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Multidão de tra-
balhadores para o 
Centro do Rio de 
Janeiro na terça-
-feira, 3, em mani-
festação que con-
tou com a presença 
do ex-presidente 
Lula. Páginas 6 e 7 

Esta foi a decisão da as-
sembleia realizada no dia 5, 
quinta-feira. A mobilização 
para deflagração da greve 
começa com paralisação e 
ato no dia 19, quinta-feira, 
em defesa da Uerj. Concen-
tração às 14h, na Concha 
Acústica da Uerj.

Nessa data, em todo o 
país, todos os trabalhadores 
da área da educação reali-
zarão atos e manifestações 
Em Defesa da Educação 
Pública. Página 3 

Categoria em estado de greve

Ato em defesa da soberania nacional

Atenção: Festa das Crianças na página 12
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DOIS PONTOS

Moção de condolências 
A diretoria do Sintufrj vem, por meio desta, expor sua 

preocupação e tristeza ao ato de desespero cometido pelo 
reitor da  Universidade Federal de Santa Catarina (UFS-
CAR), Luís Carlos Cancellier Olivo, que pôs fim à própria 
vida na segunda-feira, dia 2 de outubro. 

A decisão extrema do reitor foi causada pelo ataque 
fascista e midiático do qual foi vítima no exercício de suas 
funções públicas, e sem direito de defesa em tempo hábil.

Na atual legislação, todos nós servidores estamos expos-

Editora UFRJ lança livro 
sobre Bolsa Família

Bolsa família: questões de gênero e moralidades, 
da socióloga Mani Tebet A. Marins, acaba de sair do forno 
pela Editora UFRJ. O lançamento acontecerá na Livraria da 
Travessa, na Rua Voluntários da Pátria, 97, Botafogo, dia 
19 de outubro, às 19h. Ao escrever sobre o tema, o interesse 
da autora “é contribuir para a reflexão sobre as políticas 
públicas como um conjunto de concepções e ações que 
afetam a sociedade ou parte dela, para além de seus objetivos 
declarados”.

O livro busca analisar tanto as concepções de pobreza 
estabelecidas pelo Programa Bolsa Família, implantado em 
2003, quanto as definições que os próprios beneficiários e 
agentes do Estado têm sobre o que significa ser “pobre”. 
Também procura entender em que medida os beneficiá-
rios (geralmente mulheres-mães) se percebem como um 
grupo social diferenciado no bairro onde a autora realizou 
sua pesquisa de campo e como os diferentes membros da 
vizinhança se relacionam com eles.

Mani analisa as questões de gênero e os traços de morali-
dade que tocam problemáticas como dignidade, autoestima, 
humilhação, estigma e controle social que se impõem ao 
conjunto de beneficiários de uma periferia do Rio de Janeiro.

A autora é professora do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 
em Direitos Humanos da UFRJ. A publicação é resultado da 
tese de doutorado de Mani, que é autora de artigos sobre o 
tema e dos livros Transgressão e reprodução: homens e 
mulheres em profissões alternativas e Educação superior 
e relações raciais.

Volver a los 17
Com patrocínio do Sintufrj, estreou no dia 6, no Centro 

Cultural Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, a peça 
Volver a los 17. Com texto de Antônio Sciamarelli, Wan-
derson Silva de Souza e do professor de história Dimas de 
Fonte, e elenco composto de atores da Companhia de Lobos 
e Axé Tupã, o espetáculo é dirigido por Antônio Sciamarelli 
e fica em cartaz até o dia 28 de outubro, com apresentações 
às sextas e sábados, às 19h30. Ingresso a R$ 30 reais. 

A peça é sobre três jovens que, no período da ditadura 
militar no Brasil, se tornam guerrilheiros e vivem na clandes-
tinidade. Para o produtor Luiz Henrique Barbosa, a história 
contada no palco tem tudo a ver com o momento político 
dos brasileiros, e a intenção com o espetáculo é despertar 
consciências para que a luta por ideais volte a ser moda. 

“Num país onde a cultura é atacada e as pessoas são 
usadas como moeda de troca pelos governos, é preciso propor 
uma reflexão. Quando os bárbaros ocupavam um território, a 
primeira coisa tomada eram as igrejas. Nos dias atuais, quando 
se 'toma' um museu, se impede uma exposição ou uma peça, 
você está impossibilitando as pessoas de pensar. A cultura e a 
educação no nosso país deveriam estar ao alcance dos menos 
valorizados. A ideia da peça é propor a reflexão sobre até onde 
você chegaria pelos seus ideais”, explicou o produtor. 

Luiz Henrique destacou a contribuição do Sintufrj 
para a realização do espetáculo: “Graças ao sindicato, a 
gente está conseguindo levar o projeto, pois não contamos 
com nenhum outro apoio institucional. O único patro-
cinador é o Sintufrj. Também fizemos uma vaquinha 
virtual (mobilização pela internet para arrecadar fundos 
para o projeto). Se não fosse isso, não conseguiríamos 
pôr a peça para funcionar. Até então estava saindo tudo 

Na terça-feira, 3, mais de uma centena de pessoas, entre estudantes, sindi-
calistas, professores e ex-presos políticos, participaram do ato em memória a 
Manoel Lisboa, Amaro Luiz de Carvalho, Emmanuel Bezerra, Manoel Aleixo 
e Amaro Félix, militantes do PCR assassinados pela ditadura militar.

Na ocasião, foi exibido o documentário Manoel Lisboa, herói da resistência 
à ditadura, dirigido por Carlos Pronzato e produzido pelo Centro Cultural 
Manoel Lisboa e pelo jornal A Verdade. O filme denuncia o caráter abomi-
nável da tortura e mostra a impressionante resistência destes militantes, que, 
com seu sacrifício, abriram caminho para a derrubada do regime de exceção.

Para Heron Barroso, do Centro Cultural Manoel Lisboa, este debate é muito 
pertinente, pois, como demonstrado no documentário, no período do regime 
ditatorial a militância por direitos sociais, de maneira geral, era tolhida. Ao 
vermos hoje a repressão nas manifestações de rua ou mesmo a perseguição 
judicial a sindicatos, não temos ideia de que pode ser pior ainda, caso haja um 
recrudescimento do golpe que estamos vivendo. Os militantes homenageados 
na atividade tinham dificuldades até para panfletar. Tendo que entregar de 
porta em porta na forma de "presente" ou "propaganda comercial". Quando 
foram capturados, a tortura e morte foram os métodos do regime para manter 
seu poder.

Direção sindical

AUDITÓRIO do Centro Cultural Manoel Lisboa lotou na homenagem aos heróis do povo

do bolso de cada um de nós. O apoio do Sindicato foi 
fundamental. Por isso está em destaque como nosso 
único patrocinador (no material de divulgação). Os 
demais são apoiadores”. 

Axé Tupã e Companhia de Lobos são dois grupos culturais 
com formações diversas. Axé Tupã costuma fazer sarau em 
Vila Isabel, e a Cia de Lobos prefere trabalhar em teatro de 
arena, que, pela proximidade, favorece a interação com o 
público. 

Militantes assassinados pela ditadura são homenageados

Reunião dos extraquadro do HU
Dia 11, quarta-feira, às 13h, no auditório Alice Rosa, no 12º andar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 

tos a essa prática fascista. Por isso temos que restabelecer 
a consciência de classe e unidade.

Nos solidarizamos com o corpo técnico da UFSCAR 
e com toda a comunidade universitária da instituição. 
A unidade para a manutenção do princípio democrático 
é essencial para que nenhum servidor seja exposto sem 
que haja prova cabal do ilícito e sem o devido respeito aos 
instrumentos legais. 

Comunição sindical
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ASSEMBLEIA GERAL

Os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ 
aprovaram estado de gre-

ve na assembleia realizada na 
quinta-feira, dia 5, no auditório 
do Bezão (CCS). Cerca de 200 tra-
balhadores estavam presentes e a 
proposta foi aprovada com apenas 
três abstenções.

Duas propostas foram à apro-
vação: uma que defendia a adesão 
ao indicativo de deflagração de 
greve da Fasubra no dia 23 de 
outubro, e outra pela decretação 
de estado de greve.  

O objetivo do estado de greve é 
construir as condições para a reali-
zação de um movimento vigoroso 
de greve com outras categorias de 
servidores públicos das três esferas 
(federal, estadual e municipal) e 
com todos os setores da Educação. 

Mais mobilização
As reuniões por local de traba-

lho e a maioria das avaliações na 
assembleia apontaram que ainda 
é preciso despertar e mobilizar a 
categoria para a realização da gre-
ve. A plenária nacional da Fasubra 
indicou como data de deflagração 
do movimento grevista o dia 23 de 
outubro, mas a assembleia não 
aprovou este indicativo. 

Na assembleia ficou claro que a 
greve é necessária para a categoria 
dos técnicos-administrativos em 
educação pelos seguintes motivos: 
conjuntura adversa aos interesses 
dos trabalhadores tanto do serviço 
público como da iniciativa pri-
vada, por conta das reformas já 
aprovadas que retiram direitos e 
as que estão em curso; ameaça de 
extinção da carreira; corte das ru-
bricas judiciais; corte nos percen-
tuais de insalubridade e o projeto 
que está tramitando no Congresso 
Nacional para a extinção da esta-
bilidade do funcionalismo. Mas o 
caminho da greve, conforme as 
avaliações feitas, não pode ser de 
forma isolada.

Participação em 
atos conjuntos 
A assembleia aprovou, ainda, 

que a categoria fará paralisações 
nos dois dias de realização dos atos 
públicos já agendados: em 19 de 
outubro, Em Defesa da Educação 
Pública, na Uerj, e em 27 de ou-
tubro, Dia Nacional de Luta, com 
mobilização e paralisação em 
defesa do serviço público. 

Fundo de greve
Foi decidido que será usado 

o saldo do fundo de greve para 
sustentar as ações e atividades 
para a construção da greve. O 
desconto do fundo de greve – já 
efetuado em novembro de 2016 

Categoria aprova estado de greve
para manter a paralisação, por 
tempo determinado, realizada no 
final do ano passado – foi aprova-
do em 25 de outubro de 2016 para 
manter a greve contra a então PEC 
241 – a do congelamento dos in-
vestimentos públicos por 20 anos. 
Desse fundo, restou ainda dinheiro 
para utilizar para as mobilizações 
da categoria. A direção do Sintufrj 
ficou de apresentar o saldo desse 
fundo na próxima assembleia 
geral. Uma comissão composta 
de cinco trabalhadores –  Yghor, 
Nivaldo, Teodoro, Angélica e Pauli-
nho – será a responsável por gerir 
as contas do fundo de greve.

Plenária da Fasubra
Três chapas concorreram para 

a escolha de delegados à plenária 
da Fasubra a ser realizada nos 
dias 20, 21 e 22 de outubro, no Rio 
de Janeiro. O Sintufrj participará 
com sete delegados. A votação foi a 
seguinte: Chapa 1– Greve e Lutas, 
68 votos, conquistou 5 delegados; 
Chapa 2 – Posição Unificada, 13 
votos, teve direito a um delegado; e 

Chapa 3 – Ressignificar, 16 votos, 
também teve direito a um delegado.

Moções
A assembleia aprovou três 

moções: a primeira em apoio à 
luta dos trabalhadores da Casa da 
Ciência; a segunda em apoio à luta 
dos trabalhadores extraquadro e 
a terceira em apoio à greve dos 
funcionários dos Correios. 

No início da assembleia, 
foram dados informes sobre a 
mobilização e a organização 
dos servidores públicos de outras 
categorias; sobre as deliberações 
da plenária nacional da Fasu-
bra e sobre as reuniões realiza-
das nos locais de trabalho. 

Em relação à plenária da 
Fasubra, foram informados o 
indicativo de greve para 23 de 
outubro e a discussão sobre o 
adiamento ou não do Congresso 
da Federação. E nessa mesma 
plenária ficou decidida a sus-
pensão de tirada de delegados 
ao Confasubra. 

Os delegados sindicais de 
base disseram que foram reali-
zadas 12 reuniões por locais de 
trabalho. Em todas a categoria 
manifestou a necessidade de rea-
gir contra os ataques do governo 
golpista a direitos conquistados, 
portanto, a greve é necessária. 
Na avaliação dos trabalhado-
res, é necessário organizar o 
movimento e, principalmente, 
ampliar a mobilização. Por isso, 
a maioria indicou a realização 
de uma greve, mas sem definição 
de data para sua deflagração. 
Somente os técnicos-administra-
tivos do Instituto de Matemática 
e do Museu Nacional apoiaram 
o indicativo de greve da Fasubra. 

Na Superintendência de 
Tecnologia e Informação (TIC), 
na reunião com 30 participantes, 

O calendário de lutas discutido no fórum dos servidores públicos 
foi apresentado para as ações de mobilização. Confira:

Calendário de lutas

• 10/10 – Atos nos Tribunais Regionais Eleitorais.
• 19/10 – Paralisação e ato em Defesa da Educação Pública. 
Concentração às 14h, na Concha Acústica da Uerj.
• 24/10 – Assembleia geral 
• 27/10 – Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público.
• 10/11 – Paralisação dos Trabalhadores da Indústria.

Informes gerais e das bases 
foi consenso a necessidade de se 
organizar as bases contra os ataques 
do governo. Também foi destacado 
que é preciso chamar a atenção dos 
trabalhadores que o governo não 
concederá nenhum percentual de 
reajuste este ano.  

No Centro e Letras e Artes, os 
funcionários também manifesta-
ram acordo sobre a necessidade 
da greve, com a ressalva de que ela 
deve ser construída. No Instituto de 
Geociências, foi aprovado estado de 
greve, mas com a condição de se 
promover uma mobilização ainda 
este ano.  

Na Escola de Serviço Social, 
os trabalhadores foram contra o 
indicativo de greve da Fasubra para 
o dia 23 de outubro e defenderam 
a deflagração de uma greve uni-
ficada do serviço público. 

No Laboratório de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico (La-
detec), que reúne servidores concur-
sados com três anos de universidade, 
houve reunião com a participação de 
20 trabalhadores, que externaram 
seu sentimento. “Percebemos a 
vontade dos servidores jovens de se 
engajarem na luta. Achamos que 
é preciso um calendário com mais 
ações e outras formas alternativas 
de lutas para expor a nossa indig-
nação”, declarou Aline Carvalho.

No Instituto de Bioquímica 
Médica (IBqM), os trabalhadores 
apontaram a necessidade de cons-
truir um calendário de mobilização 

para agregar a categoria e unificar a 
luta, não só na UFRJ. Eles são contra o 
adiamento do Congresso da Fasubra. 

Na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU), foi apontado o 
estado de greve. Na Faculdade de 
Odontologia, foi avaliado que não 
há condições para a realização de 
uma greve neste momento, poden-
do ser construída para o início do 
período, em 2018.

No Instituto de Estudos e Saúde 
Coletiva (Iesc), a avaliação foi a 
de que greve para ano que vem 
representa muito tempo diante dos 
ataques sucessivos e imediatos do 
governo Temer.

Em unidades que ainda não têm 
delegados eleitos, os trabalhadores 
se organizaram e fizeram suas 
reuniões também. Os companheiros 
da Casa da Ciência aproveitaram 
a oportunidade para também dis-
cutir suas demandas específicas. 
Eles disseram na assembleia que 
protocolaram na Pró-Reitoria de 
Pessoal requerimento solicitando 
a regulamentação do horário dife-
renciado de trabalho. Segundo eles, 
são obrigados a trabalhar durante 
toda a semana, incluindo os fins 
de semana, sem a remuneração 
devida ou compensação de horário. 
“Estamos em situação pior do que 
se fôssemos celetistas, que rege o 
pagamento do trabalho nos fins de 
semana”, declarou Raquel Polydo-
ro, que falou em nome dos colegas. 

No Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS), os trabalhadores 
são a favor da greve, mas não agora. 
“Tem que ser trabalhada, debatida e 

conquistada com outros segmen-
tos”, disse Damires França. Paulo 
Ubirajara que foi junto com ela 
ao microfone, aproveitou para 
apresentar demanda específica 
da unidade: realização de eleição 
para delegado sindical.

Na Escola de Educação Física 
e Desportos, Geraldo Teotônio cha-
mou a atenção para a necessidade 
de os colegas se mobilizarem. Ele 
contou na assembleia que apenas 
dois companheiros da unidade 
participaram da reunião. 

No Centro de Tecnologia, 
Huascar da Costa informou que, 
em reunião com a participação de 
30 funcionários, a avaliação foi 
que será necessário realizar uma 
greve forte e unificada. “Como 
não temos delegados eleitos em 
todas as unidades, a proposta é 
que façamos um calendário para 
eleição dos representantes de base 
e construamos a greve sem esque-
cer nossa pauta interna, incluindo 
a Casa da Ciência, para garantir 
condições dignas de trabalho para 
todos”, disse. 

Os aposentados manifestaram 
total apoio à realização da greve.

Consenso 
As avaliações começaram a 

ser feitas às 12h, e  21 companhei-
ros se inscreveram. Não houve 
nenhuma fala contra a greve. O 
que se discutiu foi o seu melhor 
momento de deflagração. Com a 
aprovação do estado de greve, o 
debate continuará nos próximos 
fóruns da categoria.

Foto: Rena Silva

CATEGORIA aprova estado de greve, e as reuniões setoriais de mobilização continuam  
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PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
CASA DA CIÊNCIA 

Os auxiliares em administração lotados na 
Casa da Ciência solicitaram à Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) a elaboração de uma normativa 
que regulamente o horário diferenciado para o 
cargo indicado no Edital 390/2014, pois o tra-
balho nos fins de semana e feriados está sendo 
exercido há 18 meses sem regulamentação. 

O documento foi protocolado no início 
de outubro, e nele os servidores afirmam 
estar trabalhando em situação precária – há 
mais de um ano – e solicitam que as provi-
dências cabíveis sejam adotadas em caráter 
de urgência, preferencialmente antes da 
definição da escala de trabalho da próxima 
exposição, que se inicia em 26 de outubro.

Servidores querem regulamentação de horário

O XXVI Seminário Nacional 
de Segurança das Instituições 
Públicas de Ensino Superior 
(Ipes) e de Ensino Básico Técnico 
e Tecnológico (EBTTs) começou 
no domingo, dia 1º, e prosseguiu 
até 6 de outubro. 

O evento foi realizado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
Técnico-Administrativos em Insti-
tuições Federais de Ensino Superior 
do Estado de Goiás (Sint-Ifesgo) 
com o apoio da Fasubra Sindical, 
da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e da Coordenação Nacional 
de Segurança das Ipes e EBTTs.

Participaram delegados eleitos 
em 33 instituições públicas de 
ensino. O Sintufrj enviou dois 
delegados e três observadores. O 
evento constou de debates sobre a 
segurança nas instituições de en-
sino e de outros temas de interesse 
das comunidades universitárias.   

Abertura e regimento
A mesa de abertura foi com-

posta pelo coordenador nacional 
de Segurança das Ipes e EBTTs 
em Goiás, Ubirajara Pereira Silva, 
dos coordenadores nacionais da 
Fasubra Rogério Fagundes Mar-
zola e Leia de Souza Oliveira, da 
coordenadora-geral do Sint-Ifesgo, 

Seminário nacional de segurança  
Trabalhadores da base da Fasubra das Ipes e EBTTs discutiram violência nos campi, 
conjuntura, autonomia universitária e política de segurança durante seis dias, em Goiânia 

Fátima dos Reis, do coordenador-
-geral do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), Fábio Júnior, e 
do reitor da UFG, Orlando Amaral.

Ubirajara falou sobre a satis-
fação de receber o seminário em 
Goiânia e destacou a história de 
luta dos trabalhadores de segu-
rança das instituições públicas de 
ensino e os desafios que a função 
terá no próximo período. “São 26 
anos de história, que hoje contam 
com a ajuda dos nossos sindicatos, 
das instituições de ensino e da 
Fasubra. As instituições de ensino 
encontram enormes desafios na 
questão da segurança. Precisamos 
encontrar soluções”.

Fátima dos Reis ressaltou a 
importância da realização do 
encontro em Goiânia, em virtude 
do aumento da violência que tem 
acontecido nas instituições de 
ensino. “O encontro veio muito a 
calhar. Encontramos muitas difi-
culdades aqui na UFG, que sedia 
o seminário. Problemas como a 
violência e o tráfico de drogas pre-
sentes na rotina da universidade, e 
precisamos fazer um debate muito 
sério sobre isso”, concluiu.

Em nome do DCE da UFG, 
Fábio Júnior afirmou ser funda-
mental que todos os movimentos 

sociais realizem, em conjunto, 
debates para encontrar uma 
solução para o problema da segu-
rança. “O problema da segurança 
é estrutural e tende a piorar com o 
governo federal que está aí. Todos 
os movimentos sociais precisam 
pensar em conjunto como contor-
nar essas situações. Sabemos que 
a função dos vigilantes é muito 
importante”.

O reitor da UFG, Orlando 
Amaral, frisou a importância dos 
vigilantes para a universidade e 
a necessidade da realização de 
concurso público para a função. 
“A função dos vigilantes é vital em 
nossa universidade, e a recomposi-
ção desse cargo é fundamental não 
apenas para a política da univer-
sidade, mas também do ponto de 
vista orçamentário, uma vez que a 
terceirização da segurança é a que 
mais consome recursos de custeio 
da universidade. Nesse sentido, a 
realização de concursos públicos 
para o cargo é muito importante”.

Orlando também comentou 
sobre os problemas de violência 
nos campi da UFG e a necessi-
dade de debater a presença da 
Polícia Militar dentro da uni-
versidade. “O tráfico de drogas 
é o maior problema dentro da 

universidade. Precisamos fazer 
um debate sério e equilibrado 
sobre a presença da polícia 
dentro da universidade. A ideia 
de que a Polícia Militar não 
pode entrar aqui é um mito, e 
nós já perdemos um estudante. 
Essa discussão precisa ser feita, 
e de forma desarmada, porque 
as universidades não dão conta 
de resolver esses problemas 
sozinhas”, concluiu.

Após a mesa de abertura, os 
presentes apreciaram e aprovaram 
o regimento do evento.

Conjuntura 
Rogério Marzola frisou a ne-

cessidade de observar a conjuntura 
nacional de ataques aos direitos 
dos trabalhadores. Citando várias 
das medidas tomadas por Temer, 
Marzola falou sobre os impactos 
nas universidades. “O encontro é 
fundamental, porque a situação da 
segurança se agrava no contexto 
nacional em que vivemos. Nossa 
luta é muito maior do que as que 
tivemos antes, porque ela ataca as 
universidades de todos os lados. O 
fim da nossa carreira já está nos 
planos do governo, com o objetivo 
de reduzir o piso e tirar a lineari-
dade do step”, afirmou.

Para Leia Oliveira, é impor-
tante fortalecer a luta contra os 
ataques do governo aos direitos 
dos trabalhadores. “Temos que 
ir às ruas, parar as universida-
des e contaminar o restante da 
comunidade acadêmica e do 
serviço público. Foram mais de 15 
greves ao longo de 20 anos para 
conquistarmos a nossa carreira. 
Nossa luta agora é em defesa da 
nossa dignidade”.

 Gibran Jordão denunciou 
os perigos do pacote de medidas 
anunciado pelo governo contra 
o funcionalismo público. “Esse 
pacote tem o objetivo de aumentar 
a alíquota da Previdência, a rees-
truturação de todas as carreiras, o 
que significa destruir tudo aquilo 
que conquistamos”. 

 “Essa crise que vivemos hoje 
estourou em 2008, mas foi gerada 
muito tempo antes. Para salvar 
o sistema financeiro, os estados 
nacionais se endividaram muito 
em todas as partes do mundo. 
Para pagar essas dívidas, os 
governos irão tirar os direitos e 
conquistas dos trabalhadores. Nas 
duas últimas décadas foram reali-
zados muitos avanços e todos eles 
estão em risco”, disse o professor 
Romualdo Pessoa. 

Tudo errado
Segundo os trabalhadores, “as escalas 

de trabalho que espelham a atuação no fim 
de semana e/ou feriado são definidas sem 
antecedência razoável para programação 
de uma vida social familiar; além disto, a 
compensação se dá um dia por um dia, o 
que nos remete a uma situação mais precária 
que aos trabalhadores da CLT. Cabe ainda o 
registro de que em determinado momento 
do ano vigente chegamos a trabalhar sete 
dias em sequência. No momento em que 
efetuamos este registro, a folga compen-
satória equivalente ao repouso semanal se 
dá às sextas que precede o fim de semana 

de atuação e segundas posterior, o que de 
qualquer forma ultrapassa a jornada de 40 
horas semanais previstas na Lei 8.112/90”.

No documento, os servidores relatam que 
em junho o pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, os orientou a enviar uma pro-
posta de normativa à PR-4. Os profissionais 
relatam também que sempre se comprome-
teram com a necessidade de realização do 
trabalho, mas que já se passou mais de um 
ano na atual situação. 

“Registramos também que, apesar das 
diversas brechas oferecidas por nosso edital, 
nunca nos recusamos a trabalhar aos fins de 
semana e feriados desde a posse dos primei-

ros auxiliares, em março de 2016. Todavia, 
após um ano e meio somos 13 auxiliares em 
administração lotados na Casa da Ciência 
em situação interpretativa regida por um 
Anexo ao Edital 390/14”.

Por conta disso, eles reivindicam a re-
gulamentação do horário diferenciado, pois 
entendem que devem ser tratados de maneira 
especial. “Fim de semana e feriados não são 
considerados horários normais de trabalho 
para o servidor público da esfera federal que 
ocupe cargo de Auxiliar em Administração, 
diferentemente de outros profissionais, que 
possuem regulamentação em lei específica 
como servidores da área da saúde”, declaram.

DELEGAÇÃO do Sintufrj atenta às discussões sobre os temas pautados. Delegados de 33 instituições de ensino participaram do seminário



 

A avaliação
No texto de Maria do Carmo, a 

responsabilidade pela avaliação de 
desempenho seria do chefe imedia-
to de cada servidor. A justificar sua 
opção por transferir a tarefa a uma 
comissão, Lasier Martins afirmou 
que nem sempre o chefe imediato 
é um servidor estável, mas sim um 
comissionado sem vínculo efetivo 
com a administração pública.

O relator disse que também 
pesou na sua decisão temores 
de entidades representativas dos 
servidores, expostas em debate na 
CCJ. Para as entidades, não seria 
razoável deixar exclusivamente a 
cargo da chefia imediata uma ava-
liação que pode levar à exoneração 
de servidor estável. Segundo ele, foi 
citado o risco de uma decisão de 
tamanha gravidade ser determina-
da “por simpatias ou antipatias no 
ambiente de trabalho”.

Quanto à periodicidade das 
avaliações, Maria do Carmo havia 
sugerido que elas ocorressem a 
cada seis meses. Ao justificar a 
opção por processos com periodici-
dade anual, Lasier afirmou que seis 
meses seria um intervalo de tempo 
“muito curto” para a realização 
das avaliações, gerando carga de 
atividades que nem todos órgãos 
públicos estariam aptos a cumprir 
com a necessária eficiência.

Fatores de avaliação
De acordo com o substitutivo, 

a apuração do desempenho do 
funcionalismo deverá ser feita entre 
1º de maio de um ano e 30 de abril 
do ano seguinte. Produtividade e 
qualidade serão os fatores avaliati-
vos fixos, associados a outros cinco 
fatores variáveis, escolhidos em 
função das principais atividades 
exercidas pelo servidor no perío-
do. Estão listados, entre outros, 

SERVIDOR PÚBLICO

Comissão do Senado aprova fim da estabilidade
“inovação, responsabilidade, 
capacidade de iniciativa, foco no 
usuário/cidadão”.

A ideia é que os fatores de 
avaliação fixos contribuam com 
até metade da nota final apura-
da. Os fatores variáveis deverão 
corresponder, cada um, a até 10% 
da nota. A depender da nota final, 
dentro de faixa de zero a dez, o 
desempenho funcional será con-
ceituado dentro da seguinte escala: 
superação (S), igual ou superior a 
oito pontos; atendimento (A), igual 
ou superior a cinco e inferior a oito 
pontos; atendimento parcial (P), 
igual ou superior a três pontos e 
inferior a cinco pontos; não aten-
dimento (N), inferior a três pontos.

Demissão
A possibilidade de demissão 

estará configurada, segundo o 
substitutivo, quando o servidor 
público estável obtiver conceito 
N (não atendimento) nas duas 
últimas avaliações ou não alcan-
çar o conceito P (atendimento 
parcial) na média tirada nas 
cinco últimas avaliações. Quem 
discordar do conceito atribuído ao 
seu desempenho funcional poderá 
pedir reconsideração ao setor de 
recursos humanos dentro de dez 
dias de sua divulgação. A resposta 
terá de ser dada no mesmo prazo.

Também caberá recurso da 
decisão que negar, total ou par-
cialmente, o pedido de reconside-
ração. Mas essa possibilidade só 
será aberta ao servidor que tiver 
recebido conceito P ou N. O órgão 
de recursos humanos terá 15 dias, 
prorrogáveis por igual período, 
para decidir sobre o recurso.

Esgotadas todas essas etapas, o 
servidor estável ameaçado de demis-
são ainda terá prazo de 15 dias para 
apresentar suas alegações finais à 

autoridade máxima da instituição 
onde trabalha. O substitutivo deixa 
claro também que a insuficiência 
de desempenho relacionada a 
problemas de saúde e psicossociais 
poderá dar causa à demissão, mas 
apenas se a falta de colaboração do 
servidor no cumprimento das ações 
de melhoria de seu desempenho 
não decorrer exclusivamente dessas 
circunstâncias.

Carreiras de Estado
O texto de Maria do Carmo 

estabelecia um processo de avalia-
ção de desempenho diferente para 
servidores de carreiras exclusivas 
de Estado, como policiais, procu-
radores de órgãos de representação 
judicial, defensores públicos e au-
ditores tributários. Essas categorias 
poderiam recorrer à autoridade 
máxima de controle de seu órgão 
caso houvesse indeferimento total 
ou parcial de recurso contra o re-
sultado da avaliação. A exoneração 
por insuficiência de desempenho 
também dependeria de processo 
administrativo disciplinar espe-
cífico.

Lasier Martins mudou a pro-
posta com a justificativa de que 
poderia haver inconstitucionali-
dade na medida. Na reformulação 
desse dispositivo, ficou estipulado 
que a exoneração por insuficiên-
cia de desempenho de servidores 
vinculados a atividades exclusivas 
de Estado dependerá de processo 
administrativo específico, condu-
zido segundo os ritos do processo 
administrativo disciplinar.

Emendas
Onze emendas foram apresen-

tadas ao projeto, mas Lasier acatou 
apenas duas, apresentadas pelo 
senador Humberto Costa (PT-PE), 
de modo parcial. Uma delas garante 

prioridade aos servidores avaliados 
com insuficiência de desempenho 
nos programas de capacitação e 
treinamento dos respectivos órgãos. 
A emenda também livraria o servidor 
nesta condição de ser penalizado 
com o conceito “P” (atendimento 
parcial) ou “N” (não atendimento) 
nas próximas avaliações caso seu 
órgão não fornecesse a reciclagem 
exigida. Essa parte da emenda, 
porém, não foi aproveitada.

Lasier aproveitou o ponto re-
ferente à necessidade de os órgãos 
priorizarem a oferta de programas 
de capacitação e treinamento aos 
servidores com insuficiência de 
desempenho. Entretanto, consi-
derou “descabido” o bloqueio das 
avaliações posteriores de quem 
está nessa faixa, na hipótese de a 
reciclagem não ter sido ofertada.

A segunda emenda se refere 
ao processo de desligamento dos 
servidores que exercem atividades 
exclusivas de Estado. Nesse caso, 
ele adotou a proposta para que 
a exoneração por insuficiência 
de desempenho dependerá de 
processo administrativo específico, 
além de sugestão para deixar claro, 
como queria Humberto Costa, 
que a decisão final nesse caso 
competirá à autoridade máxima 
da instituição.

A base das alterações sugeridas 
por Humberto Costa foi o parecer 
do senador Romero Jucá (PMDB-
-RR) a projeto de lei da Câmara 
(PLC 43/1999- Complementar), de 
autoria do Executivo, que também 
disciplinava a perda de cargo públi-
co por insuficiência de desempenho 
do servidor estável. Esse projeto foi 
arquivado em 2007, sem que a Câ-
mara dos Deputados se manifestasse 
sobre o substitutivo oferecido por 
Jucá e aprovado pelo Senado.

Com Agência Senado

A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) aprovou na quarta-
-feira, 4, regras para a de-
missão de servidor público 
estável por "insuficiência 
de desempenho", aplicá-
veis a todos os Poderes, 
nos níveis federal, estadual 
e municipal. A regula-
mentação tem por base o 
substitutivo apresentado 
pelo relator, senador Lasier 
Martins (PSD-RS), a pro-
jeto de lei (PLS 116/2017 
– Complementar) da se-
nadora Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE). A ma-
téria ainda passará por 
três comissões, a começar 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

Debate de quase duas 
horas antecedeu a votação, 
encerrada com nove votos 
favoráveis à proposta e qua-
tro contrários. Pelo texto, o 
desempenho funcional 
dos servidores deverá ser 
apurado anualmente por 
uma comissão avaliadora 
e levar em conta, entre 
outros fatores, a produti-
vidade e a qualidade do 
serviço. Deve ser garantido 
o direito ao contraditório e 
à ampla defesa.
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Informe judicial
A assessoria jurídica do Sin-

tufrj informa que o mandado de 
segurança contra a decisão do 
corte dos 28,86% continua com o 
juiz para decisão na Vara Federal 
em Brasília.

Não obstante a esta frente de 
luta, o Sindicato continua a ba-
talhar na Justiça Federal do Rio 
de Janeiro. E obteve agenda para 
audiência com o desembargador 
relator do recurso no TRF da 
2ª região objetivando conquis-
tar decisão para determinar o 
restabelecimento da rubrica no 
contracheque dos sindicalizados.

Assessoria Jurídica do Sintufrj 
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PAÍS EM RISCO

O Dia Nacional em Defesa 
da Soberania Nacional, 
na terça-feira, 3, com 

tempo chuvoso, reuniu cerca de 
50 mil pessoas no Centro do Rio 
de Janeiro, segundo a organização. 
Foi a maior manifestação em todo 
o país nessa data.  

A mobilização contra a pro-
posta de privatizações do governo 
golpista de Michel Temer e em 
defesa do patrimônio público 
durou praticamente todo o dia, 
com atos específicos de algumas 
categorias, culminando na grande 
manifestação.  

Entre as categorias presentes 
estavam petroleiros, bancários, 
urbanitários (Cedae, Eletrobras, 
Eletronorte), moedeiros (Casa da 
Moeda), ecetistas (Correios), pro-
fessores e militantes do Movimento 
dos Atingidos por Barragem (MAB) 
e do Movimento dos  Trabalhadores 
Sem Terra (MST). Dirigentes do 
Sintufrj e trabalhadores técnico-
-administrativos da base também 
participaram da manifestação.

Simbolismo
O ato ocorreu num dia simbó-

lico para a Petrobras. A empresa 
completou, no dia 3 de outubro, 
64 anos de existência. O aniver-
sário da estatal serviu para que 
os movimentos sindical e social 
divulgassem a denúncia contra 
a proposta de privatização das 
empresas públicas pelo governo 
Temer. Desde sua chegada à Pre-
sidência da República, a Petrobras, 
que em 2010 chegou a ser a quarta 
maior petrolífera do mundo, sofre 
um intenso processo de desmonte, 
assim como a Caixa Econômica 
Federal.

A manifestação pela soberania 
foi encerrada pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, já no 
fim da tarde, em frente ao prédio 
da Petrobras, na Avenida Chile. 
Diante de centenas de pessoas, ele 
criticou a política de privatizações 
e anunciou que irá voltar. Se for 
eleito em 2018, Lula se compro-
meteu a defender a soberania 
nacional, as políticas públicas e 
a democratização da imprensa.  

A manifestação foi convocada 
pela Federação Única dos Petrolei-
ros (FUP), Frente Brasil Popular, 
Frente Povo sem Medo, CUT e 
Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens, com o apoio e participação 
do Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, que congrega 
diversas entidades e movimentos. 

 “Água e energia
 não são mercadorias”
O ato foi iniciado às 11h com 

concentração em frente ao prédio 

Ato em defesa da soberania para o Centro do Rio

da Eletrobras, na Avenida Presiden-
te Vargas esquina com a Avenida 
Rio Branco. O microfone foi aberto 
para as falas de representantes 
sindicais enquanto era aguardada 
a chegada de trabalhadores da 
Cedae e professores, que realiza-
ram manifestações pela manhã, 
e integrantes do Movimento por 
Atingidos por Barragens, que par-
ticipavam de seu 8º congresso na 
cidade com 4 mil pessoas. 

Por volta do meio-dia chega-

ram dezenas de trabalhadores e jo-
vens, sendo recebidos pelas baterias 
do Levante Popular da Juventude e 
da Marcha Mundial das Mulheres. 
Da concentração, os manifestantes 
seguiram em caminhada pela 
Avenida Rio Branco sob muitos 
discursos e jograis dos estudantes. 
A palavra de ordem da manifesta-
ção foi: “Água e energia não são 
mercadorias”. Na altura da Caixa 
Econômica Federal, o cortejo fez 
uma parada e depois seguiu rumo 

à Petrobras, na Avenida Chile, onde 
o ato foi encerrado após as 16h, 
com a presença de Lula.

“Guerreiro do 
povo brasileiro”
Lula foi recebido por um pú-

blico que o aguardou debaixo de 
uma chuva fina e insistente. “Lula, 
guerreiro, do povo brasileiro”, 
cantaram à sua chegada. Ele falou 
por meia hora e, reafirmando a 
soberania brasileira, disse que a 

Petrobras é um instrumento de 
desenvolvimento.

“O país estará abrindo mão 
de instrumentos de fazer política 
econômica. A Petrobras não é só 
indústria de petróleo, é instrumen-
to de desenvolvimento. Milhares 
de empresas dependem dela. Foi 
o investimento em ciência e tec-
nologia que nos permitiu buscar 
petróleo a sete mil metros na maior 
descoberta do século 20. Hoje não 
existe nenhuma empresa mais 

A CHUVA não atrapalhou o ato, que reuniu cerca de 50 mil pessoas. Mas o ponto alto foi o comício com a participação de Lula
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PAÍS EM RISCO

Ato em defesa da soberania para o Centro do Rio

competente em prospecção em alta 
profundidade do que a Petrobras”, 
disse Lula.

“O povo voltará a 
andar de cabeça erguida”
Lula afirmou se eleito irá 

fazer um referendo revogatório 
de todas as medidas do governo 
golpista. A proposta do referendo 
é defendida pelas Frentes Brasil 
Popular e Povo sem Medo. Ao 
final de sua fala, ele afirmou 

que “o povo brasileiro voltará a 
governar o país e voltará a andar 
de cabeça erguida”.

Também no encerramento 
do ato, o presidente Nacional da 
CUT, Vagner Freitas, afirmou ser 
necessária a comparação entre 
os governos populares apoiados 
pela classe trabalhadora com 
aquilo que o Brasil tem hoje. “É 
o momento de discutirmos com a 
sociedade brasileira para saber se 
ela está satisfeita com a vida que 

está levando”, propôs.  
Freitas disse que Temer está 

entregando o país, mas os mo-
vimentos não permitirão. “Esse 
governo não é só golpista, é en-
treguista, está aqui para entregar 
nossas riquezas para a burguesia 
internacional, e nós não permiti-
remos. E a forma de não permitir 
é a luta organizada do movimento 
operário e social enfrentando 
a burguesia e derrotando seu 
projeto”.

O governo golpista de Mi-
chel Temer quer acabar com a 
Petrobras, a Caixa Econômica 
Federal, o Banco do Brasil, a 
Eletrobras e vender a Amazônia. 
Alega que privatizações de esta-
tais brasileiras são necessárias 
para gerar receita, investimen-
tos, emprego e renda, e melhorar 
a qualidade dos serviços pres-
tados. A alegação do governo 
não se sustenta. Ao privatizar, 
um setor é beneficiado. Quem 
se beneficiará com a transação?

Motivada pelo neoliberalis-
mo, a farra das privatizações 
ocorreu nos governos FHC. 
Dezenas de empresas brasileiras 
foram entregues de bandeja ao 
mercado financeiro. Para aufe-
rir lucro, os investidores enxu-
garam a folha salarial por meio 
da terceirização, precarizando 
as condições de trabalho, dimi-
nuindo a renda e aumentando 
as desigualdades sociais.

O pacote de Temer para 
agradar ao mercado financeiro 
inclui 57 projetos de privatiza-
ção, entre eles 18 aeroportos, 
terminais portuários, rodovias e 
empresas públicas como a Casa 
da Moeda, que emite o real e os 
passaportes. Enquanto vende o 
patrimônio brasileiro, Temer 
perdoa dívidas de ruralistas, 
parlamentares, bancos e setores 

Temer se movimenta 
para vender o país

empresariais. Somente com o 
Novo Refis (programa de par-
celamento de débitos), devem 
ser perdoados R$ 543 bilhões em 
dívidas de empresários.

Energia elétrica
vai aumentar
Para buscar caixa a qualquer 

custo, o governo Temer faz do 
patrimônio dos brasileiros uma 
megaliquidação. A privatização 
de 14 usinas da Eletrobras vai 
disparar o preço da energia elé-
trica. Atualmente, a Eletrobras 
oferece a energia mais barata do 
país. O salto pode ser de R$ 61 
para R$ 170 megawatts-hora, 
ou seja, alta de 178%. A empresa 
administra 47 hidrelétricas, 114 
termelétricas, óleo e carvão, duas 
termonucleares, 69 usinas eólicas 
e uma usina solar. É responsável 
pela produção de 30% da energia 
do país.

A Eletrobras controla ainda 
a parte brasileira da usina 
binacional de Itaipu (Brasil-
-Paraguai), além de grandes 
hidrelétricas, como as usinas de 
Xingó (entre Alagoas e Sergipe), 
Belo Monte (PA), Jirau e Santo 
Antônio, ambas em Rondônia, 
e as usinas nucleares Angra 1 
e Angra 2, no Rio de Janeiro. 
A estatal possui mais de 17 mil 
funcionários.

A CHUVA não atrapalhou o ato, que reuniu cerca de 50 mil pessoas. Mas o ponto alto foi o comício com a participação de Lula

Fotos: Renan Silva

Fo
to

: C
ar

ta
C

ap
ita

l

 

         



8 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1222 – 9 a 15 de outubro de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

MANDATO 2015-2017

Resoluções da diretoria 
para encerramento da gestão

Este planejamento foi enviado às direções da Fasubra e da CUT, e à representante da Chapa 2 – Ressignificar. 

1- Jornada de lutas da Fasubra – Em cumprimento ao deliberado na última plenária da 
Federação, a direção fará os seguintes encaminhamentos:

 Realização de rodadas de reuniões setoriais no período de 22 a 29 de setembro para mobilizar a categoria a debater as resoluções da plenária, bem como participar das ações conjuntas 
a serem construídas com as demais entidades nos dias 28 e 29 de setembro.

 Convocar o Conselho de Delegados Sindicais de Base para instrumentalizar a luta e a mobilização para fortalecer os encaminhamentos da plenária da Fasubra. 
 Realização de forte campanha visual para ajudar na mobilização e denúncia deste governo golpista. 
 Realização de Assembleia Geral na primeira ou segunda semana de outubro para eleição dos delegados à plenária da Fasubra que ocorrerá no Rio de Janeiro.
 Se incorporar à campanha de apoio financeiro aos sindicalistas demitidos pela UniRio. 

2 - Planejamento de encerramento do mandato – Embora nossa convicção e autoridade 
moral nos permita encerrar nosso mandato cartorial até o dia 15/11/2017, nossa gestão 
Unidade na Luta  entende que:

 Mesmo tendo recebido do Ressignificar em 2012 o Sintufrj  fechado e com funcionários em recesso antecipado de fim de ano, quando a categoria estava em plena atividade na UFRJ;
 Mesmo nossa gestão não tendo recebido do Ressignificar em 2012 um relatório de gestão contendo a relação dos ativos, passivos e patrimônio do Sintufrj;
 Mesmo nossa gestão não tendo tido a recepção do Ressignificar para se reunir e organizar a nossa posse em 2012, inclusive sem tempo hábil para registrar ata em cartório;
 Mesmo nossa gestão tendo recebido o Sintufrj com quase um milhão de dívidas e contratos de prestação de serviços não realizados, e que foram assinados durante o período eleitoral 

e que nos termos amarrou nossa gestão para continuar os pagamentos destes contratos dentro do nosso mandato, nossa direção debateu, refletiu e aprovou, por unanimidade:
1- Antecipar a posse da nova Direção eleita para vinte dias antes do encerramento do nosso mandato.
2- Comunicar à Chapa vencedora que no período de 20 a 28/10 serão realizadas reuniões com equipes de trabalho para sanar as dúvidas sobre o relatório de gestão.
3- Que a Direção buscará cumprir todos os compromissos da carta-programa da gestão 2015/2017, as resoluções das reuniões de Direção e de instâncias da categoria.

3 - Processo eleitoral do Sintufrj  
Nossa Direção se orgulha de mesmo tendo sido maioria na assembleia geral que aprovou o Regimento Eleitoral, defendeu a manutenção da garantia democrática e equilíbrio da dispu-

ta mantendo a composição da comissão eleitoral paritária. Entretanto os fatos ocorridos durante o processo nos obrigam a repensar essa composição, pois a paridade impediu que decisões 
fossem deliberadas para corrigir falhas do processo, então vejamos: 

31- A chapa 2 – Ressignificar cometeu irregularidade no processo eleitoral apresentando declaração falsa omitindo que dentre os candidatos tinha um integrante que exercia função 
gratificada na estrutura de poder da universidade, o que é extremamente proibido e que levaria à impugnação da chapa. Porém, sendo a comissão paritária, ao invés de cumprir o regimento 
se optou por garantir um prazo maior para renúncia da chefia.

32- As chapas concorrentes optaram por desqualificar o debate propositivo entre suas cartas-plataforma para se atacarem no campo pessoal e, pior: uma das chapas, mesmo tendo na 
sua composição a vice-presidente da CUT-RJ, optou por fazer uma campanha responsabilizando o Sintufrj pela perda dos 28,86%, quando sabem que este ato foi cometido pelo governo gol-
pista. Tal atitude poderá ter consequências graves para nossa entidade, pois novos ataques estão na gaveta deste governo golpista e a categoria novamente culpará a entidade por tais ataques.

33- Sabendo que a responsabilidade da organização e condução do processo eleitoral é dos integrantes que compõem a comissão eleitoral, a paridade na sua composição impediu 
que houvesse consenso ou posição de maioria para responder e/ou atender ao legítimo direito de questionamentos das chapas concorrentes em atendimento ao Regimento Eleitoral. Neste 
sentido caberá à direção encaminhar o que segue.

33. 1- Considerando que a Comissão Eleitoral não chegou a uma resposta de consenso e/ou de maioria sobre o pleito da chapa 3 pela recontagem dos votos, a direção resolveu acatar a 
recomendação do presidente da Comissão Eleitoral de acautelamento das urnas e listagens na sala cofre até o dia 29/9, dado os diferentes questionamentos das chapas concorrentes ao pleito. 

33.2- Embora a Direção cumpra sua obrigação estatutária de acautelamento das urnas e listagens do processo para garantir a transparência do processo eleitoral e permitir o legítimo 
direito da categoria de fazer quaisquer questionamentos futuros, a Direção aprovou, por unanimidade, que não disponibilizará os serviços jurídicos do Sintufrj para tal fim, pois entende 
que a disputa da categoria deve se dar nos seus fóruns e instâncias estatutárias.

33.3- Embora a atual direção tenha enfrentado processo judicial promovido pela vice-presidente da CUT-RJ, Sra. Neuza Luzia Pinto, tentando impedir a nossa posse, aprovamos por 
unanimidade que, diferente deles, iremos garantir pleno exercício ao mandato a partir da data de posse, inclusive faremos consulta à chapa vencedora para indicar entre os dias 20 e 27 de 
outubro de 2017 qual a melhor data para efetivarmos sua posse.

4 - Atividades sindicais da gestão
 Retomar a festa das crianças dos sindicalizados constantes do cadastro da entidade na faixa etária de 0 a 11 anos de idade.
 Realizar o III Seminário de Formação e Integração Social do GT- Aposentados.
 Realizar reunião com os delegados sindicais de base convidando a representação da Reitoria para falar sobre o corte da insalubridade e periculosidade, bem como dar continuidade 

à  eleição dos delegados sindicais de base. 
 Publicar o relatório de gestão a ser disponibilizado para a categoria por meio de uma revista de prestação de contas do mandato. 
 Aplicar resolução da Direção para realizar avaliação e concessão da progressão dos empregados.
 Envio de uma delegação mínima ao Seminário Nacional dos Vigilantes levando em consideração os demais cargos não vigilantes que atuam na segurança e os convidados da Direção.

5 - Elaboração do relatório financeiro e prestação de contas
Em cumprimento ao art. 26, inciso V, a Direção aprovou, por unanimidade, a criação e/ou contratação de equipe profissional para elaborar tais relatórios até o dia 17/10/2017. 

6 - Dívida com a CUT-RJ
Reafirmamos a posição da Direção no pedido formal encaminhado por ofício e que até o momento não obtivemos respostas.

7 - Agenda de negociação do contrato de plano de saúde
Resgatamos ofício encaminhado para o plano de saúde AMIL no qual avaliamos como importante que a próxima gestão se debruce sobre os problemas oriundos deste contrato, pois 

temos um crescimento grande dos danos ao património do Sintufrj quando não recebemos a taxa administrativa. Neste sentido a atual Direção aprovou, por unanimidade, que o processo 
de negociação de novas adesões ou não a esse plano deve levar em consideração o levantamento debatido em reunião geral dos usuários do referido plano. E para além disso, avaliamos 
que a negociação com essa empresa deve ser adiada para posterior à posse da nova Direção.



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1222 – 9 a 15 de outubro de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 9

HU

Os cerca de 700 extraquadro do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho já podem respirar ali-
viados, pelo menos por enquanto. 
O diretor-geral da unidade, Eduar-
do Côrtes, informou que a Reitoria 
decidiu pagar o salário de setembro 
desses trabalhadores. O dinheiro 
seria depositado em suas contas 
até o dia 8 de outubro.  

Outra boa notícia é que a 
Reitoria também decidiu fazer o 

Crise na unidade continua na pauta da UFRJ

Um dos problemas do HU e 
de todas as unidades hospitalares 
que dependem da mão de obra 
de extraquadro pode ser resolvido 
com o redimensionamento da 
força de trabalho na universidade, 
defendeu o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis: “Não é 
uma tarefa fácil. Mexer com isso 
sempre causa algum problema, 
por conta dos desvios de função, 
mas temos que ter coragem e 
responder à pergunta: 'A nossa 
força de trabalho contempla nossa 
missão?'”.

Com o propósito de refletir 
sobre a força de trabalho na UFRJ 
localizada nos hospitais univer-
sitários, o Sintufrj, tendo como 
referência a folha do mês de junho 
de 2017, resolveu divulgar o banco 
de dados recebido da Reitoria que 
foi utilizado na última eleição da 
entidade. Entretanto, é preciso 
fazer algumas observações:

- Optamos por disponibilizar 
apenas os cargos listados por terem 
uma relação mais direta com o 
fazer da Assistência, da Adminis-
tração e da Infraestrutura;

- Alguns destes cargos são con-
siderados instintos pelo governo e 
as vagas são ocupadas por tercei-
rizados e extraquadro;

- Importante observar, ainda, 
que alguns trabalhadores evoluí-
ram na sua formação acadêmica e 
pela necessidade de a universidade 
acabar com o desvio de função;

- No caso do cargo de auxi-
liares em administração que são 
classificados no PCCTAE como 
da classe "C", não existe nenhum 
dispositivo que limite seu fazer 
dentro da administração, logo, 
todos acabam exercendo a função 
de assistente em administração, 
que é classificado na classe "D", ou 
seja, uma exploração da força de 
trabalho que recebe valor menor e 
executa trabalho de grau superior 
da carreira.

Esperamos que o mapa de alo-
cação dos cargos seja um indutor 
para que a administração superior 
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TOTAL
AUXILIAR ENFERMAGEM 3 18 13 28 58 20 19 41 8 338 6 0 0 552 0 552
Assistente Social 1 2 1 6 2 3 8 4 1 15 7 0 0 50 40 90
Auxiliar Laboratório 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13 0 0 0 16 32 48
Biomédico 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7 0 0 0 11 8 19
Biólogo 0 0 0 0 6 0 0 2 0 10 0 0 0 18 57 75
Enfermeiro 1 5 11 29 54 16 27 40 0 207 17 0 3 410 9 419
Farmaceutico 0 1 3 1 14 2 4 10 7 29 0 0 0 71 30 101
Fisioterapeuta 0 0 0 2 3 0 2 0 0 8 1 0 0 16 2 18
Fonoaudiólogo 1 0 2 1 3 0 2 2 0 6 2 0 0 19 0 19
Instrumentador Cirúrgico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Médico 0 14 23 37 95 29 13 76 2 388 35 4 18 734 26 760
Nutricionista 0 2 1 1 6 7 1 1 8 1 26 3 0 57 22 79
Psicólogo 0 2 0 19 10 0 2 6 1 6 4 1 1 52 9 61
Técnico de Laborátório 3 3 2 8 21 11 10 8 21 78 1 0 3 169 308 477
Téc.Anatomia e Necrópisia 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 8 6 14
Téc. Em Enfermágem 0 8 12 31 63 25 29 56 0 307 3 0 4 538 2 540
Téc. Em Radiologia 2 3 8 0 14 5 3 8 0 53 0 0 0 96 0 96
Terapeuta Ocupacional 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 1 0 6 13 0 13
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0 1 2 1 0 0 1 5 63 68
0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 71 74
0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 15 21
0 4 1 0 0 2 1 4 0 12 15 27
0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 50 53
0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 2 15
8 7 19 31 7 10 13 142 6 243 1247 1490
4 7 4 15 6 6 4 50 1 97 387 484
1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 42 46
0 0 1 1 0 0 0 10 0 12 49 61
0 0 0 0 1 0 1 5 0 7 17 24
0 0 0 0 1 0 1 5 0 7 75 82
1 0 2 2 0 0 1 23 0 29 105 134
1 0 0 3 0 0 0 25 0 29 162 191

Técnico em Arquivo
Técnico em Contabilidade
Técnico em Secretariado
Vigilante

QUADRO DE PESSOAL RJU NOS HOSPITAIS   ADMINISTRATIVO  ‐ FOLHA DE JUNHO/2017

Arquivista
Assessorista
Assistente em Administração
Auxiliar em Administração
Contador
Secretária Executiva

Armazenista

QUADRO DE PESSOAL RJU NOS HOSPITAIS ‐ FOLHA DE JUNHO/2017

CARGOS

Administrador
Adm. De Edifício
Almoxarife

repasse  para o Hospital Univer-
sitário de parte do dinheiro retido 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Segundo Côrtes, o HU iria receber 
R$ 1,35 milhão dos R$ 3,8 milhões 
que estão contingenciados pela 
Administração Central para pagar 
o salário dos extraquadro.   

Sem contabilizar o desconto 
para o INSS, Côrtes disse que a fo-
lha de pagamento dos extraquadro 
chegaria a R$ 1,2 milhão. 

Impasse
Desde agosto, quando a Rei-

toria comunicou às direções das 
unidades hospitalares que a partir 
de setembro não poderia mais 
arcar com a folha de pagamento 
dos extraquadro, e que essa conta 
teria que ser paga com recursos do 
SUS, a direção do Hospital Univer-
sitário entrou em colisão com a 
Administração Central. 

Em mais de um Conselho 

Universitário, e em outras instân-
cias superiores da universidade, o 
diretor Eduardo Côrtes repetiu que 
o hospital não tinha recursos para 
pagar os extraquadro, mas que não 
poderia prescindir desses profis-
sionais se quisesse manter a mais 
importante unidade hospitalar 
acadêmica do país funcionando. 

Por inúmeras vezes ele tam-
bém avisou que o dinheiro re-
passado pelo SUS pelos serviços 

prestados pelo HU não poderia ser 
usado para pagamento de pessoal, 
apenas para cobrir despesas de 
custeio. 

No dia 4, quarta-feira, às 16h, 
Côrtes estava sendo aguardado na 
Defensoria Pública para dar escla-
recimento sobre o uso do dinheiro 
do SUS, por iniciativa do Conselho 
Regional de Medicina (Cremerj), 
que funciona como uma espécie 
de fiscal da área médica. 

Dimensionamento na UFRJ, já!
possa abrir um debate amplo e de 
forma transparente sobre alocação 
das vagas dos recentes concursos 
e ao mesmo tempo sobre a forma 

de planejar melhor os concursos 
futuros.

Qual será a força de trabalho ne-
cessária para o fazer da universidade? 

E do fazer dos hospitais universitá-
rios? E das unidades acadêmicas? 
Que setores poderemos unificar para 
fortalecer o fazer de um determinado 

cargo importante para o fazer da 
universidade, mas que foi extinto 
pelo governo e não tem previsão de 
realização de concurso? 
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comunidade universitária 
pôde apreciar, entre os dias 
2 e 6 de outubro, no Centro 

de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN), uma mostra 
da variada produção técnico-
-administrativa da UFRJ e de 
outras universidades brasileiras 
com a realização do Seminário 
de Integração dos Técnicos-
-Administrativos (Sintae). Na 
sua quinta edição, o evento 
contou com a inscrição de 191 
trabalhos: 106 de servidores da 
UFRJ e 85 de instituições de todas 
as regiões do país.

 Democratização
do Sintae 
A abertura, no dia 2, no audi-

tório Horácio Macedo (Roxinho), 
conduzida pelo pró-reitor de Pes-
soal (PR-4), Agnaldo Fernandes, 
contou com a presença do reitor 
Roberto Leher, do superintendente 
de Pessoal, Pedro e Sá Campos, e 
do coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis. 

Agnaldo destacou que o 
Sintae é um espaço amplo e 

Técnicos-administrativos mostram um pouco do que 
produzem no dia a dia à comunidade universitária 
Este foi o segundo ano em que o Sintae recebe trabalhos de servidores de outros estados

democrático dos trabalhadores, 
que teve como precursora a 
Unicamp, e, depois da adesão da 
UFRJ ao projeto, a proposta está 
se disseminando pelo país. Ele 
agradeceu a todos os envolvidos 
na sua realização (em especial 
aos organizadores Gustavo Cravo 
e Patrícia Vieira) e à equipe da 
PR-4. 

Outro destaque de Agnaldo 
foi para a importância da re-
vista eletrônica Práticas em 
Gestão Pública Universitária 
(PGPU), da Pró-Reitoria de Pes-
soal (<https://revistas.ufrj.br/
index.php/pgpu>), por ser um 
espaço de escoamento da pro-
dução técnico-administrativa. 
Os trabalhos aprovados para 
o Sintae poderão ganhar uma 
edição especial do veículo.

Desde o ano passado, segun-
do o pró-reitor, o Sintae se tornou 
um evento nacional ao se abrir 
para a participação de servidores 
de instituições federais de ensino 
de todo o Brasil. Este ano foram 
inscritos trabalhos técnico-
-administrativos em educação 

do Maranhão, Pará, Bahia, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Goiás, 
Espírito Santo, São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, entre outros 
estados. Do Rio de Janeiro, par-
ticipam trabalhadores da UFF, 
Cefet, IFRJ, UFRRJ e do Colégio 
Pedro II. 

A importância do 
Sintae, segundo Assis 
Francisco de Assis destacou 

a importância do evento como 
espaço de empoderamento da 
categoria, para mostrar a im-
portância de seu fazer para a 
instituição e a contribuição 
dos servidores para que hoje a 
UFRJ seja a primeira do ranking 
das melhores universidades do 
Brasil. 

Ele  apontou também a 
importância do Sintae no for-
talecimento da identidade. “Os 
trabalhadores sempre ousaram 
lutar em defesa do seu fazer, na 
ocupação dos espaços institu-
cionais, fortalecendo a univer-
sidade”, disse ele, lembrando a 

conquista da Carreira em 2005 
e também a conjuntura difícil 
pela qual os trabalhadores em 
geral atravessam, com ataques 
diuturnos do governo a seus 
direitos e impondo reformas. “A 
categoria está em mobilização 
em defesa da universidade e 
contra estes ataques”, informou. 

“Sem dúvida este é um espa-
ço que fortalece a categoria. O 
Sintae deve, sim, abrir portas e 
fazer o debate para que técnicos-
-administrativos possam chegar 
ao cargo de reitor. Esse é o nosso 
sonho”, concluiu.

Sintae nas discussões 
institucionais 
Pedro e Sá Campos, superin-

tendente de Pessoal, falou sobre 
a proposta de articular o Sintae 
com o Fórum Permanente de 
Política de Pessoal, instância 
criada recentemente na UFRJ 
para  discut i r  temas  como 
dimensionamento, formação 
continuada, relações de traba-
lho, carreira, saúde e avaliação. 
Temas estes que também são 

debatidos no Sintae. 
O reitor Roberto Leher disse 

que a universidade tem duas 
prerrogativas principais na sua 
autonomia: fazer suas normas e 
autogovernar-se. “E não tem ou-
tra maneira de se autogovernar 
se não assegurar o real protago-
nismo de toda sua comunidade 
no governo de sua instituição”, 
afirmou. 

Ele apontou o processo de 
contrarreforma do Estado e que 
é preciso reflexão sistemática 
sobre o que está acontecendo. Se-
gundo Leher, a emenda constitu-
cional 55 oculta uma reforma do 
Estado em relação à Constituição 
de 88, porque congela gastos que 
vão afetar investimentos sociais. 
Para o reitor, a gratuidade nas 
universidades públicas vai estar 
em questão em 2018.

“Por todos esses motivos, o 
Sintae é muito importante, por-
que aqui estamos discutindo a 
produção viva de conhecimento 
da comunidade universitária, em 
especial dos servidores técnico-
-administrativos”, disse ele.

ROBERTO Leher PEDRO e Sá Campos AGNALDO Fernandes FRANCISCO de Assis 

Fotos: Renan Silva

A
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Três coordenadoras de pro-
jetos de extensão da UFRJ 
apresentaram em detalhes 

como o trabalho que realizam 
com a equipe contribui para a 
sociedade e os estudantes, que não 
só cumprem o tempo exigido no 
currículo na graduação, mas agre-
gam experiências humanizadoras 
à sua formação. 

Segundo a pró-reitora, os 
projetos também ajudam a com-
preender o papel da preceptoria 
dos técnicos-administrativos na 
formação dos estudantes, na me-
dida em que a extensão passa a 
representar dez por cento da carga 
horária da grade curricular.

“Conhecendo a UFRJ”
Adriane Aparecida Moraes, 

coordenadora do “Conhecendo a 
UFRJ”, que recepciona estudantes 
do ensino médio durante dois dias 
para apresentar a UFRJ e seus cur-
sos, explicou que o projeto envolve 
técnicos-administrativos desde a 
comissão organizadora de cada 
edição à equipe de produção do 
evento.

O evento chega a receber sete 
mil estudantes por dia e tem o en-
volvimento de alunos da UFRJ em 
diversas etapas de sua realização, 
de forma que o tempo dedicado à 
atividade seja creditado. Para ela, 
o papel do técnico-administrativo 
na produção de eventos do porte do 
“Conhecendo” é fundamental para 

Atuação da categoria na extensão 
O papel dos técnicos-administrativos na integralização de dez por cento do currículo da 
graduação com atividades de extensão foi o tema do debate que se seguiu à abertura do 
seminário, mediado pela pró-reitora de Extensão (PR-5), Maria Malta 

que os alunos possam cumprir os 
dez por cento da carga horária na 
extensão. 

Violência contra 
a mulher 
Erika Fernanda Marins de 

Carvalho, do Centro de Referência 
de Mulheres da Maré Carminha 
Rosa, da UFRJ, diz que o Centro é 
referência na Vila do João há mais 
de 12 anos e atua na prevenção 
à violência contra a mulher e 
na capacitação de profissionais, 
promovendo cursos de Educação 
em Direitos Humanos e Gênero. 

A equipe de técnicos-adminis-
trativos atua desde a concepção 
dos projetos até sua implementa-
ção, e também na formação dos 
estudantes. “O papel do técnico-
-administrativo é fundamental 
neste enfrentamento da violência 
contra a mulher, no sentido de pen-
sar estratégias e ações nesse cam-
po”, diz Erika, acrescentando que 
os alunos contam com trabalhos 
interdisciplinares e participam 
de reuniões e de iniciativas que 
contribuem para o aprimoramento 
das políticas públicas no campo da 
violência contra a mulher. 

Contadores de história 
Sonia Stenhause Motta, coor-

denadora do projeto Alunos Con-
tadores de Histórias, do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), falou sobre o 

trabalho. Segundo ela, inicial-
mente o trabalho contava somente 
com voluntários, até que começou 
a atrair o interesse dos estudantes. 
Em 2008, foi aberto para treina-
mento de alunos da universidade, 
e em 2009 transformou-se em 
projeto de extensão.

Atualmente, alunos dos mais 
diversos cursos participam de 
atividades no ambulatório e en-
fermarias do IPPMG, sempre sob 

acompanhamento de técnicos-
-administrativos das divisões 
médicas e de enfermagem.

A equipe profissional do pro-
jeto avaliou que essa seria uma 
maneira de os alunos entrarem 
em contato com os pacientes e 
também de terem uma visão das 
crianças não como doentes, mas 
como alguém que precisa de 
atividades lúdicas para amenizar 
o desconforto da internação. A 

aceitação da proposta surpreen-
deu a equipe, que passou a ser 
procurada por alunos dos mais 
diversos cursos da UFRJ. 

Até 2016, cerca de 800 alu-
nos passaram pelo projeto, que 
ofereceu às crianças milhares de 
horas de contação de história. “E 
os alunos que trabalham com a 
equipe mostram como o projeto 
é decisivo em sua formação”, 
comenta a coordenadora Sonia.

Fotos: Renan Silva

UM momento do Sintae no auditório do Centro Cultural Horácio Macedo, no CCMN

Gustavo Cravo, um dos prin-
cipais nomes da comissão orga-
nizadora do V Sintae, disse que a 
equipe comemorou os resultados 
do evento, que houve sessões 
cheias em todas as apresentações, 
mais que nas edições anteriores. O 
público também foi considerado 

“Técnicos-administrativos produzem e bem”
muito bom. Todos os 320 cader-
nos impressos (com o roteiro e 
resumo dos trabalhos entregues no 
momento da inscrição) acabaram. 
“Estou muito feliz, pois para a 
UFRJ também é muito bom”, 
disse ele.

Segundo o assessor da Pró-
-Reitoria de Pessoal, o V Sintae 
resultou em propostas de parcerias, 
sendo que algumas já estão sendo 
fechadas; em troca de conhe-
cimentos entre as pessoas, que 
levaram para suas universidades 
o que aprenderam com os colegas 
no seminário; e na certeza de que a 
iniciativa será reproduzida em ou-
tras instituições. Os representantes 
do Instituto Federal de Tocantins e 
do campus de Sisal da UFBA saíram 
da UFRJ com esse objetivo. 

Este Sintae foi a segunda 

edição nacional, e mostrou que 
a ampliação do público foi um 
passo acertado. As avaliações, se-
gundo Gustavo, não poderiam ser 
melhores. “Este Sintae foi muito 
bom para oxigenar a UFRJ e para 
favorecer a integração e a amizade 
entre os servidores das diversas 
instituições”, opina o assessor. 

Gustavo chama atenção ainda 
para outro aspecto: “A universida-
de pública está sob ataque quando 
o governo corta orçamento ou 
quando congela investimentos 
públicos. Uma maneira de dar 
uma resposta é mostrar o trabalho 
que estamos fazendo. Os técnicos-
-administrativos produzem, e 
produzem bem. E isso quem está 
dizendo não é a comissão organi-
zadora, mas quem está vendo os 
trabalhos dos colegas”.

GUSTAVO Cravo

         



ÚLTIMA PÁGINA

Dia: 11/10, quarta-feira.

Os convites serão entregues na segunda-feira, dia 9/10, e na 
terça-feira, dia 10/10, das 9h às 18h, na subsede sindical, no HU.  

Atenção: 

Local: Clube dos Empregados da Petrobras.
Endereço: Rua Lobo Carneiro, s/nº - Fundão.
Horário: das 13h às 17h.

Participação: crianças de 0 a 12 anos.

De acordo com resolução do Conselho de Delegados Sindicais de Base, a posse da nova 
diretoria do Sintufrj ocorrerá no dia 26 de outubro, às 10h, no Espaço Cultural do Sindicato. 

Posse da nova direção
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