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Congresso da Fasubra
deflagra estado de greve

Nosso limite para o fim das negociações com o governo é 30/5.
                                        

25 de abril:
dia Nacional de Luta

Leia mais no encarte sobre o congresso

dia 24 de abril, terça-feira, às 10h, auditório 
Samira Mesquita (antigo Salão Azul da 
Reitoria).
Pauta: Indicativo de paralisação para o dia 
25 de abril.Pau

Com paralisação e passeata. 
Concentração na Candelária, às 16h.

Assembleia Geral
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A química do amor
O Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) convida para o 38° Seminário 

Sr. Dino, que ocorrerá no dia 26, quinta-feira, às 15h, no auditório Leopoldo de 
Meis, com o tema “A química do amor”.  A palestrante deste mês será Cristiane 
Latgé de Almeida e Silva, aluna de doutorado do IBqM/UFRJ.

Nota de falecimento
Comunicamos o falecimento do servidor sindicalizado Armiro 

Cordeiro de Souza, no último dia 14 de abril. Ele tinha 54 anos, 
era pintor na UFRJ desde 1989 e trabalhava no setor de Adminis-
tração da Escola de Educação Física e Desportos. Participou várias 
vezes das caravanas do SINTUFRJ para Brasília. Deixou esposa, 
filha e netos.

A educação transforma
O Núcleo Integrado de Aperfeiçoamento de Pessoas (Niap), do CT, 

convida para a palestra que será proferida por Iara Barros, pedagoga e 
orientadora profi ssional do Projeto Universidade para os Trabalhadores 
do SINTUFRJ, e Fátima Bacelar, coordenadora e professora do Projeto 
de Jovens e Adultos da Coppe. Será dia 25, às 9h30, no Salão Nobre da 
Decania do CT.

Durante o evento, o Niap vai arrecadar livros infantis para a creche O 
Doce Lar. Os participantes concorrem a um curso na área administrativa.

O SINTUFRJ foi convidado 
para  participar da mesa de aber-
tura da 3ª Semana da Saúde do 
Trabalhador da Prefeitura Uni-
versitária, que terá como tema 
“Qualidade de vida no trabalho”. 
O evento começa às  8h do dia 
2 de maio, no auditório do Hor-
to Universitário, com a palestra 
“Como está a saúde do trabalha-
dor na UFRJ?”

Direitos das 
trabalhadoras

A Secretaria de Mulheres da 
CUT-RJ realiza, no dia 27 de abril, 
o Seminário Estadual sobre Direi-
tos das Trabalhadoras Domésticas 
(ratifi cação da Convenção 189). O 
evento será no auditório do Conse-
lho Estadual dos Direitos da Mulher 
(Cedim), na Rua Camerino, 51, das 
9h às 18h. 

Prefeitura 
promove semana 
da saúde do 
trabalhador

ATENÇÃO
aposentados

Reunião terça-feira,  
dia 24 de abril, às 10h, 
no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ (Fundão).

Com a participação 
do pró-reitor de Pesso-
al, Roberto Gambine.

Este ano a campanha salarial 
dos técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ vai fazer a dife-
rença. Lançado unifi cadamente, 
o movimento nasce com vontade 
de reeditar os históricos momentos 
que consagraram a categoria como 
uma das mais combativas e aguer-
ridas do país.

O que depender do SINTUFRJ, 
nada faltará para os trabalhadores 
da UFRJ serem os guias nesta luta. 
A proposta é uma só: vamos entrar 
com garra e vontade de levar a me-
lhor nesta queda de braço com o 
governo. Este ano, decididamente, 
não vai ser igual aquele que passou. 
A palavra de ordem é: arregaçar as 
mangas e partir com tudo para 
cima do governo.

A bola está no nosso pé. Vamos 
chutar direto para o gol. 

Para dar mais gás, ritmo e ener-
gia à nossa luta, o SINTUFRJ está 
organizando uma série de eventos 
político-cultural e social para este 
mês, quando se homenageia os 
mártires da luta sindical e os que 
até hoje combatem a exploração 
capitalista. O ponto de partida da 
campanha é 25 de abril, Dia Nacio-
nal de Luta, data que será lembrada 
pela paralisação das atividades em 
todos os setores das universidades 
federais. No Rio de Janeiro, nesse 
dia faremos passeata na Avenida 
Rio Branco. 

Depois desta prova de comba-
titividade, outras ações conjuntas 
entre a nossa e as demais categorias 
do funcionalismo público federal 
serão defl agradas. 

Maio, mês do trabalhador, com campanha salarial
Sindicato promove atividades para mobilizar a categoria e conquistar apoios

Depois do baile, a próxima ati-
vidade da campanha salarial uni-
fi cada será a realização da 1ª Cor-
rida e Caminhada do Trabalhador, 
promovida pelo Espaço Saúde do 
SINTUFRJ, no dia 8 de maio.

Os participantes farão um per-
curso de três quilômetros na Quinta 
da Boa Vista, com largada em fren-
te ao Museu Nacional. A concentra-
ção é a partir das 9h. As inscrições 

O fi m do imposto sindical 
sempre foi uma das principais 
bandeiras do movimento sindical 
de esquerda e da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), que este 
ano lançou a campanha de cons-
cientização contra esta prática an-
tidemocrática de organização das 
categorias. 

Neste 1º de Maio, a CUT-RJ vai 
às ruas, em vários pontos da cida-
de, conversar com os trabalhadores 
sobre o imposto sindical e realizar 

A direção sindical pretende 
marcar as comemorações do 1º 
de Maio – que coincidem com a 
defl agração da campanha salarial 
– realizando uma atividade festiva 
para reunir os companheiros da 
categoria e amigos. Surgiu, então, 
a ideia do Baile da Campanha Sa-
larial. Afi nal, nada como dançar 
ao som de uma boa música e uma 
cerveja gelada para levantar os âni-
mos, fazer esquecer as coisas ruins, 
nos enchermos de vigor. Pois esta 
é a intenção do arrasta-pé, no dia 

Agitos SINTUFRJ

4 de maio, no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ (Cidade Universitária).  

A programação completa divul-
garemos adiante. Mas já podemos 
antecipar uma coisa: quem faltar é 
doente do pé.

1ª Corrida e Caminhada 
do Trabalhador

devem ser feitas do dia 25 de abril 
até 2 de maio, no Espaço Saúde, na 
sede do Sindicato ou na subsede da 
Praia Vermelha. 

1º de Maio Cutista: 
Central reforça campanha contra o imposto sindical  

o plebiscito que indicará o fi m ou 
não do imposto sindical. O início 
da consulta popular será durante 
o ato político, a partir das 10h, na 
Quinta da Boa Vista, que deverá 
contar com a participação dos sin-
dicatos fi liados e suas categorias. As 
urnas itinerantes serão instaladas 
às 16h nos seguintes locais: Largo 
da Carioca, Praça XV e Cinelândia.

Organização do plebiscito
No dia 24 de abril, a direção da 

CUT-RJ se reunirá com os sindica-
tos cutistas em um café da manhã, 
às 9h, na sede da Central, para or-
ganizar a participação cutista no 
plebiscito contra o imposto sindical.     

Por que a CUT é 
contra o imposto sindical  

“A CUT defende alternativas 
democráticas de organização que 
contribuam para fortalecer a ne-
gociação, tornar os sindicatos mais 
atuantes, combativos, com trabalho 

de base, preparados para os desafi os 
que o mundo coloca e, evidente-
mente, ampliar as conquistas da 
classe trabalhadora. Para isso, o 
fi m do imposto é fundamental”, 
disse Artur Henrique, presidente da 
CUT Nacional. Para o dirigente, “a 
atual estrutura sindical impede a 
liberdade e a autonomia dos tra-
balhadores e facilita a criação de 
sindicatos-fantasma, de gaveta, 
interessados apenas em receber os 
recursos do imposto”.
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Mais esclarecimentos sobre 
a execução dos atrasados
Mais esclarecimentos sobre 
a execução dos atrasados

nossos direitos

O SINTUFRJ no dia 3 de abril 
deu mais um passo em direção à 
conquista dos direitos dos beneficiá-
rios da ação dos 3,17%, oferecendo 
uma opção para buscar o recebi-
mento dos atrasados de forma mais 
ágil para aqueles que tiveram valo-
res calculados e reconhecidos pela 
UFRJ na execução coletiva. Muitas 
dúvidas ainda pairam na categoria. 
Assim, ratificamos algumas infor-
mações e trazemos novas orienta-
ções para as principais demandas 
dos sindicalizados. 

Destacamos que é uma decisão 
individual do sindicalizado fazer sua 
opção sobre a execução dos atrasa-
dos, isto é, entrar com ação individu-
alizada concordando com os valores 
reconhecidos pela universidade, ou 
aguardar o recurso na ação coletiva 
do SINTUFRJ cujos valores foram 
calculados pelo perito judicial. É im-
portante esclarecer que não é a UFRJ 
que está propondo acordo ou tendo 
a iniciativa de pagamento. 

Possível pagamento é resulta-
do da ação do SINTUFRJ

A execução dos atrasados foi 
provocada pela ação coletiva do 
SINTUFRJ. O Sindicato apresentou 
os cálculos feitos pelo perito judicial 
contratado à época, mas a UFRJ não 
concordou e apresentou outros valo-
res como o devido por ela. 

E agora o juiz mandou fazer a 
execução individualizada dos va-
lores calculados pela Procuradoria 
Regional Federal, que exerce a re-
presentação jurídica da UFRJ. Im-
portante esclarecer que o SINTUFRJ 
recorreu da decisão. 

São 9.407 pessoas que estão na 
LISTAGEM disponibilizada no site. 
Esta listagem somente contém no-
mes de pessoas que tiveram valores 
calculados e reconhecidos pela UFRJ. 

Não está na listagem
As pessoas que não constam da 

listagem tiveram seus valores con-
testados por diversos motivos: ação 
individual, servidores falecidos antes 
da propositura da ação, pessoas que 
não constavam no sistema da UFRJ 
como sindicalizadas na época da 
propositura da ação, e outros mais. 

Para as pessoas que fazem parte 
do processo coletivo do SINTUFRJ, 
mas não constam da listagem de 
valores reconhecidos pela UFRJ, o 
Sindicato esclarece que a execução 
coletiva seguirá até que a decisão 
final seja tomada pelo Judiciário.

Nossa opinião

Oportunismo, 
não

Por ser ano eleitoral, al-
gumas pessoas da categoria 
estão usando a questão dos 
3,17% para disputas políti-
cas. Dizem que a direção está 
induzindo os sindicalizados 
a abrir mão de direitos. Isso 
não só fere a inteligência dos 
nossos sindicalizados, como 
é um absurdo. O Sindicato 
está prestando todas as infor-
mações possíveis para a livre 
escolha dos sindicalizados. 
Ao mesmo tempo em que 
difamam a entidade, estas 
mesmas pessoas vêm ao Sin-
dicato assinar sua opção.

A direção

Até quando se pode fazer a opção 
pela execução individualizada?

O prazo legal para execuções individuais é de cinco anos. O entendi-
mento da assessoria jurídica é de que o prazo apropriado vai até março 
de 2015. Esse entendimento vai ser mantido até a data em que o Tribu-
nal se manifestar sobre os recursos do SINTUFRJ.  Ou seja, se estes re-
cursos forem julgados antes dos cinco anos, esse prazo pode ser alterado.

Pessoas com ações indivi-
duais que não receberam

Ao longo dos trabalhos foi pos-
sível verificar que algumas pessoas 
ingressaram com ação individual e 
não receberam, pois desistiram ou o 
processo foi negado.

A UFRJ, ao elaborar os cálculos, 
deixou de apresentar valores para os 
beneficiários da ação que ajuizaram 
ações individuais dos 3,17% (inde-
pendente do seu resultado). Por este 
motivo, mesmo sem terem recebido 
valores em ações individuais, alguns 
servidores não constam na listagem 
dos 9 mil. Como dissemos, tais be-
neficiários, apesar de não possuírem 
cálculos apresentados pela UFRJ, 
continuam na ação coletiva do 
SINTUFRJ. Estas pessoas vão ter que 
aguardar a decisão da ação coletiva.

A diferença entre os valores 
apresentados pelo SINTUFRJ 
e pela UFRJ

Ao consultar seus valores no site 
do SINTUFRJ, o sindicalizado notará 
e diferença entre os valores calcula-
dos pela Procuradoria Regional Fe-
deral e pelo SINTUFRJ. As diferenças 
existem pelos seguintes motivos:

Para os TÉCNICOS, o SINTUFRJ 
apresentou cálculos compreendendo 
os atrasados de 3,17% entre os meses 
de janeiro de 1995 e maio de 2005. A 
UFRJ, por sua vez, limitou os cálcu-
los ao período de janeiro de 1995 a 
junho de 2001.

Para os DOCENTES o SINTUFRJ 
apresentou cálculos compreendendo 
os atrasados de 3,17% entre os meses 
de janeiro de 1995 e maio de 2005. A 
UFRJ, por sua vez, limitou os cálcu-
los ao período de janeiro de 1995 a 
agosto de 1998.

Critério
Os grupos estão sendo formados 

por ordem de chegada, com priori-
dade aos maiores de 60 anos e porta-
dores de doença grave. Nesta sema-
na, deverá ser iniciada a distribuição 
das ações.

Tramitação
Depois de encaminhada a ação, 

haverá despacho do juiz (sem previ-
são de prazo). Após do despacho, e 
tendo o juiz acolhido o processo, será 
dado conhecimento à UFRJ, através 
da Procuradoria Federal, e esta terá 
30 dias para se pronunciar sobre o 
pagamento do seu cálculo. 

Após esse prazo, se a UFRJ con-
cordar ou não se pronunciar, o pro-

cesso retorna ao juiz, e este encami-
nhará uma ordem de pagamento ao 
Tribunal (também sem previsão de 
prazo). Quando o Tribunal receber a 
ordem, mandará o governo efetuar o 
pagamento em 60 dias, pois a maio-
ria dos valores é inferior a 60 salários 
mínimos.

Como se opera esse pagamento
Os valores vão ser creditados no 

Banco do Brasil ou na Caixa Econô-
mica Federal diretamente no nome 
das pessoas. Na ocasião, divulgare-
mos as informações para os benefi-
ciários comparecerem às agências 
para receber os valores.

Custas judiciais
Não haverá pagamento de ho-

norários advocatícios. O SINTUFRJ 
arcará com as custas das ações 
individualizadas, e para isso há a 
autorização para a cessão de 1% do 
valor quando do recebimento pelo 
sindicalizado.

O passo a passo para saber se 
a UFRJ reconheceu que você tem 
algum valor referente ao passivo 
de 3,17% está no site do SINTUFRJ 
(www.sintufrj.org.br).

Da assistência jurídica do 
Sindicato somente para 
sindicalizado

O SINTUFRJ somente poderá 
propor ações individualizadas 

para sindicalizados, pois a não 
sindicalização do beneficiário é 
um dos motivos da contestação 
da UFRJ, que está sendo discuti-
da na ação coletiva. 

Dos beneficiários falecidos 
Os falecidos que tenham 

seus nomes lançados na lista-
gem poderão ter seus valores 
reclamados por seus pensio-
nistas ou herdeiros. Entretanto, 
o SINTUFRJ somente poderá 
prestar assistência jurídica aos 
pensionistas já sindicalizados 
ou que venham se sindicalizar. 

No caso do beneficiá-
rio falecido que não possui 
pensionista(s), ou seja, que 
somente possui herdeiros, estes 
não poderão receber assistên-
cia jurídica do Sindicato, pois 
não pode representar herdei-

ros (pelo estatuto, o Sindicato 
somente pode representar ser-
vidores, aposentados e pensio-
nistas). Para estes casos, está 
sendo estudada uma alternati-
va para atendimento que será 
divulgada nas próximas edi-
ções do jornal.

Servidores que tiveram al-
teração de Siape

Os servidores que tive-
ram alteração de Siape e que 
constam da listagem somen-
te com o Siape antigo devem 
preencher o formulário com a 
matrícula que consta da lista-
gem.

Importante: Em caso de al-
teração de Siape o servidor pre-
cisa verificar sua filiação junto 
ao Sindicato, e, se for o caso, se 
refiliar na nova matrícula.

COORDENADORAS do Sindicato Gerly e Noemi informam 
funcionários da Odonto sobre os 3,17%

Mais esclarecimentos sobre 
a execução dos atrasados
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Uma nova frente foi aberta pelos 
auxiliares administrativos da UFRJ na 
luta pelo reconhecimento, por parte  do 
MEC de que executam as mesmas tare-
fas dos assistentes administrativos, mas 
recebem salário menor, porque foram 
enquadrados em outra classe no plano 
de carreira. 

Reunidos no auditório Samira 
Mesquita, na terça-feira, dia 17, os 
trabalhadores aprovaram a proposta 
do SINTUFRJ de entrar com ação ad-
ministrativa (que poderá resultar em 
ação judicial) pleiteando o pagamento 
da diferença de remuneração entre um 
cargo e outro. O Conselho Universitário 
já reconheceu a injustiça. 

Para que isso ocorra, é necessário 
o pronunciamento favorável da UFRJ 
e do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG). A assessoria 
jurídica do Sindicato incluirá no pro-
cesso pedido para que haja o desconto 
do Plano de Seguridade Social (PSS), 
garantindo, assim, a incorporação da 
diferença na aposentadoria dos auxi-
liares administrativos.

Primeiro passo: o formulário
A comissão – criada no ano passa-

do para responder pelas tarefas práticas 
necessárias à continuidade da luta, da 
qual o SINTUFRJ faz parte – elaborou 
formulário contendo perguntas que, 
respondidas, comprovarão que os au-
xiliares administrativos realizam as 
mesmas funções dos assistentes admi-
nistrativos.  

O teor do  formulário foi aprovado 
pela Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
que já o disponibilizou em sua página 
na internet para ser impresso, preen-
chido pelo auxiliar administrativo e 
assinado pela chefia imediata e pelo 
diretor da unidade, posteriormente en-
viado à PR-4. De lá, o documento será 
encaminhado ao Sindicato. 

Como não há tempo a perder, foi 
estabelecido o prazo de 10 dias para o 
trabalhador providenciar toda a docu-
mentação necessária para o SINTUFRJ 
abrir processo administrativo. O supe-
rintendente de Pessoal da UFRJ, Agnaldo 
Fernandes, e a comissão prepararam 
um passo a passo, que acompanha 
o formulário na internet, orientando 
como os auxiliares administrativos de-
vem proceder. Mas mesmo assim se hou-
ver dúvidas, a pessoa deve procurar um 
dos membros da comissão, que é for-
mada por Rita Regina de Matos Novaes, 
Rosangela da Silva Oliveira (Rosinha), 
Josemar Marinho, Valquíria Maciel, Ju-

carreira

Aux iliares administrativos reivindicam 
diferença salarial com assistentes de 
administração SINTUFRJ vai entrar com ação administrativa para 

garantir o direito dos trabalhadores  

   1 - Os interessados devem entrar na página da PR-4 na internet imprimir o 

formulário.

   2 - Depois de preencher o formulário, devem levá-lo para ser assinado 

pela chefia imediata e pelo diretor da unidade.

   3 - O formulário deve ser entregue na sede ou nas subsedes do SINTUFRJ 

no prazo de 10 dias (até 9 de maio).

   4 - Esse prazo é necessário para que possamos acelerar o encaminhamento 

do processo administrativo.

raci Bruno e pelo SINTUFRJ. 

Porque os formulários 
O assessor jurídico do Sindicato 

André Viz explicou na reunião que a 
proposta do processo administrativo é 
uma estratégia para minimizar os efei-
tos financeiros, mas para que ocorra é  
preciso ter uma constatação prática de 
que as funções exercidas pelos auxilia-
res administrativos são as mesmas dos 
assistentes. Se a ação for indeferida, o 
SINTUFRJ entrará na Justiça pleitean-
do a mesma coisa, ou seja, o pagamen-
to da diferença de remuneração. 

“A ideia é montar um relatório assi-
nado pelo chefe e pelo diretor da unidade 
para formar ação administrativa, enca-
minhar à Administração Central e buscar 
a diferença salarial. Não posso prometer 
que seremos vitoriosos, mas temos que 
lutar. De qualquer forma, criamos uma 
pavimentação administrativa antes de 
entrar na Justiça”, disse o advogado.     

Mobilizar geral é a saída   
Durante a reunião, trabalhadores 

de outras áreas manifestaram seu des-
contentamento com o enquadramen-
to na carreira e o desvio de função. A 
coordenadora do SINTUFRJ, Neuza 
Luzia, explicou que a solução para 
estes casos seria a transformação de 
classe, mas isso somente ocorrerá com 
a racionalização, que é a concentração 
de cargos numa mesma classe, e pela 
qual a Fasubra luta há seis anos. “O 
macro-cargo resolveria os problemas 
decorrentes de enquadramentos, pois 
todos os trabalhadores das universida-
des seriam técnicos-administrativos em 
educação, e o resto (funções) viraria es-
pecialidade”, concluiu a dirigente, para 
quem a carreia tem que ser rediscutida 
e pensada por todos, porque as direções 
sindicais são formadas por pessoas que 
podem cometer equívocos. 

Mas infelizmente, constata a sin-
dicalista, isso não ocorre, e citou como 
exemplo o seminário de carreira organi-
zado pelo SINTUFRJ em 2011, que ficou 
aquém das expectativas projetadas de 
participação da categoria. Apesar disso, 
Neuza Luzia reafirmou que a direção 
do Sindicato participará e encaminhará 
outros movimentos iguais aos dos au-
xiliares administrativos, e acrescentou: 
“Entendemos que a luta específica não 
está disassociada da luta geral e pode 
ser transformada numa luta unitária” 
– envolvimento de todas as instituições 
federais de ensino superior, pois os pro-
blemas são comuns a todas as Ifes.

Atenção ao passo a passo

Reunidos no auditório Samira Mesquita, no dia 17, com o SINTUFRJ e a PR-4, os 
trabalhadores aprovaram a proposta da entidade de entrar com ação administrativa

Fotos: Emanuel Marinho

CoMissÃo dos auxiliares administrativos encaminhou a proposta do SINTUFRJ 
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SAÚDE E SEGURANÇA

O SINTUFRJ, a Divisão de Saú-
de do Trabalhador (DVST) e a Pró-
Reitoria de Pessoal (PR-4) conclu-
íram o Regulamento da Comissão 
Interna de Saúde do Servidor Pú-
blico (Cissp). Após a realização de 
alguns ajustes, o texto será enviado 
para apreciação ao Conselho Uni-
versitário. 

“O mérito maior do nosso tra-
balho foi ousar na busca de am-
pliar o máximo possível os direitos 
dos trabalhadores nas comissões”, 
disse Huascar Costa Filho, espe-
cialista em saúde e segurança no 

Cissps com o olhar 
do trabalhador

trabalho, que representou o Sindi-
cato nas reuniões de trabalho com a 
DVST e a PR-4.  

    
Destaques

Consta do regulamento, por 
exemplo, que o objetivo das Cissps/
UFRJ é: “valorizar e estimular a par-
ticipação dos trabalhadores enquan-
to protagonistas e detentores de co-
nhecimento do processo de trabalho, 
na perspectiva de agentes transfor-
madores da realidade. Propor ações 
voltadas à promoção da saúde e à 
humanização do trabalho, em espe-

cial para a melhoria das condições 
de trabalho, prevenção de aciden-
tes e agravos à saúde e de doenças 
relacionadas ao trabalho. Propor 
atividades que desenvolvam atitudes 
de corresponsabilidade no geren-
ciamento de saúde e de segurança, 
desta forma contribuindo para me-
lhoria das relações e do processo de 
trabalho.” E que os eleitos para as 
Cissps farão cursos de capacitação 
para que “possam atuar buscando, 
com o seu olhar crítico, contribuir 
para uma melhor qualidade de vida 
em nossos ambientes de trabalho”.  

A entidade participou da reunião 
entre a PR-4 e a Prefeitura da UFRJ 
com a Diseg, cujo objetivo era fazer um  
de balanço da aplicação do plano de 
segurança aprovado pelo Consuni

Na segunda-feira, dia 9, foi rea-
lizada na Prefeitura Universitária a 
primeira reunião de acompanha-
mento do cumprimento das metas 
do plano de segurança para a uni-
versidade. Estavam presentes os dois 
diretores da Divisão de Segurança 
(Diseg), Jorge Trupiano e Juscelino 
Ribeiro, o pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, e o superintendente 
de Pessoal, Agnaldo Fernandes, o 
prefeito Ivan Carmo e as coordena-
doras do SINTUFRJ Neuza Luzia e 
Kátia da Conceição. 

Os diretores da Diseg voltaram a 
cobrar da Pró-Reitoria e da Prefeitura 
da UFRJ agilidade no atendimento 
às principais reivindicações contidas 
no plano de segurança, que foi ela-
borado no calor dos acontecimentos 
que tanto assustaram a comunidade 
universitária, com destaque para os 
sequestros-relâmpagos ocorridos nos 
estacionamentos. Eles reconhecem que 
a  burocracia atrapalha, mas também 
acreditam que cobrança sistemática 
faz as coisas andarem. 

O plano de segurança foi elabo-
rado pela Diseg com a participação 
do SINTUFRJ. No dia 8 de março, as 
ações e reivindicações propostas pelos 
vigilantes foram aprovadas pelo Conse-
lho Universitário. Em 6 de abril, com a 
presença do reitor Carlos Levi, foi reali-
zada reunião que estabeleceu um cro-
nograma de metas a serem cumpridas 
até o fim do ano, das quais  alguns itens 
foram considerados urgentes, portanto, 
receberiam total atenção da Adminis-

Diseg e SINTUFRJ atentos à segurança no Fundão
tração Central.
Para ontem

A Divisão aguarda a compra de 
novas armas, mais munição, viaturas, 
coletes e uniformes para os 100 vigi-
lantes patrimoniais da universidade. E, 
principalmente, que a UFRJ convença 
o governo federal da necessidade de 
realização de concurso público para 
vigilantes. 

Sobre o reforço de pessoal, Roberto 
Gambine informou que iria discutir o 
assunto, nos dias 16 e 17 de abril, com 
o MEC e o secretário de Recursos Hu-
manos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão,  Sergio Mendon-
ça.  Ele contou que o reitor esteve em 
Brasília e voltou com a impressão de 
que o MEC não recebeu mal essa rei-
vindicação da UFRJ. O pró-reitor ficou 
de incluir na agenda com os ministé-
rios o seguro de vida dos trabalhadores 
da Diseg. 

Ivan Carmo disse que ele e Carlos 
Levi estiveram no Comando Militar do 
Leste para tratar da autorização para a 
compra de mais armas para a Vigilân-
cia (100 pistolas ponto 40). O general 
ficou de enviar o documento a Brasília 
com um pedido  de urgência. A previ-
são para uma resposta é de um mês. 
Ele também informou que já foi au-
torizada a mudança no porte de arma 
para uso em serviço, de acordo com o 
que foi aprovado pelo Consuni, faltan-
do apenas o cumprimento de trâmites 
burocráticos.

A compra de quatro novas viaturas 
em substituição às antigas, dos 35 cole-
tes à prova de bala e de uniformes para 
o efetivo da Diseg, o prefeito garantiu 
que está em processo de aquisição pela 
UFRJ. Jorge Trupiano e Juscelino cobra-
ram também agilidade na autorização 

para envio de 18 armas para  o  conser-
to e no pagamento das 15 que já foram 
consertadas para que sejam entregues, 
assim como na aquisição de muni-
ção. E reafirmaram a necessidade de 
manutenção diária dos oito carros da 
Divisão. 

Cabines e redutores
Vistas como mal projetadas e ocu-

padas por pessoas que nada têm a ver 
com segurança, as cabines à prova de 
som e de tiro instaladas nos portões de 
entrada e saída da Cidade Universitária 

serão removidas para pontos básicos 
do campus: em frente aos principais 
pontos de ônibus (CCS, CT, Letras e 
CCMN). Mas antes, a pedido da Diseg, 
engenheiros da Prefeitura Universitária 
projetarão uma base para elevar a visão 
de quem vigiará a universidade de den-
tro da cabine.

“Temos também que sentar para 
discutir o que fazer na parte de cima 
das cabines. O guarda tem que ter local 
para descanso, bebedouro, banheiro 
com chuveiros para poder ficar lá 24 
horas e se sentir bem, e o mesmo tem 

que ser pensado para os guardas dos 
portões”, defendeu Trupiano. 

Outra reivindicação dos vigilantes 
que a Prefeitura da UFRJ já se mobiliza 
para atender é a instalação de redutores 
ao longo dos seis quilômetros de pista 
do Fundão. Segundo Ivan Carmo, o 
projeto está ficando pronto e o modelo 
a ser adotado é o speedtable, constru-
ído para a rua em frente do HU, que 
consiste numa elevação de concreto 
para travessia de pedestre e redução de 
velocidade. 

Segundos os vigilantes, os carros 
trafegam no campus a 110, 150 km/
hora. Além da adoção de redutores, 
eles querem a aplicação da lei que 
determina o limite de velocidade para 
área escolar em 30 km/hora. “Caso 
contrário, vamos começar a enterrar 
gente morta aqui”, alertaram os dire-
tores da Diseg. 

Contatos por e-mails
As reuniões entre a PR-4 entre a 

Prefeitura Universitária com a Diseg 
continuarão ocorrendo, mas foi acer-
tado que solicitações emergenciais e/
ou troca de informações urgentes serão 
feitas via a internet, por e-mails. 

Para a coordenadora sindical 
Neuza Luzia, o propósito dessas 
reuniões é garantir a integração da 
Diseg com a Prefeitura Universitá-
ria para discussão de política de se-
gurança e sobre quais ações devem 
ser adotadas para forçar a abertura 
de concurso público para vigilantes 
-- que é a principal reivindicação 
da Diseg --, tendo a PR-4 no papel 
de intermediador. Como é essa a ex-
pectativa, a sindicalista concluiu que 
o Sindicato não deve participar das 
próximas reuniões. 

NO INICÍO de março, trabalhadores da Diseg se reuniram com a direção 
do SINTUFRJ, a Prefeitura Universitária e a Reitoria para reivindicar 
condições de trabalho

O CONSELHO Universitário aprovou um conjunto de ações para fortalecer 
a segurança patrimonial da UFRJ 

Fotos: Emanuel Marinho
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O SINTURJ e os médicos do 
Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF) Filho 
reuniram-se dia 9 de abril para 
tratar do impacto do Projeto de Lei 
2.203/2011. Este projeto, que está 
na Câmara dos Deputados, pode 
levar a uma redução dos salários 
dos médicos, atingindo também os 
médicos dos hospitais universitários 
(HUs). A proposta é do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
mas o Ministério da Saúde é con-
trário a ela. Diante da gravidade do 
problema, o Sindicato procura mo-
bilizar mais uma vez a categoria. 

Já no final do ano de 2011 o Sin-
dicato (Jornal do SINTUFRJ nº 976 
de 31 de outubro) e a Fasubra alerta-
vam para as implicações do projeto. 
Na reunião, após explicações da di-
reção e do Departamento Jurídico do 
Sindicato, uma comissão foi criada 
para tratar da questão.  Foi criada 
uma rede para socializar as infor-
mações e despertar os profissionais 
para o problema. Às segundas-feiras 
haverá reuniões com os médicos 
para solidificar a campanha de mo-

 Projeto ameaça médicos com redução salarial
Sindicato e profissionais da UFRJ mobilizam-se

CARREIRA

EBSERH: debates, cisões e dúvidas

bilização. Dia 24, às 10h30, o encon-
tro será no auditório Harley Pacheco, 
no 8º andar do HUCFF.

“Teremos de fazer uma ação téc-
nica – o Departamento Jurídico fará 
uma análise mais acurada do proje-
to – e política. É preciso realizar uma 
reação dos médicos dos HUs e sensibi-
lizar os parlamentares sobre o prejuí-
zo que pode causar aos profissionais, 
principalmente no que diz respeito à 
desvalorização da classe médica”, de-
clarou a coordenadora do SINTUFRJ 
Gerly Miceli. “E a articulação com to-
dos os atores envolvidos (sindicato dos 
médicos, associação dos professores, 
etc.) deve ser feita”, completou. 

Projeto
O governo mandou o projeto 

de lei para o Congresso em agosto 
de 2011. No seu entendimento, os 
salários dos médicos federais são 
pagos com distorções. Assim, quer 
promover uma equiparação por 
baixo, propondo uma redução sa-
larial para a categoria de 50%. 

O tempo corre. Segundo o texto 
do projeto, a partir de julho de 2012, 

os médicos ganharão os mesmos 
valores dos profissionais da Classe 
E – conforme o anexo XLIII – com 
as tabelas do vencimento básico dos 
cargos de médico do Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-Adminis-
trativos em Educação (PCCTAE).

O projeto diz que, na hipótese 
de redução de remuneração em 
decorrência da aplicação das tabe-
las, a diferença será paga a título de 
Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada (VPNI). 

Consequências
Assim, havendo diferença entre 

o que o profissional ganha em de-
corrência da aplicação das tabelas 
ela será paga a título de VPNI. O 
resultado será um congelamento 
salarial, pois haverá a absorção da 
VPNI quando de progressões, pro-
moções, reestruturação dos cargos/
remunerações e reajustes. 

Além do congelamento, há um 
problema muito maior, a quebra 
da carreira do PCCTAE. Em análise 
inicial, o advogado Alexandre Fecher 
disse que serão criadas 10 novas clas-

ses exclusivamente para médicos. 
“Parece bom, mas não é. Serão tabe-
las diferenciadas, e no momento da 
negociação para tratar da carreira 
dos profissionais das Ifes, os médicos 
se transformarão numa categoria à 
margem”, avalia.

Adicionais
O projeto também mexe com 

os adicionais de insalubridade e 
periculosidade dos servidores, hoje 
calculados sobre o vencimento 
básico. De acordo com o projeto, 
quem recebe o grau mínimo de in-
salubridade (5%) passará a receber 
um valor fixo de R$ 100,00. Pelo 
grau médio (10%), passará a rece-
ber o fixo de R$ 180,00. E pelo grau 
máximo (20%), passará a receber o 
fixo de R$ 260,00. Os que recebem 
periculosidade (10%) passarão a re-
ceber o valor fixo de R$ 180,00.

Tramitação
O Projeto de Lei 2.203/2011, 

assinado pela ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, Miriam 
Belchior, altera a remuneração da 

Os debates nas universidades fe-
derais e as manifestações acerca da 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH) começaram 
em 2011, e até o momento ainda 
há dúvidas e incertezas entre os 
reitores quanto à adesão à empresa. 
Mas o debate se acirra na UFRJ. E 
vai culminar com a discussão no 
Conselho Universitário, colegiado 
máximo da instituição que deverá 
deliberar sobe o tema.

O Conselho de Coordenação 

do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) agendou a próxima reu-
nião sobre o tema para o dia 24, 
quando deverá deliberar acerca 
de sua posição sobre a possibili-
dade de a UFRJ contratar a EB-
SERH para gerir seus hospitais. 
Mas diretores de unidade já vêm 
se posicionando, alguns até com 
base em discussão nas congre-
gações.

Neide Titonelli, diretora da Es-
cola de Enfermagem Anna Nery, 

informou que a unidade se mani-
festa contrária à empresa: “Saúde 
não tem preço. É um bem maior. 
Qual a justificativa de contratar 
uma estrutura suprauniversitária, 
vinculada ao MEC, por tempo in-
determinado? Qual o interesse que 
está por trás disso?”.

Armando Meyer, diretor do Ins-
tituto de Estudos de Saúde Coletiva 
(Iesc), disse que, após reunião 
extraordinária da congregação, a 
unidade se declarou contrária à 

EBSERH. Informou, em nome da 
unidade, que o Iesc é sensível e 
solidário aos gestores dos hospitais 
– a favor da empresa, mas que a 
unidade se posiciona contra, de-
vido ao objeto de análise, que, no 
caso da saúde coletiva, é o Sistema 
Único de Saúde (SUS). O Iesc teme 
que alguns dos princípios, como a 
universalidade e a integralida-
de dos serviços, alicerces do SUS, 
possam ser atingidos pela nova 
empresa.

Pela autonomia
A Federação de Sindicatos 

de Trabalhadores em Educação 
das Universidades Brasileiras já 
se posicionou contra a criação 
da empresa. Entre as principais 
preocupações do movimento 
estão: perda da autonomia por 
parte das universidades, que seja 
iniciado um processo indireto de 
privatização e flexibilização do 
regime de contratação adotado 
pela EBSERH.

estrutura de carreira de mais de 30 
categorias, incluída a médica. Em 9 
de abril, foi para a Coordenação de 
Comissões Permanentes. A posição 
contrária do Ministério da Saúde, 
com análise técnica, está anexada 
ao projeto de lei.

Sindicato dos 
Médicos é contra
O presidente do Sindicato dos 

Médicos do Rio de Janeiro (Sin-
Med), Jorge Darze, afirma que o 
Projeto 2.203/2011 é inconstitu-
cional e vem realizando ações para 
barrar o projeto. Há dois meses o 
Sindicato produziu documento de-
nunciando os prejuízos para a clas-
se médica e esteve na Câmara para 
sensibilizar os parlamentares. 

“Além desta ação, o SinMed 
está entrando em contato com o 
movimento nacional dos servidores 
públicos federais para fazerem uma 
articulação conjunta”, informou 
Darze, acrescentando que se o pro-
jeto passar, o sindicato entrará com 
um ação de arguição de inconstitu-
cionalidade em relação ao projeto.

Foto: Emanuel Marinho
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O consenso prevaleceu na Comis-
são de Revisão do Estatuto da UFRJ, 
mas não no Conselho Universitário 
na sessão extraordinária de 19 de 
abril. A proposta de regulamentação 
do processo estatuinte levada pelo pre-
sidente da comissão, Aloísio Teixeira, 
acabou sofrendo um revés. Embora 
não tenha sido modificado em subs-
tância o que já havia sido aprovado 
anteriormente e já encaminhado ao 
colegiado em março, alguns conse-
lheiros disseram-se surpresos com a 
proposta, e a discussão foi postergada 
para a próxima sessão. 

Não houve concordância de con-
selheiros em relação ao calendário e 
à composição do Fórum Estatuinte. 
Os prazos foram alterados para o 
deslanche do processo a partir desta 
semana e modificado o número de 
representantes dos centros universi-
tários e da Administração Central. A 
comissão primou pela representação 
paritária dos três segmentos para 
compor o Fórum e adequou o calen-
dário para que todo o processo pu-
desse ser encerrado no fim de 2012. 
Outro elemento que dificultou o de-
bate – limitado a apenas uma hora 
– foi a continuação da discussão so-
bre o curso de Medicina do campus 
de Macaé. Os estudantes estão em 
greve desde 2 de abril para pressionar 
por soluções concretas que envolvam 
infraestrutrura técnica e acadêmica 
do curso.

Resistência à mudança
Aloísio Teixeira admite que a 

discussão do processo estatuinte é 

Estatuinte sem definição
Conselheiros questionam proposta da comissão, e discussão fica para nova sessão do Consuni

Após a inauguração do setor 
de Terapias Alternativas do Espaço 
Saúde do Trabalhador na Praia 
Vermelha, foi a vez das aulas de 
dança voltarem a fazer parte do 
calendário de atividades do Espaço, 
sob o comando do professor Luiz 
Ferreira. 

As aulas são reduzidas às quartas 
e sextas-feira às 16h. “Passamos para 
16h para coincidir com o término do 
horário de expediente de trabalho. 
E funcionou. Já temos 25 alunos 
inscritos.”, declarou Ferreira.

Márcia Lúcia do Nascimento, 
18 anos na UFRJ, trabalha na 
Psicologia como gerente e diz que 
foi ótimo as aulas voltarem para a 
Praia Vermelha, pois só assim ela 

Dança de salão retoma atividades na Praia Vermelha

o professor Luiz Ferreira em meio aos alunos

pode frequentá-las. Miriam Teixei-
ra, 29 anos na UFRJ, é economista 
do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), e destaca a 
importância de ter a oportunidade 
de praticar uma atividade física 
aliada ao lazer. 

A técnica em assuntos educacio-
nais Alice Quintella, da Psicologia, 
disse que o retorno da oficina de dança 
de salão proporciona a integração e 
socialização dos servidores do campus. 
E Letícia Teixeira, da Economia, quer 
mesmo é aprender a dançar. Em um 
mundo tão estressante, cuidar da 
saúde mental e física é fundamental. 
E foi isso que levou Cristina Arendesco, 
25 anos como médica da Psiquiatria, 
a se inscrever na oficina.

difícil, mas a resistência à mudança 
não contribui para o crescimento da 
instituição, sendo a maior por parte 
dos professores. “Alguns professores 
acabam assumindo uma posição 
conservadora por temor de mudan-
ças que possam afetar alguma coisa 
que eles acham que funciona bem. 
Isso não nos leva a lugar nenhum. 
Nos leva apenas à consolidação da 
fragmentação”, declarou. Para o 
ex-reitor, que iniciou o debate sobre 
a revisão do estatuto ainda na sua 
gestão, o importante é instalar o 
Fórum Estatuinte para que se possa 
eleger os representantes e assim po-
der organizar a discussão do tema.

Vera Barradas, integrante da Co-
missão de Revisão do Estatuto e uma 
das representantes da bancada téc-
nico-administrativa, concorda sobre 
a resistência à mudança. “Eu acho 
que quando se coloca que o debate 
é pra mudança, concordo perfeita-
mente com o professor Aloí-sio. As 
pessoas têm tanto medo da mudan-
ça, que elas acabam se revestindo 
de um excesso de zelo, tendo como 
justificativa uma dedicação que não 
existe”. E continua: “Os professores 
não conseguem parar para discutir a 
universidade, estão sem tempo, e se 
preocupam em dar seu voto quando 
eles sabem que não vão se envolver. 
E aí fazem o discurso de que não há 
tempo e se dizem surpresos com algo 
que se discute desde 1995”. Segundo 
Vera, não há novidades para os con-
selheiros, pois a comissão trabalhou 
com o que foi aprovado no Consuni.

Após a apresentação de Aloísio e 

suas explicações ao Consuni, nove 
conselheiros se pronunciaram. As 
considerações finais ficaram a seu 
cargo. Ele combateu o argumento 
sobre o tempo e também o desco-
nhecimento da proposta. “A gente 
sempre levanta o argumento do 
tempo quando não quer discutir. 
Sempre quando a gente não quer 
discutir, a gente precisa de mais 
tempo. Essa questão está há dois 
anos no Conselho Universitário. 
Dizer que vocês estão aqui surpre-
endidos com essa questão não é um 
argumento muito bom”. 

Importância às ideias
Segundo Aloísio, a decisão 

final de mudança do estatuto 
caberá ao Consuni, e defende 
exatamente que a proposta de 
um Fórum Estatuinte é para 
constituir um grande espaço de 
debate de forma equânime. “E 
nesse fórum de debate, assim 
como em toda a organização 
da universidade, o que vale não 
é a força do número. Se nós fi-
carmos prisioneiros à lógica do 
número, nós jamais nos consti-
tuiremos como universidade. O 
que tem que prevalecer é a força 
da ideia. Nós vivemos no mun-
do do conhecimento. A univer-
sidade não pode ser a força do 
número daqueles que querem 
impor a sua vontade porque são 
eventuais maiorias. Isso gera a 
negação da universidade. Então, 
se nós tivermos um fórum, que  
seja um espaço de debate”.

Proposta da Comissão
Os representantes do corpo 

social no Fórum Estatuinte são 
228, e a composição se dará pela 
eleição nos Centros, Administra-
ção Central, Fórum de Ciência e 
Cultura (FCC), e Colegiados Su-
periores. Cada um deles será res-
ponsável pela coordenação das 
eleições através das Decanias, Di-
reção do campus de Macaé, PR-
4, Coordenação do FCC, e Presi-
dentes dos Colegiados Superiores.

Nos centros: 70 docentes, 70 
estudantes, 63 técnicos-adminis-
trativos; Administração Central: 7 
técnicos-administrativos; Fórum 
de Ciência e Cultura: 3 de cada 
segmento; Conselho Universitá-
rio: 1 de cada segmento dos Con-
selhos Universitário, de Ensino 
de Graduação e de Ensino para 
Graduados.

Os representados dos corpos 
sociais serão eleitos através de 

chapas. Não serão aceitas inscri-
ções de candidaturas avulsas nem 
de chapas cujo número de candi-
datos não seja igual ao número de 
cargos em disputa. Os represen-
tantes serão indicados em núme-
ro proporcional aos votos obtidos 
pela respectiva chapa, na ordem 
de posição dentro da chapa.

Os colégios eleitorais dos téc-
nicos e docentes serão constituí-
dos pela totalidade dos servido-
res ativos e no exercício de seus 
cargos. O colégio eleitoral dos 
estudantes será constituído pela 
totalidade dos estudantes com 
matrícula ativa.

O Fórum Estatuinte só poderá 
deliberar com a presença de, pelo 
menos, 115 de seus integrantes, e 
desde que haja 1/3 dos represen-
tantes de cada segmento. E divul-
gará todas as propostas prelimina-
res relativas a cada um dos eixos 
de discussão.

Vera Barradas junto à bancada técnico-administrativa:  
“As pessoas têm tanto medo da mudança” 

Fotos: Emanuel Marinho
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O tempo foi curto – apenas 
dois dias, 3 e 4 de abril – para es-
tender a ação sindical aos quatro 
polos que compõem o Campus 
UFRJ Macaé. Dessa vez, somen-
te os técnicos-administrativos 
do Polo Universitário e do Polo 
Barreto tiveram a oportunidade 
de conhecer e usufruir de alguns 
dos serviços que a entidade põe à 
disposição da categoria. 

A ação sindical constou de 
atendimento jurídico nas áreas 
civil e trabalhista, informações 
sobre o leque de serviços (con-
vênios, cursos, advogados, ofici-
nas, planos de saúde) oferecidos 
pelo Sindicato aos sindicaliza-
dos e dependentes, e aplicação 
de massagens relaxantes e de 
auriculoterapia por uma das  
fisioterapeutas do Espaço Saúde 
SINTUFRJ. 

A van do SINTUFRJ partiu 
na segunda-feira, dia 3, da Ci-
dade Universitária, na Ilha do 
Fundão, levando funcionários, 
material e equipamentos. Na 
terça-feira, à noite, chegaram as 

SINTUFRJ em movimento vai a Macaé
última página

MST lembra Eldorado dos Carajás

As direções estadual e nacional 
da CUT realizam assembleia no dia 
14 de maio, às 16h, no auditório 
dos Bancários (Avenida Presidente 
Vargas, 502/21º andar) para defi-
nir táticas, estratégias e organizar a 
participação das entidades cutistas 
na Rio+20. O evento reunirá che-
fes de Estado e de governo de todo o 
mundo, movimento sindical, social 
e ONGs, para debater ações visando 
ao desenvolvimento sustentável do 
planeta. 

Na visão da Central, a conferên-

diretoras Noemi Andrade e Eliane 
Nascimento, que no dia seguinte 
se reuniram com os trabalhado-
res no Polo Universitário para 
falar dos 3,17% e responder a dú-
vidas gerais em relação a assun-
tos sindicais. Os dois advogados 
se dividiram entre os dois dias de 
trabalho em Macaé. 

Reivindicações
A presença do SINTUFRJ em 

Macaé é a principal reivindica-
ção da categoria. Eles gostariam 
de contar com uma subsede da 
entidade; mas se isso não for pos-
sível, querem que a cada 15 dias 
seja feita uma ação sindical. Eles 
acreditam que com dirigentes 
sindicais interagindo nos campi 
muitos problemas de ordem ad-
ministrativa e funcional seriam 
mais facilmente entendidos e 
resolvidos. Por ser um campus 
em formação, onde trabalham 
técnicos-administrativos recém- 
concursados e com uma direção 
estreante (dirigentes foram elei-
tos em novembro de 2011), têm 

sido constantes as queixas de as-
sédio moral. 

Os trabalhadores reclamam 
também de dificuldades em che-
gar e sair dos campi, em virtude 
da má qualidade do serviço de 
transporte coletivo da região. 
Eles sugerem que a universidade 
disponibilize condução própria 
até o centro e saída do municí-
pio em horários que atendam a 
maioria.   

Seminário e jornal 
A intenção da direção sindi-

cal é realizar em maio, dentro 
das comemorações pelo Dia do 
Trabalhador, seminário sobre as-
sédio moral com a participação 
de especialistas, assim como levar 
para o campus a discussão sobre 
saúde e segurança no trabalho, 
como o que está sendo feita nos 
campi da UFRJ no Rio de Janeiro.   

Foi acertado que o Jornal do 
SINTUFRJ será enviado por Sedex 
embora a categoria tenha acesso 
ao veículo pela página do Sindi-
cato na internet. 

Neste mês, o Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) realizam a 
Jornada de Lutas em memória 
aos 19 companheiros assassi-
nados e aos 67 gravemente 
feridos, no dia 17 de abril de 

1996, por policiais militares 
no sul do Pará, durante mani-
festação que fechou a rodovia 
BR-155, no município de Eldo-
rado dos Carajás, onde cerca de 
1.500 camponeses acampavam 
pela região. O massacre, que 

incluiu mais dois mortos anos 
depois, foi comandado pelo co-
ronel Mário Pantoja de Oliveira 
e autorizado pelo secretário de 
Segurança Pública do estado, 
Paulo Sette Câmara, e pelo go-
vernador Almir Gabriel.  

Até hoje,16 anos depois, dos 
153 policiais envolvidos, apenas 
dois foram condenados. O coronel 
Pantoja e o major Maria Pereira, 
acusados, recorreram em liber-
dade. Mas, em março deste ano, o 
ministro Gilmar Mendes, em deci-

são liminar, afastou a alegação 
da defesa e decidiu que os autos 
do processo retornassem ao Pará 
imediatamente para cumprirem 
as penas. Pantoja e Oliveira fo-
ram condenados a 228 e a 154 
anos de prisão, respectivamente.

Cutistas na Rio+20
cia é um espaço político privilegiado 
para a disputa de modelos econômi-
cos e sociais, concepção de vida e de 
sociedade. Por isso a necessidade de 
jogar peso político e de mobilização, 
tanto nas atividades que antecedem 
o evento como nas atividades para-
lelas promovidas pelos movimentos 
sociais. 

A CUT faz parte da programação 
oficial da Rio+20, na condição de 
membro da Conferência Sindical 
Internacional (CSI). Mas, indepen-
dentemente da participação nos 

eventos paralelos e oficiais, a Cen-
tral vai apostar suas fichas em duas 
atividades: na sindical, de 10 a 12 de 
junho, e na Marcha dos Movimentos 
Sociais, em 20 de junho.

Os dirigentes da CUT preten-
dem garantir, o máximo possível, 
a presença de cutistas país afora 
nesses dois eventos, com bandeiras, 
faixas, galhardetes e camisas ver-
melhas. Afinal, é a  maior central 
sindical do Brasil e da América Lati-
na participando da discussão sobre 
o futuro do planeta.    

Barreto (foto) e Universitário foram os polos onde o 
SINTUFRJ realizou as ações sindicais  

Paulo Barcelos de Almeida, 24 anos de UFRJ e há oito no 
Polo Barreto, foi um dos primeiros trabalhadores a procurar 
a equipe do Sindicato para se inteirar das novidades e se 
livrar de uma irritante dor nas costas, com a massagem da 
fisioterapeuta do Espaço Saúde SINTUFRJ

Sob sol quente, representantes 
de movimentos sociais, do Parti-
do Verde e cidadãos desceram o 
Pavão-Pavãozinho, no domingo, 
dia 25 de março, rumo ao parque 
Garota de Ipanema, no Arpoador. 
Durante todo o percurso da ca-
minhada, passando pela praia de 
Ipanema, passantes e frequenta-
dores da praia se integraram à Ca-
ravana dos Povos, que trazia à sua 

A caminhada da Cúpula dos Povos alerta para a sustentabilidade do planeta
frente uma faixa com o slogan “a 
Cúpula começa a caminhar”.

A caminhada tinha como ob-
jetivo conscientizar a população 
sobre o processo de construção da 
Cúpula e seu papel de debater pro-
postas alternativas às da Rio+20. A 
ideia é realizar vários movimentos 
como esse para chamar cada vez 
mais pessoas para participar das 
atividades durante o evento, que 

ocupará o Aterro do Flamengo de 
15 a 23 de junho.

O planeta está chegando nos 
limites de recursos naturais. Uma 
proposta que não vá a raiz dos pro-
blemas tem pouca possibilidade de 
dar certo.

Outras caminhadas e movi-
mentos ocorrerão até o evento em 
junho. Mais informações em cupu-
ladospovos.org.br.
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