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Manifestação em Brasília

 

A tradicional confraternização entre 
trabalhadores ativos e aposentados do 
Hospital Universitário Clementino Fra-
ga Filho foi realizada no dia 5 de agosto, 
no Espaço Cultural, e atraiu cerca de 
300 pessoas, num clima de reencontro 
e celebração. Página 7

A UFRJ cumpre 
a determinação do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) de manter 
em atividade 50% da 
força de trabalho de toda 
a universidade. Mas, 
com o propósito de dar 
visibilidade à greve na 
UFRJ, que já completou 
dois meses, os técnicos-
administrativos em 
educação aprovaram 
na assembleia de terça-
feira, 16, a realização de 
uma grande assembleia-
ato na “Praça da 
Isonomia” (rótula entre 
CT e CCMN), seguida 
de passeata até a Linha 
Vermelha, na quinta-
feira.  
No dia 18, o tráfego 
parou por dez minutos 
na saída da Linha 
Vermelha em direção 
à Linha Amarela, junto 
ao portão 1 da UFRJ.  
Página 4

Categoria faz manifestação 
na Linha Vermelha  

Assembleia 
Geral
Dia 23, terça-feira, às 10h
No Auditório do 
Centro de Tecnologia
Pauta: greve 

Amigos 
do HU se 
encontram
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Eleição no Iesc 
A chapa 1 foi eleita com 57% do 

universo de votantes. A eleição foi 
dias 15, 16 e 17 de agosto, antes do 
fim do mandato da gestão devido a 
ida do atual diretor, Roberto Medro-
nho, para a direção da Faculdade 
de Medicina.

O novo diretor é o atual vice-di-
retor e professor na área de ambien-
te e saúde, Armando Mayer . O vice é 
Volney de Magalhães Câmara.

Armando promete aumentar a 
participação do Instituto na agenda 
de saúde coletiva em nível munici-
pal, estadual e em todo o país. 

Ele pretende implantar um pro-
jeto de capacitação para melhoria 
das condições de trabalho e de vida 
dos funcionários. O plano prevê 
articulação com a administração 
central e com outras unidades que 
possam contribuir com a capacita-
ção dos funcionários em atividades 
específicas. 

Abono de 
permanência

A Emenda Constitucional 
nº 41/2003 instituiu incentivo 
àqueles que desejassem conti-
nuar em atividade, mesmo após 
completarem os requisitos para 
aposentadoria voluntária: o 
abono de permanência.

Este instituto prevê o paga-
mento de valor equivalente à 
contribuição previdenciária do 
servidor, desde que satisfeitos os 
requisitos para aposentadoria 
voluntária previstos no art. 40 
da Constituição Federal, com 
as alterações introduzidas pe-
las Emendas Constitucionais 
20/98, 41/03 e 47/05:

1. Computar até 31/12/2003 
todos os requisitos necessários 
à aposentadoria voluntária, 
segundo a legislação anterior-
mente vigente, desde que conte 
com, no mínimo, 25 anos de 
contribuição, se mulher, ou 
30 anos de contribuição, se 
homem, e que opte por perma-
necer em atividade (art. 3º, § 1º, 
da EC nº 41/2003);

 2. Completar as exigências 
para aposentadoria voluntária 
estabelecida no art. 2º, caput, 
da EC nº 41/2003, e optar por 
permanecer em atividade (art. 
2º, § 5º, da EC nº 41/2003);

 3. Completar as exigências 
para aposentadoria voluntária 
estabelecida no art. 40, § 1º, 
III, “a”, da Constituição Fe-
deral, e optar por permanecer 
em atividade (art. 40, § 19, da 
Constituição Federal).

O servidor deve formalizar 
o pedido administrativo, desde 
que satisfeitos os requisitos, 
pleiteando o abono de perma-
nência, que será devido en-
quanto o servidor permanecer 
em atividade, cessando com 
seu pedido de aposentadoria 
voluntária ou quando atingida 
a idade máxima para aposenta-
doria compulsória, atualmente 
aos 70 (setenta) anos.

Em ação inédita no país, se-
gundo a Pró-Reitoria de Pessoal, 
a UFRJ não apenas reconheceu a 
união estável homoafetiva para 
designação de companheiro e 
concessão de pensão como nor-
matizou o procedimento.

O primeiro processo sobre o 
tema tramita na universidade 
desde 2007. Com base em decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) no dia 5 de maio de 2011 
(que identifica a questão como 
o reconhecimento de um direi-
to à cidadania),foi possível à 
UFRJ reconhecer e normatizar as 
condições para que servidores e 
servidoras exerçam esse direito, de 
acordo com parecer do procurador 
Renato Cândido Vianna. 

O processo chegou ao fim e, no 

UFRJ reconhece união estável homoafetiva
dia 15 de agosto, foi formalizada 
a entrega da documentação aos 
interessados. Em decorrência do 
sucesso deste primeiro processo 
de reconhecimento, já foram im-
plantadas outras quatro pensões.

As exigências são as mesmas 
para a designação de companheiro 
heterossexual. Se comprovada a 
união estável, a administração 
da UFRJ efetuará a designação do 
(a) companheiro (a) nos assenta-
mentos funcionais do servidor(a).

Documentos
- Certidão de nascimento, certidão 
de casamento com averbação de 
divórcio, sendo 2ª via atualizada;
- certidão de nascimento de filho 
havido em comum, para os casos 
de adoção;

- declaração de imposto de renda 
do segurado, em que conste o 
interessado como seu dependente;
- disposições testamentárias;
- declaração especial feita perante 
tabelião;
- comprovação do mesmo domi-
cílio;
- prova de encargos domésticos 
evidentes;
- pagamento de plano de saúde;
- registro em associação de 
qualquer natureza, onde conste 
o(s) interessado(s) como bene-
ficiário (s);
- declaração de 3 (três) testemu-
nhas, não parentes, que atestem 
conhecer o casal;
- quaisquer outros meios de prova 
que possam levar à convicção do 
fato a comprovar.

O encontro de aposentados será no dia 30 de agos-
to, terça-feira, às 10h, no Espaço Cultural. O SINTU-
FRJ preparou uma deliciosa homenagem pelo Dia dos 
Pais (coffee break especial). Na pauta ainda teremos o 
Cordel de Poesias, uma ótima oportunidade para você 
mostrar o seu talento nas artes: canto, pintura, desenho. 
Mostre pra gente.

Na pauta ainda teremos os informes gerais sobre a 
greve e palestra de um tema de interesse de todos, homens 
e mulheres. Participe.

Dia 30 de agosto: festa 
dos aposentados

Viva a democracia dos ladrões 
Autor: Edilberto José Soares
 

A justiça do Brasil é prostituta
a imprensa brasileira é mafiosa
o muro de Berlim é aqui (os muros das hipocrisias)
os facistas sem-vergonha fazem os muros da 
vergonha
meu Deus perdoa este povo sem-vergonha
sem-vergonha de serem presos de si mesmos
povo covarde preso pela covardia
ainda aplaude os assassinos da democracia
nas favelas o genocídio descarado
por estes vermes de políticos disfarçados
estou com raiva com nojo de ser Brasileiro
somos é covardes disfarçados de ordeiros
a ordem deles é somente assassinato
a ordem deles é desemprego e opressão
são os mesmos vermes assaltantes da nação
como eu queria fazer lindas poesias
mais como ficar calado diante de tantas patifarias?
fico pensando se depois de treze anos na prisão
ainda poderei viver livre na minha própria nação
sou Brasileiro e amo o meu Brasil
mas estou com raiva do povo Brasileiro
povo galinha com medo no puleiro
estou bolado com este regime fuleiro
onde a política é assassinar os Brasileiros
na polícia quadrilhas de milicianos
na política quadrilheiros republicanos
estou certo, estou bolado, e não me engano
o regime democrático é tirano
 e não adianta nem ficar bolados
pois nem falei dos passageiros do trem açoitados
viva,viva,viva a democracia dos ladrões.

Litteris Editora e Quártica 
Premium convidam para o lan-
çamento de dois livros na XV Bie-
nal do Livro do Rio de Janeiro. O 
primeiro,“O Milagre do Anjo Azul”, 
no dia 5 de setembro, das 15h às 
16h, da escritora Zezé Barcelos, téc-
nica-administrativa aposentada da 
UFRJ, no Pavilhão Laranja, estan-
de C-10. O segundo, “Sentimentos 
Vindos d´Alma”, de Cida Oliveira, 
funcionária do SINTUFRJ, no dia 
7 de setembro, às 16h, no mesmo 
pavilhão e estande. O Riocentro fica 
na Avenida Salvador Allende, 6555, 
Barra da Tijuca. 

Cida e Zezé lançam 
livro na Bienal

Mergulhe em uma correnteza de águas cristalinas 
participando do passeio organizado pela Coordenação 
de Aposentados, de 23 a 25 de setembro, ao custo de R$ 
450,00 que pode ser pago em três vezes. As acomodações 
são em apartamentos duplos ou triplos. A coordenação 
informa que as vagas são destinadas aos aposentados, 
assim como, para os ativos. Informações via e-mail sintu-
frj@sintufrj.org.br ou em nossa sede e subsedes.

Passeio a Raposo e Eugenópolis

Vigilantes discutem futuro da Segurança
Os vigilantes federais da UFRJ estão convocados para 
uma reunião no dia 22 de agosto, às 14h,  na sede do 
SINTUFRJ, em que estará em debate a proposta de um 
Projeto de Segurança para a UFRJ.

Atenção: faça logo sua ins-

crição para que possamos 

enviar por email o material 

do seminário com os textos 

necessários para subsidiar 

o debate.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 966 – 22 a 28 de agosto de 2011 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

GREVE NA UFRJ

Com o propósito de dar visi-
bilidade à greve na UFRJ, que já 
completou dois meses, os técni-
cos-administrativos em educa-
ção aprovaram na assembleia 
do dia 16 a realização de uma 
grande assembleia-ato na “Praça 
da Isonomia” (rótula entre CT e 
CCMN), seguida de passeata até a 
Linha Vermelha.  

A ideia era transformar 18 
de agosto em um dia de luta 
unificada da categoria em todo 
o país. A proposta foi enviada ao 
Comando Nacional de Greve e à 
Fasubra para orientação às enti-
dades sindicais de realização, na 
mesma quinta-feira, de manifes-
tações nos estados para chamar a 
atenção da mídia e da população. 

No Rio de Janeiro, o ato 
contaria com a participação de 
trabalhadores das outras univer-
sidades federais em greve e de re-
presentantes do DCE Mário Prata. 
O CLG ficou de fazer o convite às 
entidades e aos estudantes. 

Ato histórico
Em 1998, os técnicos-ad-

ministrativos em educação da 
UFRJ deram uma grande de-
monstração de força, unidade e 
mobilização ao marcharem do 
campus da Cidade Universitária 
até a Linha Vermelha. Foi, sem 
dúvida, o mais ousado ato que 
uma categoria realizou na cidade 
do Rio de Janeiro. Esses trabalha-
dores fazem parte da maior uni-
versidade pública federal do país.  
Naquela época, a categoria estava 
em greve reivindicando aumento 
depois de quatro anos de congela-
mento dos salários. Mas, ao invés 
de atender à reivindicação, FHC 
suspendeu o pagamento dos ven-
cimentos e dos vales-transporte 
dos que trabalhavam nas unida-
des consideradas essenciais. 

O local escolhido para a reali-
zação da assembleia-ato também 
encerra um capítulo da história 
de lutas dos técnicos-administra-
tivos em educação da UFRJ. 

Universidade cumpre 
a ordem judicial

Com data de 17 de agos-
to, a Fasubra protocolou 
no Ministério da Educação 
ofício ao ministro Fernan-
do Haddad visando pôr fim 
ao impasse criado entre a 
entidade e o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG). Diz o docu-
mento:

“O conjunto dos tra-
balhadores técnico-admi-
nistrativos em Educação 
das Instituições Federais de 
Ensino (Ifes), entende que 
o MEC tem exercido papel 
de destaque ao interme-
diar, junto ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento 

Assembleia do dia 16 aprovou realização de ato na Linha Vermelha e continuidade da greve na UFRJ

Fasubra envia ofício a Haddad
e Gestão (MPOG), no sentido 
de buscar soluções negociadas 
que possam resolver o impasse 
criado entre o MPOG e a Fasu-
bra, gerado a partir do enten-
dimento de não efetividade do 
processo de negociação, que 
culminou com a deflagração 
de greve da Fasubra.

A Fasubra Sindical sempre 
primou pelas negociações e 
após 43 reuniões, ao longo dos 
últimos quatro anos, não res-
tou  à categoria outro caminho 
a não ser a greve. Informa-
mos que estamos cumprindo 
as determinações do Supremo 
Tribunal Federal quanto ao 
percentual estabelecido em li-

minar emitida em função da 
solicitação de judicialização 
da greve requerida pela Advo-
cacia-Geral da União (AGU).

Assim, solicitamos de Vos-
sa Excelência, mais uma vez, 
que interceda junto ao MPOG 
a favor do movimento paredis-
ta dos trabalhadores técnico-
administrativos das Ifes, com 
o objetivo do restabelecimento 
das negociações com a cate-
goria, interrompidas pelo go-
verno federal quando da defla-
gração do nosso movimento.

Atenciosamente.”
O documento é assinado 

pelos três coordenadores-ge-
rais da Fasubra.

Fotos: Emanuel Marinho

Com os hospitais universitários 
funcionando, assim como os demais 
setores diretamente ligados à vida, 
bem como a vigilância patrimonial 
(Diseg), a UFRJ cumpre a determi-
nação do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) de manter em atividade 
50% da força de trabalho de toda a 
universidade. 

Assembleia aprovou manifestação na Linha Vermelha

Isso ocorre desde a deflagração da 
greve, em 14 de junho; portanto, a pa-
ralisação de evasão na instituição deve 
continuar. O entendimento jurídico da 
Fasubra/Comando Nacional de Greve 
(CNG) e das entidades sindicais é que 
a exigência do STJ não é do retorno à 
atividade de 50% do pessoal de cada 
unidade, mas de toda a instituição.  

O espaço foi batizado informal-
mente de “Praça da Isonomia” por 
ter se transformado em ponto de 
referência de assembleias e outras 
manifestações pela conquista da 
isonomia com outras categorias 
profissionais do funcionalismo fe-
deral, no final da década de 1980.    
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GREVE NA UFRJ

Fotos: Emanuel Marinho

O tráfego parou por dez 
minutos na saída da Linha 
Vermelha em direção à Linha 
Amarela, junto ao portão 1 
da UFRJ, como resultado da 
manifestação da categoria 
real izada na quinta- fe ira , 
dia 18. Das 12h15 às 12h25, 
os técnicos-administrativos 
ocuparam a pista das duas 
principais vias de ligação no 
Rio de Janeiro, abrindo faixas 
e bandeiras, no ritmo de apitos 
e vuvuzelas.     

Trabalhadores da Divisão 
de Vigilância da UFRJ (Diseg) 
garantiram a segurança dos 
manifestantes no bloqueio 
às vias, evitando que o trans-
torno à população durasse 
mais que o tempo acordado 
no Comando Local de Greve. 
Mas nem todos esses cuidados 
foram suficientes para afastar 
a intervenção do 22º Batalhão 
da Polícia Militar no ato. Mas 
nenhum incidente de violên-
cia foi registrado. 

Fortalecer a greve
“Esta luta dos servidores 

públicos federais das univer-
sidades é mais do que justa, é 
legítima. A Central discordou 
e se manifestou publicamente 
contra ao método de governar 
de Lula e agora da presidenta 
Dilma, em relação aos traba-
lhadores assalariados. Mas, 
nessa hora, a unidade política 
é fundamental para alcan-
çarmos vitórias”, defendeu o 

Categoria faz manifestação 
na Linha Vermelha

diretor da CUT-RJ presente ao 
ato, Jadir Batista de Araújo.

O coordenador  s indical 
Carlos Pereira, ao falar em 
nome do SINTUFRJ, reafirmou 
a necessidade de cada técnico-
administrativo em educação 
ser multiplicador da adesão 
à greve: “Precisamos ganhar 
os companheiros de trabalho 
para esta luta, porque nada 
vem para nós de mão beijada. 
Portanto, é necessário reforçar 
a greve.”   

Denúncia
A principal palavra de or-

dem do ato foi pela reabertura 
das negociações do governo 
com a Fasubra. Durante a 
manifestação, militantes da 
categoria e de outras entidades 
criticaram o comportamento 
insensível da presidenta Dil-
ma. Houve também denún-
cias de pressão por parte de 
diretores de unidades pela 
volta ao trabalho dos funcio-
nários. Isso tem ocorrido em 
locais onde as direções estão 
interpretando erradamente a 
decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que julgou 
a  l iminar  impet rada  pe la 
Advocacia-Geral  da  União 
(AGU) sobre a greve nas Ifes. 
Ao invés do retorno de 50% do 
efetivo de toda a universidade, 
equivocadamente acreditam 
que a Justiça mandou que 
voltassem 50% de cada setor 
ou unidade.    
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GREVE

O Comando Nacional de Greve 
(CNG) se reuniu na terça-feira, dia 
16, e decidiu, por unanimidade, 
aceitar a intermediação das cen-
trais sindicais com vistas àabertura 
de agenda para a Fasubra com o 
Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG).  

A proposta foi levada ao CNG 
pela diretora da CUT nacional, 
Lúcia Reis, após contato com o se-
cretário de Relações de Trabalho da 
Secretaria de Recursos Humanos 
do MPOG, Duvanier Paiva. 

De acordo com o Informe da 
Federação, “ao ser sondado (Duva-
nier), acenou com a possibilidade 
de abrir agenda com as centrais 

Centrais vão mediar diálogo da Fasubra com o MPOG
sindicais para tratativa da greve da 
Fasubra”. A mediação será feita pe-
las centrais que atuam no âmbito 
do movimento das universidades, 
que são a CUT, CTB, CSP-Conlutas 
e Intersindical. 

Disposição para negociar
O CNG reafirmou na reunião 

sua disposição de estabelecer ne-
gociação efetiva com o governo, a 
partir do diálogo, e que isso possa 
se dar com a mediação das centrais 
sindicais. O CNG solicita, porém, 
que as centrais, por terem refe-
rência no conjunto da categoria, 
solicitem ao secretário do MPOG 
a efetivação do diálogo com apre-
sentação de propostas concretas.

Sob o título de “Crise mun-
dial ameaça salário do funcio-
nalismo”, o jornal O Dia, de 
domingo, 14 de agosto, noticiou 
que o Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG) 
não vai interromper as negocia-
ções em curso com as categorias, 
mas a orientação do ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, 
é não conceder reajustes para 
os servidores federais, para não 
aumentar a despesa do governo 
em plena crise.

Em entrevista ao jornal, a 
coordenadora de Organização e 
Política Sindical do SINTUFRJ, 
Gerly Miceli, considerou o alerta 
do governo um retrocesso: “Não 
só com relação aos trabalhadores 
do serviço público, mas também 
quanto aos avanços conquistados 
com o Programa de Aceleração do 
Crescimento. Recursos há, e acho 
ainda que o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, se precipitou ao 
declarar que não e recomendável 
dar aumento salarial ao setor 
público. Isso só faz com que 
os setores se mobilizem mais 

ainda e acabem partindo para o 
confronto político”.

Contradição
Mas na mesma coluna do 

servidor em edição anterior, 
o jornal O Dia informa que 
“diminuir as grandes diferenças 
salariais entre as funções das 
mesmas carreiras do Executivo 
Federal é o caminho mais certo 
que as negociações entre governo 
e sindicalistas devem tomar nos 
próximos dias”. O ajuste linear já 
estaria descartado e “o momento 
é de escolha para definir quais 
carreiras serão beneficiadas com 
reajustes nos próximos anos”.    

O secretário-geral da Con-
federação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (Condi-
sef), Josemilton Costa, declarou 
ao jornal que a meta é favorecer 
servidores das carreiras de infra-
estrutura. “Concordamos com o 
posicionamento do governo de 
não conceder um mesmo índice 
de aumento. Pois isso aumen-
taria ainda mais as distorções 
salariais.”

A cada hora, governo 
diz uma coisa

O Informe da Fasubra nº 7 
disponibilizado às bases no dia 
17 de agosto traz um histórico das 
categorias que continuam partici-
pando da mesa de negociação com 
o governo. Sobre a Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal (Condsef), quem 
informa é a Coluna do Servidor do 
jornal O Dia.     

Andes-SN
Na terça-feira, dia 16 de 

agosto, o Sindicato Nacional 
dos  Docentes das Instituições 
de Ensino Superior (Andes-SN) 
e o Proifes se reuniram com o 
secretário de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
Duvanier Paiva, que apresentou 
uma nova proposta aos profes-
sores. O governo propôs aplicar 
4% na tabela da Carreira do 
Magistério Superior, mantendo 
a incorporação da Gratificação 
por Exercício do Magistério Su-
perior (Gemas) e da Gratificação 
de Atividade Docente de Ensino 
Básico, Técnico, Tecnológico 
(Gedbt) e deixando a correção 

Categorias continuam 
negociando com o governo

das distorções ocorridas com a 
criação da classe de professor 
associado para um momento 
seguinte. Paiva destacou que o 
percentual seria aplicado após 
a incorporação da Gemas, para 
vigorar a partir de julho de 2012. 

Os diretores do Andes decla-
raram a proposta insuficiente, 
pois não cobre sequer a corrosão 
inflacionária do segundo semes-
tre de 2010. Segundo o Andes, 
o limite imposto pelo governo 
e que debater em cima de uma 
proposta que só entraria em vigor 
em julho de 2012 é um passo 
atrás, pois os prejuízos devido 
à corrosão inflacionária não 
diminuem. 

Duvanier Paiva se compro-
meteu a fazer novos cálculos, 
distribuindo a disponibilidade de 
recursos para as duas carreiras (do 
Magistério Superior e do Ensino 
Básico, Técnico, Tecnológico) e 
apresentar outra proposta. Uma 
nova reunião ficou agendada para 
sexta-feira, 19, em horário a ser de-
finido de acordo com a agenda do 
MP e das entidades. (informações 
extraídas do site do Andes-SN).

Condsef
Segundo a Coluna do Servidor 

do jornal O Dia, na quinta-feira, 
18, o secretário de Recursos Huma-
nos do MPOG entregaria proposta 
formal de reajuste para parte do 
funcionalismo federal. Com isso 
ele cumpriria a promessa feita na 
terça-feira, 16, à Condsef. 

ASSIBGE-SN
A entidade se reuniu com o go-

verno na terça-feira, 16 de agosto, 
e no dia 18 faria assembleia em 
todos os estados para tentar posição 
conjunta com o movimento dos 
SPFs e fortalecer o dia nacional 
de luta, 24 de agosto.

Sindifisco Nacional 
O Sindicato Nacional dos 

Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil informa que o 
governo não apresentou nada de 
novo na mesa de negociação, e a 
categoria segue com as manifes-
tações em defesa de um serviço 
público de qualidade, junto com 
a Polícia Federal, advogados 
da União e auditores fiscais do 
Trabalho.

Fotos: Emanuel Marinho

Finalmente o Comando Nacional de Greve reconheceu que precisa da CUT, entre outras centrais, para atuarem como interlocutores junto ao governo e sairmos do impasse. 
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PRIVATIZAÇÃO

No dia 6 de agosto, sábado, o 
campus do Fundão foi usado como 
cenário para uma simulação de 
assalto sem aviso prévio, o que 
poderia ter causado uma situação 
real de confronto envolvendo os 
vigilantes patrimoniais e a Polícia 
Militar.

A atividade – uma gravação do 
Projeto Projovem da Coope – não 
foi comunicada aos órgãos res-
ponsáveis, Prefeitura Universitária 
e Divisão de Segurança (Diseg), e 
a encenação do assalto foi inter-
pretada como real pela comunida-
de e pela própria segurança. 

“Poderia ter acontecido uma 
tragédia, pois não sabíamos da 
simulação. E a reação da nossa se-
gurança ou a dos policiais poderia 
ter sido outra”, conta o diretor da 
Diseg, Juscelino Ribeiro. 

O diretor da Diseg fez um re-

Simulação de assalto poderia resultar em tragédia
gistro da ocorrência e o  enviou à 
Prefeitura Universitária. O prefeito 
da UFRJ, Ivan Carmo, considerou 
a questão de extrema gravidade e 
solicitou à direção da Coppe pro-
vidências para que o episódio não 
se repita. “Não fomos avisados 
e ninguém foi consultado. Todo 
mundo sabe que para qualquer 
evento e ou filmagem tem que pe-
dir autorização”, afirmou. Segun-
do Ivan, o diretor da Coppe, Luiz 
Pinguelli Rosa, informou que o 
professor responsável fez uma car-
ta pedindo desculpas. E a própria 
direção também fez mea culpa 
explicando compreender a posição 
dos órgãos responsáveis e destacou 
a importância do projeto como de 
interesse social.   

O fato 
A Diseg recebeu um telefone-

ma do vigilante do Cetem apavo-
rado, dizendo que um motorista 
estava sendo agredido por um ho-
mem no ônibus da universidade. 
Três vigilantes seguiram para o lo-
cal e se depararam com a seguinte 
cena: três homens – um armado e 
encapuzado apontando uma pis-
tola para dentro do ônibus, outro 
em atitude ameaçadora com arma 
em punho e o terceiro do lado de 
fora como se fosse um refém. Uma 
quarta pessoa cai do ônibus como 
se tivesse sido baleada. 

Segundo Juscelino Ribeiro, 
diante de uma situação como essa 
tudo pode acontecer, mas os vi-
gilantes souberam ter frieza para 
manter distância e chamar o refor-
ço da Polícia Militar. Somente de-
pois da abordagem de dois policiais 
armados de fuzil e pistola é que o 
professor responsável pelo projeto 

se apresentou e explicou que tudo 
não passava de uma encenação 
para a filmagem de projeto e que 
as armas utilizadas eram cenográ-
ficas. O professor foi advertido pelos 
vigilantes e os policiais o repreen-
deram sobre sua irresponsabilidade 
ao não comunicar a atividade com 
antecedência. Para justificar, ele 
respondeu que só avisara a Divisão 
de Transporte, informando que era 
o bastante na sua concepção.

Avaliação
“Esse fato não teve proporções 

desastrosas pela perícia e expe-
riência dos vigilantes da UFRJ e po-
liciais envolvidos. Caso contrário, 
não teria sido esse o desfecho da 
abordagem. O professor responsá-
vel pela atividade, por ignorar que 
esse campus tem uma Divisão de 
Segurança e não ter feito comu-

nicado formal para obter autori-
zação para sua gravação, colocou 
em risco a vida daquelas pessoas. 
Um homem armado e encapuzado 
ameaçando um ônibus cheio, em 
qualquer lugar do mundo é um 
marginal. Um policial desavisado 
poderia proceder de maneira equi-
vocada, baseado em cena evidente, 
provocando ferimentos. Estaria aí 
um cenário perfeito de uma tragé-
dia na UFRJ”, avalia Juscelino. 

Alerta
O diretor da Diseg informa que 

toda atividade nas vias públicas deve 
ser comunicada à Prefeitura e repas-
sada à Divisão, principalmente nos 
fins de semana. Dessa forma a Diseg 
tomará todas as providências para 
garantir as atividades solicitadas 
isolando a área e mantendo uma 
viatura de prontidão. 

O Projeto de Lei 1749/2011, que 
“autoriza o Poder Executivo a criar 
a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares S.A (EBSERH) e dá outras 
providências.” foi apresentado pelo 
governo no dia 5 de julho para 
tramitar em regime de urgência a 
pedido da presidência da Repúbli-
ca. Isso significa que a tramitação 
deve durar até 45 dias, ou seja, ser 
votado ainda neste mês. No dia 17 
de agosto, a Câmara dos Deputados 
criou uma comissão especial para 
proferir um parecer sobre o projeto 
de lei. 

Como se vê, o governo voltou à 
carga disposto a aprovar mais esta 
porta aberta para a privatização. 

O projeto tem conteúdo aná-
logo ao da MP 520, recentemente 
derrubada no Senado por manobra 
regimental da oposição.

Logo no artigo primeiro do PL, 
a tal empresa vem sob a forma de 
uma sociedade anônima, com per-
sonalidade jurídica de direito priva-
do, um dos centros da crítica à MP 
520, e ainda por cima, com prazo 
de duração indeterminado.

O projeto propõe novo modelo 
jurídico-institucional para as ativi-
dades e os serviços públicos de assis-
tência médico-hospitalar e ambu-
latorial executados pelos hospitais 
das universidades públicas federais. 

O governo sustenta que o obje-

PL da previdência 
complementar 
também está 
para ser votado

Com projeto de lei que trata 
da regulamentação do regime 
de previdência complementar 
dos servidores públicos federais 
(PL 1992/2007), o governo abre 
caminho para a privatização do 
regime de previdência própria 
dos servidores com a transferên-
cia para o mercado financeiro – 
e sob seu controle – dos recursos 
provenientes dos descontos dos 
contracheques dos servidores.

O PL autoriza a criação 
da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor 
Público Federal – FUNPRESP.

Estruturada na forma de 
fundação com personalidade 
jurídica de direito privado, que 
gozará de autonomia adminis-
trativa, financeira e gerencial.

Para Vânia Glória, coor-
denadora de Comunicação e 
especialista em negociação co-
letiva nos Serviço Público Fe-
deral, é antidemocrático, para 
se dizer o mínimo, que um 
projeto com tal impacto seja 
votado sem ampla discussão 
na sociedade e, em particular, 
com os servidores públicos. 

tivo é viabilizar um modelo de ges-
tão mais ágil e eficiente e oferecer 
solução jurídico-administrativa 
para crescentes dificuldades opera-
cionais e os inúmeros questiona-
mentos do Tribunal de Contas da 
União e do Ministério Público Fe-
deral a respeito do funcionamento 
dos HUs.

Num dos tópicos com que de-
fende a medida, o governo argu-
menta: “Sob o formato de empresa 
pública, será possível implantar um 
modelo de gestão administrativa, 
orçamentária e financeira baseado 
em resultados e em efetivo controle 
de gastos, dotada de instrumentos 
mais eficazes e transparentes de 
relacionamento entre o hospital e 
a universidade. O relacionamento 
entre a EBSERH e cada universida-

de será objeto de um contrato, que 
especifique as obrigações das partes 
e as metas de desempenho espera-
das da Empresa Pública, com res-
pectivos indicadores para a avalia-
ção e o controle pela Universidade”.

Quando se estabelece metas, 
neste caso, é na lógica capitalista. 
As metas a que se refere o PL serão 
acerca de número de exames, pro-
cedimentos, relação pacientes x nú-
mero de profissionais, gastos? 

As metas que defendemos são 
outras, como o princípio da indis-

sociabilidade do ensino, pesquisa e 
extensão, a importância dos hospi-
tais para a formação de profissio-
nais na área de saúde e o papel da 
Universidade de promover pesqui-
sas que reflitam as demandas da 
sociedade e não do mercado.

Leia a íntegra do PL em http://
www.camara.gov.br/proposico-
esWeb/fichadetramitacao?idPropos
icao=511029

Proposta de Empresa para HUs 
deve ser votada até o fim de agosto
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COMEMORAÇÃO

O dia 5 de agosto ficou marca-
do para os funcionários da UFRJ 
que compareceram ao Espaço Cul-
tural do SINTUFRJ para participar 
da tradicional confraternização 
entre trabalhadores ativos e apo-
sentados do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 

Denominado “Encontro dos 
Amigos do HU/UFRJ”, o evento 
anual, realizado faz cinco anos 
como forma de integrar e manter 
a união e os laços de amizade entre 
os trabalhadores, foi organizado 
pela primeira vez no interior da 
universidade e atraiu cerca de 300 
pessoas num clima de reencontro 
e celebração.

Nelcy Oliveira, técnica de 
enfermagem da Divisão de Saúde 
da Comunidade do HUCFF e uma 
das organizadoras, comemorou o 
sucesso da festa. Ela disse que o ob-
jetivo do encontro é o de perpetuar 
a união entre técnicos, médicos, 
terceirizados etc. e promover maior 
integração. A iniciativa de fazer o 
evento no Espaço Cultural acabou 
atraindo muito mais gente do que 
o normal. “Vieram os amigos do 
HU e todos os amigos da UFRJ. Foi 
um encontro de muita emoção”, 
observou.

Nelcy, que trabalha no HUCFF 

Encontro dos amigos do HU 
há 28 anos, explicou que para 
a iniciativa deste ano foi preciso 
de haver cotização: “Nós sempre 
marcamos nosso encontro em 
locais fora e cada um paga a sua 
conta. Este ano a ideia foi fazer 
no Espaço Cultural, para ver se 
trazíamos os amigos aposentados 
de volta para a universidade, e 
deu muito certo. Muita gente que 

“O melhor presente que recebi foi a minha filha”
“Eu amo muito meu pai. Ele 

tem feito tudo por mim. Eu tô 
aprendendo a cada dia com ele 
a fazer de mim uma adolescente, 
uma mulher. Sou feliz, embora 
minha mãe não esteja mais aqui. 
Meu pai me dá um suporte que le-
varei para o resto da minha vida”. 

Esta é a homenagem de Flávia 
Oliveira, 16 anos, para o  pai, Flávio 
dos Santos, 48, técnico em Eletro-
técnica da UFRJ. Flávia segue o rito 
que vem sendo repetido há mais 
de 4 mil anos, desde a Babilônia, 
para celebrar a figura paterna. Um 
jovem chamado elmesu teria mol-
dado em argila o primeiro cartão. 
Desejava sorte, saúde e longa vida. 

Uma tradição que se repete 
todos os anos em todo o planeta, 
iniciada no século XX por Sonora 
Louise, filha do veterano da Guerra 
Civil John Smart. Ele havia criado 
sozinho seis filhos, depois que a 
mulher morreu. Sonora escreveu 
às autoridades, que concordaram 
com a ideia. No Brasil, a data 

é comemorada no segundo do-
mingo de agosto. O dia já passou, 
mas a lembrança nunca é tardia. 
Nesta edição, homenageamos 
Flávio dos Santos, que trabalha 
no Laboratório de Estruturas da 
Coppe, para simbolizar a data da 
homenagem a todos os pais da 
comunidade da UFRJ.

Como John Smart, Flávio é 
viúvo. Há quatro anos, depois do 
falecimento da esposa Rosemary 
Oliveira (uma funcionária muito 
querida na Reitoria), ele vem pro-
curando educar e criar Flávia com 
amor e firmeza. Os dois moram em 
uma casa no bairro da Freguesia, 
em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio 
de Janeiro, e Flávio faz as vezes de 
pai e mãe. 

O relacionamento interrom-
pido devido a problemas de saúde 
de Rosemary deixou dor e saudade 
que pai e filha agora tentam dri-
blar de forma saudável e constru-
tiva para seguir a vida. “Foi como 
cair no abismo. Não foi fácil e não 

é fácil. Mas já foi mais complicado. 
Flávia é uma adolescente que foi 
superprotegida pela mãe e agora 
tem de se virar com a ajuda do pai. 
Tem de haver limites. Estamos nos 
readaptando. Aos poucos fomos e 
estamos construindo uma nova 
vida”, declara Flávio.

Ele diz que em todo o processo 
teve a sorte de contar sempre com 
ajuda. Foi da pessoa que trabalha-
va na casa, dos vizinhos... A vida 
tá estruturada:

“Flávia tem acompanhamento 
psicológico, estuda inglês e faz 
muay thai [luta tailandesa]. Criei 
a rotina de ela me ligar para me 
avisar sobre tudo. Às vezes nos 
falamos várias vezes ao dia. Fica 
de castigo quando faz coisa errada. 
Alimentação foi o mais difícil, 
mas era muito pior. Duas vezes na 
semana temos uma pessoa para 
limpar a casa e fazer comida”, 
relata.

Flávio conta também com a 
ajuda e o apoio da namorada, 

uma pessoa que foi e é muito 
importante para a sua vida atual. 
“Sem a pessoa com quem estou 
hoje seria difícil seguir em frente. 
Ela é muito importante na minha 
vida”, atesta.

Flávio dos Santos dá o seu 
recado final: “Amo minha filha”. 
Com um recado para Rose: “Minha 
filha foi o melhor presente que ela 
pôde me dar”.

DIA DOS PAIS

também para promover o Espaço 
Cultural. “Muita gente não conhe-
cia e se interessou a utilizar o local, 
e nem sabiam que não é pago. Só 
precisa reservar com antecedência. 
A minha reserva, para esta festa, foi 
feita em abril”, contou.  

A técnica de enfermagem disse 
que as confraternizações dos ami-
gos do HU fazem parte do cotidiano 
da comunidade. “Esse ano, por 
exemplo, fizemos a festa junina lá 
no quiosque que todos conhecem 
como Búzios”, complementou. E 
deu o seu recado: “Sabemos da 
importância dos laços de amizade, 
por isso fazemos questão de manter 
vivos nossos encontros. Quem sabe 
a celebração no Espaço Cultural se 
torne uma tradição?”

não víamos há anos apareceu. Foi 
emocionante. Mas tivemos de via-
bilizar a infraestrutura, por isso foi 
vendido o convite a R$ 5,00. Com 
o dinheiro arrecadado, pagamos 
o aluguel do grupo que tocou, as 
mesas, a comida, a bebida e os 
brindes que foram distribuídos. O 
local acabou atraindo mais gente 
que o esperado, e vieram pessoas 

de toda universidade. As pessoas 
souberam e apareceram, mesmo 
sem convite, e foram muito bem 
vindas, pois a arrecadação foi só 
para fazermos a festa.”

Segundo Nelcy, o pessoal gos-
tou tanto que sugeriu um encontro 
mensal, “o que não dá, porque 
essas coisas demandam trabalho”. 
Ela adiantou que a festa serviu 

A TRADICIONAL festa dos amigos do HU foi animada pelo grupo de samba Tá Ligado                    NELCY organizou o evento 

FLÁVIO e Flávia: Amor incondicional

Fotos: Arquivo



 Quais os limites da nossa Carreira? 
 Quais as pespectivas? 
 Com que armas contamos para alterar   

    as deficiências do nosso desenvolvimento  
    profissional? 
Esses e outros temas serão debatidos no seminário  
que o SINTUFRJ vai realizar em setembro. Conheça 
a seguir o temário. Os nomes dos palestrantes serão 
divulgados em breve.

“IDEIAS e 
mobilização em 
torno de piso de 
categoria, step 
constante, cargo 
único ou poucos 
cargos por área de 
atuação, programas 
de capacitação e 
avaliação podem 
ser a chave da 
retomada da 
luta por uma 
CARREIRA”.

Tratar o histórico da carreira 
significaria voltar à década de 80 
do século passado, mais precisa-
mente a 1984 com a eleição da 
bandeira da isonomia entre as 
universidades.

Este histórico deve necessa-
riamente passar pela experiência 
de 1985 de unificação de cargos e 
salários – na época quase todos 
éramos CLT –, o que nos deu a 
possibilidade de ampliar nossa 
formulação na área entre 1985 e 
86, para, então – após três belas 
mobilizações seguidas de greve 
–, conquistarmos, em 1987, o 
PUCRCE, que, além de uma bela 
repercussão salarial, nos permitia 
evoluir na carreira, pois ainda era 
possível a Ascensão Funcional. 

É importante lembrar que, 
em 1986, abrimos mão de um 
acordo salarial para negar o 
projeto GERES (grupo executivo 
do governo para a reformulação 

relação jurídica, que se concluiu 
com o RJU em 1990. Passamos a 
ser estatutários, mas não tínhamos 
mais carreira. Apenas um plano 
de cargos e salários que precisava 
tornar-se uma carreira.

É importante lembrar que 
passamos toda a década de 90 
enfrentando uma conjuntura 
defensiva – momento histórico de 
maior ofensiva do neoliberalismo. 
Enfrentamos e derrubamos Collor, 
e com Itamar conseguimos muita 
conversa e nenhuma solução. O 
governo FHC dispensa comentários. 
Entretanto, é neste período que rea-
dequamos nosso projeto e nasce e se 
desenvolve a ideia de cargo único, 
que permitiria a possibilidade de 
uma ampla e generosa carreira, 
adequada à ideia de universidade 
que defendemos.

No primeiro governo Lula, que-
ro crer, perdemos a oportunidade 
de avançar em direção ao objetivo, 
quando demos pouca atenção à 
PEC que alterava o art. 37 da CF 88, 
reeditando a Ascensão Funcional. 

Ou ainda, quando fomos 
“puros” e não dialogamos com a 
alternativa de aglutinar as atuais 
centenas de cargos em apenas 
alguns poucos, o que permitiria a 
mudança de especialidade, viabi-
lizando as carreiras e permitindo 
a correção – com critérios repu-
blicanos – dos desvios de função 

que, acredito que seja senão o 
maior, um dos maiores problemas 
da categoria, ou pelo menos da 
maioria dela (ressalvado o pessoal 
de nível superior, essa era uma 
demanda real para cerca de 52% 
da categoria instalada nos cargos 
médios e técnicos). 

Mais que isso, acabou-se 
aceitando ou caindo na tentação 
de um acordo que acabou com o 
“step” constante (step ou degrau 
é a diferença percentual entre 
um padrão de vencimento e o 
subsequente). 

Creio que esses erros puseram 
em sérios apuros o projeto estra-
tégico e a ideia de unidade de 
categoria. Não seria de estranhar 
que na nova situação começas-
sem a proliferar organizações 
setoriais corporativas, esface-
lando a própria ideia de técnico-
administrativo em educação que 
levamos pelo menos duas décadas 
para construir.

Se este é um diagnóstico 
minimamente adequado, tenho 
a impressão de que há que se 
recomeçar recompondo projeto. 
Ideias e mobilização em torno de 
piso de categoria, step constante, 
cargo único ou poucos cargos por 
área de atuação que aglutinem 
as atividades profissionais (hoje 
cargos) em especialidades, pro-
gramas de capacitação e avaliação, 

podem ser a chave da retomada da 
luta por uma carreira. A ideia de 
retomar a PEC da Ascensão – que 
poderia unificar servidores federais, 
estaduais e municipais – seria um 
atalho muito importante para o 
projeto estratégico. 

Por outro lado, não é possí-
vel pensar que temos o mesmo 
sistema de educação superior de 
antes. Ele cresceu e ficou mais 
complexo. Assim sendo, é preci-
so refazer e atualizar o projeto 
estratégico, seus instrumentos de 
implantação. 

Aprendemos na luta contra a 
ditadura e na resistência ao neoli-
beralismo que a melhor forma de 
perder tudo é querer tudo. Nosso 
projeto pensava isso, e quando foi 
necessário criar um momento de 
conjuntura favorável, o caminho 
do meio para avançar, dissemos 
“ou tudo ou nada”. Adivinhem? 
Ficamos com menos que antes, 
pois perdemos os elementos de 
unidade e a gestão dos nossos 
cargos ficou fracionada, inclusive 
nas tabelas de vencimento.

Por fim, acredito que o rotei-
ro pensado para o Encontro de 
Carreira do SINTUFRJ resolveu 
enfrentar os problemas. É ani-
mador ver que o sindicato toma 
a iniciativa para pensar no que é 
estratégico.

Carlos Maldonado

Carreira: uma história de luta

da educação superior) e, portanto, 
defender a universidade pública.

A conquista de 1987, além 
do PUCRCE, garantiu a unidade 
funcional das Instituições Federais 
de Ensino Superior, consolidando 
a ideia de um sistema unitário de 
educação superior no plano federal. 

Em 1988, com a nova Cons-
tituição e a definição limitante 
do art. 37, a figura da Ascensão 
Funcional cai e com ela a possi-
bilidade de mudança de cargo que 
possibilitava uma carreira de fato, 
no âmbito do PUCRCE.

 Assim recomeça o processo de 
luta.  Em 1989 conseguimos, com 
muita luta, boas vitórias salariais, 
mas o problema estratégico con-
tinuava. É preciso lembrar que 
tivemos que lidar com a impor-
tante mudança formal da nossa 

Contagem regressiva para o seminário

Sua participação é fundamental. Increva-se já! www.sintufrj.org.br/cpd/semi/semi.html
 Papel Social das IFES

 Carreira: histórico e conceitos

 Diretrizes de Planos de Carreira e ascensão funcional

 Conceitos para a construção de um Plano de Carreira 

 Plano de desenvolvimento da Carreira

 Tendências na Administração Pública Federal para a gestão de pessoas

 Possibilidades, limites e desafios na construção /implantação de uma carreira 

        nas Ifes na atual conjuntura

 Diagnóstico dos principais problemas existentes na estruturação da atividade 

         funcional nas Ifes

 Apresentação dos problemas levantados pelos grupos

 Alternativas e possíveis soluções para os problemas encontrados 

 Apresentação das alternativas e soluções aos problemas encontrados

 Mesa-redonda: limites e desafios na construção da carreira, e alternativas e 

         soluções possíveis(comentários aos problemas e soluções encontrados nos grupos)

  T
EM

ÁR
IO

Para entender o tema
Como anunciamos, até a realização do seminário, em setembro, 

anteciparemos no Jornal do SINTUFRJ alguns elementos para aprofun-
dar o debate. Neste número, apresentamos as considerações de Carlos 
Maldonado, ex-coordenador da ASUFRJ, do SINTUFRJ e da Fasubra, que 
integrou o grupo de trabalho da Carreira desde sua constituição, em 
1985 até 2000 e participou ativamente das negociações que levaram à 
implantação da nossa Carreira.

14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011*

Fofo: Arquivo pessoal

      * Para atender o 
temário que é mui-

to denso tivemos 
a necessidade de 

aumentar em mais 
uma tarde o período 

previsto para realiza-
ção do evento.
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