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GREVE NA UFRJ 

Divisão de Transportes amanhece fechada 
Na quinta-feira, dia 20, nenhum carro oficial da UFRJ rodou 

durante todo o dia, por ação do Comando Local de Greve (CLG)/
Sintufrj. Na terça-feira, dia 18, o Centro do Rio de Janeiro foi 
ocupado pelos servidores públicos federais em greve. PÁGINAS 4 E 5
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Trabalhadores e estudantes fazem manifestações 
contra ameaça de golpe da direita e o ajuste fiscal  

Assembleia geral

Terça-feira, dia 25, às 10h, 
no hall da Reitoria. 

O CLG/Sintufrj se reúne 
nesta segunda-feira, dia 24, 
às 9h, no Espaço Cultural do 
Sindicato. 

 Projeto Cinerama
Na sexta-feira, dia 28, as Coordenações de Comunica-

ção Sindical e de Educação, Cultural e Formação Sindical 
inauguram o projeto Cinerama com a exibição do filme 
“Jango”, acompanhado de debate, às 13h. A debatedora 
convidada é a advogada e professora Nadine Monteiro 
Borges, ex-presidente da Comissão Estadual da Verdade do 
Rio de Janeiro e coordenadora-geral da Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da 
República. 

O Cinerama será uma atividade fixa da entidade que 
será realizada toda última sexta-feira do mês.
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DOIS PONTOS

Câmara aprova redução da maioridade penal
A aprovação foi em segundo turno. A proposta passou, com 
manobra de Eduardo Cunha, no primeiro turno

Na quarta-feira, dia 19, o ple-
nário da Câmara dos Deputados 
aprovou, em segundo turno, a pro-
posta que diminui a maioridade 
penal de 18 para 16 anos, no caso 
de crimes hediondos, homicídio 
doloso e lesão corporal seguida de 
morte.

Para ser aprovada em segundo 
turno, a PEC 171/93 precisava de 
308 votos favoráveis e conseguiu 
o apoio de 320 parlamentares, en-
quanto que outros 152 votaram 
contra. A proposta segue agora para 
o Senado, onde também precisa ser 
aprovada em dois turnos.

O texto foi aprovado em pri-
meiro turno no início de julho na 
forma de emenda aglutinativa, 
após manobra do presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha. Esse 
texto exclui da proposta inicial-
mente rejeitada pelo plenário os 
crimes de tráfico de drogas, tortu-

ra, terrorismo, lesão corporal.
Na mesma semana que conse-

guiu aprovar a redução da maiori-
dade, Eduardo Cunha foi denun-
ciado ao Supremo Tribunal Federal 
pelo procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, por corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro. Cunha 

está sendo acusado de receber US$ 
5 milhões de propina por contrato 
de aluguel de navios-sonda para a 
Petrobras. Já existe na Câmara mo-
vimento para pedir o afastamento 
de Cunha da presidência da Casa, 
mas Cunha afirma que não renun-
cia ao cargo.

Proposta ameaça 
criminalizar os 
movimentos sociais

A aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, no dia 12 de agosto, 
do texto-base do Projeto de Lei nº 
2016/15, que trata do antiterroris-
mo, acendeu uma luz vermelha 
nos movimentos sociais e sindi-
cais. Pelo projeto, usar, ameaçar, 
transportar e guardar explosivos 
e gases tóxico, conteúdos quí-
micos e nucleares são situações 
que podem ser tipificadas como 
atos de terrorismo. Mas como o 
texto exclui a ideologia das mo-
tivações do crime e consequente 
punição, pode levar manifestan-
tes a serem enquadrados como 
terroristas. 

A proposta também en-
quadra nesse tipo de crime: 
incendiar, depredar meios de 
transporte públicos ou priva-
dos ou qualquer bem público, 
bem como sabotar sistemas de 
informática, o funcionamento 
de meios de comunicação ou de 
transporte, portos, aeroportos, 
estações ferroviárias ou rodo-
viárias, hospitais e locais onde 
funcionam serviços públicos.

“Ideologia”
O texto apresentado pelo 

relator do projeto, Arthur Maia 
(SD-BA), tipificava como ter-
rorismo crimes motivados por 
“ideologia”, xenofobia, reli-
gião, discriminação ou precon-
ceito de raça, cor ou etnia” e 
praticados com o objetivo de in-
timidar o Estado, organização 
internacional, pessoa jurídica e 

provocar terror generalizado na 
ordem social, com penas que 
vão de 12 a 30 anos.  

Porém, emenda aprovada 
por 362 votos contra 85 e 3 
abstenções retirou a palavra 
“ideologia” do texto e acres-
centou na tipificação do terro-
rismo os crimes com essas mo-
tivações que atentem contra a 
vida ou integridade física.

A inclusão de uma cláusu-
la de motivação foi o principal 
ponto de discordância do pro-
jeto. Apesar de o substitutivo 
apresentado prever a exclusão 
da prática dos movimentos so-
ciais nesse tipo de crime, os de-
putados argumentaram que a 
proposta poderia abrir margem 
para a criminalizar manifesta-
ções políticas. “Todos os crimes 
determinados já estão previstos 
no Código Penal. O que temos 
aqui é uma ordem para ampliar 
isso e criminalizar movimentos 
sociais e populares. Repudia-
mos atos de vandalismo, mas 
não podemos criminalizar mo-
vimentos sociais”, argumentou 
o líder do PSOL na Câmara, 
Ivan Valente.

O texto também pune quem 
prestar auxílio a organizações 
terroristas, com pena que varia 
de cinco a oito anos, e deixa a 
cargo do Gabinete de Seguran-
ça Pública da Presidência da 
República a coordenação dos 
trabalhos de prevenção e com-
bate à prática de terrorismo. 

Terceirizados sem salários 
continuam existindo na UFRJ

A situação dos trabalhadores ter-
ceirizados na UFRJ continua crítica. 
São mais de 2.000 chefes de família, 
mulheres e homens, que respondem 
pelos serviços de limpeza, portaria, 
vigilância e almoxarifado em toda 
a universidade que, além de mal 
pagos e sem direitos trabalhistas 
mínimos reconhecidos, ainda são 
vítimas de empresários picaretas. 
São constantes as greves por atraso 
de salário e sonegação de benefícios, 
tais como tíquete-alimentação e 
vale-transporte.

De acordo com a vice-presidente 
da Associação dos Trabalhadores Ter-
ceirizados da UFRJ, Terezinha Costa, 
atualmente oito empresas controlam 
a prestação de serviços à universidade. 
Mas já é quase uma rotina firmas 
decretarem falência poucos meses 
após assinarem contrato com a Ad-
ministração Central. Elas saem de 
cena temporariamente e retornam ao 
mercado com outro registro jurídico e 
novo nome de fachada. Os trabalha-
dores ficam com o calote: sem remu-

neração, FGTS e outros direitos. 
Segundo Terezinha, a crise dos 

terceirizados começou em abril de  
2014. De lá para cá, depois de uma 
breve trégua, ela tem se aprofundado. 
O drama dos 1.600 trabalhadores da 
Qualitécnica, por exemplo, continua. 
Apesar da pressão da UFRJ, a empresa  
não devolveu os descontos de R$ 210 e 
R$ 250 feitos irregularmente nos salá-
rios de fevereiro dos empregados com 
direito ao adicional de insalubridade. 

Na semana passada a empresa 
estava saindo do CT, CCS e da Prefei-
tura Universitária. O contrato com a 
universidade estava sendo encerrado 
e, por ordem do Ministério Público, 
a universidade estava pagando dire-
tamente os salários dos trabalhadores 
desde o mês de junho, mas R$ 900 ao 
invés de R$ 980, porque a Qualitécni-
ca não enviou a listagem atualizada 
dos  valores do salário e de alguns 
benefícios, por puro capricho ou vin-
gança por ter sido severamente de-
nunciada pelos seus contratados pelas 
falcatruas cometidas. 

Calote recente 
No início de agosto, as empresas 

Higtime e Protec romperam os con-
tratos com a UFRJ e largaram, sem 
salários e à mercê da solidariedade 
dos estudantes e servidores da UFRJ, 
mais de 100 trabalhadores na Praia 
Vermelha. O Ministério Público já 
foi notificado a respeito e a Attufrj 
aguarda uma decisão judicial. 

No Alojamento Estudantil, Fun-
dão, oito cooperados da Projebel 
também estão sem salários e paga-
mento de benefícios. 

“O sofrimento dos que ficam sem 
salário, vale-transporte, vale-alimen-
tação, depósito do FGTS, enfim, são 
precarizados de todas as formas pelas 
empresas, é muito triste. As entidades 
como o Sintufrj e a Adufrj nos ajudam, 
mas esse sofrimento tem que acabar”, 
disse Terezinha, que há 24 anos trabalha 
na limpeza da UFRJ e já passou por 12 
terceirizadas. “Minha esperança está em 
Deus e na nova Reitoria para que os pro-
blemas dos terceirizados e da universida-
de sejam resolvidos”, afirmou.

A partir desta edição o Jornal do Sintufrj 
oferecerá aos seus leitores opções de eventos que 
acontecem em vários pontos do Estado do Rio de 
Janeiro. Fique atento!

Mujica na Uerj
Dia 27 de agosto, às 18h, na Concha Acústica. 

Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã. José 
Alberto Mujica Cordano, conhecido popularmen-
te como Pepe Mujica, é um agricultor e político 
uruguaio e presidente da República do Uruguai. 
Ele teve importante papel no combate à ditadura 
civil-militar no seu país. 

1º Encontro 
LGBT do 
Sintufrj

As Coordenações de Comunicação Sindical e de Edu-
cação, Cultura e Formação Sindical convidam os técni-
cos-administrativos em educação para a pré-reunião de 
organização do 1º Encontro LGBT do Sintufrj, na terça-
feira, dia 14 de setembro, às 15h, no Espaço Cultural da 
entidade, no Fundão. 

A sigla LGBT significa: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Traves-
tis, Transexuais e Transgêneros. 
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Coordenação de Comunicação Sindical: Rafael Coletto Cardoso, Milton Sérgio Santos Madeira e Rodrigo Araújo de Mello / Conselho Editorial: Coordenação-Geral 

e Coordenação de Comunicação / Edição: Amag / Reportagem: Amag, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Daniel Victor / Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto / 
Diagramação: Jamil Malafaia e Edilson Soares / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 8 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal 

são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical 

Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. Tel.: (21) 3194-7100  Impressão: 3graf (21) 3860-0100

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ

Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1131 – 24 a 30 de agosto de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

CNG/FASUBRA

Foto: Fasubra

O preço que o trabalhador paga pela dívida pública
Segundo o CNG/Fasubra, com apenas cinco horas de suspensão da dívida pública o governo 
pagaria o reajuste reivindicado pelos técnicos-administrativos em educação de todo o país 

De acordo com a Auditoria Ci-
dadã da Dívida, a maior corrup-
ção que existe no país é a corrup-
ção “legalizada” no Sistema da 
Dívida, que consome quase meta-
de do orçamento federal, grande 
parte dos orçamentos estaduais 
e até municipais. Tudo isso sem 
transparência.  

Maria Lúcia Fattorelli Car-
neiro, coordenadora nacional da 
Auditoria Cidadã e uma das pa-
lestrantes, afirmou que em 2014 
o governo federal gastou R$ 978 
bilhões com juros e amortizações 
da dívida pública, o que represen-
tou 45,11% de todo o orçamento 
efetivamente executado no ano. 
Essa quantia corresponde a 12 
vezes o que foi destinado à Edu-
cação, 11 vezes os gastos com a 
Saúde, ou mais que o dobro dos 
gastos com a Previdência Social. 
Segundo a auditora aposentada 
da Receita Federal, a auditoria da 
dívida prevista na Constituição 
Federal ainda não foi realizada 
e este ano a dívida consumirá R$ 
3,8 bilhões por dia.

Ramon Restes Bentivenha, 
membro da Comissão Especial de 
Controle Social dos Gastos Públi-
cos da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), disse que a dívida 
impede a vida digna e o atendi-
mento aos direitos humanos, sob 
a luz da legislação. Segundo o 
palestrante, a CPI da dívida, ins-
talada em agosto de 2009 e con-
cluída em 11 de maio de 2010, 

identificou graves indícios de 
ilegalidade na dívida pública do 
país. Ele citou como  exemplo de 
ética e cidadania o Equador, que 
criou em 2009 uma Comissão de 
Auditoria Oficial por decreto, cujo 
resultado foi o declínio da dívida 
e o aumento com gastos sociais.

A Fasubra Sindical apresen-
tou os impactos da dívida pública 
com base nos cortes no orçamento 
para as universidades e na vida dos 
trabalhadores técnico-administra-
tivos em greve. “É estarrecedor 
quando constatamos através de 
dados que o Brasil, sendo a séti-
ma economia mundial, continua 
sofrendo o complexo do colonia-
lismo. O Brasil foi saqueado no 
início da sua colonização, e hoje 
o saque continua por meio do pa-
gamento da dívida pública”, dis-
se a representação da Federação.  

Ajuste fiscal
De acordo com a Fasubra, 

o ajuste fiscal impactou signi-
ficativamente as universidades. 
Foram três cortes neste ano. O 
primeiro corte afetou a parte de 
custeio de capital. A universida-
de nos últimos 12 anos apresen-
tou avanços em investimentos 
e obras, porém, a Federação 
considera que o corte de R$ 9,4 
bilhões no orçamento das uni-
versidades foi um golpe contra 
a continuidade de projetos im-
portantes. “Sem uma univer-
sidade forte, sem produção de 

conhecimento e formação de 
profissionais de forma libertária 
e transformadora, não teremos 
jamais uma nação desenvolvi-
da”, afirmou um representante 
da categoria no CNG/Fasubra.  

Para o movimento sindical, 
a greve não é apenas por reajuste 
salarial, mas pela defesa de uma 
concepção de Estado, de um mo-
delo de universidade que tenha 
como premissa o exercício pleno 
de sua autonomia e democracia. 
Para que isso ocorra é necessário 
financiamento.

Estudantes e terceirizados
Houve uma diminuição de 

recursos de assistência estudantil, 
corte de bolsas e atraso no paga-
mento a empresas terceirizadas. 
Por conta disso, algumas uni-
versidades foram obrigadas a re-
tardar o início do semestre letivo 
por falta de condições de higiene 
e limpeza do local. Também hou-
ve a suspensão de concursos já 
previstos e corte nas políticas de 
pós-graduação.

A Fasubra avalia que o corte 
atende a interesses internacio-
nais. Sem novas tecnologias e 
patentes, cada vez mais o Brasil 
aumenta sua dependência. 

“A universidade foi profunda-
mente afetada e isso compromete 
o maior slogan da campanha da 
presidente Dilma – ‘Brasil, pá-
tria educadora’ –, e nós sabemos 
que para essa nação ser de fato 

uma pátria educadora, deveria 
ter sido ampliado o orçamento 
para financiamento da Educação 
e nunca diminuído”, acrescenta-
ram os trabalhadores em greve. 

Valores da dívida 
De acordo com dados da  Au-

ditoria Cidadã da Dívida: 
 O pagamento de um dia da 

dívida equivale a R$ 3 bilhões e 
8 milhões.

 Para atender à pauta de 
greve dos trabalhadores técni-
co-administrativos hoje, seria 
necessária apenas uma hora 
da suspensão da dívida = 158 
milhões.

 Se cinco horas do paga-
mento da dívida fossem destina-
das aos trabalhadores, pagariam 
todo o reajuste reivindicado pela 
categoria. 

 Dez dias de suspensão da 
dívida pagaria o reajuste do Ser-
viço Público Federal.

 Apenas dois dias e meio de 
suspensão da dívida evitariam o 
corte nas universidades.

A Fasubra reitera que a greve 
dos trabalhadores técnico-admi-
nistrativos em educação conti-
nua forte, na luta por dignidade, 
respeito, pela democratização, 
contra o preconceito e discri-
minação, por uma universidade 
referenciada socialmente que 
cumpra seu papel como institui-
ção estratégica para desenvolvi-
mento e soberania da nação.

AUDITÓRIO da Reitoria da UnB onde foi realizado o seminário

O Comando 

Nacional de Greve 

(CNG)/Fasubra 

participou, na terça-

feira, dia 18, do 

Seminário Regional 

“A corrupção 

e o sistema da 

dívida”, no auditório 

da Reitoria da 

Universidade de 

Brasília.  O evento, 

promovido pelo 

movimento da 

Auditoria Cidadã 

da Dívida em 

parceria com a 

UNBTV, reuniu 

representantes 

de entidades do 

movimento sindical 

e social. 
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É GREVE!

Os trabalhadores do serviço 
público federal realizaram 
em todo o país, na terça-

feira, dia 18 de agosto, mais um 
conjunto de ações unificadas nos 
estados. O objetivo foi pressionar o 
governo para negociar a pauta de 
reivindicações nas mesas de nego-
ciação realizadas durante a semana 
com o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) e o 
Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais, 
do qual a Fasubra faz parte.

No Rio de Janeiro, os traba-
lhadores ocuparam a Cinelândia 
durante o dia com várias atividades 
e à tarde saíram em passeata até o 
Ministério da Fazenda. Os técnicos-
administrativos em educação, pro-
fessores e estudantes das universi-
dades federais em greve há mais de 
dois meses engrossaram o protesto. 
Eles promoveram aulas públicas, 
performance de dança e fizeram 
panfletagens. Representantes do 
Sintufrj, Adufrj, Sintuff, Sintur e 
DCEs denunciaram a precariedade 
da educação e da saúde públicas.

Na tenda do Sintufrj foram 
afixados banners contra a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), proposta do governo 
para gerir os hospitais universitá-
rios. Os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ têm partici-
pado com destaque de todos os atos 
e atividades unificadas da greve do 
funcionalismo federal, um bom  
exemplo são caravanas e marchas 
a Brasília, onde são maioria.

Os trabalhadores públicos, 
entre eles servidores do Ibama, 
INPI, Dnit, Fiocruz, desfraldaram 
suas bandeiras de luta contra o 

Trabalhadores federais vão às ruas 
Manifestações foram realizadas em todo o país no dia 18. No Rio de Janeiro, as categorias 
em greve ocuparam praça na Cinelândia e fizeram passeata até o Ministério da Fazenda  

ajuste fiscal e pela reversão dos 
cortes no orçamento da Educa-
ção, apresentando também suas 
reivindicações específicas. Durante 
o trajeto entre a Cinelândia e o 
Ministério da Fazenda, feito a 
partir das 16h, foram denunciados 
o impasse na negociação com o 
governo, que propôs um reajuste 
de 21% parcelado em quatro anos, 
e a apresentação do projeto Agenda 
Brasil – um conjunto de medidas 
para garantir a governabilidade 
de Dilma Rousseff que sacrifica 
ainda mais os setores públicos da 
educação e da saúde.

Reivindicações
Os servidores públicos reivindi-

cam uma política de valorização e já 
rechaçaram a proposta do governo 
de reajuste de 21,3% parcelado em 
quatro anos, mas o governo não fez 
até agora uma contraposta. O índice 
reivindicado pelo funcionalismo é de 
27,3%, e o parcelamento nem sequer 
repõe as perdas referentes ao período 
de 2010 a 2015. 

Mas a pauta não se resume 
ao índice. Os servidores públicos 
federais querem melhores condi-
ções de trabalho e carreira; uma 
política salarial permanente, com 
correção das distorções e repo-
sição das perdas inflacionárias; 
data-base em 1º de maio; direito 
de negociação coletiva; paridade 
salarial entre ativos e aposentados; 
e isonomia dos benefícios entre os 
Três Poderes. A maioria dos itens 
não obteve resposta do governo.

Nota do MPOG
Por meio de nota, o MPOG 

informou que, há dois meses, o 

A repórter do Jornal do 
Sintufrj foi vítima de violência 
física praticada por um policial 
militar durante a cobertura das 
manifestações dos servidores 
públicos federais, em frente ao 
Ministério da Fazenda, na Ave-
nida Presidente Antônio Carlos, 
no centro do Rio de Janeiro. O 

secretário de Relações do Tra-
balho, Sérgio Mendonça, vem 
recebendo para negociar repre-
sentantes de todas as entidades 
sindicais, de forma setorial, em 
reuniões para tratar de questões 

específicas de cada categoria.
“As propostas que estão à mesa 

no momento foram apresentadas 
no dia 20 de julho, em reunião 
com os sindicalistas no Fórum 
Nacional das Entidades. Na oca-

sião, foi reafirmado o índice de 
21,3% em quatro anos e proposto 
adicionalmente reajuste de três 
benefícios: auxílio-alimentação, 
auxílio-creche e plano de saúde 
complementar”, conclui a nota.

Violência policial
PM segurou com violência a mão 
da jornalista, que ficou roxa e 
inchada, quando ela tentava 
evitar que um colega de profissão 
continuasse sendo arrastado até a 
viatura por estar em pé na calçada 
fotografando a mobilização dos 
trabalhadores. 

A profissional só não sofreu 

maiores danos físicos por in-
tervenção de manifestantes 
e do próprio comandante da 
operação, que retirou do local 
o soldado violento. Porém, mo-
mentos depois o PM retornou 
procurando o repórter fotográfi-
co do Sintufrj que registrou toda 
a ação de truculência.   

Fotos: Renan Silva

AULAS públicas e debates sobre vários temas de interesse da população, como a Ebserh, garantiram a presença de populares na praça 

PMs que passaram o dia vigiando as manifestações dos trabalhadores no centro da 

Cidade são os mesmos que agrediram a jornalista do Sintufrj, que tentava evitar que 

cometessem um ato covarde contra um repórter fotográfico  
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É GREVE!

Numa ação rápida, reali-
zada na madrugada de 
quinta-feira, dia 20, o 

Comando Local de Greve (CLG)/
Sintufrj lacrou os portões da 
Divisão de Transportes da UFRJ. 
Os trabalhadores utilizaram na 
ação corrente, cadeado, faixas e 
adesivos. Os  cerca de 40 carros 
que servem a diversos setores 
da universidade, como as Pró-
Reitorias e gabinetes da Admi-
nistração Central, Sistema de 
Bibliotecas e Informações (Sibi) 
e unidades da Praia Vermelha e 
do Fundão, permaneceram o dia 
todo parados. Até o reitor ficou 
sem veículo oficial.

No início da ação, por volta 
das 5h, só havia vigilantes no 
local. Os trabalhadores foram 
chegando aos poucos. Às 8h, o 
CLG/Sintufrj reuniu todos para 
decidirem, em conjunto, quando 
reabririam o setor e saberem se es-
tava agendada alguma atividade 
essencial. O coordenador-geral 
do Sintufrj, Francisco de Assis, 
explicou que os atos radicali-
zados não tinham o objetivo de 
prejudicar a instituição e seus 
profissionais, mas de pressionar 
o governo pelo atendimento das 
reivindicações da categoria, que 
também incluíam recursos para 
que a universidade honrasse seus 
compromissos e os terceirizados 
recebessem seus salários.

Ação conjunta 
A única saída de carro auto-

rizada pelo CLG/Sintufrj foi para 
a noite, em atendimento a uma 
solicitação de viagem da Supe-
rintendência Geral de Políticas 

CLG/Sintufrj lacra a Divisão de Transportes

Além de aprovarem por unani-
midade a continuidade da greve e o 
calendário de atividades da sema-
na encaminhado pelo Comando 
Local de Greve (CLG)/Sintufrj, os 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos, reunidos em assembleia 
geral na segunda-feira, dia 17, no 
hall da Reitoria, lançaram uma 
campanha de solidariedade aos 
trabalhadores terceirizados.   

A campanha consiste na doação 
de 60 cestas básicas – 50% custeadas 
pelo fundo de greve e 50% pelo 
Sintufrj – à Associação dos Tra-
balhadores Terceirizados da UFRJ 
(Attufrj) para serem distribuídas 
aos trabalhadores sem salários. 
Os servidores da UFRJ também 
poderão fazer doações voluntá-
rias de alimentos não perecíveis 
nas atividades da categoria e nas 
assembleias.

Estudantis (SuperEst) à Bahia 
para participar da Marcha do 
Povo Negro. O CLG considerou 
a atividade como uma ação po-
lítica. Fora isso, nenhum outro 
veículo oficial saiu da garagem 
na quinta-feira e somente tive-
ram acesso ao setor os carros de 
socorro, reboques. Em caso de 
emergência, caberia à Comissão 
de Ética do CLG deliberar.  

O CLG/Sintufrj reuniu-se 
com o diretor da Divisão para 
discut ir  alguns problemas 
apontados pelos trabalhadores. 
Atualmente o setor conta com 
35 técnicos-administrativos e 
dezenas de trabalhadores ter-
ceirizados.

Categoria mantém a greve e aprova ação solidária aos terceirizados

Fotos: Renan Silva

INTEGRANTES do CLG/Sintufrj às 5h, em frente da Divisão de Transportes da UFRJ

NENHUM carro saiu da garagem durante o dia; CLG reunido com o diretor da Divisão 

ASSEMBLEIA, por unanimidade, aprova continuidade da greve 
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É GREVE!

Há dois meses a greve na 
UFRJ é um fato concreto 
entre os três segmentos: 

técnicos-administrativos, profes-
sores e estudantes. Mas, mesmo 
assim, a suspensão dos atos aca-
dêmicos – e a nota da Reitoria 
que divulgou a decisão – ainda 
mobiliza alguns setores mais 
conservadores da universidade, 
que alimentam falsas polêmi-
cas na expectativa de pôr fim ao 
movimento reivindicatório. Na 
segunda-feira, dia 17, por exem-
plo, o tema foi debatido na sessão 
do Conselho de Centro do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS). 

Embora o assunto tenha 
ocupado parte do tempo dos con-
selheiros, nada foi deliberado a 
respeito. Segundo a decana do 
CCS, Maria Fernanda Quintela, o 
Conselho de Centro pode discutir a 
questão, mas não tem autonomia 
ou competência acadêmica para 
decidir sobre o calendário acadê-
mico. Ela acrescentou que o CCS 
reconhece a decisão do Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) e 
que após a greve o período letivo 
vai ser retomado, respeitando o ca-
lendário. Os cursos que concluíram 
o primeiro período de 2015 não 
precisarão de reposição, e serão 
reconhecidos todos os direitos dos 
que fizeram greve.

Por conta disso, o colegiado 
apenas encaminhou que é preciso 
fazer o levantamento dos cursos 
que concluíram as atividades do 
primeiro semestre com o objetivo 
de saber quais os que precisarão 
de reposição, para então planejar 
a retomada do período.

Polêmica 
O debate a respeito da suspen-

Conselho do CCS respeita decisão 
dos colegiados superiores

são do calendário acadêmico e 
da nota da Reitoria foi iniciado 
com base no pedido de escla-
recimento feito pelo diretor da 
Faculdade de Medicina, Roberto 
Medronho. O professor disse que 
foi surpreendido com a nota  e 
por isso convocou reunião ex-
traordinária da Congregação da 
Medicina, no dia 3 de agosto, 
que deliberou solicitar ao Con-
selho Universitário (Consuni), 
na sessão do dia 13, excepciona-
lidade para os cursos que con-
cluíram o período passado.

“Professor Afrânio (Kritkski), 
que estava lá (na sessão do Con-
suni) representando os professo-
res titulares do CCS, leu a carta 
(com a decisão da Congregação e 
o pedido de inclusão na pauta), 
e para minha surpresa o profes-
sor Leher (reitor Roberto Leher) 
não quis incluir como ponto de 
pauta”, criticou Medronho, ava-
liando que ele deveria ter posto a 
solicitação em votação. “Queria 
esclarecimento dos conselheiros 
sobre se estou correto ou não”, 
justificou sua atitude o diretor. 

Na sessão do dia 13, em res-
posta ao professor Afrânio, mem-
bros do Consuni lembraram que 
a decisão já tinha sido tomada 
pelo colegiado e que, como em 
outras greves, excepcionalidades 
deveriam ser encaminhadas ao 
comando de greve. O reitor re-
comendou que a proposta fosse 
encaminhada ao CEG para que 
a questões sobre reinício das au-
las não fossem tratadas de forma 
isolada. Conselheiros destacaram 
que o calendário único, adota-
do já há alguns anos na UFRJ, 
é uma vitória da universidade e 
que deve ser mantido.

CCS desfaz 
mal-entendido
No dia 27 de julho, a Reitoria 

comunicou que os atos acadêmi-
cos e administrativos do próximo 
período letivo estariam suspensos 
até o fim das greves, tendo em 
vista a resolução do Conselho 
Universitário (7/2015), que es-
tabelece que provas de segunda 
chamada do período passado de-
verão ser realizadas após o fim da 
greve dos estudantes, para não os 
prejudicar. 

A nota menciona também o 
fato de os técnicos-administrati-
vos terem suspendido a matrícula 
presencial dos alunos aprovados 
no Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu). E informa que o novo 
calendário será estabelecido pelo 
Conselho de Ensino de Gradua-
ção com o fim da greve, garan-
tindo a reposição das aulas do 
primeiro semestre.

“Há uma confusão enorme. 
Se o reitor fez uma nota desse 
tipo, cabe consultar o Consuni 
sobre excepcionalidades. Gerou 
insegurança. A gente não sabe 
mais se recorre ao Consuni ou ao 
comando de greve”, insistiu uma 
conselheira, suscitando comen-
tários impacientes, tais como: 
“Estão querendo criar confusão” 
ou “Quantas greves já fizemos 
nesta universidade? Sempre foi 
o comando de greve que resolveu 
excepcionalidade”.

A polêmica findou com o po-
sicionamento da decana: “Esta 
nota simplifica a resolução do 
Consuni. Se teve nota do reitor, 
foi porque talvez as pessoas não 
estivessem cumprindo o que o 
Consuni decidiu”, disse Maria 
Fernanda, lembrando que, após a 

greve, o CEG vai se dedicar a re-
solver o calendário de retomada 
das aulas. 

Equívocos sobre a greve
Comentários de conselheiros 

revelaram preconceito contra o 
movimento de greve na univer-
sidade.

Segundo uma conselheira –
em alusão à ação do Comando 
Local de Greve (CLG)/Sintufrj 
que expôs aos visitantes os mo-
tivos da greve dos três segmentos 
–, a mídia noticiou que o evento 
Conhecendo a UFRJ jogou um 
balde de água fria nos sonhos 
dos alunos que visitavam a uni-
versidade, e alguns deles teriam 
manifestado que desistiriam de 
pleitear uma vaga na instituição.

Um professor acrescentou, 
em tom severo, que o Sintufrj 
distribuiu panfletos intitulados 
“Conhecendo as mazelas da 
UFRJ” na abertura do evento, 
mostrando “coisas negativas”. 
Outros disseram que a universi-
dade está partida e criticaram a 
suspensão de concursos, o cará-
ter de evasão da greve e o fecha-
mento de prédios.

Para um conselheiro, está 
havendo confusão entre o que é 
sindicato e o que é instituição. 
Até 2013, segundo ele, não havia 
nenhuma resolução no Consuni 
suspendendo o calendário acadê-
mico: “Meu direito de continuar 
trabalhando está comprometido 
por essa decisão”, afirmou.

“Há várias coisas exorbitan-
do nas decisões e atropelando a 
institucionalidade”, comentou 
outro conselheiro. 

O conselheiro Romildo Bon-
fim, diretor da Adufrj, afirmou 
que, embora alguns discordem 
das assembleias por não con-
siderá-las uma representação 
legítima da categoria, é nas 
assembleias onde se decide por 
greve ou não. E quis saber como 
se pode discutir representativida-
de se há conselheiros eleitos com 
dois votos.

Romildo disse ainda que não 
acha que greve seja algo bom, 
mas considerava inadmissível 
querer que as aulas voltem na 
situação em que se encontra a 
universidade, o que já era moti-
vo para a greve dos estudantes. 
Segundo o dirigente sindical, a 
greve da Adufrj é de ocupação: 
“O professor não vota a deflagra-
ção da greve para ficar à toa em 
casa ou para viajar. Não é este o 
nosso entendimento. Todo dia 

tem uma atividade de greve”.
Por fim, o diretor da Faculda-

de de Medicina pediu moderação 
e afirmou: “Não há mais disputa. 
Temos um reitor legitimamente 
eleito que está gerindo a universi-
dade e nossos órgãos colegiados”, 
acrescentando “que quem não 
concorda com o reitor que aguar-
de quatro anos para as próximas 
eleições, pois antes de tudo está a 
nossa universidade. Caso contrá-
rio, vai todo mundo para o bura-
co, como no abraço do afogado”.

Estamos 
em greve 
pela UFRJ

A greve dos técnicos-
administrativos em educa-
ção é de evasão dos locais 
de trabalho e de participa-
ção nas atividades organi-
zadas pelo CLG/Sintufrj. 
Ações de fechamento de 
prédios são necessárias 
para dar visibilidade ao 
movimento e repercutir 
em Brasília, pois o go-
verno precisa saber que 
estamos indignados com 
os cortes de verbas para a 
Educação e para as uni-
versidades federais, e que 
nossa luta não é apenas 
por salários. No evento 
Conhecendo a UFRJ – que, 
aliás, não deveria ter sido 
realizado nesse momen-
to, pois os três segmentos 
estão em greve –, o CLG/
Sintufrj expôs com muita 
seriedade a situação pre-
cária em que se encontra 
a instituição por falta de 
recursos, mas também 
reafirmou sua excelência 
e o trabalho excepcio-
nal dos seus profissionais 
para assegurar aos alunos 
a melhor formação acadê-
mica no país. 

Nossa luta tem que ser 
coesa e firme, e a vitória é 
do interesse de todos desta 
comunidade universitária, 
que realmente veste a ca-
misa da UFRJ. 

Opinião

Foto: Renan Silva

SESSÃO do dia 17 de agosto esclareceu dúvidas de professores



 

REG NA AN A

Assédio moral
A prioridade, segundo Regina, 

será o combate ao assédio. Até o 
fim do ano ela espera ter em mãos 
o projeto que está sendo concebido 
pela professora Marisa Palácios e 
pela técnica-administrativa Lucie-
ne Lacerda, estudiosas no assunto 
do Instituto de Estudos em Saúde 
Coletiva (Iesc), para apresentá-lo 
à comunidade universitária. Ela 
adianta que será criado um grupo 
multidisciplinar e realizadas cam-
panhas de esclarecimento para a 
comunidade universitária. 

Enquanto o projeto não fica 
pronto, a pró-reitora orienta os que 
se sentirem assediados a procurar a 
Coordenação de Políticas de Pessoal, 
onde funciona a Subcoordenação 
de Dimensionamento e Alocação, 
na sala 824 da Reitoria. Pois é 
lá que está instalada a comissão 
instituída pela PR-4 para receber e 
encaminhar os casos apresentados.

Perfil
Como trabalhadora da ins-

tituição, Regina Dantas teve a 
oportunidade de desenvolver, para-
lelamente, sua carreira acadêmica 
e profissional conquistando suas 
metas. Ela é mestre em Memória 
Social pela Unirio e doutora em 
História das Ciências e das Téc-
nicas e Epistemologia pela UFRJ, 
e multifuncional no dia a dia. 
Atua como historiadora do Museu 
Nacional desde 1994 e como pro-

Uma técnica-administrativa 
que se orgulha da categoria

A   nova titular da Pró-Reitoria de Pessoal, a técnica-administrativa 
Regina Maria Macedo Costa Dantas, 52 anos, ainda está se inteirando da 
estrutura e das demandas de sua pasta, e informa que a equipe fará uma 
grande imersão para avaliação, formulação/reformulação e desenvolvi-
mento de propostas. Ela também não esconde o entusiasmo pela nova 
função na universidade, e quer motivar a todos que com ela trabalham 
a promover as mudanças que considera necessárias na PR-4. Diretrizes 
estão sendo definidas: “Quero criar uma política de pessoal. Ver o que não 
andou, o que deve ser feito. Mudar a avaliação de desempenho. Merecemos 
mais porque trabalhamos muito. Para isso precisamos ouvir as unidades”. 

a oportunidade de conhecer o 
Museu Nacional, pelo qual se 
apaixonou e ficou até 2004. Lá 
desenvolveu várias tarefas e ajudou 
a organizar a estrutura cotidiana 
de trabalho, que não existia, e 
uma seção de memória e arquivo: 
“Quando entrei, era uma unidade 
em que todo mundo começava 
a trabalhar tarde, se ausentava 
demasiadamente no horário de 
almoço e saía cedo. Mas no meio 
desse grupo existia um outro muito 
apaixonado pelo museu, o que 
facilitou organizamos a estrutura 
para pôr o pessoal para trabalhar. 
Tínhamos de fortalecer o museu. 
Eu dizia que o Museu Nacional é 
nosso! Naquela época fazíamos o 
registro de história oral entrevis-
tando as pessoas. Então tínhamos 
muito trabalho”.

Em 1998, Regina foi indicada 
para a direção adjunta de Admi-
nistração do Museu, pois sempre 
estava envolvida com a gestão 
e a administração. Mas foi no 
Arquivo Histórico que conheceu 
os documentos de época e cons-
tatou a importância histórica da 
instituição. “A história do Museu 
Nacional é a história do Brasil. 
Fiquei encantadíssima com tudo 
o que vi e constatei que aquele 
era o meu lugar. Lá todo mundo 
faz tudo. O museu tem uma par-
ticularidade fantástica, que são as 
coleções, tem curadoria, taxider-
mista, coisas que não se ouve falar 

em outras unidades. Me apaixonei 
por isso tudo. Foi fantástico. Foi 
um bom momento”, relembra, 
emocionada. 

O trabalho na unidade ins-
pirou seu tema de mestrado: a 
história do Museu Nacional, com 
enfoque na edificação do palácio. 
“O levantamento que fiz era im-
portante para fazer a restauração 
do palácio. Como estava na dire-
ção, foi ótimo poder falar com o 
Iphan, porque vocês não imagi-
nam as limitações de um prédio 
histórico numa universidade com 
limitação de recursos”, contou. 

Fazendo o mestrado, Regina foi 
convidada para ser superintendente 
administrativa de Pós-Graduação 
em Pesquisa, a antiga SR-2, onde 
permaneceu de 2004 a 2010: “Que-
riam que eu ajudasse uma pró-
reitoria, e eu fui para a SR-2. O reitor 
já era o Aloísio Teixeira, e aí aceitei, 
mas não conhecia ninguém. Apesar 
disso, o pessoal foi encantador. Eu 
estudava depois do expediente. 
Comia os livros. Precisava passar, e 
passei. Minha dissertação era insti-
tucional, o Palácio Real Imperial. 
A instituição científica, o museu, 
ficou para o doutorado. E pensei: 
imagina doutorado! Não tenho 
tempo pra nada!”

Em 2008, o próprio reitor 
Aloísio Teixeira cobrou dela o 
doutorado. Ela se inscreveu e foi 
aprovada para o doutorado no 
HCTE da UFRJ. O curso ainda 

estava em formação, e ela ajudou 
na sua consolidação. Em 2010, 
saiu da SR-2 para trabalhar como 
técnica em assuntos educacionais 
no próprio curso em que hoje é 
vice-coordenadora: “É um curso 
interdisciplinar que este ano está 
fazendo 10 anos. É o único curso 
existente nas universidades fede-
rais que realmente consegue fazer 
a junção entre as técnico-ciências e 
as humanidades. A interdisciplina-
ridade está na sala de aula. Todos 
os alunos são de áreas diferentes. É 
uma satisfação imensa em mostrar 
que é possível misturar as áreas do 
conhecimento”.

Com um currículo acadêmico 
solidificado, Regina Dantas afirma 
que nunca quis ser professora, 
sempre preferiu trabalhar como 
técnica-administrativa: “Quando 
você passa para docente, tem um 
outro patamar, e eu quis continuar 
técnica-administrativa com todas 
essas conquistas”. 

O que significa para Regina 
ser pró-reitora de Pessoal? “Acei-
tei o convite pelo desafio e pela 
importância da pasta. É uma 
oportunidade ímpar voltar para 
a pasta que evoluiu muito; é o 
máximo para um cargo técnico-
administrativo. O que mais me en-
canta nesta gestão é a proposta de 
ocupar mais cargos com técnicos-
administrativos e de um governo 
compartilhado, interagindo com 
todas as pró-reitorias”.

fessora colaboradora do curso de 
graduação em Biblioteconomia e 
Gestão de Unidades de Informação 
desde 2007. Além disso, desde 
2012 compõe o corpo docente do 
Programa de Pós-Graduação em 
História das Ciências e das Técni-
cas e Epistemologia, onde hoje é a 
vice-coordenadora. E agora ocupa 
um dos cargos mais importantes 
na estrutura da universidade, que 
é a Pró-Reitoria de Pessoal.

Regina começou sua trajetória 
na UFRJ em 1985 como assistente 
em administração e trabalhou na 
Coppe até 1991. Na época já era 
graduada em História. Ele conta 
que teve a oportunidade de fazer 
o último concurso de ascensão 
funcional realizado no início da 
década de 1990,  e passou em 
primeiro lugar para o cargo de 
técnica em assuntos educacionais. 
Quando então saiu da Coppe e foi 
para a antiga Superintendência 
Geral de Pessoal (SR-4). “Fui 
premiada e pude escolher o local 
em que poderia trabalhar, desde 
que fosse na área de Pessoal. Como 
gostava de dar aulas, passar infor-
mações e motivar, escolhi o setor 
de Treinamento. Eu queria fazer 
treinamento com todo mundo. 
Comecei com um workshop com 
os motoristas. Foi fantástico”. Ela 
permaneceu na SR-4 até 1994.

A experiência em abertura de 
concurso público foi adquirida 
na SR-4, trabalho que lhe deu 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1131 – 24 a 30 de agosto de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

 

         



A PÁGINA

Cerca de 20 mil trabalhadores e estudantes 
tomaram as ruas do Centro do Rio de Janeiro em 
defesa da democracia, da ampliação de direitos 
e contra o ajuste fiscal. A atividade, organizada 
pelas centrais sindicais, partidos políticos de es-
querda e movimentos sociais, começou por volta 
das 14h, com diversas intervenções culturais e se 
concentrou para o ato político a partir das 16h 
em frente à Igreja da Candelária. 

Às 17h, os manifestantes já ocupavam a totali-
dade da praça e saíram em passeata pela Avenida 
Rio Branco, em trajeto histórico dos movimentos 
sociais cariocas, entoando palavras de ordem 
contra o presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, contra a redução da maioridade 
penal e contra o ajuste fiscal. A manifestação 
também tinha bandeiras pró-democracia, de-
nunciando a ofensiva golpista promovida por 
diversos setores da direita conservadora.

“Nós somos trabalhadores do serviço público 
em greve há mais de 80 dias e dentro do nosso 
movimento está a luta contra o ajuste fiscal. 
Somos contra o ajuste do governo, mas enquanto 
entidade sindical, vamos fazer a luta pela de-
mocracia. Não vamos aceitar nenhum golpe da 
direita contra a democracia. Com a mesma força, 
não vamos aceitar um golpe como o ajuste fiscal. 
A luta continua e até a vitória, companheiros!”, 
falou o coordenador-geral do Sintufrj durante o 
ato na Candelária. 

Ronaldo Leite, presidente da CTB-RJ, afirmou:  
“Hoje, a juventude, os trabalhadores e o povo do 
Rio de Janeiro estão nas ruas consolidando um 
ato nacional em defesa da liberdade democrática, 
contra o golpe e exigindo que os ricos paguem 
a crise. Esse ato está mostrando que para com-
bater a ofensiva conservadora é necessária uma 
mobilização dos trabalhadores e é por isso que 
as centrais sindicais estão tomando as ruas do 
Rio de Janeiro”.

A palavra de ordem “Não vai ter golpe!” e 
as reivindicações das diversas categorias repre-
sentadas deram o tom à manifestação durante 
a caminhada pela Avenida Rio Branco de cerca 
de 1 km até a Cinelândia com uma ocupação 
cultural que encerrou o ato. 

Responsável pelo avanço de uma agenda re-
trógrada no parlamento, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, também foi um 
dos mais lembrados e mereceu cartazes e palavras 
de ordem. O movimento negro e a juventude, 
com presença destacada no ato, denunciaram o 
avanço da criminalização dos jovens negros com 
a redução da maioridade penal para 16 anos, um 
dos projetos bancados por Cunha e aprovado pela 
segunda vez na Câmara nesta semana.

Os manifestantes também levaram suas rei-
vindicações. Moradia popular, descriminalização 
das drogas, cidadania LGBT, garantia e ampliação 
dos empregos e dos direitos trabalhistas, não à 
privatização da Petrobrás e do petróleo brasileiro. 
O ajuste fiscal do governo e a Agenda Brasil do 
presidente do Senado, Renan Calheiros, também 
foram lembrados. Para os manifestantes, quem 
tem que pagar pela crise são os ricos, com a taxa-
ção das grandes fortunas, e não os trabalhadores.

A manifestação no Centro do Rio foi um 
contraponto à realizada no domingo (16) na 
praia de Copacabana e não apenas pelo conte-
údo (democracia x golpe), mas também pela 
forma (amor x ódio). Diante das críticas de um 
pequeno grupo, o dirigente da CUT-RJ e um 
dos organizadores do ato, Marcelo Rodrigues, 
defendeu a liberdade de expressão. “Nós lutamos 
pelo direito de protestar. Protestem à vontade,                                                                                          
pois nós queremos o debate de ideias. O amor 
vai vencer o ódio”.

Em São Paulo, a manifestação reuniu cem 
mil pessoas. Os atos com milhares de pessoas se 
repetiram nas capitais e principais cidades do país. 

Rio diz não ao golpe da direita 
e protesta contra o ajuste fiscal  


