

“Pedalada 

sindical contra o 

ajuste fiscal”

Esta atividade ocorrerá na 
quinta-feira, dia 2 de julho, no 
campus da Cidade Universitária, 
uma parceria com o Comando 
Local de Greve (CLG) e o Espaço 
Saúde Sintufrj, que inscreverá os 
participantes e providenciará as 
bicicletas. A concentração será na 
sede do Sindicato, às 7h30, com 
saída às 7h45. Os ciclistas manifes-
tantes irão até o prédio da Reitoria e 
retornarão ao ponto de partida. 

Inscrições a partir desta segun-
da-feira, 29 de junho, até o dia do 
evento, no Espaço Saúde Sintufrj, 
das 7h às 19h. 

“Saúde na 

medida certa”
Ainda tem mais para a manhã 

do dia 2 de julho. O CLG/Sintufrj 
incorporou à sua agenda o encerra-
mento da segunda edição do projeto 
“Saúde na medida certa”, do Espaço 
Saúde Sintufrj, em parceria com o 
Instituto de Nutrição Josué de Castro, 
Lanutri, Pró-Reitoria de Pessoal e 
Faperj. O evento começa às 8h30, no 
Espaço Cultural do Sintufrj.

É grande a expectativa dos par-
ticipantes do projeto, pois somente 
nesse dia saberão se atingiram ou 
não os objetivos traçados pelos nu-
tricionistas e professores de educa-
ção física. A intenção dos organiza-
dores é promover saúde e bem-estar, 
por meio da reeducação alimentar 
e da prática de exercícios corporais. 

Surpresa
O Espaço Saúde Sintufrj e os 

parceiros pretendem incrementar o 
fechamento desta edição do “Saúde 
na medida certa” com uma novi-
dade: “Desafio Culinário”. Cinco 
dos participantes do projeto prepa-
rarão duas gostosuras (um suco e 
uma pasta), que serão submetidas 
a julgamento. Quem decidirá sobre 
os melhores sabores serão: as pes-
soas presentes (voto em urna), dois 
diretores do Sintufrj, uma profes-
sora do Instituto de Nutrição Josué 
de Castro, um professor do curso 
de Gastronomia da UFRJ e dois su-
pervisores do Conselho Regional de 
Educação Física.   

Fotos: Renan Silva
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O Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj realizou 
três reuniões em locais de trabalho na quarta-feira, dia 
24. A primeira foi às 7h, no Centro Cirúrgico do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), onde deu 
informações sobre o andamento da greve e sobre as pers-
pectivas futuras de radicalização do movimento para forçar 
o governo a negociar com o Comando Nacional de Greve/
Fasubra Sindical. As unidades hospitalares estão incluídas na 
lista de serviço essencial, portanto, por enquanto a maioria 
dos trabalhadores não suspendeu as atividades.

A segunda reunião do CLG/Sintufrj foi na Escola de 
Química, onde ainda há vários companheiros trabalhando 
em regime de plantão, o que deve deixar de ocorrer se a 
intenção for conquistar vitórias nessa greve.  

Professores em busca da 
consolidação da greve

Hesfa discute como 
participar da greve 

Às 10h, o CLG/Sintufrj se reuniu com os trabalhadores 
do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis 
(ex-Hesfa), no auditório Central da unidade. O objetivo da 
reunião foi informar sobre assuntos gerais e discutir como 
construir a greve naquela unidade de saúde.    

 “Não queremos que o Ministério do Trabalho entre com 
ação de ilegalidade da nossa greve. A área de saúde é um 
serviço essencial e não pode parar totalmente. Nossa proposta 
é que os trabalhadores saibam mais sobre a greve e tenham 
o direito garantido de poder participar, se assim for a vontade 
dele. Porque é complicado num hospital pedir para que todos 
compareçam a assembleias, reuniões e atos, mas pode ser 
feito um revezamento entre os companheiros de trabalho”, 
sugeriu a coordenadora-geral do SintufrjCarmen Lucia. 

 “Essa aproximação do Sindicato é muito importante. 
A situação crítica dos profissionais de saúde é evidente, 
principalmente aqui, no Hesfa, que passa por uma situação 
diferenciada das demais unidades de saúde da universidade, 
porque estamos em obras e funcionando ao mesmo tempo”, 
destacou a diretora da unidade, Maria Catarina Motta.  

A próxima reunião no Hesfa será no dia 15 de julho, às 
11h, no mesmo auditório. 

Reuniões com trabalhadores nas unidades

A greve dos professores da UFRJ completa uma semana 
nesta terça-feira, 30 de junho. O momento, de acordo com 
os dirigentes da Adufrj, seção sindical do Andes-Sindicato 
Nacional, é de consolidação do movimento diante do es-
trangulamento financeiro da universidade e da ofensiva do 
governo contra as instituições federais de ensino.

A decisão de ir à greve, segundo o presidente da Adu-
frj, Cláudio Ribeiro, foi a alternativa encontrada pelos 
docentes diante da indiferença do MEC e do Ministério do 
Planejamento em relação às demandas da categoria e do 
funcionalismo público em geral. Na quinta-feira, 2 de julho, 
nova assembleia foi marcada para avaliar o movimento.

A greve foi votada numa disputada assembleia rea-
lizada no auditório da Escola de Música. O ambiente 
de mobilização na universidade, estimulado pelas 
greves dos técnicos-administrativos e dos estudantes 
da universidade, teve peso importante na decisão dos 
professores. Na sexta-feira, dia 26, os docentes insta-
laram o Comando Local de Greve.

“O colapso que a universidade enfrenta, e vai continuar 
enfrentando se a política do governo continuar, exigiu dos 
docentes uma atitude muito importante, enviando um re-
cado firme ao governo federal”,  disse Cláudio Ribeiro, que 
lembrou que a UFRJ já fechou as portas este ano por falta 

de recursos, o que levou à crise dos terceirizados.
Ele destacou como inadiável, diante dos ataques à univer-

sidade pública e dos problemas específicos enfrentados pela 
UFRJ, a necessidade dos professores se juntarem às greves dos 
estudantes, dos técnicos-administrativos da UFRJ, e, sobretudo, 
se juntar à greve dos professores federais, iniciada desde o dia 
28 de maio, que já envolve mais de 30 instituições.

O Andes-SN protocolou pauta no MEC e no Ministério 
do Planejamento. O documento apresenta cinco eixos: 
defesa do caráter público da universidade; melhoria das 
condições de trabalho; garantia de autonomia universitária; 
reestruturação da carreira; e valorização salarial de ativos 
e aposentados.

Na reunião entre o Andes-SN e o MEC na semana passada 
ficou mais claro ainda que o governo se recusa a negociar 
seriamente. O resultado do encontro foi uma nota divulgada 
pelo ministério com o objetivo de desqualificar a pauta do 
Sindicato Nacional. Depois dessa reunião, a opção pela greve 
se fortaleceu mais ainda.

OS CINCO EIXOS DA PAUTA 
Defesa do caráter público da universidade
Melhoria das condições de trabalho
Garantia de autonomia universitária
Reestruturação da carreira
Valorização salarial de ativos e aposentados

: a ia ata ina  a en ia  ilton a ei a e a li Ro i es
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O reitor Carlos Levi presidiu, 
na quinta-feira, dia 25, a última 
sessão do Conselho Universitário 
(Consuni) na sua gestão. A próxi-
ma reunião do colegiado máximo 
de decisões da universidade já terá 
Roberto Leher no comando, que 
assume dia 3 de julho a Reitoria. 

No discurso de despedida, 
Levi agradeceu aos conselheiros 
o apoio, solidariedade e dedica-
ção para encontrar caminhos de 
solução para as demandas ali 
colocadas. “Com muito orgulho 
eu me despeço dessa responsabi-
lidade e reafirmo a convicção de 
que a UFRJ certamente continuará 
cumprindo seus compromissos 
com a sociedade que a sustenta.” 

Os estudantes, protagonistas de 
inúmeros protestos no Consuni na 
gestão que se despede, não deixa-

Manifestações de estudantes e de terceirizados 
marcaram o último Consuni do reitor Levi  

ram passar em branco o momento 
e se despediram de Levi com uma 
música especial de adeus.

Manifestações  
Os três segmentos em greve 

marcaram presença no Consuni, 
assim como os trabalhadores 
terceirizados, que continuam não 
recebendo seus salários em dia. 
Dessa vez, porém, os estudantes 
conseguiram que fosse aprovada 
Resolução garantindo que não 
perderão o semestre letivo em 
virtude da greve. 

Os integrantes do Comando 
Local de Greve (CLG)/Sintufrj  
Gerly Miceli e Milton Madeira 
informaram aos conselheiros que 
a assembleia geral da categoria 
deliberou que somente fosse 
pautada no Consuni a discussão 

a respeito da eleição dos técnicos-
administrativos para os órgãos 
colegiados após a greve. 

Milton Madeira, que foi eleito 
coordenador de Comunicação 
Sindical do Sintufrj, atribuiu à 
Reitoria a responsabilidade de os  
técnicos-administrativos ainda 
estarem sem representação nas 
instâncias superiores de decisão 
na universidade. 

Os professores anunciaram a 
decisão aprovada na assembleia 
realizada no dia 19 de adesão à 
greve nacional da categoria, o que 
ocorreu a partir de terça-feira, 23 
de junho.

 
Terceirizados sem salários 
Os trabalhadores da empresa Hi-

gitime que prestam serviços na Praia 
Vermelha paralisaram suas atividades 

por falta de pagamento e foram ao 
Consuni reivindicar solução. 

“Hoje é dia 25 de junho, nosso 
pagamento deveria ter saído dia 
5. A empresa diz que não tem 
previsão. Mas nossas contas não 
esperam. Precisamos saber o que 
está acontecendo e queremos uma 
solução. Tô com luz cortada, tem 
família sendo despejada e mãe 
sem poder trabalhar porque não 
tem dinheiro pra creche. E só 
estamos aqui porque tivemos 
ajuda dos estudantes. Queremos 
uma resposta”, cobrou do reitor a 
trabalhadora Márcia Valéria. 

Terezinha Costa, presidente 
da Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ, fez outra 
denúncia: “A Qualitécnica não 
pagou o que deve do repasse do 
mês de março. Com o pessoal da 

Praia Vermelha a história do atraso 
de pagamento se repete. Continua-
mos cobrando solução, porque de 
promessas estamos cheios.”

O reitor Carlo Levi respondeu 
que não havia nenhum atraso de 
pagamento por parte da UFRJ e, 
por força da pressão dos trabalha-
dores, marcou reunião para tratar 
do assunto logo após a sessão do 
Consuni.

Repúdio ao machismo – 
Neste Consuni também foram 
denunciados atos e atitudes de 
cunho machista que têm atin-
gido fortemente as mulheres na 
universidade, principalmente as 
estudantes. Uma moção, elabo-
rada pelas mulheres em greve na 
UFRJ e seus vários coletivos, foi 
lida, e cobrava providências da 
Reitoria para coibir tais situações.

Na sexta-feira, dia 3 de julho, 
às 10h, no Auditório José Horta 
Barbosa, Centro de Tecnologia, o 
professor titular da Faculdade de 
Educação, Roberto Leher, assume 
o cargo de reitor da UFRJ, em 
cerimônia aberta à comunidade 
universitária. 

Leher foi eleito pelos três seg-
mentos (técnicos-administrativos, 
estudantes e professores) encabe-
çando a chapa 20 no dia 7 de maio, 
com 13.377 votos contra 6.580 da 
chapa 30.  

O Colégio Eleitoral formado 
pelos conselhos superiores da 
universidade referendou o nome 
de Leher para ser encaminhado 
ao MEC no dia 8 de maio. 
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“É hora de fortalecer a greve”

A assembleia geral de terça-feira, 
dia 16, no CT, reafirmou a continui-
dade do movimento e o seu caráter: a 
greve não é de plantão nem de pija-
mas. E, por unanimidade, os presen-
tes concluíram que era preciso ga-

Roberto Leher debate itens da pauta interna com a categoria
Por decisão do CLG/Sintufrj, 

antes do início das assembleias nas 
terças-feiras, no CT, haverá debate 
sobre temas de interesse da catego-
ria. O reitor eleito Roberto Leher foi o 
primeiro palestrante convidado. Ele 
falou sobre os cortes no orçamento 
da UFRJ, os danos da terceirização 
e as demandas da pauta interna 
dos técnicos-administrativos. “Faço 
uma saudação muito especial por-
que vocês pontuaram essas questões 
e as trouxeram para o debate. Toda 
greve é um momento de formação 
política”, afirmou.

Chantagem 
Leher iniciou sua palestra dizen-

do que o discurso sobre o futuro da 
economia estar ameaçado e que o 
país vive uma crise sem precedentes é 
uma chantagem. “Ou há o ajuste ou 
será o caos. Todos os cortes que  têm 
sido feitos são sobre gastos sociais, 
com a flexibilização de direitos tra-
balhistas e terceirizações. Não pode-
mos naturalizar o discurso do ajuste 
fiscal. Não existe descompasso entre 
o que o Estado arrecada e o que gasta 
com infraestrutura e direitos sociais, 
mas um descompasso entre o que 
arrecada e o pagamento dos juros da 
dívida”, avaliou.

Um reflexo é a terceirização na 
universidade pública, cujo corpo 
social, a seu ver, deve estar com-
prometido. “A manutenção de um 
biotério não é simplesmente limpe-
za, requer um aprendizado que o 
profissional adquire durante anos”, 
observou o professor, e sustentou 

rantir a visibilidade do movimento 
para pressionar o governo a negociar, 
e acataram a decisão do Comando 
Nacional de Greve (CNG)/Fasubra 
de não realização das matrículas do 
Sisu. Também aprovaram a realiza-

ção do ato na quinta-feira, dia 18, 
pela manhã, no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza (CCMN) 
e uma nova agenda de lutas.

O Comando Local de Greve 
(CLG)/Sintufrj enviou ofício à 

Reitoria da UFRJ informando que 
os técnicos-administrativos não 
realizarão nenhum trabalho rela-
cionado à inscrição no Sisu (pre-
vista para os dias 19, 22 e 23), e, 
conforme discutido na assembleia, 

realizariam reuniões para organi-
zar como implementar a decisão. 
Por fim, informa sobre o ato no 
CCMN, centro onde se concentram 
as atividades de acesso e registro de 
estudantes.

 atos  F an is o e ssis  Ro e to e e  e a li Ro i es  a ova ontin i a e a eve e o oi ote ao Sis

Fotos: Renan Silva 

que a terceirização é destrutiva para 
a universidade, inclusive pelo seve-
ro reflexo na redução dos recursos 
de custeio. 

“Além do fato adicional mas 
não menos importante que é a for-
ma selvagem com que esses traba-
lhadores (terceirizados) estão sendo 
tratados, ainda mais com a crise da 
UFRJ. Frente a esse quadro, estamos 
ingressando 2015 com um quadro 
de dificuldades orçamentárias a 
meu ver sem precedentes na história 
da UFRJ, dada a expansão”, afirmou 
o futuro reitor. 

Segundo Leher, os recursos au-
mentaram para a universidade, mas 
a terceirização aumentou muito 
mais, consumindo grande percentu-
al dos recursos, que também se tor-
naram insuficientes com a expansão 
da universidade. 

Propostas  
Roberto Leher propôs uma dis-

cussão em conjunto com a Fasu-
bra para buscar visibilidade para a 
necessidade de restabelecimento das 
classes A e B da Carreira e parte da 
classe C. Ele pretende incluir a ques-
tão na agenda política e apresentá-
la ao governo, e propôs trabalhar o 
tema com outros reitores “que com-
preendem a natureza da crise da ter-
ceirização.”

Emergencialmente, em relação 
aos terceirizados, propõe que cláu-
sulas sociais devem ser incluídas nos 
contratos com as empresas como 
forma de assegurar condições dignas 
de trabalho.

Congresso e democracia
Leher defendeu que o artigo 207 

da Constituição garanta autonomia 
para a universidade, no sentido de 
que esta é uma instituição que pode 
fazer suas leis, embora a legislação 
infraconstitucional tenha “solapado 
a autonomia universitária, como, 
por exemplo, ao estabelecer a exi-
gência de 70% de docentes no Con-
selho Universitário”. 

Por conta disso, Leher propõe a 
realização de um congresso universi-
tário para um novo ordenamento le-
gal da universidade, para que ela fun-
cione de forma democrática: “Temos 
grande confiança de que isso será 
possível”, disse, lembrando também 
outro compromisso de campanha, 

que é o do governo compartilhado, 
com a participação dos técnicos-ad-
ministrativos em educação.

Sobre a jornada de 30 horas, 
Leher avalia que é necessária a dis-
cussão primária sobre a forma como 
deve-se discutir como organizar o 
trabalho internamente, as deman-
das e a força de trabalho existente. 
Disse que há compreensão política a 
favor da redução e reorganização da 
jornada, mas isso deve ser construído 
por meio de organização e reorgani-
zação do trabalho.

UFRJ libertária
Sobre assédio moral, Leher de-

fendeu que é necessário enfrentar 
não apenas os episódios que venham 

a ocorrer, mas as raízes do problema 
relativo a relações hierárquicas as-
simétricas de poder entre os vários 
segmentos. “Esta deve ser uma insti-
tuição libertária e não de subjugação 
ou opressão”, afirmou.

Quanto à reivindicação de va-
gas em cursos de pós-graduação 
para os técnicos-administrativos, 
Leher respondeu que “a formação 
diz respeito à universidade que que-
remos construir” e defendeu que é 
preciso criar políticas gerais de for-
mação, “com forte protagonismo 
do conjunto da comunidade”.

Próximos debates –  No dia 23 de 
junho será sobre Segurança e no dia 
30 de junho sobre Carreira. Início: às 
9h30, no CT. 

 e  onve sa  o  o Sint  e a Fas a so e a a ei a a ate o ia

Leher é empossado reitor dia 3
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Passeata da categoria e estudantes para 
trânsito das Linhas Vermelha e Amarela

Técnicos-administrativos em 
educação e estudantes em greve da 
UFRJ realizaram passeata na ma-
nhã de terça-feira, dia 23 de junho, 
pelas ruas da Cidade Universitária, 
após a realização da assembleia 
no auditório do CT, que aprovou 
a continuidade do movimento. 
Os manifestantes caminharam do 
Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN) até o Centro 

de Pesquisas e Desenvolvimento 
da Petrobras (Cenpes).

O deslocamento dos traba-
lhadores e alunos da graduação 
e pós-graduação provocou engar-
rafamento nas Linhas Vermelha 
e Amarela, que têm saída para o 
Fundão, assim como interrompeu 
o trânsito na Avenida Horácio Ma-
cedo, a principal do campus. Os 
manifestantes comemoraram a 

entrada dos professores na greve 
das universidades federais.

O objetivo da passeata foi reafir-
mar para o governo que os técnicos-
administrativos em educação da 
UFRJ não irão realizar a matrícula 
presencial dos estudantes selecio-
nados pelo Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu). Mais cedo, salas das 
Secretarias Acadêmicas e da Divisão 
de Registro Estudantil (DRE), onde 

são recebidos os documentos para o 
Sisu, foram lacradas pelo Comando 
Local de Greve/Sintufrj . 

Ao som de vuvuzelas e apitos, 
os estudantes repetiam palavras 
de ordem e denunciavam as obras 
inacabadas no campus devido ao 
corte de verbas pelo governo fede-
ral. São vários os esqueletos que 
compõem a paisagem do Fundão. 
Inspirados nas palavras de ordem 

dos estudantes, os trabalhadores 
improvisaram: “Funcionário de 
luta qual é sua missão?/ Aumentar 
salário e defender a educação/ Ser-
vidor de luta o que é que você faz?/ 
Greve geral em toda federal!”.  E 
em referência ao Sisu, mandaram 
seu recado para a presidenta Dil-
ma Rousseff: “Oh, Dilma! Não vai 
ter Sisu” e “Se o governo endure-
cer a greve vai crescer”. 

Fotos: Renan Silva


