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A CUT convoca todos para o ato unificado que vai marcar o 
Dia Internacional da Mulher, 8 de março, nesta quinta-feira, das 12h 
às 18h, no Largo da Carioca, além de uma série de outras atividades. 
Página 8

SINTUFRJ comemora com orgulho os 25 anos de sucesso do 
Curso Pré-Vestibular. Páginas 6 e 7

Leia, na página 3, os editais de convocação para as assembleias que 
vão eleger os delegados ao XXI Confasubra.

Câmara aprova privatização da
previdência dos servidores. Página 7

Vigilantes da UFRJ reivindicam condições de trabalho e vão ao 
Consuni no dia 8. Página 4
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Nossos direitos
PEC 270

Curso de Línguas Instrumental
Serão realizadas a partir desta segunda até quarta-feira (dias 5, 6 e 7) as inscrições para o Curso 

de Línguas Instrumental. O edital encontra-se no site do SINTUFRJ. As aulas começam dia 12. 
Locais de inscrição: 
• Sede do Sindicato: (9h às 17h), na Ilha do Fundão. Telefones: 2590-7209, 2560-8615, 

2290-2484 e 2270-3348.
• Subsede do Sindicato no Centro: (14h às 20h). No IFCS: Telefone: 3852-1026
• Subsede do Sindicato na Praia Vermelha: (9h às 16h). Telefone: 2542-9143.

As aposentadorias por invalidez decor-
rentes de doenças graves (art. 186, §1º da Lei 
nº 8.112/90) para os funcionários públicos 
ocorridas após a Emenda Constitucional 
41/2003 vem sofrendo sensível redução e 
comprometendo o sustento e tratamento de 
vários servidores. Esta redução se fundamenta 
no entendimento que a Administração vem 
adotando para o cálculo das aposentadorias, 
com aplicação da média aritmética intro-
duzida pela EC 41/03 e regulada pela Lei nº 
10.887/04.

Tal entendimento contraria o próprio 
texto constitucional, que determina que as 
aposentadorias nos casos de doenças graves, 
decorrentes de moléstia profissional ou aci-
dente de trabalho devem ser integrais:

CF 1988 / “Art. 40 / §1º / I - por invalidez 
permanente, sendo os proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, exceto se decorrente 
de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na 
forma da lei.”

Lei nº 8.112/90 - Art. 186.  O servidor 
será aposentado:  (Vide art. 40 da Constituição): 
I - por invalidez permanente, sendo os proven-
tos integrais quando decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e 
proporcionais nos demais casos;”

Os Tribunais Superiores (Superior Tribu-
nal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) 
já pacificaram o entendimento no sentido 
de garantir aposentadoria integral nestas 
situações, afastando a aplicabilidade da Lei 
nº 10.887/04. Mas, para ter essa garantia, é 
necessário ajuizar ação judicial e aguardar 
a tramitação do processo, pois ainda não foi 
editada súmula vinculante sobre o tema.

A aprovação em definitivo da PEC 270 
irá resolver de vez  esta polêmica, pois garante 
não só a integralidade, como a paridade para 
essas aposentadorias. Vale lembrar que a PEC 
contempla os servidores que ingressaram no 
serviço público até 16 de dezembro de 1998.

O texto da PEC 270 inclui o parágrafo 
22 no art. 40 da Constituição Federal com as 
garantias em destasque:

§ 22. O disposto nos §§ 3º e 8º deste artigo 
não se aplica ao servidor titular de cargo efetivo  
(...) que tenha ingressado no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998 e que venha a 
aposentar-se com fundamento no inciso I do 
§ 1º deste artigo, o qual poderá aposentar-se 
com proventos integrais, desde que a invali-
dez permanente seja decorrente de acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença 
grave, contagiosa ou incurável, na forma da 
lei, ficando-lhe, ainda,garantida a revisão de 
proventos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade.”

A PEC já foi aprovada em segunda votação 
na Câmara dos Deputados, e já se encontra no 
Senado Federal, onde deverá ser submetida 
às duas votações necessárias pelo processo 
legislativo.

Vale lembrar que também tramita no 
Congresso Nacional, mas ainda com mo-
vimentação lenta, sem apreciação, a PEC 
555/2006, que objetiva a isenção da contribui-
ção previdenciária para todos os  funcionários 
públicos aposentados, com a revogação do art. 
4º da Emenda Constitucional 41/2003.

A Oficina de Dança do SINTUFRJ foi cria-
da para proporcionar momentos de descon-
tração, alegria e lazer – utilizando técnicas 
de aprendizados específicos nos cursos de 
Dança de Salão – aos servidores no término 
da jornada de trabalho e a frequentadores do 
Espaço Cultural, incluindo técnicos-adminis-
trativos, docentes e seus dependentes.

É oferecido o curso básico, intermediário 
e avançado e os ritmos de bolero, samba e fox 
(soltinho), além de forró e salsa.Utiliza-se a 
técnica de aula-base, visando ao equilíbrio, 
postura, ritmos, máscara e expressão corpo-
ral. Há ainda aula de corpo a corpo, na qual 
se coloca em prática toda a aula de base. Ins-
truída pelos professores Davi Vieira, Edison 
Paixão e Luis Ferreira, a oficina amplia e re-
força seu papel, inovando a sua metodologia 
de ensino.

Quantos benefícios!
Os professores chamam atenção para 

uma série de benefícios que a prática agrega, 
pois a dança de salão é uma atividade física 
que pode ser feita por pessoas de todas as ida-
des e nunca sai de moda. Sem contraindica-
ções, é uma opção para quem quer se exer-
citar e manter a forma: em cada 40 minutos 
de exercício são gastas 600 calorias. Esta é 

Venha conhecer a Oficina de Dança do SINTUFRJ

também uma forma preventiva de combate 
a doenças articulares como artrose ou artrite. 

Estudos confirmam que durante os 
exercícios o organismo produz a endorfina, 
conhecida como “hormônio da felicidade”, 
apontam os professores.“Benéfica, a dança 
em modo geral é um meio de liberar toda a 
energia, de se descontrair, animar... E a dança 

de salão é ótima para isso, porque existe uma 
conotação social, uma integração devido à 
interação entre duas pessoas, explicaram os 
professores. “Venham participar”, convidam.

 Horário das aulas - De terça à 
quinta-feira, das 17h às 19h, e sexta, 
das 17h às 20h. Sempre no Espaço 
Cultural do SINTUFRJ/Fundão

Esportes
Coordenação convoca

A Coordenação de Esporte e Lazer do 
SINTUFRJ, em parceria com a PR-4, con-
voca os representantes de times de futebol 
para participar da reunião no dia 8 de 
março, quarta-feira, às 14h, na sede do 
SINTUFRJ, para discutir a realização do 
campeonato interno de futebol dos funcio-
nários da UFRJ.

Aula inaugural do CCS
A Decania do CCS convida para a aula 

inaugural no dia 7 de março, quarta-feira, 
às 10h, no Auditório Rodolpho Paulo Roc-
co - Quinhentão. O tema será “ O cérebro de 
Mozart e o cérebro de Einstein: O que eles têm 
que eu não tenho?”, apresentado pelo  profes-
sor Roberto Lent. Após a aula, haverá atrações 
no Teatro de Arena do CCS, das 12h às 13h30.

UFRJ restringe estacionamento na PV
A Prefeitura da UFRJ informa que o Conselho Superior de Coordenação Executiva res-

tringiu o estacionamento de veículos no campus da Praia Vermelha a partir desta segunda-
feira, dia 5. A medida decorre das obras que são realizadaas em todo o campus, principal-
mente no Palácio Universitário.

A iniciativa toma como base o levantamento realizado pela Prefeitura sobre a disponibi-
lidade de vagas e a quantidade de veículos cadastrados em 2011, e, ainda, a recomendação 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para diminuir a área de 
estacionamento. 

Haverá prioridade para o trânsito de ambulâncias e deslocamento de pacientes e fami-
liares. A Prefeitura vai avaliar casos excepcionais, como o de portadores de deficiência física,  
segundo as solicitações apresentadas às unidades. 

Grupo animado no baile de Dança de Salão realizado pela Oficina no dia 2

Foto: Prefeitura/UFRJ

Foto: Emanuel Marinho

Um nome para o 
bandejão

A semana dos calouros na UFRJ come-
ça com uma agitação política. Represen-
tantes do DCE, da Diretoria de Assistência 
Estudantil da UNE e da Diretoria de Direi-
tos Humanos da UEE prometem para esta 
segunda-feira, dia 5, às 11h, uma inau-
guração política do bandejão do CT, com 
a solicitação de que a obra ganhe o nome 
de Áurea Valadão, estudante do Instituto de 
Física da UFRJ que participou da guerrilha 
do Araguaia, presa no Pará e desaparecida 
em 1973. Os estudantes vão levar a proposta 
ao Consuni. 
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MOVIMENTO

O XXI Congresso da Federação 
de Sindicatos de Trabalhadores das 
Instituições de Ensino Superior 
Públicas do Brasil – XXI Confasu-
bra – será realizado de 10 a 15 de 
abril, em Poços de Caldas (MG).  É o 
momento no qual os trabalhadores 
em educação das universidades de 
todo o país reúnem-se para debater 
a conjuntura e definir os rumos do 
movimento. Nos dias 21, 27 e 28 de 
março haverá assembleia para elei-
ção dos delegados do SINTUFRJ que 
representarão a categoria da UFRJ.

Este será especialmente con-
corrido, pois também será um 
congresso em que será eleita a 
nova direção para os próximos 
dois anos. Na página da Fasubra 
(www.fasubra.org.br), é só clicar 
no banner do Congresso que será 
aberta uma janela com todas as 
informações. Lá estão todas as 
teses deste encontro, 12 no total. 
As teses também estão disponíveis 

Assembleias 
definirão nossos 
delegados ao 
XXI Confasubra

Para as coordenadoras da 
Fasubra, Rosângela Gomes e 
Léia Oliveira, este congresso 
deve priorizar a categoria e seus 
interesses mais prementes, com 
um plano de lutas definido e 
organizado para mobilizar de fato 
os trabalhadores.

Para Rosângela Gomes, o centro 
das discussões é a reorganização da 
categoria. “É estabelecer um plano 
de lutas que arme a categoria para 
o próximo período. Saímos da últi-
ma greve sem nada e temos de nos 

Categoria é o mais importante
organizar para garantir ganhos em 
2013”, observa Rosângela. “A nossa 
expectativa é a de que a Fasubra saia 
fortalecida desse congresso e com um 
bom plano de lutas”, afirma.

No debate de estrutura sindical 
Rosângela defende o campo cutista: 
“Apesar de não estar no temário do 
congresso a filiação à CUT, vamos 
defender a filiação à Central, que é a 
maior do Brasil e da América Latina. 
Isto é válido porque em 2011, com 
todos os problemas que tivemos, 
muitas filiadas recorreram à CUT, 

que ficou do nosso lado mesmo 
tendo a Federação já se desfiliado 
da Central. E continuaremos a levar 
para dentro da Fasubra o debate 
sobre a CUT”.

Para Léia Oliveira, esse con-
gresso é o mais importante na 
história da Fasubra: “A Fasubra 
vive uma crise de paradigmas 
em função da atuação no último 
período, de uma greve sem resul-
tados, e com uma luta fratricida 
das forças políticas com calúnia 
e difamação em detrimento dos 

interesses da categoria. Isto acabou 
resultando que a categoria ficasse 
dois anos com salários congelados. 
Nosso compromisso nesse congres-
so é construir um plano de lutas. 
No XX Congresso saímos sem plano 
de lutas. Isto é inédito”.

Léia avalia que se deve olhar 
com cuidado para a conjuntura 
internacional e nacional “que está 
muito difícil” para situar a Fede-
ração. Com base nesta realidade 
construir uma linha de ação co-
erente. “Não podemos errar desta 

vez. Temos de construir a mesa de 
negociação com o governo agora, 
com apoio dos parlamentares e 
das centrais que nos representam, 
começando pela principal, a CUT, 
que é a maior central e, apesar 
de não sermos mais filiados, nos 
apoiou sempre”, diz ela, com um 
apelo: “Vamos levar uma bandei-
ra única. Defender os interesses da 
categoria e construir um plano 
de lutas para a categoria com 
possibilidades e alternativas de 
conquistas efetivas”.

no site do SINTUFRJ (www.sintufrj.
org.br).

Para esta edição, são esperados 
mais de 1.300 delegados – se os 
sindicatos conseguirem eleger o 
teto dos delegados a que têm direito 
– para discorrer sobre o seguinte 
temário: Conjuntura nacional 
e internacional; Organização e 
estrutura sindical; Relações de 
trabalho (EBSERH, carreira, ter-
ceirização); Educação (modelo 
de universidade: autonomia, 
democracia, expansão e acesso, 
Plano Nacional de Educação; e 
Seguridade Social. 

Haverá também sete mesas es-
pecíficas distribuídas ao longo dos 
dias do congresso. São elas: Mulher 
Trabalhadora; Raça (Ações Afir-
mativas no Mundo do Trabalho); 
Meio Ambiente; Comunicação 
Sindical; Políticas Sociais: LGBT; 
Juventude; Cultura, Esporte e 
Lazer; Formação Política.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
conforme dispositivo regimental, convoca ASSEMBLEIA GERAL da categoria para eleição 
dos delegados(as) ao XXI CONFASUBRA, que será realizado no período de 10 a 15 de abril 
de 2012 em Poços de Caldas – MG.
Dia 21 de março de 2012
Horário: primeira chamada: 13h, segunda chamada: 13h15, terceira chamada: 13h30.
Local: Auditório Samira Mesquita (prédio da Reitoria)
Pauta: Eleição de Delegados(as) para o XXI CONFASUBRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
Campus Macaé

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
conforme dispositivo regimental, convoca ASSEMBLEIA GERAL da categoria lotada no 
Campus Macaé para eleição dos delegados(as) ao XXI CONFASUBRA, que será realizado 
no período de 10 a 15 de abril de 2012 em Poços de Caldas – MG.
Dia 28 de março de 2012
Horário: primeira chamada 13h, segunda 13h15, e terceira: 13h30, no auditório Claudio 
Ulpiano - Polo Universitário Macaé.
Pauta: eleição de delegados ao XXI Congresso da Fasubra

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
Polo de Xerém

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
conforme dispositivo regimental, convoca ASSEMBLEIA GERAL da categoria lotada no 
polo de Xerém para eleição dos delegados(as) ao XXI CONFASUBRA, que será realizado 
no período de 10 a 15 de abril de 2012 em Poços de Caldas – MG.
Dia 27 de março de 2012
Horário: primeira chamada: 9h30, segunda chamada: 9h45 e terceira chamada: 10h
Local: Sala de reuniões
Pauta: Eleição de delegados ao XXI Congresso da Fasubra
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SAÚDE DO TRABALHADOR

A elaboração do novo estatuto da UFRJ 
vai mobilizar a comunidade universitária nas 
próximas semanas

A sessão do Conselho Universitário desta 
quinta-feira, 8 de março, deverá deliberar sobre 
as proposta da comissão que organiza o pro-
cesso de elaboração do novo estatuto da UFRJ.  

O primeiro ponto é a formação e a eleição 
do fórum Estatuinte. A comissão propõe que 
o fórum tenha 228 integrantes representando 
os três segmentos: técnicos-administrativos, 
docentes e estudantes.

Propostas   
Depois de três reuniões, a comissão no- 

meada através de portaria propõe que a ins-
crição dos candidatos ao Fórum Estatuinte 
ocorra de 14 a 27 de março, e seja feita por 
chapa fechada. A eleição será de 2 a 4 de abril, 
a apuração dos votos no dia 5, a divulgação 
do resultado no dia 6 e a instalação do Fórum 
cinco dias depois. Por sugestão dos técnicos-ad-
ministrativos, haveria debates das chapas entre 
28 e 30 de março. 

Nesta quarta-feira, dia 7, a comissão vol-
ta a se reunir, no mesmo horário e local: às 
9h, no anexo à sala de reuniões dos órgãos 
colegiados, no segundo andar do prédio da 
Reitoria. 

Detalhes do documento com as propostas 
ao Consuni ainda serão revistos. 

A comissão também pretende avançar na 
discussão sobre a logística do processo eleito-

SINTUFRJ e Prefeitura discutem a situação da DIPRO
No dia 29 de fevereiro, os coorde-

nadores do SINTUFRJ Gilson Navega 
e Carlos Pereira, acompanhados de 
Huascar Costa, ex-diretor do SINTU-
FRJ e especialista em saúde e segu-
rança no trabalho, se reuniram com 
o vice-prefeito da UFRJ, Paulo Mário 
Ripper, para discutir as demandas 
apontadas pelos trabalhadores da Di-
visão de Produção. 

Na reunião que realizaram no 
dia 8, na divisão, para discutir a im-
plantação das comissões locais de 
saúde e segurança nos locais de tra-
balho, os diretores do SINTUFRJ ou-
viram queixas sobre o calor excessivo 
no galpão que abriga o setor, falta de 
exaustores, de banheiros, de material 
de primeiros socorros e extintores de 
incêndio, fiação exposta, buracos no 
teto e infiltração.

 Paulo Mário garantiu que as ini-
ciativas já tomadas e constatadas pelo 
SINTUFRJ, como a instalação de um 
bebedouro e a compra de exaustores, 
não foram mera reação à presença 
do SINTUFRJ no local, como opina-
ram trabalhadores locais, mas sim 
negociadas antes mesmo da reunião 
realizada pelo Sindicato.

Na semana anterior, a Prefeitu-
ra havia negociado com a empresa 

terceirizada, cujos trabalhadores 
utilizam o galpão, apoio para a re-
cuperação do espaço e solução das 
deficiências identificadas. “Era um 
calor insano, não tinha água. Cha-
mei as terceirizadas e os responsá-
veis pelo contrato, que deve incluir 
condições de trabalho”, apontou.

Então, foi fechado um crono-
grama para a reforma. Um bebe-
douro industrial e os exaustores já 
foram instalados. O próximo passo 
será a aquisição de extintores, obra 
dos vestiários e dos banheiros e, por 
fim, do escritório. A previsão é de 
que a reforma esteja concluída até 
o fim do ano.

Os diretores do SINTUFRJ rei-
vindicaram a conclusão emergen-
cial da obra nos banheiros. A Prefei-
tura ficou de priorizar a obra. Paulo 
Mário informou que a reforma da 
parte elétrica também já estava en-
caminhada.

Comissões – Huascar explicou 
ao vice-prefeito a campanha do SIN-
TUFRJ pela instalação das comissões 
de saúde no local de trabalho, com 
as reuniões que vêm sendo realizadas 
nas unidades. “O que vocês precisa-
rem da Prefeitura, terão total apoio”, 
disse o vice-prefeito. 

Na reunião na Maternidade-Escola, 
no dia 15 de fevereiro, a direção sindical 
voltou a afirmar: a conquista da jornada 
de 30 horas para todos os trabalhadores dos 
hospitais universitários somente se dará 
pela força da mobilização da categoria. 

Por enquanto, somente a enfermagem 
dos HUs conta com a jornada de 30 horas 
sem redução de salário. O reconhecimento 
do direito foi garantido depois de um ano de 
lutas lideradas pelo SINTUFRJ e que contou 
com a participação de um grupo aguerrido 
de trabalhadores da enfermagem.

Pressão no Consuni    
A demonstração de unidade da categoria 

deverá ser manifestada quando o Conselho 
Universitário (Consuni) se reunir para de-
liberar sobre o tema. Uma comissão mista 
(trabalhadores e Administração Central) foi 
formada para formular um documento com 
as razões que justifiquem a extensão das 
30 horas a todos os profissionais dos HUs.

Nesse dia, a direção sindical espera lotar 

Mobilizar para a conquista das 30 horas

Novas reuniões em unidades
Pauta: Comissão Local de Saúde do Trabalhador

 
7/3, às 10h, no Observatório do Valongo - sala 101
12/3, às 10h, na Decania do CCMN - salas 1 e 2
13/3, às 14h, no NCE - anfiteatro Maria Irene
14/3, às 10h, no Instituto de Química - sala 601 - bloco A / CT

o Consuni com a massa da categoria das 
unidades hospitalares. 

“A posição do Sindicato é que a enfer-
magem não funciona sem o plantão da 
farmácia, do administrativo, e de todos os 
outros setores de atividades. Entendemos 
que não se deve quebrar a categoria, pois 
um depende do outro. Estamos trabalhando 
para que a categoria seja vista como pro-
fissionais que trabalham em turno ininter-
rupto, ou seja, que o decreto presidencial 
seja respeitado. O SINTUFRJ está fazendo 
a sua parte, mas só haverá conquista se 
houver pressão da massa”, alertou a co-
ordenadora sindical Gerly Miceli. 

A sindicalista informou, ainda, que 
a expectativa da direção sindical é que o 
reitor, que assinou a portaria das 30 horas 
para a enfermagem, vá a Brasília exigir 
a mudança da carga horária semanal de 
40 para 30 horas, no Sistema Integrado 
de Administração de Recursos Humanos, 
para que as pessoas que tenham acúmulo 
lícito possam se aposentar.

Vem aí a eleição do Fórum Estatuinte
ral, pois é desejo da maioria que o processo 
ocorra de forma unificada para que o Fórum 
Estatuinte nasça forte e comprometido (con-
forme assinalou o representante da categoria 
na comissão, Renato Sarti dos Santos), assim 
como sobre seu funcionamento, como, por 
exemplo, qual deve ser o quórum mínimo 
para que o fórum se reúna.  

Eleição
A comissão está propondo que a eleição 

para o Fórum Estatuinte seja organizada pe-
las decanias, com exceção do campus UFRJ-
Macaé, cuja tarefa será de responsabilidade da 
direção. As chapas deverão ser formadas sepa-
radamente por cada segmento, com mínimo 
de sete e máximo de 10 pessoas. Quem elegerá 
para o fórum são os centros, o Fórum de Ci-
ência e Cultura (FCC), os colegiados: Conselho 
Universitário, Conselho de Ensino de Gradua-
ção (CEG) e Conselho de Ensino para Gradua-
dos (Cepeg), e o campus UFRJ-Macaé. 

A eleição por chapa e a composição do fó-
rum pelo sistema proporcional foram pleitos 
defendidos pelos estudantes e que, depois de 
muita discussão, os demais representantes na 
comissão acataram.

Nos seis centros e no campus UFRJ-Macaé 
serão eleitos 30 representantes, sendo 10 por 
cada segmento. O FCC elegerá três represen-
tantes: um professor, um técnico-administra-
tivo e um estudante, e os órgãos colegiados, 
um de cada.

EXAUSTORES, bebedouro e obras na Divisão de Produção: condições melhoram

Fotos: Emanuel Marinho
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MOVIMENTO

No dia 8 de março está prevista 
sessão do Conselho Universitário, 
que tem, entre seus pontos de pau-
ta, a constituição de uma comissão 
para estudar propostas de reestrutu-
ração das carreiras do magistério a 
serem encaminhadas aos Ministé-
rios da Educação e do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão.

Há anos a Associação Nacional 
dos Docentes (Andes-SN) vem ama-
durecendo a discussão com vistas 
à construção de seu projeto, e mais 
recentemente, governo, Proifes (Fó-
rum dos Professores de Instituições 
Federais do Ensino Superior) e Si-
nafese (Sindicato Nacional dos Ser-
vidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica) também 
apresentaram propostas.

No ano passado o governo se 
comprometeu com a categoria ne-
gociar a construção de uma carreira  
o teto das negociações seria dia 31 de 
março. Mas nada avançou.

O primeiro vice-presidente do 
Andes-SN, Luiz Henrique Schuch, 
analisa a situação. “A Constituição 
de 88 atribui a prerrogativa exclusiva 
de iniciar a tramitação de projetos de 
lei sobre planos de carreira ao poder 
Executivo, e esse mesmo Executivo 
tem criado obstáculos, desvios, além 
de não cumprir os prazos pactuados 
e os acordos assinados com as enti-
dades representativas dos servidores 

Vigilantes reivindicam condições de trabalho

A UFRJ abriu concurso público 
para provimento de vagas de cargos 
técnicos-administrativos de nível inter-
mediário e superior.  O Concurso será 
operacionalizado pela Divisão de Re-
cursos Humanos (DVRH/UFRJ). 

As inscrições serão efetuadas via 
internet no sítio eletrônico do concurso, 
até 18 de março. Para os cargos de nível 
intermediário, o valor da taxa será R$ 50; 
para os de nível superior, R$ 65.

As vagas de nível Intermediário e 
superior foram distribuídas pelos três 
polos: Macaé, Rio de Janeiro e Xerém. 
Em Macaé, os cargos com mais vagas 
são Assistente em Administração e Bi-
ólogo, respectivamente, nível interme-
diário e superior. No Rio, Assistente em 
Administração, nível intermediário; Ar-
quiteto e Urbanista e Engenheiro Civil, 
nível superior. E em Xerém, Administra-
dor de Edifícios e Biólogo.

O atendimento pode ser realizado 
pelo telefone: 2598-1818, das 9h às 16h, 
ou pelo e-mail concursos@pr4.ufrj.br. 
As datas previstas para as provas são: As-
sistente em Administração: 15/4 (parte 
da tarde). Demais cargos: 14/4 (parte 
da tarde). Na página http://concursos.
pr4.ufrj.br é possível encontrar a docu-
mentação referente ao concurso. 

Nesta terça-feira, 6, os vigi-
lantes da UFRJ reúnem-se com o 
reitor e o SINTUFRJ para discutir 
melhorias nas condições de traba-
lho. Eles estão preocupados com o 
início do semestre, quando a UFRJ 
receberá 10 mil novos alunos e a 

infraestrutura da Segurança atu-
al padece de problemas há muito 
apontados pela Divisão de Segu-
rança (Diseg), mas não resolvidos.

Na reunião entre a Prefeitura, 
vigilantes e Sindicato realizada 
em 1º de março, o subprefeito 

Paulo Mário apresentou algumas 
providências tomadas para come-
çar a atender às reivindicações. O 
SINTUFRJ e os vigilantes cobraram 
medidas concretas e definitivas e 
não apenas paliativos. A direção 
do Sindicato afirmou que é preciso 

que a universidade trate a área de 
segurança com um setor essencial 
e crie mecanismos que possam ga-
rantir excepcionalidades quando 
necessário.

Na reunião do Conselho Uni-
versitário desta semana, o Sindica-

to e os vigilantes pretendem pautar 
a questão e discutir uma resolução 
que contemple a segurança e sua 
devida importância para o pleno 
funcionamento da universidade e 
a garantia da segurança da comu-
nidade universitária.

PREVENDO aumento da população no campus com o reinício das aulas, vigilantes se organizam para reivindicar condições adequadas de trabalho

Inscrições 
para concurso 
da UFRJ até o 
dia 18

Carreira docente em disputa
públicos. Isto é muito grave. Não tem 
sido diferente em relação à reestrutu-
ração da carreira de professor federal”, 
aponta o professor, explicando que o 
Andes-SN tem participado de todos os 
espaços de negociação, apresentando 
propostas e forçando a evolução dos 
trabalhos de grupo de trabalho cons-
tituído no segundo semestre do ano 
passado. 

No entanto, segundo conta, na 
oficina ocorrida em 8 de dezembro os 
interlocutores se mantiveram irredutí-
veis “em torno das mesmas posições 
que apresentaram um ano antes e 
ainda se negaram a fazer qualquer 
referência à questão remuneratória 
e, consequentemente, à transferência 
concreta de recursos para o bolso dos 
professores”.

Schuch alerta que faltam poucos 
dias do prazo final para conclusão da 
negociação e todas as reuniões foram 
canceladas unilateralmente: “Resta 
aos professores ir para a rua em defesa 
da  universidade pública e dos seus di-
reitos”, convoca.

Mais simples
O primeiro vice-presidente da 

Adufrj, Luis Eduardo Acosta explica 
que desde o governo Fernando Henri-
que a carreira tem sofrido uma série 
de distorções. Mesmo governos mais 
recentes têm privilegiado uma política 
de aumentar o número de classes em 

vez de conceder aumentos. 
“O governo agora está apresen-

tando uma proposta de carreira que 
segue nesta mesma lógica: cria outra 
classe chamada sênior, que seria ex-
clusiva para professores de pós-gra-
duação. Diante disso, nosso sindicato 
está propondo uma outra carreira 
como forma de enfrentar esta políti-
ca”, conta Acosta.

A carreira proposta, segundo ex-
plica, é mais simples do que a atual: 
apresenta apenas uma classe, com 
13 degraus. De dois em dois anos o 
professor progrediria. Portanto, prevê 
um ciclo de trabalho completo de 26 
anos. A progressão não seria automá-
tica, mas com base em avaliação de 
um plano de trabalho por parte do 
departamento. 

O piso, segundo ele, seria referen-
ciado no do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócioeconômicos).

Acosta também lamenta a estag-
nação: “O fato é que perdemos todo 
ano sem negociações. Portanto, esta-
mos, em certa medida, no ponto zero. 
O que está na mesa é a nossa proposta 
de carreira e a do governo, mas não 
se chegou a um acordo comum para 
que possa mandar para o Congresso”. 

A maior divergência é mesmo em 
relação à criação da nova classe. “É 
muito grave. Cria uma distinção, dois 
tipos de professores – de graduação e 

de pesquisa. E isso diz respeito a um 
projeto que o governo está propon-
do – uma universidade de ensino 
e uma de pesquisa. São modelos de 
uma universidade que se fragmen-
ta”, conclui.

Proifes
Fernando Amorim, presidente 

do Proifes-Sindicato e vice da Fe-
deração, explica que a proposta do 
fórum trabalha com a carreira atual 
e não aumenta o número de níveis: 
“A gente propõe o piso e o teto do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 
O grande nó da negociação é esse: 
em termos proporcionais o piso do-
bra e o teto aumenta de 20% a 30%. 
A proposta mantém os níveis atuais, 
e faz equiparação do Associado 4 
com o Titular (continua sendo um 
elemento estranho na carreira a que 
o docente vai poder alcançar através 
de concurso). Com isso, a carreira 
termina no mesmo nível salarial 
do titular”, explica ele, avaliando 
que a isonomia do piso e do teto e 
a adoção ou não do novo nível são 
os principais elementos de atrito da 
negociação”.

Amorim explica que o governo 
ainda não formalizou sua proposta 
de criação de um novo nível, da qual 
nem mesmo o MEC, segundo avalia, 
seria a favor. Portanto, considera a 
proposta um balão de ensaio.

Fotos: Emanuel Marinho



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 989 – 5 a 11 de março de 2012 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

O dia 27 de fevereiro foi um dia 
especial para alunos, ex-alunos, 
professores e militantes que aju-
daram a construir o Curso Pré-
Vestibular do SINTUFRJ. A data, 
além de marcar a tradicional aula 
inaugural, também serviu para co-
memorar os 25 anos do curso com 
a presença de vários diretores.

O evento destacou-se pelo res-
gate histórico do curso e dos depoi-
mentos de ex-alunos. A primeira 
aluna do CPV,  Nísia Floresta, falou 
com emoção de sua experiência e 
foi seguida por outros alunos, al-
guns até fazendo doutorado. Mui-
tos destes alunos, funcionários da 
UFRJ, confiaram ao CPV a prepara-
ção de seus filhos. 

A celebração começou com a 
apresentação da técnica em Assuntos 
Educacionais da UFRJ, Ana Maria 
Ribeiro, ex-aluna e ex-dirigente do 
SINTUFRJ, que recuperou toda a his-
tória do CPV, que remonta à Asufrj, 
destacando nome a nome aqueles 
que ajudaram a construir o curso que 
faz parte do projeto Universidade para 
os Trabalhadores da entidade.

“Eu recebi com grande orgulho 
esse convite do Sindicato neste mo-
mento, porque na história do CPV 
vocês serão a turma deste 25º ano 
de existência, e acho importante vo-
cês saberem a sua história para po-
der participar e fazer parte do grupo 
dos lutadores em defesa desse proje-
to. E que ele dure por mais 25 anos 
na nossa universidade e no nosso 
Sindicato”, declarou a funcionária, 
atualmente cedida aos Correios.

Ana Maria se colocou como 
uma jovem estudante de Jacarepa-
guá que acreditava que só entrava 
para a UFRJ quem morava na Zona 
Sul: “Vivi o processo de luta como 

Aula inaugural celebra 25 anos

Logo do CPV 25 anos
Fotos: 1924 0577 / 1864 0536 / 1936 05 86 / 1957 0605 / 1823 0525 / 1875 0544

Na manhã de 1º de março, cer-
ca de 200 pessoas com apitos, car-
tazes e megafones protestaram em 
frente à Estação Arariboia, no Cen-
tro de Niterói, contra o reajuste de 
60,7% na tarifa da empresa Barcas 
S/A; a passagem passará de R$ 2,80 
para R$ 4,50. 

A mudança de valor acabou 
adiada para sábado, dia 3, para dar 
tempo aos usuários de se cadastra-
rem no Bilhete Único. O usuário 
do Bilhete pagará R$ 3,10 em cada 
viagem; o resto é subsidiado pelo 
governo.

Aumento abusivo
“Fiz questão de participar da 

manifestação, independente de 
qualquer inclinação ideológica, por 
achar  abusivo o aumento de 60% 
na passagem”, declarou Marcos 
Kalil, bacharel em Direito, 23 anos.

No início de fevereiro, a Co-
missão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo entregou ao Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) um dossiê 
com denúncias do abuso policial 
ocorrido em Pinheiros, em São José 
dos Campos, no dia 22 de janeiro, 
durante a reintegração de posse do 
terreno que favoreceu o especulador 
Naji Nahas. 

O mesmo documento foi en-
tregue à Organização dos Estados 
Americanos (OEA), denunciando o 
governo do estado e a prefeitura de 
São José, que comandaram a ope-
ração. Mas a ONG Justiça Global 
já havia encaminhado, logo após 
o massacre, uma denúncia aos 
organismos de direitos humanos 
da ONU e da OEA, acusando várias 
autoridades, principalmente o go-
verno paulista do PSDB.

Apoio internacional
O massacre de Pinheiro, que 

estudante para que essa universida-
de pudesse romper os muros para 
que mais gente pudesse ter acesso a 
ela. Então a luta por isso tem quase 
40 anos da minha vida, nessa luta 
de transformação do papel desta 
universidade para que ela abra 
mais suas portas”.

Ana Maria destacou a impor-
tância do projeto anunciando que 
suas tentativas ao longo de sua tra-
jetória foram sempre no sentido de 
mantê-lo e fortalecê-lo. Ela na sua 
explanação, fez um resgate, trouxe 
o passado, um pouco do presente, 
chamando a nova geração para 
construir o futuro do curso. Sua 
apresentação foi cuidadosa, relatan-
do a história do projeto Universidade 
para os Trabalhadores, a visão da 
universidade, com um panorama do 
ensino no Brasil, o perfil da categoria 
e colocando cenários futuros. Esta 
apresentação merece um capítulo à 
parte no nosso jornal, que publicare-
mos mais à frente.

“Estimular os trabalhadores e 
seus dependentes a estudar e entrar 
na universidade é uma coisa im-
portante e deve ser defendida por 
todos os sindicalizados”, afirmou, 
ao dizer que infelizmente há gru-
pos na universidade que não têm 
esse entendimento. Segundo Ana 
Maria, o desafio do projeto era a 
superação da subalternização do 
técnico-administrativo, sua valo-
rização, e continua sendo a briga 
contra o ensino privado e a defesa 
do ensino público.

Depoimento
Paulo Roberto, funcionário da 

Coppe, foi aluno do CPV e agora 
faz doutorado: “Participo do CPV 
há anos. Fui aluno em 1997. Passei 

para História e agora estou fazendo 
doutorado em História na UERJ. 
Fui coordenador de Educação do 
SINTUFRJ. E travamos uma dis-
puta ferrenha para manter o curso, 
pois tem gente que acha que é jogar 
dinheiro fora. Há 25 anos estamos 
colocando gente na universidade 
pública, gratuita e de qualidade. 
Para uma UFRJ, para uma UFF. 
Quantos funcionários e dependen-
tes formaram-se com esse referen-
cial. Eu vivenciei como trabalhador 
em educação esse esforço grande 
para adquirir conhecimento e es-

Massacre de Pinheirinho continua a repercutir Trabalhadores pagarão mais caro 
para usar barcas

A CUT-Rio protestou: “A perple-
xidade é geral diante dos inacredi-
táveis 60,7% de reajuste. Não custa 
lembrar que a inflação do ano 
passado foi de pouco mais de 6%. 
O prêmio de consolação inventado 
pelo governo do estado, que con-
siste em subsidiar (tirar do erário 
e pagar à concessionária) a tarifa 
dos portadores do Bilhete Único, 
cujo valor cairia para R$ 4,50, não 
torna, de forma alguma, menos 
absurda a decisão. Seria cômica, 
se não fosse trágica e debochada 
a justificativa, que une governo 
e concessionária para o reajuste 
astronômico. O sistema opera com 
grave desequilíbrio econômico”, 
alerta a nota, lembrando: “o ser-
viço prestado pela concessionária 
virou sinônimo do que há de pior, 
menos pontual, menos seguro e 
menos profissional”. 

vitimou 1.600 famílias – há, in-
clusive, testemunhas de estupros, 
praticados por policiais militares, 
de mulheres adultas e adolescen-
tes –, está sendo considerado por 
organismos internacionais como 
uma das maiores catástrofes hu-
manitárias de São Paulo, supe-
rada apenas por Carandiru e pela 

Febem-Imigrantes. 
De acordo com analistas estran-

geiros de direitos humanos, o ocor-
rido faz parte de uma sequência de 
atos de máxima brutalidade que se 
manifestam no Brasil (e também 
na Colômbia e no México), com 
uma intensidade desconhecida, 
inclusive em países mais atrasados 

tudar. Não fosse isso, não traria mi-
nha filha para fazer o curso”.

Maria Estela, funcionária do 
NPPN, foi aluna do CPV e acompa-
nhava sua filha Ana Silvia, 18, que 
pretende fazer Nutrição: “A minha 
preferência é pela qualidade do cur-
so. Fiquei 20 anos sem estudar. E o 
curso me ajudou muito. Em dezem-
bro passei para Gestão Pública pelo 
Cederj, foi uma opção, pois sou mãe 
e trabalhadora e não podia fazer os 
outros cursos que também passei, 
Geografia na UFRJ e Assistência So-
cial na Rural. E agora estou trazen-

do minha adorada filha”. 
Ao seu lado, a enfermeira do 

HU, Glória Campos, que também 
levava a filha Carolina Maria, 17, 
para a aula inaugural. “Sempre 
tive ótimas referências do curso, e 
agora que prepara para o Enem, 
vamos ver se a Carolina melhora 
suas notas”, declarou Glória. E Ca-
rolina acredita que vá melhorar seu 
desempenho: “Passei mal no dia 
e na prova de Matemática chutei 
tudo.  Foi uma boa o curso prepa-
rar para o Enem. Quero melhorar 
minhas notas”.

ANA Maria Ribeiro, Chantall Russi e Carlos Pereira

MARIA Estela, Ana Silvia, Carolina Maria e Glória Campos

Fotos: Emanuel Marinho
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Nísia Floresta foi uma das pri-
meiras alunas do CPV e militante 
do movimento. Na aula inaugural 
narrou sua trajetória, muitas vezes 
com a voz embargada, desejando 
força de vontade, dedicação e boa 
sorte aos alunos:

“Me desculpem, mas é uma 
emoção muito grande. Eu me lem-
bro do momento em que nós esti-
vemos aqui. Não era um grupo tão 
grande como este que está aqui hoje. 
Estávamos num período difícil da 
universidade, momento de greve, e 
nós estávamos tendo nossa primeira 
aula inaugural. Eu pensei que ousa-
dia a nossa. E continuo pensando e 
continuo dizendo: é um projeto ain-
da ousado e continua ousado.

Porque naquela época o tra-
balhador na universidade não era 
visto com bons olhos. Eu me lem-

“É um projeto ousado e continua ousado”

bro. Eu trabalhava na Faculdade 
de Educação, e no momento de 
reunião com a Asufrj teve um pro-
fessor que levantou e nos colocou 
na posição de coitadinhos. Disse: 
“coitados” dos funcionários, não 
têm o que comer. E nesse momen-
to eu criei coragem e me fiz ouvir. 
Era uma assembleia onde a grande 
maioria era de professores e conser-
vadores. Era um momento muito 
difícil, e vejo vocês aqui hoje num 
momento completamente diferente 
do nosso em agosto de 1986 quan-
do inauguramos o nosso curso.

Era um curso ainda pra funcio-
nar como experiência, e no final de 
dezembro tivemos nossa primeira 
prova. Alguns conseguiram, outros 
não, infelizmente. A turma foi di-
minuindo porque o pessoal mora-
va muito longe, tinha pessoas que 

moravam em Santa Cruz. Saíamos 
daqui 21h30, 22h e tinha gente que 
ia pra Central pegar um trem. Fo-
ram seis meses de muita luta. Além 
do curso, nós tínhamos o nosso mo-
vimento, greve. Na época o professor 
Horácio era o reitor da universidade, 
tínhamos muitas dificuldades. Foi 
muita luta. No final, graças a Deus 
consegui a aprovação para a UFRJ.

Eu estava já há quase 20 anos 
sem estudar e não acreditei que eu  
conseguiria passar no vestibular 
pra UFRJ. Meu marido comprou o 
Jornal dos Sports e vi que fui apro-
vada. O curso que escolhi foi Serviço 
Social. Era um sonho, e realizei esse 
sonho. E realizei meu sonho com a 
nossa luta, luta dos trabalhadores 
da universidade, na época Associa-
ção. Foi muito difícil, enfrentamos 
barreiras nas unidades com direto-

A Câmara dos Deputados apro-
vou por 318 votos a favor e 134 
conta (com duas abstenções), no 
dia 28, o Projeto de Lei 1.992/07, do 
Executivo, que institui a previdên-
cia complementar para os servido-
res da União e o limite de aposen-
tadoria do INSS para os admitidos 
após a implantação do novo regi-
me. O projeto segue para o Senado.

Entidades representativas dos 
servidores protestaram. Manifestan-
tes do Fórum Nacional das Entida-
des dos Servidores Públicos Federais 
divulgaram documento assinado 
por mais de 30 entidades, entre elas 
a Fasubra, explicando os prejuízos 
do projeto. As entidades o conside-
ram uma tentativa do governo de 
privatizar a previdência dos servi-
dores usando como justificativa 
um falacioso déficit da Previdência. 
Assim, põe em riso a aposentadoria 
de milhões que terão o benefício ao 

Governo avança na privatização da previdência dos servidores
sabor do mercado e das intempéries 
da economia.

Se aprovado o novo regime, a 
aposentadoria complementar se 
dará por uma contribuição defi-
nida – uma quantia paga men-
salmente – mas sem que o parti-
cipante saiba ao certo quanto vai 
receber: vai depender do retorno 
das aplicações. 

Serão criadas fundações (Fun-
presp) para executar o plano. Os 
servidores que participarem, paga-
rão 11% sobre o teto da Previdência 
e não mais sobre a remuneração. 
Para se aposentarem com mais, 
participariam do fundo. 

O argumento da bancada go-
vernista é que a criação do fundo 
vai reduzir a pressão sobre as contas 
públicas. Mas  nada garante ao ser-
vidor que sua aposentadoria estará 
preservada em caso de má gestão 
ou problemas de investimento. 

Falso déficit
Dados da Associação Nacional 

dos Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (segundo o site do Andes-
SN) apontam que somente entre 
2007 e 2009 o governo deixou de 
investir R$ 171 bilhões dos recursos 
previstos para a Seguridade Social, 
que contempla a Previdência. Ma-
ria Lucia Fattorelli, auditora fiscal e 
coordenadora da Auditoria Cidadã 
da Dívida, sustenta que a pasta tem 
sido altamente superavitária, tanto 
que, conforme denuncia, parte dos 
recursos são desviados para o paga-
mento da dívida pública, por meio 
da Desvinculação das Receitas da 
União (DRU).

Confira, no site da CUT, a lista 
de votação: http://www.cut.org.br/
destaques/21773/sob-protestos-e-
vaias-maioria-na-camara-aprova-
privatizacao-da-previdencia-dos-
servidores.

“Eu sou carioca. Je suis carioca. I’m carioca. Sono carioca. Eu tenho 
orgulho de ser carioca”. No dia dos 447 anos da cidade, em todas as 
mídias e redes sociais, o sentimento de amor e de orgulho é unânime. 
Ser carioca virou slogan.

Mas neste aniversário, em especial, a Cidade Maravilhosa vive o 
desafio de aproveitar o momento econômico criado por eventos como as 
Olimpíadas de 2016, Copa de 2014, enfrentando crises como a insegurança 
pública, tráfico de drogas, corrupção e conflitos urbanos. Entretanto, na 
cidade de contrastes, como canta Gil: “O Rio de Janeiro continua lindo... 
Alô Rio de Janeiro. Aquele abraço”.

Aos 447 anos, Rio continua a 
cidade de contrastes

res e com chefes que nos impediam 
de toda forma que participássemos 
do movimento. Mas eu consegui.

Foram quatro anos de estudos, 
foi uma barra. Além de trabalhar, 
era dona de casa. Meu horário nor-
mal pra estudar era depois das 22h. 
Quantas vezes meu marido acorda-
va de madrugada para eu ir dormir 
porque às 7h30 tinha de estar na 
sala de aula. E eram quase 3h, e 
7h30 estava em sala de aula.

Abri mão de muita coisa. Gen-
te, a gente tem de abrir mão mesmo 
pra atingir nosso objetivo. Eu atingi 
meu objetivo, consegui terminar 
o meu curso, consegui a minha 
transferência. Era mais um sonho 
que eu tinha, que era trabalhar na 
área de saúde mental. Fui então 
trabalhar na Psiquiatria, e conse-
gui também fazer um curso de es-

pecialização em saúde mental com 
muita luta e sacrifício.

Vejo aqui muitos jovens. Apro-
veitem a oportunidade que vocês 
estão tendo. Às vezes a oportunidade 
é única. Assumam isso com muita 
responsabilidade. O Sindicato hoje 
tem um grupo de professores for-
mados que não são os que tive, pois 
eram alunos da Escola de Aplica-
ção. Então vocês estão com a faca 
e o queijo na mão. Eles estão aqui 
pra passar o conhecimento deles 
pra vocês. Agora vocês têm de correr 
atrás do que vocês querem e fazer 
sacrifícios. Será por pouco tempo.

Desejo tudo de bom. Que cada 
um de vocês atinja seu objetivo. 
Que vocês consigam o que con-
segui com muito sacrifício e luta, 
mas com muita vontade de verda-
de. Mãos à obra e boa sorte a vocês.”

NÍSIA, uma das primeiras alunas, ao lado de 
Daniele, Sandra e Elísia (respectivamente atual e 
ex-coordenadoras do curso), emocionou o público. 
Paulo Menezes (à esquerda), também ex-alunos, 
está cursando o doutorado

Fotos: Emanuel Marinho

ESPETÁCULO no fim de tarde, nas lentes de nosso 
fotógrafo Emanuel Marinho
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A CUT-RJ e os sindicatos filia-
dos estão preparando uma série 
de eventos para marcar o Dia 
Internacional da Mulher. No dia 
8 de março, quinta-feira, a CUT 
integra o ato público unificado, no 
Largo da Carioca, das 12h às 18h.

Além do ato, a CUT-RJ vai reali-
zar, nos dias 20 e 21 de março, um 
seminário estadual para debater 
a ampliação da participação das 
mulheres nas diretorias das CUTs 
estaduais e nacional e, depois, 
equilibrar a participação destas 
nas federações e confederações 
filiadas.

Em 2012, segundo Virginia 
Berriel, secretária da Mulher 
Trabalhadora da CUT-RJ, a meta 
é aumentar a cota mínima de 
30% para 50%. Tal ação faz parte 
de uma das bandeiras da CUT: 
Igualdade na Vida, no Trabalho e 
no Movimento Sindical.

“Em um país que tem uma 
mulher no governo como presi-
dente e outra dirigindo a maior 
empresa estatal de petróleo, é 
importante ter mais mulheres 
nos sindicatos e em cargos com 
força de comando”, declarou. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Mulheres protagonistas são a marca neste 8 de março

A coordenadora de Políticas Sociais do SINTUFRJ, Ednéa Martins, que prepara a inserção do Sindicato 
nas comemorações da data, além da participação no ato público do dia 8, lembra que, na nossa entidade, 
o percentual de mulheres na gestão supera a cota mínima. 

Porém, mais do que quantidade, devemos destacar e homenagear neste dia o quilate destas militantes 
e sua importância inquestionável para o movimento: muitas delas têm mais de 20 anos de uma trajetória 
inteira dedicada à luta por uma UFRJ mais democrática, por condições de trabalho, por ampliação de 
direitos, contra os ataques dos governos neoliberais e principalmente por uma sociedade mais justa e 
democrática. 

Convocamos a categoria a se espelhar no exemplo destas mulheres que dedicam uma grande parte de 
seu dia a dia à militância e que, de fato, obtiveram grandes conquistas não só do ponto de vista corporativo, 
mas profissional. Mulheres às quais homenageamos. 

CT celebra a mulher
Dia 14, das 9h30 às 12h, no salão nobre da Decania e no hall do bloco A.
Palestra com mulheres polivalentes: às 9h30, com Luciane Quintanilha Falcão, 

professora da Faculdade de Educação, integrante do Núcleo de Estudos de Políticas em 
Direitos Humanos. Às 10h30, com Neuza Luzia Pinto, dirigente do SINTUFRJ e represen-
tante técnico-administrativa no Conselho Universitário.

Haverá homenagem aos chefes de RH, atrações no hall do bloco A e feira de moda, 
artesanato, bijuterias e perfumes, quick massagem e transformações de beleza com Salão 
o Edson Freitas.

Comemoração no Grêmio da Coppe
O Grêmio da Coppe também preparou uma homenagem. Será no dia 9, sexta-feira, 

a partir das 16h30, com música ao vivo “Samba com arte”. O Grêmio fica nos fundos 
do bloco H do CT.

Março é o mês das mulheres
  Dia 6, terça- feira – Peça Mulher 

é tudo e almoço com a categoria 
petroleira no Sindipetro-NF, às 12h.

 Dia 9, sexta-feira – Lançamento da 
pesquisa sobre as trabalhadoras telefôni-
cas e da Revista Interativa (com mesa 
de debate e coquetel), no Sinttel-RJ, na 
Rua Morais e Silva, 94, Maracanã, das 
14h às 18h

 Dia 10, sábado – Mulheres da Fave-
la na Luta (com exibição do filme Acorda 

Raimundo, lançamento da campanha da 
SPM Quem Ama Cuida, mesa de debate e 
música ao vivo), em Oswaldo Cruz, na Rua 
Divinópolis, 34, a partir das 18h.

 Dias 20 e 21, terça e quinta – Se-
minário sobre paridade e Convenção 189, 
na CUT-RJ, na Av. Presidente Vargas, 502, 
15º andar. 

Fonte: Secretaria da Mulher 
Trabalhadora da CUT-RJ

Em 1993, durante a 6ª Plenária 
Nacional da CUT, em São Paulo, 
foi aprovada a cota mínima de 
30% de mulheres nas instâncias 
de direção da Central.

O ato da CUT no dia 8, em 
conjunto com sindicatos, Conselho 
Estadual das Mulheres, entidades 
e movimentos sociais, pretende 
também promover o debate sobre a 
cota de 50%, ratificar a Convenção 
189 da OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho) e combater 
a violência contra as mulheres 
– bandeiras da CUT para 2012. 

A Convenção 189 cobra a 
equiparação dos direitos urbanos 
para as domésticas. De acordo 
com Virginia Berriel, esta é uma 
luta da CUT e também de todos 
os sindicatos, que devem arrecadar 
um milhão e duzentas mil assina-
turas para ratificar a Convenção 
assinada em 2011.

De acordo com as estatísticas, 
o número de estupros de mulheres 
e adolescentes nos estados do Rio 
de Janeiro e São Paulo dobrou, 
por isso se faz urgente mobilizar a 
sociedade e deflagrar uma grande 
campanha nacional.

A mulher no mercado de trabalho
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o número 

de mulheres no mercado de trabalho cresceu 40,9% em sete anos. 
Em seu último balanço, de 2010, o MTE, divulgou que entre 2002 e 
2008, 4.788.023 mulheres assumiram postos no mercado de trabalho 
formal em todo o Brasil.  Entretanto, conforme publicação do IBGE, o 
rendimento das mulheres, estimado em R$ 1.097,93, continua inferior 
ao dos homens (R$ 1.518,31). Em 2009, tendo como comparação a 
média anual de rendimentos dos homens e das mulheres, verificou-se 
que as mulheres ganham em torno de 72,3% do rendimento recebido 
pelos homens. 

A origem da data
A ideia surgiu na virada do século XX, com a incorporação da mão 

de obra feminina na indústria, no contexto da Segunda Revolução 
Industrial e da Primeira Guerra Mundial, em condições de trabalho 
frequentemente insalubres e perigosas, motivo de frequentes protestos. 

Em 1910, em Copenhagne, comandada pela Internacional So-
cialista, ocorreu a primeira conferência internacional de mulheres, 
quando foi aprovada proposta da socialista alemã Clara Zetkin, de 
instituição de um dia internacional da mulher.

No dia 25 de março de 1911, irrompeu um grande incêndio na 
Triangle Shirtwaist Company. Morreram 146 pessoas, 125 mulheres 
e 21 homens. A comoção foi imensa, o que acabou fortalecendo o 
reconhecimento dos sindicatos e, possivelmente, endossando a asso-
ciação da criação da data.

Em 1975, a ONU instituiu o 8 de Março como o Dia Internacional 
da Mulher.

Chantall Russi

Eliane Nascimento

Kátia da Conceição

Suely Klajman

Vera Teles

Gerly Miceli

Noemi de Andrade

Neuza LuziaPetronila Diniz

Denise PernambucoGerusa Rodrigues Ednéa Martins

Protagonistas da luta
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