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CARREIRA

Técnicos-administrativos se
reuniram com a direção do
SINTUFRJ e o superintendente
da Pró-Reitoria de Pessoal, Ro-
berto Gambine, na terça-feira,
dia 21 de fevereiro, quando
discutiram saídas para o Ven-
cimento Básico Complementar
(VBC). A reunião foi no auditó-
rio do 3º andar da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, no
prédio da Reitoria.

O acordo da greve de 2004,
que resultou na assinatura do
novo Plano de Carreira, incluía
a incorporação de todas as gra-
tificações no vencimento bási-
co. Como a tabela, com piso de
R$ 701,98 e step de 3%, foi in-
suficiente para comportar o
acordo, cerca de um terço de
toda a categoria no país e em
todas as classes – A, B, C, D e E –
ficou com VBC. Esta situação

Direção do Sindicato e funcionários
discutem o VBC
Reunião aborda por vários ângulos o Vencimento
Básico Complementar e estudaram alternativas

se tornou mais grave a partir
de janeiro de 2006, quando a
nova tabela com step 3,6% en-
trou em vigor e absorveu o VBC,
fazendo com que estes traba-
lhadores não tivessem nenhum
aumento salarial. A UFRJ, por
ser a maior universidade fede-
ral do país, concentra o maior
contingente de funcionários
com VBC, principalmente nas
classes C e E.

Conforme explicou a coor-
denadora do Sindicato, Neuza
Luzia, pelo acordo, ninguém
poderia ter salário inferior à
antiga tabela, mas como foi fei-
to o enquadramento por tem-
po de serviço – decisão enca-
minhada pela Fasubra na mesa
de negociação, após aprovação
das assembléias de base –, uma
parcela significativa da catego-
ria ficou com diferença salarial

em relação à atual tabela. “A
solução foi o VBC, sobre o qual
incide todas as vantagens, be-
nefícios e ações judiciais. E só
aceitamos essa proposta após
a aprovação das assembléias,
porque estávamos no limite
da greve. Mas o acordo da gre-
ve de 2004 já previa a discus-
são de uma saída para o VBC
nas mesas temáticas com o
governo que também discuti-
riam racionalização de cargos
e terceirização”, relembrou a
dirigente.

A reivindicação histórica da
categoria, aprovada em con-
gresso, é de tabela com piso
de três salários mínimos e step
constante de 5%. Em dezem-
bro de 2005, após a greve, rea-
lizou-se uma Plenária Nacio-
nal da Fasubra em que foi
aprovado um novo desenho

da tabela, como tática para
negociação, com os seguintes
parâmetros:

1 – Piso salarial de 3 (três)
salários mínimos para Nível de
Classificação A;

2 – Piso salarial de 10 (dez)
salários mínimos para Nível de
Classificação E;

3 – Até que se chegue ao piso
de 3 (três) salários mínimos
para o Nível de Classificação A,
10 (dez) salários mínimos para
o piso do Nível de Classifica-
ção E e 5% (cinco por cento) de
step, a plenária autoriza a que-
bra da linearidade da tabela,
como tática de mesa de nego-
ciação para resolução do VBC,
buscando a aproximação dos
pisos históricos conquistados
no PUCRCE, para os Níveis de
Classificação B, C e D.

MANTER A UNIDADE – Na
reunião de terça-feira, os téc-
nicos-administrativos presen-
tes concordaram com a dire-
ção do SINTUFRJ de que a saí-
da para o problema do VBC tem
que ser construída de forma a
não dividir a categoria e que
contemple a todos. Nesse sen-
tido, foram feitas restrições à
proposta aprovada pela plená-
ria da Fasubra, em dezembro –
da qual os representantes da
base da UFRJ participaram ape-
nas como observadores, por-
que não houve quórum na as-
sembléia para tirada de dele-
gados. O distanciamento do ní-
vel superior (com a interpola-
ção proposta e o piso de 10 mí-
nimos) dos demais níveis foi a
principal crítica.

DECISÃO DA REUNIÃO –

Total de técnicos-administrativos nas IFES – 154.681
(dados MPOG/dez. - 2005)

institucional. “Isso faz com que
a capacitação dos funcionários
seja uma política institucional
e não mais um favor de algu-
mas chefias, assim como pla-
nejar, organizar, executar e ava-
liar as atividades de pesquisa e
extensão, antes restrito aos do-
centes”, afirmou a dirigente.
Outro avanço destacado, neste
plano de carreira, foi exata-
mente envolver o Ministério da
Educação nas negociações da
pauta da categoria – antes res-
trita ao Planejamento. “Isso
trouxe a Andifes, portanto, os
reitores têm que se envolver
nessas discussões, assim como
se preocupam com salários
dos professores. E nossa vida
tem que ser também pautada
no Conselho Universitário.” A
coordenadora, ainda, esclare-
ceu uma série de dúvidas so-
bre a carreira.

MOBILIZAÇÃO É UNIDADE
– A coordenadora do SINTU-
FRJ Denise Goés chamou a
atenção na reunião para a ne-
cessidade de a categoria se
manter unida e se mobilizar de

Construir uma proposta unitá-
ria da categoria e defendê-la na
Fasubra. Esse foi o encaminha-
mento consensual da reunião
de terça-feira. O cenário para
que isso ocorra será a assem-
bléia da categoria que o SIN-
TUFRJ realizará na quinta-fei-
ra, dia 9 de março, quando tam-
bém serão eleitos os delega-
dos para a primeira plenária
nacional da Fasubra de 2006,
marcada para os dias 10 e 11
de março, em Brasília. Em que
pese a plenária nacional ter
aprovado uma proposta, os
funcionários da UFRJ não dis-
cutiram e ainda não delibera-
ram sobre o assunto, que ain-
da é objeto de negociação. Nes-
sa plenária, os eleitos para re-
presentar a base da UFRJ terão
a tarefa de levar o posiciona-
mento dos funcionários da uni-
versidade sobre o VBC.

Os participantes da reunião
reafirmaram várias vezes em
suas colocações que a luta por
um step maior tem que ser de
todos os trabalhadores da
UFRJ, reafirmando a reivindi-
cação histórica de tabela com
piso de três salários mínimos,
que em maio de 2006 será de
R$ 350,00 e step de 5%.

REFORÇO NA LUTA – O Sin-
dicato e a PR-4 ficaram de en-
volver o reitor Aloísio Teixeira
nessa mobilização do VBC, já
que a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Fe-
derais de Ensino (Andifes) in-
tegra a Comissão Nacional de
Carreira. “Vamos ter uma con-
versa com o reitor, colocando-
o a par do que está ocorrendo,
e, para ajudá-lo com argumen-
tos em nossa defesa, podemos
mostrar a ele que a variação do
step acaba com o VBC”, adian-
tou Neuza Luzia.

As tabelas com as diversas
simulações que resolvem o
VBC (inclusive a aprovada na
plenária de dezembro) de  se-
rão disponibilizadas na pági-
na do Sindicato na internet.

AGENDA VAZIA – Na avalia-
ção do superintendente da PR-4,
Roberto Gambine, há espaço
político hoje na agenda da Andi-
fes para tratar do VBC, pois o or-
çamento das IFES já foi defini-
do, vagas de docentes também,
e o único tema em pauta são as

NA MESA. Roberto Gambine, Ana Maria Ribeiro, Neuza Luzia e Denise Góes na reunião que discutiu o VBC no auditório da FAU

DEBATE. Funcionários levantaram vários questionamentos relacionados ao impacto do VBC nos seus salários em busca de saídas

Fotos: Niko Júnior

cotas. Ele próprio se colocou à
disposição para ajudar. “Pode-
mos fazer projeção de custos,
reforçar as convocatórias do
SINTUFRJ usando os contrache-
ques da categoria”, sugeriu. Mas,
segundo Roberto Gambine, o
que não pode é não tentar resol-
ver logo com o governo esse
problema. “Se não corremos o
risco de termos conquistado a
carreira mais moderna, que en-
volve conhecimento institucio-
nal com o funcionário, mas fi-
carmos marcados pela divisão
interna, com essa pendência sa-
larial”. Para Gambine, a UFRJ
consolidando uma opinião a
respeito do VBC vai influenciar
as outras universidades, princi-
palmente porque os trabalhado-
res da maioria dessas institui-
ções ainda não têm uma posi-
ção firme sobre a questão.

AVANÇO – Para a coordena-
dora do SINTUFRJ Ana Maria
Ribeiro, a principal vitória da
categoria foi um plano de car-
reira que garante o desenvol-
vimento dos funcionários vin-
culados ao desenvolvimento

fato para fazer valer a sua rei-
vindicação. “O governo diz que
não tem dinheiro em 2006 para
resolver o VBC. E não adianta
achar que por ser período elei-
toral as negociações sobre re-
cursos vão ficar mais fáceis.
Para arrancarmos mais vitó-
rias, tem que haver mobiliza-
ção. Como também não adian-
ta o nível superior querer se
distanciar do conjunto da cate-

Números de trabalhadores com VBC nasnasnasnasnas
IFES, com as variações dos stepsIFES, com as variações dos stepsIFES, com as variações dos stepsIFES, com as variações dos stepsIFES, com as variações dos steps

Reunião com os funcionários que tem VBC na
Praia Vermelha – 8/3, às 13h, Salão Pedro Calmon

goria. O GT Carreira é um só, e
a solução sobre o VBC tem que
ser unificada para atender aos
interesses de todos e em todas
as universidades”, alertou a
sindicalista. “Além disso, exis-
te uma resolução aprovada em
plenária, que objetiva tatica-
mente resolver o problema do
VBC. Temos que nos unificar
reforçando nossa Federação na
mesa de negociação.”


