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É forte a greve nas federais
Já são 48 Ifes nas quais os técnicos-administrativos em educação estão em greve ou a deflagrarão. 

Mobilização se intensifica nos estados e a tomada das ruas é a tônica do movimento, que 
denuncia descaso do governo com a educação e com os salários de servidores.

Assembleia Geral
Dia 25 - 10 horas
Tenda da Praça da Isonomia
Pauta: Informes / Avaliação do Movimento / 
Encaminhamentos

Leia nesta edição:
Café da manhã marca o 1º dia de greve na Odonto - Pág. 4
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Comissão mista substitui artigos da MP 568 - Pág. 6
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Os olhos do mundo se voltam para o Rio

Vinte anos após a Cúpula da Ter-
ra, realizada no Rio em 1992, a cidade 
sedia a reunião de dezenas de líderes 
mundiais em mais uma oportunida-
de de refl etir sobre o futuro do mundo, 
a defesa do meio ambiente com de-
senvolvimento sustentável.

Os eventos que precedem o en-
contro ofi cial da Rio+20, entre os dias 
20 e 22, começaram no dia 13. 

CÚPULA DOS POVOS É CRÍTICA
Um encontro paralelo e crítico à 

Rio+20 acontece entre os dias 15 e 22: 

A CUT, em conjunto com 
a Central Sindical das Améri-
cas (CSA) e a Central Sindical 
Internacional (CSI), realiza-
rá diariamente atividades na 
Tenda Florestan Fernandes, no 
Aterro do Flamengo.

O objetivo das atividades é 
fazer um debate sobre o mundo 
do trabalho e o desenvolvimen-
to sustentável, além de aprofun-

Também como parte das ati-
vidades da Cúpula dos Povos na 
RIO+20, a Marcha das Mulheres, 
no dia 18, se posiciona contra o 
capitalismo verde e a mercantiliza-
ção da natureza. A luta é também 
em defesa dos bens comuns, pela 
liberdade, autonomia e soberania 
das mulheres, participação e voz 
ativa em todos os processos de deci-
são sobre as políticas em geral. 

A concentração será em frente 
ao MAM – Museu de Arte Moder-
na, na Glória, às 10h. 

SAÚDE É TEMA DE ATIVIDADE
A privatização da Saúde, da 

Educação e a mercantilização 
da vida foi tema de debate no dia 

Marcha de 
protesto na 
abertura da 
Rio+20

A CUT convoca a sociedade 
para participar da Marcha dos Mo-
vimentos Sociais – mobilização 
global da sociedade civil – em 20 
de junho, dia da abertura ofi cial da 
Rio+20, em contraposição à confe-
rência ofi cial da ONU.

A marcha comporá o Dia de 
Ação Global, evento que prevê ativi-
dades a serem realizadas no mundo 
inteiro por organizações da socie-
dade civil que não poderão partici-
par da Cúpula dos Povos.

A concentração será às 15h. A 
marcha partirá do primeiro quar-
teirão da Avenida Rio Branco e irá 
até o Obelisco.

É a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável. O evento ocorre de-
pois de 20 anos da Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Por 
isso a alcunha de Rio+20. Parti-
cipam chefes de Estado e de Go-
verno e representantes da socieda-
de civil, que deverão produzir um 
documento político sobre o tema.

O primeiro dia – “A 
Rio+20 faz parte de um proces-
so que começou com a Rio-92. 
Vinte anos depois nós temos e 
teremos de dar outra partida 
nesse processo, outro início, um 
recomeço”, declarou a presiden-
te Dilma Rousseff na abertura do 
evento.

A cúpula de chefes de Estado 
começará no dia 20. Os partici-
pantes trabalham para entregar 
um documento com propostas 
claras a fi m de que os chefes de 

A conferência da ONU teve início 
na quarta-feira, dia 13, e se prolon-
gará até o dia 22. Os problemas no 
trânsito devem se acentuar a partir 
do dia 19, quando a maior parte dos 
chefes de Estado chegará ao Rio. 

A Prefeitura do Rio afi rma que 
esta será a maior presença de esta-
distas na história das conferências 
da ONU, e já fala no caos inevitável 
na cidade, que passará a ser capital 
do mundo.

São esperadas mais de 50 mil 
pessoas e mais de 100 líderes de go-
verno. Para reduzir o fl uxo de carros 
na cidade e facilitar o acesso dos par-
ticipantes à conferência internacio-
nal e à Cúpula dos Povos, um decre-
to do Ministério do Planejamento, 
publicado no fi m de maio, estabele-
ceu ponto facultativo nas repartições 
federais do Rio entre os dias 20 e 22. 

O decreto não se aplica a esta-
belecimentos de assistência médica 
e hospitalar, segurança pública, te-
lecomunicações e Forças Armadas.

A Câmara de Vereadores aprovou 
projeto que declara feriado escolar 
municipal nos mesmos dias.

A Rio+20 será realizado no 
Riocentro, na Barra, e os eventos 
se espalham pela cidade, como 
no Forte de Copacabana, na Zona 
Sul ou no Aterro do Flamengo, 
que abriga a Cúpula dos Povos. 
As condições de trânsito podem 
piorar ainda mais em vias como 
a Linha Amarela, principalmente 
no sentido ao Riocentro, Linha 
Vermelha, Estrada Lagoa-Barra e 
Aterro do Flamengo.

a Cúpula dos Povos por Justiça Social 
e Ambiental. Em 180 tendas monta-
das uma grande área para atividades 
abertas ao público, representantes 
de movimentos sociais e sindicais do 
mundo todo vão debater problemas 
sociais e ambientais. Também vão 
elaborar propostas que serão apresen-
tadas ao secretário-geral da ONU.

 Além disso, a CUT e os movi-
mentos sociais ocuparão a cidade 
para pressionar chefes de Estado em 
torno de formas de desenvolvimento 
sustentável. 

Estado assinem acordo histórico 
buscado pela ONU.

Brasil e China lideram um 
grupo que propõe criar um fun-
do de US$ 30 bilhões destinado a 
fi nanciar ações sustentáveis em 
países em desenvolvimento.

O quê e onde
RIOCENTRO- sede da conferên-
cia e negociações
PARQUE DOS ATLETAS – exposi-
ções dos países
ARENA DA BARRA – atividades 
da sociedade civil
MUSEU DE ARTE MODERNA E 
VIVO RIO – exposições temáticas
PÍER MAUÁ E GALPÃO DA CIDA-
DANIA – exposições e tendas dos 
países
QUINTA DA BOA VISTA – ativi-
dades da sociedade civil
ATERRO DO FLAMENGO – Cú-
pula dos Povos

O que é a Rio+20?

Sem aulas e com 
ponto facultativo nos 
órgãos federais

A CUT na Rio+20

dar a unidade dos movimentos 
sociais.

A programação cutista en-
contra-se em http://rio20.cut.
org.br/cutrio/.

A CUT avisa – O território 
do evento é aberto e as inscrições 
não serão obrigatórias para cir-
cular pelo Aterro do Flamengo 
ou para participar das atividades 
da Cúpula dos Povos.

Marcha das Mulheres presente

16, no Aterro do Flamengo, orga-
nizado pelo Fórum de Saúde do 
Rio de Janeiro, Fórum em Defesa 
da Educação Pública, entre ou-
tras. No dia 18, o Fórum de Saúde 
ocupará a tenda da Fiocruz com 
a atividade sobre os impactos dos 
mega empreendimentos na saúde 
coletiva.

CUT: desenvolvimento não será sustentável com cartilha do FMI e do 
Banco Central Europeu, disse o presidente da CUT, Artur Henrique, 
em assembleia sindical que reuniu mais de 400 representantes de 66 
organizações sindicais de todo mundo, entre os dias 11 e 13, na qual 
se discutiu a relação entre trabalho e meio ambiente.

Excursão para Mendes de 29 de junho a 1º de julho.
Embarque – em frente ao Sintufrj dia 29 de junho, às 16h.
Valores: 
Adulto – R$ 290,00 ou 3x de R$ 96,67
Criança – R$ 239,00 ou 3x R$ 76,67
Formas de pagamento: cartão (pagamento digital/cheque/depósito/
espécie).
Anjutour Viagens e Excursões
Rua Max Yantok, 453/103, Ilha do Governador.
Tels.: (21) 3368-7642 / 8297-0789
E-mail: anjutour@gmail.com

A coordenação de Aposentados e 
Pensionistas convida
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ufrj em greve

A sessão do Conselho Univer-
sitário da UFRJ de 14 de junho 
ajudou no fortalecimento da 
greve dos três segmentos das 
universidades federais. Depois 
do apoio à greve dos professores, 
o Consuni aprovou moção de 
apoio ao movimento nacional dos 
demais segmentos que lutam pela 
valorização das carreiras docentes 
e técnico-administrativas e pelo 
fortalecimento da universidade 
pública, gratuita e de qualidade. 

No texto da moção, o colegiado 

Consuni se solidariza com a greve
Colegiado superior da UFRJ, em sessão passada, declarou apoio à greve de 
professores. Quanto à greve dos TAEs, com ela se solidarizou

da UFRJ também se solidariza com 
o movimento de greve nacional dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação (TAEs) – que deflagraram o 
movimento em todo o país dia 11 
de junho –, reconhecendo assim, 
a legalidade e a justeza das reivin-
dicações das categorias, as quais 
passam por melhoria de salários, 
reestruturação das carreiras e me-
lhoria das condições de trabalho. 
Na UFRJ, os TAEs anteciparam a 
greve a partir do dia 5 de junho.

A sessão teve a participação de 

Sem retaliações
O CLG-Sintufrj alerta que 

o direito de greve de todos 
os trabalhadores é garanti-
do. A PR-4 já manifestou, 
inclusive na assembleia 
estatutária de deflliação de 
greve, apoio ao movimento, 
informando que não haverá 
qualquer tipo de retaliação 
aos servidores.

Por isso o CLG-Sintufrj  
conclama os trabalhadores 
a não se deixarem assediar 
por ameaças de corte de 
ponto ou uso do estágio 
probatório como forma de 
intimidação. O fato de vários 
trabalhadores estarem nes-
sa condição não os impede 
de exercer o legítimo direito 
à greve.

É importante que se 
saiba que o Conselho Uni-
versitário já manifestou 
solidariedade ao nosso 
movimento, reconhecendo 
a legalidade e a justeza de 
nossas reivindicações. 

Vamos fortalecer ainda 
mais a nossa luta. Juntos 
somos mais fortes!

muitos técnicos-administrativos 
em greve e do CLG-Sintufrj, que 
estiveram no salão da Reitoria, du-
rante toda a sessão, acompanhando 
a discussão no colegiado. Já na 
sala do Consuni, além dos TAEs, 
os professores, em greve, também 
acompanharam a sessão, que teve 
o ponto incluído na pauta a pedido 
da bancada técnico-administrativa. 

Os TAEs defenderam, assim 
como os professores e a bancada 
dos estudantes, a necessidade de 
um posicionamento da instituição 

haja vista que as reivindicações dos 
segmentos confluíam para a solução 
de problemas que afetam a estrutura 
da universidade pública e comprome-
tem a qualidade do ensino.  

Para os trabalhadores, a ma-
nifestação da UFRJ era impor-
tante para indicar ao governo a 
necessidade de abertura efetiva  
de negociação com as categorias, 
pois a essência do movimento gre-
vista dos três segmentos buscava 
exatamente as condições para 
manter as Ifes e a qualidade do 

ensino e da educação públicos. Eles 
destacaram que os baixos salários 
provocavam a evasão de funcio-
nários e aposentadorias precoces 
destes e de professores. Foi dada 
a palavra também à Fasubra, que 
defendeu, inclusive, sua proposta 
formulada (transformada em 
projeto de lei) para os hospitais 
universitários como contraponto 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). Atualmente 
o projeto  encontra-se engavetada 
no Congresso Nacional.

BANCADA  dos técnicos-administrativos defendeu que a instituição manifestasse apoio à greve 
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ufrj em greve

Café da manhã marca 1º dia 
de greve na Odontologia

O CLG-Sintufrj está realizando 
uma série de reuniões nas unidades 
de saúde para organizar sua parti-
cipação na greve. Na semana pas-
sada, as reuniões foram no IPPMG, 
no Ipub e no Hesfa. Esta semana as 
reuniões serão no Instituto de Neu-
rologia, na Maternidade-Escola e 
na Ginecologia, e em locais ainda 
a serem definidos.

Hesfa
No Hesfa, a reunião do dia 11 

foi prestigiada por muitos traba-
lhadores. Os companheiros ainda 

Unidades de saúde preparam adesão

Os cerca de 200 técnicos-
administrativos da Faculdade de 
Odontologia cumpriram o que 
acordaram na reunião de funcio-
nários com a participação do CLG-
Sintufrj: na segunda-feira, dia 11, 
a unidade praticamente fechou. 
Setores de ponta, como a estereli-
zação, não funcionaram. Como se 
trata de uma unidade de saúde, a 
construção coletiva do movimen-
to é cotidiana, com a permanente 
interlocução com os usuários e a 
conscientização de técnicos-admi-
nistrativos e professores, tendo em 
vista um processo democrático e 
responsável, visando a não preju-
dicar, irreversivelmente, a saúde 
da população. Essas são, nesse mo-
mento adverso, as explícitas inten-
ções de TAEs, docentes e estudantes 
da Odontologia.

Café da manhã
Para conscientizar também aos 

usuários dos serviços oferecidos, o 
CLG-Sintufrj montou, na entrada 
da unidade, às 8h, uma mesa com 
um farto e delicioso café da manhã. 
A iniciativa contribuiu para ameni-
zar o sentimento de frustração de 
quem esperou pela consulta agen-
dada e encontrou a clínica fechada. 
Além de conversar com as pessoas, 
os grevistas entregaram panfletos 
pontuando as razões da deflagra-
ção da greve.

O pãozinho quente e a fatia de 
bolo de chocolate, acompanhados 
de suco de fruta e café com leite, 
também tornaram especial o pri-
meiro dia de greve dos técnicos-
administrativos na Faculdade de 
Odontologia. “A greve é um proces-
so. Ela vai sendo construída nos lo-
cais de trabalho pela categoria aos 
poucos até culminar com todos os 
setores parados. Criamos uma co-
missão de técnicos-administrativos, 
professores e alunos para encami-
nhar o movimento na Odontolo-
gia”, explica a militante e funcio-
nária da unidade, Denise Goes.       

No dia 17 de junho, Maria Luisa 
Borges completa 41 anos de traba-
lho na Faculdade de Odontologia. 

Ela é uma das técnicas-adminis-
trativas responsáveis pelo setor de 
esterelização. Na segunda-feira, 
foi uma das primeiras a chegar à 
portaria da unidade para realizar 
a tarefa de informar e explicar às 
pessoas  a greve e os  motivos. 

“É difícil decepcionar quem 
precisa da gente, mas eles têm 
que entender que é uma luta le-
gítima. Gosto muito daqui, apesar 
dos problemas que enfrentei para 
realizar parte dos meus objetivos, 
e esta não é a primeira nem será 
a última greve que vamos fazer”, 
disse Maria Luiza, cheia de dispo-
sição para continuar participando 
do movimento.

tinham dúvidas quanto à forma 
de organização da greve e, após os 
informes da direção do Sintufrj, dis-
cutiram questões como a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e a participação local no 
movimento, com destaque para as 
atividades essenciais.

O hospital está se incorporando 
à greve de forma organizada para 
que não haja prejuízos irreversíveis 
ao movimento e se agrega ao CLG-
Sintufrj com propostas de atividades 
no centro da Cidade.  A unidade não 
tem pacientes internados, mas pre-

servou o atendimento a pacientes 
com HIV e consultas já agendadas. 
Não haverá novos agendamentos.

Ipub
O Ipub está em processo de 

mobilização interna. Na reu-
nião do dia 12, foi aprovado 
que os setores devem se reunir e 
decidir as essencialidades, para 
que, numa próxima reunião se 
amplie a participação de todos 
os setores de forma a se posicio-
narem quanto ao funcionamen-
to da unidade na greve. 

IPPMG
O IPPMG fez uma reunião 

representativa no dia 13, com 
mais de 100 companheiros de 
vários setores, que já se posicio-
naram. Segundo Gerly Miceli, do 
CLG-Sintufrj, foi unânime a deci-
são da unidade de aderir à greve 
com a adoção de todos os cuida-
dos, como no Hesfa e no Ipub, 
necessários para não prejudicar 
o movimento e resguardando as 
essencialidades.

Serão mantidas as consultas 
já agendadas. A emergência já 

estava fechada por falta de capa-
cidade de absorção da demanda e 
os casos novos serão direcionados 
para outros hospitais da rede.

Foi aprovado o envio de do-
cumento à direção do hospital 
inteirando-o da decisão e co-
brando deste posicionamento 
público do diretor favorável à 
greve com divulgação por meio 
da imprensa, inclusive com 
orientação à população de que 
aqueles que não sejam pacien-
tes do IPPMG se dirijam a ou-
tros hospitais da rede.

ATITUDE simpática do CLG-Sintufrj uniu grevistas e os usuários dos serviços da Odontologia

A GREVE na facudade está sendo construída pelos trabalhadores no dia a dia

Fotos: Emanuel Marinho
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ufrj em greve

Reitoria
Portas fechadas, militantes alertando os companheiros que ainda 

buscavam algum serviço de que a paralisação estava em curso, cartazes 
explicitando as atividades essenciais, redução drástica no atendimento. 
Essa foi a rotina no 8º andar da Reitoria na semana passada, quebrada 
apenas pela reunião na Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR-6) 
com CLG-Sintufrj. Os TAEs discutiam as atividades essenciais na greve. 
Cada setor discutiria entre si e com o respectivo diretor e depois seriam 
definidas as essencialidades.

Na PR-5, por exemplo, poucos funcionários trabalhavam no Co-
nhecendo a UFRJ, atividade definida como essencial. No mais, corredor 
vazio, portas fechadas e poucos trabalhadores.

Veja como está acontecendo a greve pelas unidades 
Termômetro da greve

Faculdade de Letras
A área administrativa também apresentava poucos funcionários e 

mais portas fechadas. Na Secretaria Geral, um servidor encaminhava 
o concurso de professor de Libras, recebendo inscrição de portadores de 
necessidades especiais.

No Protocolo, uma escala garantia serviços essenciais e redução do 
movimento. Uma professora na coordenação acadêmica explicava que 
de fato a unidade estava esvaziada.

CCMN
No NCE, o movimento foi reduzido. Informações dão conta de que 

as atividades estão restritas à manutenção de maquinário, que não 
pode parar.

No DRE e nos corredores da decania, mais portas fechadas. No setor 
de Compras, um trabalhador apenas finalizava os processos em anda-
mento. Nenhum outro seria recebido. “Aqui tá parado geral, mesmo”, 
disse ele, sobre a unidade.

CT
Na Escola Politécnica a mobilização ainda está em construção, 

com alguns setores alternando funcionários para casos emergen-
ciais. A Secretaria Acadêmica está fechada. Mas há setores com 
muitos terceirizados em que é difícil intensificar a paralisação. 
Por outro lado, apontam funcionários, há setores em que os tra-
balhadores que não pararam em outras greves, nesta abraçaram 
a paralisação.

Na Coppe, que tem cerca de 300 estatutários e 1.200 celetistas, a 
representação local se esforça para mobilizar os companheiros. Para isso, 
marcou reuniões regulares com o pessoal, sempre às segundas-feiras, às 
9h, em frente ao bloco G ou no auditório G 122.

Movimentos se 
manifestam na 
Rio+20

Dia 20 tem ato 
de servidores 
públicos.

Entidades do Fórum Estadual 
dos Servidores Federais no Estado 
do Rio de Janeiro definiram mobi-
lização com ato público no dia 20, 
quarta-feira, com concentração às 
10h na Candelária. Em seguida, 
haverá uma marcha pela Avenida 
Rio Branco até a Cinelândia. A data 
foi escolhida pela passagem do 
evento Rio +20.  Todas as entidades 
representativas de servidores no 
Rio de Janeiro estão convidadas, 
assim como médicos, enfermeiros, 
professores e grêmios estudantis. 

18/6/2012,
segunda-feira. 
Assembleia Geral, às 10 
horas. 
Na Praça da Isonomia.

19/6/2012,
terça-feira, às 10 
horas. Ato no Hesfa 
“Caminhada pela 
Presidente Vargas”, não 
faltem, precisamos de 
vocês!

20/6/2012,
quarta-feira Passeata 
“Rio+20”. Concentração 
a combinar na 
assembleia.

Atividades da 
semana

25/6/2012,
segunda-feira. 
Assembleia 
Geral, às 10 
horas, na 
Tenda Praça da 
Isonomia.

Fotos: Emanuel Marinho
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movimento

Assembleias em sindicatos 
da base da Fasubra de todo o 
país confirmaram a entrada em 
greve de grande parte da catego-
ria a partir do dia 11 de junho, 
data indicada pela Federação, e 
por tempo indeterminado. De-
pois de dezenas de reuniões por 
dois anos, o governo não apre-
sentou nenhuma resposta às rei-
vindicações.

Segundo a Fasubra, pela mo-
bilização e pela sincronia entre 
os sindicatos, o movimento já é 
considerado o maior da história, 
e nunca a adesão foi tão unâni-
me. Logo de saída, 46 Ifes infor-
maram as datas de deflagração. 
As principais reivindicações da 
categoria são o aumento do piso 
e as correções das pendências da 
carreira desde 2007.

A greve dos técnicos-admi-
nistrativos em educação vem 
esquentar ainda mais a tempe-
ratura nas universidades, soma-
da  às greves dos docentes e de 
estudantes.

Greve cresce e governo 
chama docentes

A greve dos docentes, que co-
meçou dia 17 de maio, atinge 49 
universidades e três institutos de 
tecnologia. A principal reivindi-
cação é a reestruturação da car-

Quadro de deflagração da greve, por data
Data
1/6
4/6
5/6
11/6
11 a 19/6
22/6
Sem data prevista

Ifes
UFF
UFAN e FURG
UFRJ
39 Ifes
UFMS e UFMA
UFPEL
UFG e UFLA

Greve nas federais é considerada histórica
Já são 48 Ifes nas quais os TAEs estão em greve ou a deflagrarão

Balanço em curso 
O Comando Nacional de Greve (CNG-Fasubra) foi instalado apenas na 

tarde de sexta-feira, dia 15, no fechamento desta edição, quando ainda não 
havia um balanço oficial de quantas universidades aderiram ao movimento. 
As entidades ainda enviavam informação sobre a deflagração do movimento 
à Federação.

Segundo o último mapa da Fasubra, 22 Ifes já indicaram a deflagração. 
A maioria no dia 11. Mas algumas iniciaram paralisação muito antes, como 
UFF, no dia 1º/6, UFAN, FURG, no dia 4, e  UFRJ, no dia 5.  Outras deliberaram 
por deflagrar a greve até o dia 19 (ver quadro ao lado).

reira. O governo está negocian-
do com a categoria e pediu uma 
trégua no movimento. Disse que 
apresentaria uma proposta para 
os docentes no dia 19 de maio. 
Mas os docentes não concorda-
ram em suspender a greve.

Ao que parece, o governo sen-
tiu o golpe com a força da greve 
nas Ifes e trabalha para quebrar 
a unidade dos segmentos, embo-
ra deva apresentar uma proposta 
que deforma a careira docente.

Com a Fasubra, no entanto, 
nada de resposta. A Federação 
fez um ofício cobrando a reunião 
que o governo ficou de realizar.

Fasubra na Rio+20
A direção da Fasubra discute a 

participação das entidades da região 
Sudeste em ato público na Rio+20. 
Na reunião do CNG-Fasubra, no dia 
15, a atividade seria definida.

Para quem não acredita que 
mobilização e greve dão resultado, 
o CLG-Sintufrj e os trabalhadores 
organizados das unidades hospita-
lares deram um show e conquista-
ram uma vitória importante contra 
a sanha do governo em cortar di-
reitos dos servidores. 

A Comissão Mista que apre-
ciava a MP 568/2012, aquela que 
corta em 50% os salários dos mé-
dicos e congela os percentuais de 
insalubridade e periculosidade de 
muitos servidores, reviu os artigos 
que atacavam estes segmentos da 
categoria. Mas a vitória final ainda 
depende de mobilização, porque a 
MP vai continuar tramitando por 
outras comissões.

Segundo a Agência Câmara, o 
relator da Comissão Mista, depu-
tado Eduardo Braga (PMDB-AM), 
admitiu que o texto original da MP 
acarreta prejuízo à remuneração 
dos médicos federais e acolheuos 

Comissão mista substitui artigos que prejudicam categoria
MP dos médicos

argumentos da categoria.
Um projeto de lei de conversão 

apresentado por Braga, e aprovado 
no dia 13 na comissão, cria tabelas 
específicas para as carreiras de mé-
dico, que passam a ficar desvincu-
ladas das demais carreiras da Pre-
vidência, da Saúde e do Trabalho. 

As tabelas propostas pela MP 
568 apresentavam valores 50% me-
nores dos vigentes para uma carga 
de trabalho de 20 horas semanais. 
Para manter a atual remuneração 
os profissionais precisariam cum-
prir carga dupla de trabalho. “Nós 
estamos retornando à condição do 
contrato de 20 horas e mantendo a 
opção de 40 horas, nesse caso com 
o valor do vencimento básico do-
brado de 20 para 40 horas”, disse o 
relator, segundo a Agência Câmara, 
ao explicar por que optou por uma 
tabela de remuneração específica 
para a carreira de médico.

O texto aprovado pela comis-

são preserva o estabelecido na Lei 
9.436/97, que permite ao médico 
fazer a opção por uma carga de tra-
balho de 40 horas, mas estabelece, 
em tabela própria, novos valores de 
vencimento básico, gratificações es-
pecíficas e retribuições para a carga 
horária dupla.

Eduardo Braga ainda retirou 
do texto da MP 568 as alterações 
propostas para o pagamento de insa-
lubridade e de periculosidade às ca-
tegorias do funcionalismo público. 
Tudo fica como está, com adicionais 
calculados a partir de um percentual 
incidente sobre o vencimento básico 
do cargo efetivo do servidor. 

Sintufrj alerta
Para Gerly Miceli, do CLG-

Sintufrj, a mudança na MP é uma 
vitória muito expressiva. Mas é pre-
ciso atenção e mobilização, porque 
a tramitação prossegue.

Segundo a Agência Câmara, o 

projeto de lei de conversão ainda 
será analisado pelo relator-revisor, 
deputado Osmar Serraglio (PMDB-
PR). A seguir, o texto aprovado na 
Comissão Mista e, se houver, o texto 
alternativo do relator-revisor serão 

Com forte mobilização, servidores, unitariamente, protestam contra política do governo

votados pelo Plenário da Câmara 
e, depois, pelo Senado. “A luta não 
terminou. Mas, foi uma grande vi-
tória do CLG-Sintufrj em conjunto 
com os médicos”, declarou Gerly 
Miceli. 

médiCos protestam contra a MP que reduz salários
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Está previsto até o fim deste 
mês o lançamento pelo reitor 
Carlos Levi da Comissão Interna 
de Saúde do Servidor Público 
(Cissp). Paralelamente, a Ad-
ministração Central divulgará 
à comunidade universitária a 
portaria que regulamentará a 
comissão, cuja proposta de texto 
foi elaborada pela Divisão de 
Saúde do Trabalhador (DVST) 
e pelo Sintufrj. A previsão é do 
pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, que também informou 
que a proposta de regulamento 
voltou para a DVST para ajustes.

A Cissp substituirá a Comissão 
Local de Saúde do Trabalhador 
(Colsat) idealizada pelo Sintufrj 
e que o 1º Seminário de Políticas 
de Saúde Integral do Trabalhador 

categoria

Sem que a Reitoria publique a portaria regulamentando a Cissp, a saúde do trabalhador da UFRJ continua fora de foco

Cissp aguarda ato do reitor
da UFRJ, realizado pela PR-4, 
em 2003, aprovou a proposta de 
institucionalização.    

Bandeira do Sintufrj 
O interesse do Sintufrj em 

participar da feitura do regula-
mento foi garantir que a Cissp 
funcionasse pela ótica do tra-
balhador. “A nossa proposta de 
Cissp entregue à PR-4 é ousada 
no que se refere à participação 
do trabalhador como agente 
ativo e crítico”, ressalta Huascar 
da Costa Filho, representante do 
sindicato na comissão encarre-
gada da tarefa. 

Para o Sintufrj, as Cissps 
constituídas e funcionando, ou 
seja, eleitos os seus integrantes, é 
a garantia de que os profissionais 

da universidade terão a oportuni-
dade de que poderão contar com 
ambientes adequados ao desen-
volvimento de suas tarefas, como 
também receberão os adicionais 
a que têm direito, como insalu-
bridade ou periculosidade. Saúde 
do trabalhador é uma bandeira 
de luta lançada pelo Sindicato 
há quase duas décadas e que teve 
como centro as Colsats.

Cissps e Siass   
Cada unidade terá uma Cissp, 

cujos membros serão eleitos pelos 
colegas de trabalho, independen-
temente do vínculo que tenham 
com a universidade, sendo que 
60% deverão pertencer ao quadro  
permanente. Os eleitos participa-
rão de cursos que os capacitarão 

a realizar de várias tarefas, como  
identificar  ambientes inadequados 
ao trabalho e analisar acidentes e 
doenças do trabalho decorrentes 
de exposição de riscos existentes 
na unidade, considerando suas 
especificidades. 

As Cissps fazem parte do 
Sistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor (Siass) 
criado pelo governo federal 
para atender o funcionalismo 
público em geral. O sistema 
se apoia em três eixos: perícia 
médica, assistência, vigilância 
e promoção à saúde. As equipes 
multidisciplinares (médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos) realizarão exames 
periódico, clínico e laboratorial, 
e farão avaliações dos ambientes 

e processos de trabalho (relação 
entre o trabalhador e o local de 
trabalho). 

Em 2010, a UFRJ assinou con-
vênio de parceria com o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) e tornou-se uma 
unidade do Siass no Estado do Rio 
de Janeiro, cuja sede é na DVST. 
Trabalhadores de qualquer órgão, 
empresa ou autarquia, seja fede-
ral, estadual ou municipal, serão 
atendidos pelo Siass/DVST/PR-4/
UFRJ. Até o momento, são oito os 
conveniados. Para ser a sede da 
unidade Siass na UFRJ, o MPOG se 
comprometeu a custear  sua cons-
trução na Cidade Universitária. 
Segundo a PR-4, a licitação para o 
início das obras é responsabilidade 
da Prefeitura Universitária.

Nos dias 8 e 9 de junho, na Universidade Federal de Santa Maria (RS) foi realizado o III Encontro de Condutores de Veículos 
das Instituições Federais de Ensino. O evento reuniu cerca de 150 profissionais – conhecidos como motoristas oficiais – de 
todo o país. O objetivo foi debater questões relativas à carreira e o papel do servidor em suas instituições. 

Segundo um dos representantes da UFRJ, Vander Araújo, o prefeito da UFSM, Cézar Schimer, questionou a tercei-
rização de parte importante dos quadros da universidade. Os presentes afirmaram a má colocação na carreira e as 
dificuldades nos locais de trabalho, com diretorias sem compromisso e más condições de trabalho.

III Encontro de 
Condutores 
de Veículos das Ifes

Nos dias 12 e 13 de junho vigi-
lantes de todo o país se reuniram 
na Universidade de Brasília (UnB) 
com coordenadores da Fasubra e 
integrantes dos grupos de trabalho 
locais para organizar o XXI Semi-
nário Nacional de Segurança das 
Instituições Públicas de Ensino 
Superior (Ipes), que será reali-
zado de 26 de novembro a 1º de 
dezembro na Universidade Federal 
do Pará (UFPA), com previsão de 
participação de 400 delegados.   

A reunião também discutiu 
outros assuntos de interesse da 
categoria, como o andamento 
dos projetos de lei 179/2008 (que 
cria adicional por atividade de 
risco para os vigilantes das Ipes) 
e  287/2006 (que garante o direito 
a porte de arma aos vigilantes 
patrimoniais); a greve nas Ifes, a 
reivindicação de manutenção do 
cargo de vigilante no plano de car-
reira dos técnicos-administrativos 
em educação e a realização de 
concurso público para o segmento.  

Vigilantes e Fasubra organizam 
seminário nacional

Deliberações
Os participantes decidiram 

realizar uma nova reunião para 
fechar os preparativos do evento 
nacional nos dias 28 e 29 de 
agosto e no estado anfitrião, o 
Pará. Mas existe a possibilidade 
desta agenda ser antecipada, 
dependendo do fim da greve nas 
universidades. 

Também deliberaram que a 
Fasubra deverá se reunir com a 
Associação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes) 
para discutir segurança nas Ifes 
e exigir a realização, em caráter 
de urgência, de concurso público 
para vigilantes. Na oportunidade, 
serão entregues à Andifes cópias 
dos documentos que comprovam 
a luta de anos da categoria pelo 
atendimento desta reivindicação. 
Por solicitação da maioria, a par-
tir da próxima reunião não serão 
encaminhadas apenas propostas, 
mas também ações. 

Ida ao Congresso Nacional 
No primeiro dia da reunião, 

uma comissão de cinco vigilantes 
foi ao Congresso Nacional con-
vencer a relatora da comissão que 
analisa o PL 179/2008, senadora 
Ana Amélia Lemos, a dar parecer 
favorável ao projeto. A comissão 
também se encontrou com o secre-
tário do Ministério da Justiça e ex-
presidente da Andifes, Arquimedes 
Diogenes, e solicitou a colaboração 
dele na pressão junto à direção da 
Andifes, pela realização de concur-
so público para vigilantes. 

A movimentação dos vigilantes 
resultou, ainda, no agendamento 
de uma reunião com a diretora de 
Desenvolvimento da Rede de Ifes 
do MEC, Adriana Rigon, no dia 18 
de junho, com o objetivo de con-
vencê-la a retirar a assinatura do 
documento que extingue o cargo 
de vigilante nas Ipes, e no envio de 
ofício ao ministro da Justiça, pelo 
deputado federal Paulo Pimenta 
(PT-RS), solicitando a inclusão 

dos vigilantes no Programa Na-
cional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci).

Participaram do evento a 
dirigente do Sintufrj, Kátia da 

Conceição, na condição de coorde-
nadora nacional do XXI Seminário 
Nacional de Segurança das Ipes, e 
o coordenador da regional Sudeste  
, Clinton Mendes.

Reunião dos vigilantes patrimoniais
Todos os vigilantes patrimoniais da UFRJ estão convida-

dos para a reunião que será realizada no dia 19 de junho, 
terça-feira, às 10h, na sede da Divisão de Vigilância (Diseg), 
no Fundão. 

Pauta: Informes e escolha de delegados para o 21º Se-
minário Nacional de Segurança das Ifes

Foto: João Camilo/Fasubra
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Greve da educação toma as ruas

No dia 14, Dia Nacional de 
Luta indicado pela Fasubra, o 
CLG-Sintufrj esteve no Campus 
Macaé para participar, com os 
companheiros do local, de ato 
conjunto com docentes e estudan-
tes que reuniu mais de 500 pessoas 
e agitou a localidade. O ato teve 
concentração na Praça de Macaé. 
Os manifestantes seguiram pela 
avenida principal até a prefeitura. 

Os alunos reivindicavam o 
cumprimento do acordo, por parte 
da prefeitura, de construção do Res-
taurante Universitário, meio vale-
transporte e alojamento estudantil. 
O grupo também reivindicou audi-
ência com a prefeitura para que o 
prefeito apresentasse o cronograma 
das obras, e foi recebido.

Segundo Gerly Miceli, do 
CLG-Sintufrj, que comemorou a 
expressiva manifestação, o cam-
pus está mobilizado para a gre-
ve e com a atividade acadêmica                                                        
bastante reduzida.

Mais de 5 mil pessoas, entre es-
tudantes, técnicos-administrativos 
e professores das universidades 
federais em greve no Rio de Janei-
ro, tomaram as ruas do Centro da 
Cidade, dia 12 de junho, Dia dos 
Namorados, num irreverente pro-
testo para divulgar os motivos do 
movimento à população. 

Sob o slogam “Educação e 
saúde públicas: namore esta ideia”, 
os manifestantes distribuíram um 
panfleto em forma de coração ex-
plicando a precarização da educa-
ção pública e a luta pela melhoria 
das condições de trabalho nas 
universidades. “Essa batalha não 
é só dos professores, mas de todos 
aqueles que desejam um país digno 
e uma educação pública, gratuita e 
de qualidade”, dizia o panfleto.

Da UFRJ, centenas de estudantes e 
trabalhadores em educação compare-
ceram em massa à manifestação, que 
teve passeata da Candelária em dire-
ção à Praça Quinze, onde ocorreram 
diversas atividades para divulgar a 
produção das universidades públicas. 
O CLG-Sintufrj, que teve o reforço de 
companheiros dos campi de Xerém e 
Macaé, distribuiu carta aberta à popu-
lação. “Mais do que uma greve por 
salários, esta é uma greve em defesa 
da educação”, assinalou a carta. Tra-
balhadores de várias unidades, inclu-
sive as isoladas, como a Faculdade de 
Direito, foram engrossar a manifes-
tação, provando que a categoria está 
mobilizada.

Foram diversas falas realizadas 
ao longo da passeata criticando a 

Ato público agita Macaé

postura do governo Dilma. E não 
ficou de fora o alerta à população 
sobre o projeto de lei que cria a 

Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh), projeto este que 
levará a privatização dos hospitais 

universitários. “Esta é a nossa res-
posta ao governo, que desdenhou 
da nossa força ao desafiar-nos a 

iniciar uma greve. Desde já somos 
vitoriosos”, anunciou do carro de 
som Gerly Miceli, do CLG-Sintufrj. 

ESTUDANTES em greve foram o diferencial na passeata da Educação que parou o Centro do Rio de Janeiro 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS do campus Macaé foram em passeata até a prefeitura  

Foto: Emanuel Marinho
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