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O Brasil vai 
parar no dia 
28 de abril! 

Contra as reformas da Previdência 
e trabalhista, e a terceirização. 
É greve geral convocada pelas 
centrais sindicais.

Fora, Temer! Fora, Pezão! 

Trinta e um de março, aniversário do golpe de 1964, foi 
mais um Dia Nacional de Mobilização contra as reformas 
previdenciária e trabalhista do governo ilegítimo de Michel 
Temer. As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo organi-
zaram vários protestos pelo país, numa vigorosa preparação 
para a greve geral. 

As centrais sindicais anunciaram a greve para o dia 28 de 
abril. A pressão tem que ser total, pois sindicalistas e ativistas 
avaliam que o impacto das manifestações de rua tem coloca-
do sob pressão os parlamentares. No dia 28 de março, os go-
vernistas sofreram derrota no Congresso ao não conseguirem 
os 308 votos necessários para aprovar a proposta de emenda 
constitucional que liberaria a cobrança de mensalidades na 
pós-graduação e para outros cursos do ensino universitário.

No Rio de Janeiro, que teve a Frente de Esquerda Socialista 
também como organizadora do protesto, a concentração foi 
no fi m da tarde na igreja da Candelária, no Centro. Milhares 
de pessoas ocuparam novamente a Candelária, muitos jovens 
com baterias e muita disposição, e depois saíram em passeata 
pela Avenida Rio Branco. As palavras de ordem foram Fora, 
Temer! Fora, Pezão! Greve Geral já!

As bandeiras do Sintufrj no ato sinalizaram que a categoria 
está nas ruas em defesa de direitos e pela democracia. 60 mil pessoas ocuparam as ruas do Rio no Dia Nacional de Mobilização
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DOIS PONTOS

A partir de abril os planos Sinaf e Cedom 
serão reajustados. Reajuste do Sinaf: 5,38%; 
reajuste do Cedom: 5%.   

Agenda de lutas da categoria

• Reformas da Previdência e trabalhista, e dívida pública 
Palestra sobre os temas na sexta-feira, dia 7, às 10h, no bloco L do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), com Maria Lúcia Fattorelli.

• Atenção: assembleia geral estatutária!
Na terça-feira, dia 11, o Sintufrj realiza assembleia geral estatu-
tária, às 10h, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda 
e última, valendo qualquer quórum. Local: Auditório do Centro 
de Tecnologia (CT). 
Pauta: Informes das ações judiciais, avaliação de conjuntura 
e construção da greve geral do dia 28 de abril, aprovação do 
calendário eleitoral para a gestão 2017-2020 e prorrogação do 
mandato da atual direção.

• Reunião dos aposentados e pensionistas do Sintufrj
Na terça-feira, dia 25 de abril, às 11h, em primeira convocação, e às 11h30, em segunda convocação, 
com qualquer quórum. Local: Auditório Bezão, no bloco B do Centro de Ciências da Saúde (CCS). 
Pauta: Informes sobre as ações judiciais, informes dos ataques do TCU à homologação das aposenta-
dorias, avaliação de conjuntura e as reformas da Previdência e trabalhista, encaminhamentos para a 
greve geral do dia 28 de abril e eleição dos delegados sindicais de base dos aposentados.

• Eleição de delegados sindicais de base
Durante todo o mês de abril, serão realizadas reuniões e eleição nas unidades que tiverem candidatos. 
No encarte especial sobre a eleição que vem junto com esta edição do Jornal do Sintufrj, estamos publi-
cando o nome das  unidades onde há candidatos a delegado sindical de base. Já a lista com os nomes 
dos candidatos será divulgada no site do Sintufrj. 

• Instalação do Conselho de Delegados Sindicais 
Ocorrerá na primeira semana de maio, como parte da agenda de lutas pelo Dia do Trabalhador.  

Distribuição de cartilhas 
com a Lei Maria da Penha 
e camisinhas foi apenas o 

recheio dos vários debates reali-
zados na “Semana da Mulher do 
Fundão”, evento organizado pelos 
coletivos feministas que atuam 
na UFRJ, como o Olga Benário e 
Consciência Feminina. 

“Temos vivido um momento 
de levante histórico das mulheres 
em nosso país. Nós, mulheres da 
UFRJ, já mostramos que consegui-
mos nos organizar em defesa das 
nossas pautas e dos nossos direi-
tos. Acreditamos que precisamos 
continuar nos organizando para 
manter sempre ativa essa nossa 
força. O que acham de fazermos 
uma semana de mulheres do Fun-
dão ainda esse mês?”, propunha o 
perfil no Facebook de organização 
do evento.

Iniciativa bem-sucedida
Os estudantes atentos à reali-

dade do país abraçaram a proposta 
e organizaram uma semana de 
atividades diversificadas. Os gru-
pos se dividiram para mobilizar 
o campus, passando em salas de 
aula e convocando as entidades 
estudantis e os sindicatos dos tra-
balhadores na UFRJ para apoiar e 
participar da iniciativa.

Na abertura, segunda-feira, dia 
27 de março, às 12h, uma “roda 
de meninas” ocupou o corredor do 
Instituto de Geociências. Estudan-
tes de diversos cursos e integrantes 
de centros acadêmicos (CA) deba-
teram, com apoio da chapa recém-
-eleita para o Centro Acadêmico 
de Enfermagem, questões sobre a 
saúde da mulher.

A socialização de informações 
e conhecimentos sobre o universo 
feminino foi a tônica da roda, as-
sim como de toda a programação 

Coletivos feministas mobilizam o Fundão  
GÊNERO 

da semana dedicada às mulheres 
do Fundão. Brígida Rodrigues, do 
CA de Enfermagem, por exemplo, 
fez uma competente explanação 
sobre métodos contraceptivos, 
esclarecendo dúvidas das colegas 
universitárias sobre o assunto. 

No dia 28, o cinedebate exibiu 
o filme “Quem matou Eloá”, na 
Faculdade de Letras, seguido da 
Oficina de Defesa Pessoal, no 
Centro de Tecnologia (CT). Já no 
dia 29, foi organizado um almoço 

coletivo, também na Faculdade de 
Letras, e o tema em debate era a 
precarização do trabalho. 

A parte da tarde foi reservada 
para o espaço de acolhimento so-
bre assédio na universidade, no CT. 

Sintufrj presente
Na quinta-feira, dia 30, estava 

previsto um debate sobre mulheres 
negras e a universidade, às 12h, na 
Reitoria, e, às 17h, uma roda de 
conversa sobre mulher e trabalho, 

no Teatro de Arena, do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS).

A mesa pretendia pôr em dis-
cussão questões como a proposta 
de reforma da Previdência e suas 
consequências para a mulher 
trabalhadora, caso o Congresso 
Nacional aprove a proposta en-
viada pelo governo ilegítimo de 
Michel Temer. As coordenadoras 
do Sintufrj Marly Rodrigues e Ana 
Célia representariam a entidade 
no debate. 

Na sexta, dia 31, o evento 
seria encerrado com debate sobre 
conjuntura e mobilização, às 
12h, seguido da festa “Respeita 
as Minas”, no Espaço Cultural 
do Sintufrj.

A intenção dos coletivos fe-
ministas é realizar outras edições 
“Semana da Mulher do Fundão” 
no mês de março que é dedicado 
às mulheres que lutam, disse 
Paula Guedes, do Coletivo Olga 
Benário. 

As datas dos plantões no Polo Universitário são 
as seguintes: 18/4/2017, 16/5/2017 e 21/6/2017, 
e no Nupem: 19/4/2017, 17/5/2017 e 22/6/2017. 

Os plantões serão realizados no Nupem, das 9h às 
11h, e no Polo Universitário, das 13h às 16h. Já a sala 
para atendimento, será informado posteriormente 
em virtude da possibilidade de variação do local.

No momento do agendamento, os sindicaliza-
dos deverão informar o nome completo, número 
do Siape, telefone para contato e e-mail. Na 
ocasião do comparecimento para o atendimento 
agendado, o servidor deverá estar munido de RG, 
CPF e contracheque atualizado.

Qualquer dúvida ou informações adicionais, 
entrar em contato com o Departamento de Gestão 
de Processos pelos telefones (21) 3194-7133 e (21) 
3194-7144 ou pelo e-mail civel@sintufrj.org.br.

Os atendimentos ocorrerão mediante agenda-
mento prévio, que poderá ser feito até a véspera de 
cada plantão pelos telefones (21) 3194-7133 e (21) 
3194-7144, ou pelo e-mail civel@sintufrj.org.br.

Plantão jurídico no 
campus UFRJ-Macaé

Reajustes dos Planos 
Sinaf e Cedom
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DIA NACIONAL DE LUTA

Dezenas de trabalhadores 
técnico-administrativos 
em educação da UFRJ par-

ticiparam das atividades organi-
zadas pelo Sintufrj na terça-feira, 
28, Dia Nacional de Luta contra 
as reformas da Previdência e 
trabalhista, em defesa dos serviços 
público e pelo retorno imediato dos 
28,86% aos contracheques. 

Os trabalhadores se concentra-
ram cedo na sede do Sintufrj, de 
onde saíram em carreata, fazendo 
buzinaço pelas principais vias da 
Cidade Universitária em direção 
à Reitoria. Durante o trajeto, os 
manifestantes foram aplaudidos, 
e também hostilizados por moto-
ristas irritados com o engarrafa-
mento no trânsito.  

Fora, Temer!
“Hoje é dia de luta rumo à 

construção da greve geral no dia 28 
de abril, quando os trabalhadores 
darão um basta aos ataques e à 
retirada de direitos. Não à refor-
ma da Previdência e trabalhista! 
Fora, Temer! Hoje estamos na rua 
também pela volta dos 28%!”, 
explicavam os dirigentes sindicais 
no carro de som. 

A carreata foi até a Ponte do 
Saber e terminou na Reitoria. 
Com bandeiras que representa-
vam os grupos de trabalhos (GTs) 
organizados no Sindicato, como 
LGBT, Mulheres e Aposentados, os 
manifestantes se concentraram 
nos pilotis da Reitoria para con-
vocar os trabalhadores do prédio 
a aderir ao protesto. 

 
Volta 28,86%!
Em passeata e com uma co-

missão de frente formada por um 
grupo de técnicos-administrativos 
vestindo coletes preto e formando 
a frase “Volta 28%!”, os manifes-
tantes seguiram fazendo bastante 
barulho com apitos e repetindo 
palavras de ordem até o salão de 
recepção no segundo andar do 
prédio da Reitoria, onde fica o 
Gabinete do reitor. 

Os manifestantes foram rece-
bidos pelo pró-reitor de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, e pelo pró-
-reitor de Patrimônio e Finanças, 
Roberto Gambine.

Apoio e cobranças 
“Conforme deliberação da nos-

sa assembleia, estamos realizando 
este ato de apoio ao Conselho Uni-
versitário que aprovou resolução 
que respalda as ações da Reitoria 
pela retomada da rubrica”, disse 
o coordenador-geral Francisco de 
Assis aos pró-reitores. E acrescen-

Trabalhadores no Fundão exigem a volta dos 28,86% 
Carreata pelas ruas do campus e ato na Reitoria também marcaram o Dia Nacional de 
Luta contra as propostas das reformas da Previdência e trabalhista do governo ilegítimo

tou que a proposta era também 
cobrar uma posição da Reitoria 
em relação à não homologação, 
pelo Tribunal de Contas da União, 
dos pedidos de aposentadoria en-
caminhados pela UFRJ. 

Agnaldo Fernandes expôs as ini-
ciativas que vem adotando pela volta 
da rubrica. Disse que “está buscando 
conversa direta com o Ministério do 
Planejamento, sem, no entanto, 
conseguir qualquer brecha” e que 
todo mês a Pró-Reitoria de Pessoal 
implanta os 28,86% na folha, mas a 
rubrica é retirada pelo Ministério do 
Planejamento. 

“Na última folha conseguimos 
implantar no sistema. Duas horas 
depois, mais uma vez, o ministério 
retirou a rubrica da folha. Mas esse 
procedimento vamos adotar todo 
mês”, disse Agnaldo.

Cobrado sobre uma posição pú-
blica do reitor a respeito da retirada 
desse direito dos contracheques da 
categoria, ele respondeu que a Rei-
toria divulgou no site da universidade 
sua posição, que o reitor considerava 
a atitude do Ministério do Planeja-
mento arbitrária e uma intervenção. 

Comissão – Por fim, Agnaldo 
lembrou que o Conselho Universitá-
rio aprovou a constituição de uma 
comissão para discutir propostas 
contra a retirada de direitos, e que 
a primeira reunião seria no dia 
seguinte, 29 de março, às 9h, na 
Reitoria. Participam da comissão, 
presidida pelo pró-reitor de Pessoal, 
membros técnico-administrativos e 
docentes do Conselho Universitário e 

Sobre as aposentadorias não 
homologadas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), que 
questiona alguns percentuais 
de ações judiciais, o pró-reitor 
de Pessoal, Agnaldo Fernandes, 
reiterou as explicações dadas na 
assembleia da categoria. 

De acordo com Agnaldo, 

representantes do Sintufrj,  da  Adufrj, 
e das forças políticas que atuam no 
movimento sindical na universidade.

Posição da Reitoria
A categoria cobrou dos pró-

-reitores outras ações para garantir 
a volta dos 28,86% – como a or-
ganização de uma comitiva para 
ir ao Ministério do Planejamento, 
formada por autoridades da comu-

nidade universitária, membros do 
Conselho Universitário, dirigentes 
do Sintufrj e pela assessoria Jurí-
dica da entidade –, assim como o 
posicionamento público do reitor 
a respeito deste desrespeito à auto-
nomia universitária.

 “Nós estamos muito interes-
sados que isso seja revertido. Toda 
e qualquer manifestação será 
bem-vinda e acolhida”, disse ele.

Aposentadorias questionadas pelo TCU
o processo de aposentadoria é 
concluído normalmente na UFRJ, 
inclusive com a publicação do ato 
no Diário Oficial e a entrega ao 
servidor de documento formal sobre 
sua aposentadoria.

Mas em alguns casos o TCU 
(que tem atribuição de homologar 
o ato administrativo da aposentado-

ria) questiona o ato e não o homo-
loga, alegando que o processo tem 
que ser revisto pela administração 
da universidade. Nestes casos, o 
servidor é notificado e é aberto um 
período para o direito ao contradi-
tório, ou o processo de defesa. 

A orientação geral é que os 
servidores nesta situação procurem 

suas entidades representativas 
(Sintufrj ou Adufrj) para que elas 
preparem suas defesas.  

O Sintufrj criou, inclusive, 
um setor especial no Departa-
mento Jurídico para dar trata-
mento a esta demanda e apoiar 
o servidor com o seu processo 
de defesa.

Fotos: Renan Silva

MANIFESTANTES fazem performance pelos 28,86% na Reitoria  

CARREATA sai do Sintufrj em direção à Reitoria, onde se reúne com pró-reitores
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PROPOSIÇÃO DA CATEGORIA

Comissão reforça a luta pelos 28,86%
A comissão, constituída por 

proposição da bancada técnico-ad-
ministrativa na sessão do Conselho 
Universitário (Consuni) do dia 23 de 
março, com o propósito de discutir 
ações que façam frente aos ataques 
a direitos conquistados, como os 
28,86%, se reuniu na quarta-feira, 
dia 29, e definiu encaminhamentos 
para sua consolidação. 

A rubrica dos 28,86% – um di-
reito conquistado na Justiça por meio 
de ação transitada em julgado – foi 
retirada dos contracheques arbitra-
riamente pelo Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão 
e representa de 10% a 15% dos salá-
rios de cerca de 10 mil trabalhadores 
técnico-administrativos e docentes, 
ativos e aposentados.  

Composição
A reunião foi realizada no gabi-

nete da Pró-Reitoria de Pessoal com 

o propósito de organizar a constitui-
ção da comissão, ações e calendá-
rio. Estavam presentes o pró-reitor 
de Pessoal, Agnaldo Fernandes, o 
coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis e dois representantes 
da bancada técnico-administrativa 
no Conselho Universitário, Esteban 
Crescente e Huascar da Costa. 

A princípio ficou acertado que 
participarão da comissão 11 pessoas: 
o pró-reitor de Pessoal, que irá pre-
sidir a comissão; três representantes 
da bancada técnico-administrativa 
(Esteban, Huascar e Luiz Pustiglio-
ne); dois conselheiros docentes, Flá-
vio Martins, presidente da Comissão 
de Legislação e Normas do Conselho 
Universitário, e Claudia Morgado, 
representante dos professores asso-
ciados do Centro de Tecnologia; um 
representante de cada uma das três 
forças que atuam no movimento 
sindical na UFRJ; um representante 

do Sintufrj e um da Adufrj.

Atuação
O grupo identificou três frentes 

de trabalho possíveis para recuperar 
os 28,86%: administrativa, a cargo da 

Reitoria; jurídica, de responsabilida-
de da assessoria jurídica do Sintufrj; 
e política, como continuar tentando 
agendar reunião com o Ministério 
do Planejamento. Um dos caminhos 
que a comissão pretende seguir para 

chegar ao Planejamento é através da 
bancada de parlamentares do Rio de 
janeiro. 

A comissão se reunirá novamen-
te na terça-feira, dia 4, às 13h30, na 
Reitoria. 

Terceirizados da Escola de Educação Infantil 
e da Faculdade de Letras estão em greve

Na Escola de Educação Infan-
til da UFRJ (EEI), oito trabalha-
dores da firma General Contractor 
estão há dois meses sem salários, 
auxílio-transporte e auxílio-
-alimentação. Até segunda-feira, 
27 de março, eles não faltaram 
ao trabalho porque os servidores 
faziam vaquinha para o dinheiro 
da passagem. Mas nesse dia resol-
veram dar um basta na humilha-
ção e na exploração e decidiram 
que não voltariam a trabalhar 
enquanto não recebessem os 
salários atrasados. Noventa crian-
ças atendidas na unidade estão 
pagando pela irresponsabilidade 
da terceirizada.  

Na sexta-feira, 11 de março, os 
terceirizados se reuniram com a re-
presentante da Associação dos Tra-
balhadores Tercerizados da UFRJ 
(Attufrj), Waldineia Nascimento, 
e o representante do escritório 
que assessora a entidade (Petra e 
Weid, Advogados Associados), Gil 
Von de Weid; a coordenadora de 
Políticas Sociais do Sintufrj, Marli 
Rodrigues;  dois representantes da 
Associação de Pais da escola, Karla 
Mero e Marcelo Vilela, e a coorde-
nadora de Ensino da EEI, Carla 
Vidal, na unidade acadêmica.

Todos são penalizados
Edivaldo da Silva Botelho, 59 

anos, trabalha como terceirizado 

na escola há 12 anos, e há um 
ano e cinco meses para a General 
Contractor, e não entende por que 
não recebe salário há dois meses.  
“Estamos no sufoco", afirma. 

“Acho que é falta de respeito”, 
disse Diogo Nascimento, 32 anos, 
há um ano e 5 meses na escola e 
também sem salário há dois me-
ses. Casado e com quatro filhos, 
morador da Maré, ele e a família 
estão passando dificuldades. 
“Uma hora não vai dar mais”, 
desabafa.

“Voltamos à política escravo-
crata. É de indignar”, disse Karla, 
da Associação de Pais. Mãe de dois 
alunos da escola, Dandara de 6 
anos e Joaquim de 3, ela disse que 
os pais estão aflitos porque preci-
sam deixar seus filhos na escola 
para poder trabalhar.  

Pai de um filho de cinco anos, 
Marcelo disse que a angústia dos 
pais é grande. Alguns já encerra-
ram a matrícula, embora Karla 
alerte para o prejuízo que é abrir 
mão de uma vaga concorrida: 
“Estamos tentando mostrar para 
as pessoas que a luta é de todos”. 

A coordenadora de Ensino 
Carla Vidal ressaltou a importância 
dos terceirizados para os alunos da 
escola, que têm entre quatro meses 
e cinco anos, “que trocam fraldas, 
tomam banho e se alimentam 
na unidade”. “Não tem como 

atender as crianças se não tiver 
limpeza. Quando a universidade 
terceiriza a limpeza ou mesmo 
a cozinha, dizendo que não são 
atividades-fim, isso tem impacto 
direto na atividade”, disse ela. A 
EEI é campo de estágio para 40 
estudantes de graduação de vários 
cursos da UFRJ. 

A escola emitiu uma carta 
pública de repúdio e de alerta, na 
qual pontua os impactos das tercei-
rizações na universidade, em conse-
quência da restrição orçamentária, 
e em todo o serviço público.  

Reitoria vai pagar  
Waldineia, da Attufrj, infor-

mou que a Reitoria cancelou o 
contrato com a General Contractor 
e vai contratar outra empresa em 
caráter emergencial por seis me-
ses. Disse que há o compromisso 
da Reitoria – que conseguiu o 
bloqueio do pagamento deste 
mês à empresa – em pagar aos 
trabalhadores através de ordem 
de pagamento.  Mas para isso seria 
necessário o envio das informações 
da folha pela empresa, que tem até 
o dia 4 de abril para fazê-lo.

A coordenadora do Sintufrj 
Marly Rodrigues avalia que é 
preciso que a Reitoria dê garantias 
de que a empresa contratada emer-
gencialmente absorva o pessoal 
que já atua nas unidades. “E que 

isso que está ocorrendo na escola 
e na Letras não se dissemine por 
toda a universidade. Temos que 
lutar muito para não perdermos 
direitos”, alertou.

A firma emitiu comunicado 
informando que a UFRJ não vem 
cumprindo obrigações contratuais 
de pagamento, e está com a fatura 
de janeiro atrasada.  

Próximos passos
Os trabalhadores das duas 

unidades acadêmicas prometem 
permanecer parados até que os 
salários estejam na conta. No dia 
5, às 16h, fazem assembleia na Fa-
culdade de Letras. E, se os salários 
não forem pagos até esta data, irão 
em caravana (com ônibus cedidos 
pelo Sintufrj e Adufrj) até a sede 
da empresa. 

Passeata 
Os cerca de 30 terceirizados 

da General Contractor na Facul-
dade de Letras estão há três meses 
sem salário e com os valores dos 
benefícios reduzidos. Eles estão 
parados desde o dia 20 de março. 
Na quarta-feira, 29, realizaram 
assembleia reunindo mais de 40 
pessoas, inclusive os representantes 
da Attufrj, Sintufrj e Adufrj.

Durante a assembleia foram 
informados a respeito dos encami-
nhamentos adotados pela Reitoria 
até aquela data, e aprovaram um 
calendário de mobilizações: ato 
no Conselho Universitário, ida à 
empresa para cobrar a documen-
tação e nova assembleia no dia 5 de 
abril. Eles fecharam a assembleia 
com uma passeata pelos corredores 
da unidade.

REUNIÃO dos terceirizados na escola

FRANCISCO de Assis, Huascar da Costa, Esteban Crescente e Agnaldo Fernandes

Fotos: Renan Silva
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OLHO VIVO!

No dia 14 de março, a 
Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas do 

Ministério da Educação (CGGP/
MEC) enviou ofício circular 
(01/2017) aos dirigentes das 
instituições federais de ensino 
tornando sem efeito outro ofí-
cio, o de número 015, de 28 de 
novembro de 2005, que se refere 
ao Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE).

O ofício de 2005 contém a 
descrição dos cargos técnico-
-administrativos em educação 
que foram autorizados pelo 
Ministério do Planejamento para 
concurso público, enquanto o 
recente ofício circular do MEC 
orientava os dirigentes das 
instituições a retornarem às 
descrições dos cargos do Plano 
Único de Classificação e Retri-
buição de Cargos e Empregos 
(PUCRCE), regulamentado pela 
Lei nº 7.596, de 1987.

Fasubra e Sinasefe 
cobram esclarecimento
Na sexta-feira, dia 28, a Fa-

subra e o Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológi-
ca (Sinasefe) se reuniram com 
o coordenador-geral da CGGP, 
da Secretaria Executiva do Mi-
nistério da Educação, Laércio 
de Souza.

O representante do MEC 

Ofício do MEC deixa a categoria em alerta

explicou que há dois anos, por 
orientação do Ministério do 
Planejamento, a CGGP não leva 
mais em consideração o ofício 
015/2005. O controle interno 
questionou por que estava vi-
gente, se não era mais utilizado. 
Assim, a CGGP emitiu o Ofício 
01/2017 para “dar legalidade” 
à situação.

Segundo ele, o ofício de 2005 
não tem efeito regulamentar, sen-
do necessária a construção de um 
regulamento para o PCCTAE pelos 
órgãos competentes (Ministério 
do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão e MEC). 

“No momento  em que 
você tira a vigência do Ofício 
015/2005, o que resta para as 
orientações de cargos do PCCTAE 
(o plano novo) é o PUCRCE (o 
antigo), e é a ele que a gente tem 
que se reportar”, complementou 
o coordenador. 

Intenção é regular 
“O ofício não tem intenção 

de prejudicar ninguém, tem 
intenção de dar regularidade. 
Na minha opinião, causando um 
pouco de desconforto nas áreas 
técnicas e pode ser que elas se 
mexam mais rapidamente para 
organizar a regulamentação”, 
acrescentou ainda o coordena-
dor-geral da CGGP. 

Ele orientou que as entidades 
devem pressionar os responsá-
veis pela regulamentação (as 

secretarias de Ensino Superior e 
Educação Profissional e Tecnoló-
gica do MEC e o Planejamento) 
para que a regulamentação seja 
providenciada o mais rápido 
possível.

 
Como fica a carreira?
As entidades quiseram saber 

como ficam as informações 
que não constam no PUCRCE e 
também como será a realização 
de concursos para cargos com 
descrição desatualizada no 
decreto de 1987, ou mesmo que 
não existiam àquela época.  O 
coordenador disse que as ins-
tituições terão que consultar a 
CGGP ou o MEC.

Os representantes da Fasubra 
disseram ao representante do 
MEC que a entidade se encontra 
em estado de greve e que, caso 
o ministério promova qualquer 
alteração no PCCTAE que pre-
judique direitos adquiridos, só 
restará o caminho de iniciar forte 
movimento de greve em todo o 
país em defesa da Carreira.

MEC não dá garantias 
e Fasubra faz um alerta
De acordo com a Fasubra, 

não houve garantia formal por 
parte do MEC de que não será 
alterada a estrutura da Carreira 
e o cotidiano dos trabalhadores. 
“É necessário que todas as traba-
lhadoras e todos os trabalhadores 
técnico-administrativos em 

educação, neste momento de 
estado de greve em que se en-
contra a Federação, fortaleçam 
as mobilizações em cada local de 
trabalho, não somente em defe-
sa da Previdência e de direitos 
trabalhistas, mas também em 
defesa da nossa Carreira”, alerta 
a direção da Fasubra em nota. 

Posição da PR-4 
O pró-reitor de Pessoal da 

UFRJ (PR-4), Agnaldo Fernandes, 
comentou os efeitos do Ofício 
01/2017 da Coordenação de Gestão 
de Pessoas do MEC: “Não temos 
uma avaliação de que esse ofício 
tenha implicações diretas com o 
funcionamento da universidade, 
até porque revoga um ofício de 
2005, no qual o governo afirmava 
que não tinha a descrição total dos 
cargos do PCCTAE. Faz, a nosso ver, 
um encaminhamento descabido e 
orienta as unidades a considerarem 
a descrição de cargos que há no 
PUCRCE, que tem 30 anos de idade, 
completamente anacrônico”. 

Histórico
Fátima dos Reis, dirigente da 

Fasubra e coordenadora-geral do 
Sindicato dos Técnicos-Admi-
nistrativos da Ifes de Goiás, fez 
um histórico da Carreira, cujo 
vídeo foi divulgado nas bases 
da entidade. Ela diz que, anexo 
ao plano de 1987 (o PUCRCE), 
há o decreto que traz descrição 
dos 364 cargos à época. E apesar 

de diversas funções terem ficado 
obsoletas, inclusive algumas até 
desapareceram com as mudan-
ças no mundo do trabalho, e 
outras tiveram suas atribuições 
revistas, o decreto de 1987 nunca 
foi atualizado.

E quando conquistou o PCC-
TAE, em 2005, a categoria não 
conseguiu a atualização das atri-
buições. (Houve apenas o ofício de 
2005 com a descrição dos cargos 
autorizada pelo Planejamento). 
Na época, a Fasubra propôs um 
modelo que aglutinava cargos (por 
exemplo, de assistentes e auxiliares 
de administração) e criava outros. 
Mas o governo não concordou. A 
negociação foi denominada de 
Racionalização de Cargos, desde 
então sem resultados. 

Com o impeachment da presi-
denta Dilma Rousseff, as pessoas 
que estavam negociando com a 
Fasubra mudaram. Entrou nova 
equipe, que agora revogou o ofício 
de 2005, sustentando que a atua-
lização não pode ser desta forma, 
mas via projeto de lei ou decreto.

“Agora, o governo revoga o 
ofício circular (de 2005) e volta 
a descrição a 1987 – aquilo que 
existia há 30 anos, ocasião em 
que havia cargos de datilógrafo, 
alfaiate, diversos outros que não 
existem mais”, afirma Fátima, 
explicando que tanto a Fasu-
bra quanto os sindicatos estão 
fazendo a discussão sobre as 
implicações da medida.

DIRIGENTES da Fasubra reunidos com o coordenador-geral de Pessoas das instituições federais de ensino, do MEC

Foto: Fasubra
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ESPAÇO SAÚDE SINTUFRJ

Mais de uma década promovendo  
o bem-estar dos sindicalizados
Tudo começou 
com a tenacidade 
da professora de 
educação física 
Carla Nascimento 
em levar saúde aos 
sindicalizados do 
Sintufrj. Até que, 
em 2006, o ponto 
de partida para o 
projeto sonhado 
nasceu em uma 
pequena sala com 
alguns aparelhos 
e 10 alunos. A 
proposta de investir 
na qualidade de 
vida do trabalhador 
foi evoluindo e 
se consolidou. 
Em fevereiro de 
2017, já em local 
defi nitivo, o Espaço 
Saúde do Sintufrj 
contabilizou 451 
pessoas realizando 
atividades físicas 
e 386 usufruindo 
das terapias 
alternativas, sendo 
assistidas por nove 
profi ssionais, todos 
com especialização 
nas suas áreas.

“Fomos crescendo, tanto na 
estrutura quanto no conhecimento 
em relação à promoção da saúde. 
Evoluímos bastante! Ao longo des-
ses anos, fomos mostrando para as 
pessoas que sindicato não é só para 
questões judiciais e políticas, tam-
bém pensa na promoção da saúde 
e da qualidade de vida de seus sindi-
calizados. Hoje tenho muito orgulho 
do que fi zemos. Estou aqui há 22 
anos, e fi co muito feliz com nosso 
trabalho e dedicação. Conseguimos 
ser referência em saúde do trabalha-
dor na área sindical!”, comemora 
Carla Nascimento, que coordena 
tecnicamente o Espaço Saúde.

Em termos políticos, o grande incentivador do in-
vestimento na qualidade de vida do trabalhador é o co-
ordenador de Esporte e Lazer do Sintufrj Jorge Pierre da 
Rosa. Coordenador da pasta há três gestões, o dirigente 
convenceu a então direção em 2006 a iniciar o projeto 
para incentivar a prática de atividade física.  

“Não foi fácil, só se pensava em política. Não é 
como hoje, que existe toda uma política instituciona-
lizada para a saúde do trabalhador voltada para sua 
qualidade de vida. Tivemos até que colher assinaturas. 
Foi com muita luta que conquistamos nosso espaço, 
e hoje somos referência nacional em saúde do traba-
lhador no sindicalismo. Agora é continuar evoluindo”, 
afi rma Jorge Pierre.

Fotos: Renan Silva
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ESPAÇO SAÚDE SINTUFRJ

Atividades oferecidas e projetos em parceria
O Espaço Saúde 
funciona das 6h30 
às 19h, na sede do 
Sintufrj, na Cidade 
Universitária, 
com musculação, 
ginástica localizada, 
circuito funcional, 
zumba e terapias 
alternativas, que 
são realizadas 
também na Praia 
Vermelha e no 
Museu Nacional. 
As terapias 
oferecidas são: 
massagem relaxante 
com pedras quentes; 
bambuterapia; 
terapia do gancho; 
auriculoterapia; 
refl exologia podal; 
RPG; pilates 
terapêutico e 
drenagem linfática. 
Para as atividades 
físicas, é preciso 
atestado médico, 
e para algumas 
terapias, o 
encaminhamento do 
médico. 

Os projetos e parcerias hoje 
existentes são refl exo do trabalho 
competente da equipe. O mais an-
tigo é o Saúde na Medida Certa, 
criado para provocar mudanças 
nos hábitos alimentares e incenti-
var a prática regular de exercícios 
físicos, com o objetivo de promo-
ver melhorias na qualidade de 
vida de técnicos-administrativos e 
docentes da UFRJ. Mais de 100 pes-
soas já passaram pelo projeto, que 
está na sua quinta edição e é uma 
parceria do Espaço Saúde Sintu-
frj com a Pró-Reitoria de Pessoal 
e o Instituto de Nutrição Josué de 
Castro/Laboratório de Avaliação 
Nutricional, da UFRJ.

Ano passado foi fi rmada a 
parceria com o projeto Agita CT, 
evento mensal que oferece ativida-
des físicas, orientação profi ssional 
e ofi cinas de promoção de saúde 
para a comunidade da UFRJ, com 
a participação dos profi ssionais do 
Espaço Saúde Sintufrj. 

A mais nova parceria é com 
o Clube dos Empregados da Pe-
trobras (Cepe/Fundão), onde são 
realizadas as aulas de hidrogi-
nástica e onde o time do Sintufrj 
realiza seus treinos no campo de 
futebol society. Lá também são 
disputadas as partidas dos tor-
neios sindicais. 

As aulas de hidroginástica 
são às terças e quintas-feiras, das 
10h30 às 11h30. Quem se inte-
ressar deve passar por avaliação, 
apresentar atestado médico e 
realizar exame dermatológico no 
clube. 

Aulas de dança e música

As Ofi cinas de Dança e Música foram agregadas ao Espaço Saúde Sintufrj em 2016. As aulas são às terças e quintas-feiras, das 
17h às 19h. Os ritmos ensinados são: samba de gafi eira, bolero e fox (soltinho), com os professores David Adão, Edison Paixão e 
Luiz Antônio Ferreira. 

As aulas de violão e cavaquinho são às sextas-feiras, das 9h às 11h, com os professores Ronaldo Camargo e Marcelo Teles. 

Equipe
São nove profi ssionais, todos 

com especialização nas suas áre-
as, que já trabalham há vários 
anos no Espaço Saúde Sintufrj. A 
coordenadora técnica Carla Nasci-
mento é especialista em fi siologia 
do exercício. 

São quatro professores de 
educação física e dois estagiários: 
Carla Nascimento (responsável 
técnica), Elaine Rocha, Carlos 
Guimarães, João Neto, Michele 
Moraes (professores) e Alexandre 
Tavares e Lyncon Henrique (esta-
giários); e quatro fi sioterapeutas: 
Fabiana Cardoso (responsável 
técnica das terapias alternativas), 
Andrea Tadim, Elaine Rocha e 
Maria de Lourdes Pereira.

Na infraestrutura, trabalham: 
Carla Dumas (secretária), Grace 
Kelly e Valdivino Severino (no ser-
viço operacional).

Fotos: Renan Silva

 

         



SOB PRESSÃO 

O diretor do Hospital Uni-
versitário, Eduardo Côrtes, 
reafirmou ao Jornal do 

Sintufrj que é contra a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res (Ebserh) – ele foi uma das 
principais lideranças do movi-
mento contra a adesão da UFRJ 
à empresa –, mas admitiu que o 
assunto tem surgido nas reuniões 
realizadas para discutir o futuro 
do hospital, que continua sendo 
penalizado com falta de recursos e 
de pessoal. Em entrevista recente à 
GloboNews, ele disse que a comu-
nidade do HU estava conversando 
sobre a Ebserh. 

“Eu entrei aqui com um 
discurso claro e sempre defendi 
a bandeira de que a UFRJ tem 
capacidade para gerir seus hos-
pitais. Mas, nas discussões sobre 
o futuro do HU, o assunto Ebserh 
emerge, e de forma frequente”, 
disse Côrtes. “(O assunto) Surgiu 
numa discussão com os alunos, 
que estão muito ansiosos e preo-
cupados com a falta de um bom 
hospital. Então, se (o assunto) 
emergir com a intensidade que 
já mostrou, faremos reuniões 
específicas para discutir o que a 
comunidade decidir”, antecipou 
o diretor.

“Sou contra a Ebserh...”
Sempre fazendo questão de 

HU retoma discussão sobre adesão à Ebserh
Côrtes mantém posição contrária à Ebserh, mas a pressão do governo é sistemática, e a falta 
de recursos e de pessoal põe em risco as atividades do maior hospital universitário do país 

reafirmar que “tem sido muito 
claro sobre suas posições”, Côrtes 
afirmou: “Terei a honestidade e 
a ética de ouvir as pessoas. Para 
onde elas forem, irei avaliar, 
para ver se vou junto ou não. 
Nesse momento quero ouvir a 
comunidade, e não vou expressar 
minha opinião agora. Sou contra 

Na reunião do Conselho Di-
retor do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
no dia 27 de março, o grupo de 
trabalho responsável por fazer o 
levantamento para o redimensio-
namento da força de trabalho nas 
unidades de saúde da universidade 
apresentou seus resultados.   

O levantamento foi feito para 
cumprir a Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público 
Federal contra a União e a UFRJ, 
em setembro de 2013, determi-
nando a contratação de pessoal 
em substituição aos extraquadro 
e o redimensionamento da força 
de trabalho das unidades de saúde 
da universidade, assim como a 
realização de concurso para rea-
bertura de setores nessas unidades 
que estivessem fechadas por falta 
de pessoal. 

Em novembro de 2016, essa 
ação obteve sentença favorável 
contra a União, garantindo 
à UFRJ o direito de contratar 
profissionais para substituir os 
extraquadro no Hospital Uni-

a Ebserh, mas não quero conta-
minar a discussão”. 

Ele considera natural a dis-
cussão sobre a adesão ou não à 
Ebserh pela comunidade do HU: 
“Todo mundo que trabalha aqui 
sofre os problemas do hospital, 
e claro que pensam em torno de 
várias possibilidades. Trabalha, 

trabalha e morre na praia. Não 
tem gente! E ficam perguntando, 
e a Ebserh? Por isso esse assunto 
vem surgindo. O aluno está sendo 
muito prejudicado, e os doentes 
estão sendo muito prejudicados. E 
entra a minha responsabilidade, 
porque sou o gestor da instituição. 
Tenho que dar uma resposta”.

Resistência   
O Hospital Universitário Cle-

mentino Fraga Filho (HUCFF) é 
a única unidade acadêmica no 
Rio de Janeiro que não aderiu à 
Ebserh. A empresa foi criada em 
2011 com o propósito de gerir os 
hospitais universitários, e desde 
então o governo vem pressionan-
do e forçando de todas as formas a 
adesão dos HUs à Ebserh. A maio-
ria no país aderiu. A não adesão 
à Ebserh agravou ainda mais os 
problemas do hospital, porque o 
dinheiro, além de escasso, está 
custando a chegar.  

Na avaliação do diretor, as 
conjunturas interna e externa 
provocaram a discussão sobre a 
Ebserh. O HU, segundo ele, tem 
atualmente 260 leitos, mas tem 
estrutura para crescer, e precisa 
crescer. Porém, para isso, precisa 
de gente e de verbas. A idade média 
dos trabalhadores da unidade é de 
mais de 52 anos, e as vagas dos que 
se aposentam não são repostas. Já 

foram perdidas mais de 200 vagas 
por causa de aposentadoria. 

Os extraquadro, garante 
Côrtes, são fundamentais para o 
funcionamento do hospital, mas 
terão que ser substituídos em 
consequência da ação movida 
pelo Ministério Público contra a 
União e a UFRJ. Além disso, há 
uma política prejudicial delibe-
rada para os hospitais que não 
aderiram à Ebserh.

Desabafo 
“Temos hoje 260 leitos, mas 

com esse número você nunca 
vai conseguir dar um ensino de 
qualidade. Temos de chegar a 500 
leitos para nos equipararmos aos 
hospitais, como os das universi-
dades federais de Minas Gerais, 
Uberlândia, e mais ainda ao da 
Unifesp. Temos uma disparidade 
em relação aos recursos; recebemos 
muito menos do que outros hospi-
tais universitários. Há também uma 
prioridade de verbas de bancada 
para os hospitais que aderiram à 
Ebserh. Para 2017, foram dados 
R$ 5 milhões para o HUCFF, R$ 20 
milhões para o Gaffrée e Guinle e 
R$ 20 milhões para o Antonio Pedro. 
É com a conjuntura que estamos 
lidando; coloco os dados nas reuniões 
internas; as pessoas sabem disso; por 
isso a discussão emergiu da própria 
comunidade”, pontua o diretor.

Os extraquadro do HU serão substituídos 
versitário, com extensão para 
todas as unidades de saúde da 
universidade.

Vagas 
Foram levantadas 1.058 vagas 

ocupadas por extraquadro, sendo 
que destas, 34 podem ser para no-
meação imediata utilizando vagas 

disponíveis decorrentes de vacância; 
523 para solicitação de vagas pelo 
Regime Jurídico Único (RJU) e 501 
para contratação temporária. 

No momento, o levantamento 
é para dar curso à sentença, isto é, 
cumprir a decisão judicial, explicou 
o reitor Roberto Leher. Feito isso, 
haverá desdobramentos, como 

visita às unidades hospitalares.  
O diretor do Hospital Univer-

sitário, Eduardo Côrtes, discorda 
da utilização das vagas de apo-
sentadorias neste levantamento, 
pois, segundo ele, são vagas de 
contratação imediata. Mas a 
vice-reitora Denise Nascimento 
informou que a orientação é da 

Procuradoria da UFRJ. 
“O reitor está conduzindo esse 

processo. Temos essa preocupação, 
mas esperamos que tudo dê certo”, 
disse Côrtes. 

A ação do Ministério Público 
foi provocada pelos extraquadro do 
HUCFF, que, na época, eram mais 
de 1.000, mas atualmente são 673.

EDUARDO Côrtes

SINTUFRJ participou da reunião representado pelo coordenador-geral Francisco de Assis

Fotos: Renan Silva
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