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Os trabalhadores técnicos-administrativos em educação das universidades federais brasileiras de-
clararam greve a partir de 11 de junho, sendo que algumas universidades já se encontram em greve 
desde o dia 5. Esta greve vem se somar à dos professores, apoiadas pelos estudantes.

Ela tem por motivo o crescente descaso do governo federal em garantir o mínimo de dignidade 
para que os servidores cumpram suas funções e tarefas. Os técnicos-administrativos em educação da 
Instituições Federais de Ensino têm, hoje, sem qualquer exagero, os piores salários de todo o serviço 
público federal.

O governo, depois de 52 reuniões com a Fasubra-Sindical, nos últimos dois anos, não apresentou 
nenhuma proposta. É isso mesmo. Nenhuma proposta! No mês passado o governo transformou um 
Projeto de Lei em medida provisória, na qual dá alguns aumentos a algumas carreiras, mas nessa mes-
ma medida reduz à metade os salários dos médicos dos hospitais universitários e reduz fortemente os 
valores de insalubridade e periculosidade dos servidores. Isso sem nenhuma discussão ou negociação.

Por isso é que estamos em greve, para tentar garantir a sobrevivência das universidades federais e 
a dignidade de seus servidores.

Portanto, essa é muito mais do que uma greve por salários. É uma greve que busca barrar a refor-
ma administrativa do Estado brasileiro que está em curso, com a instituição da aposentadoria privada 
para os servidores públicos, que já é lei; das Organizações Sociais, que também já virou lei há algum 
tempo, mas que está sendo, agora, aplicada em massa para gerenciar os hospitais públicos; a medida 
provisória que cortou o salário dos médicos federais e outras vantagens sociais como a insalubridade 
e a periculosidade, assim como é projeto de lei, a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares (EBSERH), que contratará trabalhadores pela CLT, extinguindo gradativamente o RJU na área 
de saúde: e o perdão das dívidas das universidades privadas, são todas medidas do mesmo pacote 
de reforma do Estado, as quais devemos dar um basta. A hora é essa.

Técnicos-administrativos em greve
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15 mil na marcha dos servidores públicos

Auxiliares 
administrativos e 
de enfermagem: 
SINTUFRJ 
encaminhou 
processos

Adesão à Amil
O setor de Convênios do SINTUFRJ informa que está aberta a adesão 

ao plano de saúde Amil. A inscrição deve ser feita de 4 a 20 de junho, 
na sede e subsedes do Sindicato, e dá direito a utilização do plano 
a partir de 1º de julho e sem carência para qualquer procedimento. 
Mais informações pelo telefone (21) 2270-5268. A tabela com os 
preços pode ser consultada pelo site do SINTUFRJ: www.sintufrj.org.br.

Sindicato conquista pagamento 
de bombeiros hidráulicos

 
Uma luta de quase duas décadas do Sindicato chega ao fim. E 

vitoriosa. O pagamento dos atrasados dos bombeiros hidráulicos foi 
reconhecido pelo governo. Os 35 processos individuais retornaram à 
UFRJ e se encontram na Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4). 

O pagamento, agora, segundo a PR-4, depende de liberação do Mi-
nistério do Planejamento (MPOG). A questão dos bombeiros remonta 
ao seu enquadramento. Eles foram enquadrados de forma incorreta, 
e o Sindicato, primeiramente, lutou por esta correção, reivindicando 
depois o pagamento dos atrasados.

A saga vem desde o início de 1993. Vencida a correção no enquadra-
mento, passou-se a exigir o pagamento dos atrasados. A reivindicação 
se arrastou por muitos anos. Em 2010, o processo, que era coletivo, 
teve de virar individual por exigência do MPOG. Agora em 2012, veio 
o resultado da luta da entidade e dos bombeiros hidráulicos.

Para o pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, foi uma vitória 
da universidade: “O governo reconheceu, avalizado pela auditoria do 
MPOG, que o processo dos bombeiros está correto”.

Caravanas de todo o país reu-
niram milhares de trabalhadores 
e estudantes em Brasília. Entidades 
filiadas à Fasubra compareceram 
em massa. SINTUFRJ participou 
com três ônibus.

A Marcha dos Servidores Públi-
cos, realizada dia 5, na Esplanada 
dos Ministérios, em Brasília, reu-
niu mais de 15 mil trabalhadores. 
Técnicos-administrativos, estudan-
tes, professores e demais servidores 
públicos participaram da marcha, 
que terminou em frente ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG). O objetivo foi 
mostrar a força do movimento, 
pressionar o governo a negociar 
as reivindicações da campanha 
salarial e divulgar a deflagração da 
greve nacional da categoria.

A coordenação da Federação 
comemorou o resultado da marcha, 
acreditando que ela, além de mos-
trar a força do movimento, chamou 
atenção da sociedade, que tomou 
conhecimento, por meio da impren-
sa, das dificuldades pelas quais os 
trabalhadores estão passando nesse 
processo de negociação.

Os auxiliares administra-
tivos reivindicam o reconhe-
cimento de que executam as 
mesmas tarefas dos assistentes 
em administração, mas rece-
bendo salário menor. Eles foram 
enquadrados em outra classe no 
plano de carreira. 

Os auxiliares de enfermagem, 
por sua vez, afirmam que realizam 
funções iguais às dos técnicos de 
enfermagem, e seus salários têm 
que ser iguais. 

A Direção do SINTUFRJ entrou 
com processos administrativos 
junto à Pró-Reitoria de Pessoal 
reivindicando o pagamento da 
diferença.

Para acompanhar o andamen-
to, anote o número dos processos: 

Auxiliares administrativos - 
029060/2012-21.

Auxiliares de enfermagem - 
021671/2012-21.

Baile da Greve

Foto: Fasubra
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Enfermeiros voltam a se reunir dia 18

Encontro de TAE aponta políticas institucionais

O I Encontro dos Enfermei-
ros, realizado no dia 8 de maio, 
também no Roxinho, reuniu 

60 pessoas e concentrou a dis-
cussão nas incertezas decorren-
tes da contratação da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospi-
talares. A segunda edição será 
no dia 18 de junho, e tratará 

de acumulação. Os próximos 
encontros envolverão segmen-
tos como profissionais de do-

cumentação (arquivo e biblio-
teca), de execução financeira e 
da área cultural.

Não são poucas as denúncias 
que chegam ao SINTUFRJ de que 
técnicos em assuntos educacionais 
recém-concursados exercem ati-
vidades de suporte administrativo 
que nem sequer se aproximam das 
atribuições do cargo, caracterizan-
do o desvio de função. 

A gravidade do problema levou 
à realização de um encontro insti-
tucional, fruto da organização dos 
trabalhadores com a Pró-Reitoria 
de Pessoal.

O I Encontro dos Técnicos em 
Assuntos Educacionais, que deba-
teu a questão da identidade profis-
sional e possibilidades de atuação 
na UFRJ, foi realizado no dia 5, no 
auditório Horácio Macedo (Roxi-
nho), no Centro de Ciências Mate-
máticas e da Natureza (CCMN).

Em virtude da relevância do 
caso, o encontro foi absorvido 
como a primeira atividade da gre-
ve deflagrada pela categoria no 
mesmo dia 5. 

Na abertura, Neuza Luzia, coor-
denadora do SINTUFRJ, denunciou: 
“Descobrimos que não era mais um 
caso de desvio de função. Estes pro-
fissionais estavam sendo os faz-tudo 
nas unidades, e ainda há lugares em 
que isso está virando obrigação”. 

Neuza exaltou a importância 
da organização dos trabalhadores 
com a proposta de realização do 
encontro em conjunto com a PR-4: 
“Espero que vocês saiam com for-
mulações concretas, uma vez que 
não é possível a universidade utili-
zar mão de obra tão especializada 
em trabalhos tão secundários”.

A coordenadora avaliou que as 
pessoas não estão mais se subme-
tendo ao desrespeito profissional 
e que isto “é um sinal de que esse 
encontro passa para a categoria que 
estamos reagindo, nos organizan-
do, discutindo com a administra-
ção e institucionalizando soluções 
por nós apontadas”.

Roberto Gambine, pró-reitor de 

Pessoal, lembrou os efeitos, na dé-
cada de 1990, nos governos Collor 
de Mello e Fernando Henrique Car-
doso da falta de  sem investimentos 
em carreira ou pessoal, e destacou 
que somente a partir de 2003, no 
governo Lula, o Ministério da Edu-
cação assumiu o compromisso de 
promover concursos. “De repente, a 
universidade se viu com uma oferta 
regular de concursos. As deman-
das foram de técnicos em assuntos 
educacionais, assistentes em ad-
ministração e técnicos de labora-
tório. Talvez sem a clareza do que 
significaria a entrada destes novos 
servidores”, avaliou o pró-reitor de 
Pessoal da UFRJ.

Gambine ressaltou, ainda, o 
trabalho dos organizadores do en-
contro, como o da assessora Ana 
Paula de Paula e o da comissão da 
qual fazem parte Gustavo Cravo e 
Joana de Angelis. 

Joana reiterou o pronto aten-
dimento do SINTUFRJ no apoio 

ao evento e em todas as iniciativas 
de interesse da categoria. Também 
destacou o objetivo do encontro de 
“pensar possibilidades do coletivo”. 
A ideia, segundo ela, é produzir um 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS em assuntos educacionais realizam encontro inédito para discutir a atuação na universidade                                 

Foto: Emanuel Marinho

documento final, com base nas 
discussões dos grupos de trabalho, 
para ser encaminhado à PR-4 para 
que, se encampado, seja institucio-
nalizado como política de pessoal.

TAE dá conta de tudo
Houve 191 inscritos. Muitos deles, profissionais de outros campi, 

como Macaé e Xerém. O público se dividiu em grupos, que discutiram 
graduação e pós-graduação, extensão, pesquisa, educação básica, capa-
citação e valorização.

Nos grupos, foram relatados problemas bastante similares. Como 
contou a técnica em assuntos educacionais Ellen da Costa, aprovada em 
concurso de 2009 e que tomou posse em 2010. Ela, assim que chegou 
ao Instituto de Microbiologia, tinha a esperança de trabalhar na função 
para a qual concorreu, aliás, motivada pelo que constava no edital: pla-
nejamento educacional. Passou, no entanto, a andar com a definição 
das atribuições do cargo debaixo do braço, porque tinha que cumprir 
a função de assistente em administração, e de até secretária particular, 
quando lhe pediram para fazer checklist (lista de verificação) de um 
evento comemorativo.



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999-3 Especial Mobilização – 11 a 17 de junho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

ufrj em greve

Com o auditório do CT lotado, 
os técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ deflagraram, 
na terça-feira, dia 5 de junho, em 
assembleia estatutária, greve por 
tempo indeterminado. O movimen-
to dos trabalhadores é por reajuste 
salarial emergencial e em defesa 
da continuidade da gratuidade e 

A luta é por reajuste

Livro de ponto 
Todos os dias, os trabalhadores em greve deverão se concentrar na tenda 

do SINTUFRJ, armada na Praça da Isonomia (rótula entre o CT e o CCMN), 
para assinar o livro de ponto do movimento, organizar e/ou se informar a 
respeito da agenda de atividades. Algumas vezes o encontro dos grevistas 
poderá ser no campus da Praia Vermelha.

da qualidade dos serviços públicos 
prestados à população pelas univer-
sidades federais no país. 

A assembleia aprovou que a 
greve é de evasão dos locais de 
trabalho e ocupação dos campi, 
referendou as essencialidades apre-
sentadas pelos trabalhadores das 
unidades e deliberou pelo desconto 

de 1% do salário bruto na folha de 
junho como contribuição ao Fun-
do de Greve, conforme orientação 
da Fasubra a todos os sindicatos de 
sua base, nesse momento de greve.

Os trabalhadores também 
aprovaram, na assembleia, que se 
fizessem as contas da repercussão 
financeira da pauta de reivindica-

ções da categoria para que a Fa-
subra tivesse alternativas de nego-
ciação com o governo; que, junto 
com a Adufrj e o DCE-Mário Prata, 
o Comando Local de Greve (CLG) 
encaminhasse à sessão do Conse-
lho Universitário (Consuni), dia 14 
de junho, solicitação de suspensão 
do calendário acadêmico e que foi 

aprovado na sessão do Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) de 
6 de junho; a participação da cate-
goria em greve da mobilização dos 
movimentos sociais na Rio+20, no 
dia 20 de junho; e a adesão ao ato 
conjunto com docentes e estudan-
tes da UFRJ, nesta terça-feira, 12, no 
centro da Cidade.  

emergencial
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ufrj em greve

O CLG está instalado e o livro de 
ponto do movimento fica no Tendão, 
na Praça da Isonomia, que é o local 
de encontro diário dos trabalhadores

Programação
Dia 11/6: Início da greve nas demais Ifes. 
Dia 12/6: Realização de atos de mobilização de rua.
Dia 14/6: Realização de atos nos HUs.
Dia 15/6: Instalação do Comando Nacional de Greve.
Dia 18/6: Realização de atos nas reitorias.
A plenária também aprovou o envio de caravanas à 
Rio+20, cujo  objetivo é chamar a atenção do país com 
a realização de grande  mobilização no Rio de Janeiro, 
contando com a participação de trabalhadores de todas 
as universidades federais do país. 
Foi decidido, ainda, que a Fasubra encaminhará 
formulário padrão preenchido aos ministérios 
comunicando sobre a greve da categoria.   

Comando Local de Greve 
A quarta-feira, dia 6, segundo dia da greve dos técnicos-adminis-

trativos na UFRJ, foi agitada na Cidade Universitária. Apesar da chuva 
que caiu durante toda a manhã, muitos trabalhadores compareceram à 
Praça da Isonomia para assinar o livro de presença até as 10h. Durante 
todo o dia o local esteve movimentado. Na oportunidade, foi instalado 
oficialmente o Comando Local de Greve (CLG).   

Também pela manhã, integrantes do CLG orientaram os técnicos-
administrativos das diversas áreas de atuação no 8º andar do prédio da 
Reitoria acerca dos setores que continuariam funcionando no período 
de greve. Foram os próprios profissionais que prepararam as listas de 
essencialidades levadas para o referendo da assembleia do dia 5. 

Esse procedimento foi seguido pela categoria em todas as unidades, 
e os presentes à assembleia respeitaram a decisão dos colegas. A única 
exceção foi em relação à Faculdade de Letras, que incluiu na sua lista 
de serviços essenciais o curso pago de idiomas e o Gabinete da Direção. 
Esses dois setores vão parar porque a assembleia assim decidiu. 

Foi indicado como atividade de greve o debate sobre Política de Se-
gurança Pública do Rio de Janeiro, com o secretário de Estado de Segu-
rança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, promovido pelo CT, às 
10h, no auditório daquele centro. 

Na Faculdade de Odontologia, professores e estudantes tentaram 
impedir que a categoria entrasse em greve. Alguns docentes chegaram a 
agir com arrogância, como se fossem empregadores dos “funcionários”. 
Mas os técnicos-administrativos reagiram. Se reuniram e decidiram que, 
a partir de segunda-feira, 11, fechariam a unidade, permitindo apenas 
o funcionamento das secretarias de Prótese, Ortodontia e Odontopedia-
tria e para atender aos concursos públicos em andamento e do Setor de 
Patologia Clínica, que atende transplantados e soropositivos, devido a 
riscos de infecção. 

Café da manhã na Odontologia
Vai ser nesta segunda-feira, 11, às 8h, na entrada principal, orga-

nizado pelos trabalhadores da unidade e pelo CLG. O evento marcará o 
início pra valer da greve na faculdade. Um balcão de atendimento será 
montado na portaria para informar aos pacientes os motivos da luta da 
categoria.     

Manifestação e show na terça-feira, dia 12
Esta primeira atividade conjunta dos três segmentos da universidade em greve ocorrerá a partir das 13h, com 

concentração na Candelária e saída em passeata às 14h em direção à Praça XV, onde serão realizadas várias ati-
vidades até as 18h. Técnicos-administrativos, professores e estudantes pretendem mostrar ao público um pouco 
da produção acadêmica e os serviços prestados pela instituição à sociedade.

Às 18h, terá início o ato-show, com participação de entidades sindicais e artistas.   

emergencial
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MOVIMENTO

O SINTUFRJ convida os comandos de gre-
ve de cada segmento para a organização con-
junta do ato no dia 14. Para a coordenação do 
SINTUFRJ, a Universidade não pode aceitar a 
cartilha imposta pelo governo e não pode parar 
de pensar. Vamos construir uma alternativa à 
EBSERH.

 Estudantes protestam contra 
caos no HUCFF

Deitados sobre enormes faixas com os 
dizeres “S.O.S. HU” na rua Rodolpho Paulo 
Rocco, dezenas de estudantes de diversos cur-
sos chegaram a fechar a via entre o hospital e 
o prédio do Centro de Ciências da Saúde(CCS), 
no início da tarde do dia 5, em protesto contra 
as condições precárias do HUCFF.

Os estudantes denunciam constante falta 
de água e funcionamento de apenas dois dos 
oito elevadores e cobram a abertura de leitos.

Imerso em crise pela falta de investimento 
e pessoal, o HUCFF sofre a ameaça de privatiza-
ção com a contratação da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), defendi-
da pelo diretor do hospital e em discussão na 
UFRJ.

Apoio à categoria na audiência sobre MP 568 
Os trabalhadores, incluindo de-

zenas de técnicos-administrativos em 
educação, lotaram o auditório Nereu 
Ramos, na Câmara os Deputados, no 
dia 5, na audiência pública que dis-
cutiu a Medida Provisória 568/2012, 
que reduz em 50% a remuneração 
dos médicos e congela os adicionais 
de insalubridade e periculosidade de 
servidores. 

“A Fasubra representa todos os 
médicos e profi ssionais dos hospitais 
universitários do país. Não aceitamos 
a retirada de insalubridade, redução 
de salário, nem reajuste zero. Iremos 
trabalhar para fazer a maior greve da 
área de educação do Brasil, incluindo 
os hospitais universitários”, afi rmou 
a coordenadora-geral da Federação, 
Janine Teixeira.

Parlamentares apoiaram
Dezenas de parlamentares, entre 

deputados e senadores, apoiaram 
o pleito dos trabalhadores. “Essa 
medida provisória é um verdadeiro 
absurdo. Nós, servidores públicos, 

não podemos ser considerados como 
gasto, que em qualquer tempo editam 
medidas provisórias para nos conter”, 
disse Alice Portugal, deputada federal 
(PCdoB-BA), ex-dirigente da Fasubra. 

O relator da MP, senador Eduardo 
Braga, apresentou o compromisso de 
corrigir os equívocos: “A MP interfere 
em 30 categorias, não só a dos mé-
dicos. Garantimos aos profi ssionais 
que não haverá perdas. E o que tiver 
que ser feito para que ninguém seja 
prejudicado será feito”.

Fonte: Fasubra / João Camilo

É preciso manter a mobilização

Fasubra indica: 14 de junho é dia 
nacional de luta com atos nos HUs
Todos os segmentos da universidade – técnicos-administrativos, professores e estudantes – 
estão convocados para construir juntos a resistência contra a EBSERH

O SINTUFRJ vem organizando 
o segmento dos médicos e profi s-
sionais dos HUs na UFRJ na luta 
contra a MP 568. A coordenadora 
Gerly Miceli e um grupo de com-
panheiros estiveram na audiência. 
Para Gerly, de fato existe um grupo 
de parlamentares que se solidari-

zam com os médicos e que já apre-
sentaram decisão pelo veto.

Na sua avaliação, embora o 
líder do governo, deputado Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), se diga contra 
alguns artigos da MP, acabou sendo 
evasivo.

Mas é preciso manter a mobi-

lização, porque, apesar de demons-
trar boa vontade, o relator disse 
que os artigos do Regime Jurídico 
Único(RJU) com relação à insalu-
bridade e à carga horária dos mé-
dicos já estão revogados a partir da 
publicação da MP e que, portanto, 
seria preciso criar mecanismos para 
contornar isso.

Segundo a coordenadora, no 

entanto, já há mecanismos sim: 
uma emenda aditiva poderia sus-
pender a revogação dos artigos 
feita pela MP 568. Por isso, afi rma 
ela, a pressão tem que continuar: 
“Porque formalmente, por escri-
to, tanto na Câmara quanto no 
Senado, ainda não se tem nada. É 
preciso manter a mobilização até 
que os fatos se concretizem”.

Foto: Emanuel Marinho

Foto: Internet
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movimento

Foto: Emanuel Marinho

A força da greve dos três seg-
mentos na UFRJ (funcionários, 
professores e estudantes) levou 
o Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG), reunido em ses-
são ordinária, dia 6 de junho, a 
aprovar a suspensão do calen-
dário acadêmico.  

O SINTUFRJ entrou com pe-
dido formal para apuração da 
denúncia de assédio moral contra 
a superintendente-geral da Pró-
Reitoria de Graduação (PR-1). O 

Os trabalhadores do IPPMG, 
em reunião com a coordenação 
do SINTUFRJ no dia 6, foram 
unânimes na avaliação de que 
esta greve tem que ser forte e que 
a unidade tem que participar in-
tensamente. 

Greve suspende calendário acadêmico

No IPPMG, a greve é forte
Todos compreendem que a 

Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) é um 
risco grave para os trabalhado-
res. Outra agressão sem prece-
dentes é o congelamento nos 
percentuais de periculosidade e 

Assédio moral: Sindicato pede 
abertura de sindicância

documento foi entregue semana 
passada, mas ainda não havia 
chegado às mãos da pró-reitora 
Angela Rocha. Ela informou ao 
Jornal do SINTUFRJ que se com-

promete a apurar a denúncia e 
tomar as medidas cabíveis ao caso. 

Conforme já denunciado 
pelo Jornal do SINTUFRJ, a PR-1 
tornou-se câmara de tortura para 

os funcionários, com a superin-
tendente assumindo-se uma ver-
dadeira ditadora. Na denúncia, o 
Sindicato reafirma a necessidade 
de se tomar medidas urgentes 

e emergenciais para coibir as 
condutas abusivas da superin-
tendente, assim como provi-
denciar a devida punição que o 
caso requer.

insalubridade e o corte nos salá-
rios dos médicos.

Diante disso, os servidores, 
reunidos, consideraram impres-
cindível a participação ampla do 
instituto no movimento. Porém, 
tendo em vista que nem todos os 

setores estavam representados na 
reunião para discutir os serviços 
essenciais, os presentes aponta-
ram que todos os setores devem 
fazer reuniões para discussão da 
essencialidade.

Na próxima reunião, no dia 

13, às 11h (o local será divul-
gado em cartazes), os setores 
devem apresentar o modo como 
funcionarão e a forma de adesão 
do instituto à greve. A decisão 
será formalizada em um docu-
mento à Direção.

No debate, os conselheiros 
avaliaram que existe um mo-
vimento de paralisação de fato 
e o conselho deveria resguar-
dar o direito constitucional de 
greve dos segmentos da UFRJ. 
A decisão foi tomada por maio-
ria numa sessão com presença 

maciça dos segmentos.
A Direção do SINTUFRJ 

anunciou na sessão a antecipa-
ção da greve dos técnicos-admi-
nistrativos da UFRJ, informan-
do a ausência de negociação em 
decorrência de o governo não 
apresentar propostas e critican-

do a sua postura em relação aos 
trabalhadores das universida-
des públicas. Segundo o Sindi-
cato, tal postura levou à greve 
as instituições.

Na resolução aprovada, “o 
CEG suspende temporariamen-
te as datas dos atos acadêmicos 

relativos ao ensino de gra- 
duação definidos em resolu-
ção conjunta CEG/CEPG. As 
situações excepcionais e/ou 
individuais serão tratadas caso 
a caso no âmbito das unidades 
acadêmicas, com direito a re-
cursos ao CEG.”
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O Fórum Nacional das Entida-
des dos Servidores Públicos Fede-
rais votou pela greve geral do fun-
cionalismo a partir de 11 de junho 
por tempo indeterminado. Como 
atividade conjunta, a plenária 
aprovou a realização de caravana 
ao Rio de Janeiro com ato no dia 
20 de junho na Cúpula dos Povos, 
durante a Rio+20.

 A reunião ocorreu após a Mar-
cha Unificada dos SPFs, numa 
plenária ampliada na Esplanada 
dos Ministérios, com mais de 800 
representantes de 31 entidades que 
compõem o fórum.  A greve geral 
dos servidores começa no mesmo 
dia da greve nacional dos técnicos-
administrativos em educação das 
universidades públicas brasileiras. 

Os servidores da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológica 

A Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro encerrou seu 14º Congresso Estadual 
(Cecut), dia 3 de junho, elegendo a nova direção, a delegação do Rio para o Congresso Nacional 
da CUT e a paridade de gênero nas instâncias da CUT-Rio. 

O bancário Darby Igayara e a técnicos-administrativa em educação da UFRJ Neuza Luzia se 
reelegeram respectivamente nos cargos de presidente e vice. Unidade para ter mais força política 
para enfrentar os desafios numa conjuntura de muitos embates com a classe trabalhadora é o 
norte da nova direção.

Moção de apoio à greve
O SINTUFRJ participou com uma delegação de 29 pessoas. Nas propostas apresentadas, 

a delegação encaminhou moção de apoio à greve dos técnicos-administrativos das uni-
versidades públicas brasileiras. A categoria da UFRJ está em greve desde o dia 5 de junho.

Um das decisões do Cecut foi a paridade de gênero nas instâncias da CUT-Rio, a ser implan-
tada de forma imediata. A decisão será remetida ao Concut para deliberação final.

Greve geral dos servidores dia 11
paralisam as atividades a partir de 
13 de junho, assim como os traba-
lhadores do judiciário federal e do 
Ministério Público da União. A base 
dos servidores da Condsef, que tra-
balha em sua maioria em ministé-
rios, paralisa as atividades no dia 18 
de junho.

A greve foi a saída encontrada 
para forçar o governo a abrir ne-
gociações com o funcionalismo. 
Desde o início do ano o Fórum das 
Entidades se reuniu oito vezes com 
o Ministério do Planejamento, mas 
não obteve nenhum avanço.

Como parte das atividades li-
gadas à greve geral, a plenária 
conjunta também aprovou a reali-
zação de uma caravana ao Rio de 
Janeiro. O objetivo é promover um 
ato no dia 20 de junho na Cúpula 
dos Povos, durante a Rio+20. 

 Aumento do piso salarial (3 salários mínimos)
 Resolução das pendências na carreira
 Racionalização
 Anexo IV
 Reposicionamento dos aposentados

Eleita nova direção da CUT-RJ sob a bandeira da unidade

Nossa pauta 
específica

 Reajuste de 22,08% (reposição da inflação de 2010 e 2011)
 Data-base 1º de maio
 Regulamentação da Convenção 151 da OIT
 Definição de política salarial
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