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ASSEMBLEIA GERAL
Dia 31 de maio, quinta-feira, às 11 horas, Auditório do CT
 Informes    Posição da UFRJ sobre o indicativo de greve
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Servidores na lutaServidores na luta
O governo Dilma ataca 

de todos os lados, mas 
a reação acontece e vai 
crescer. Enquanto na UFRJ 
a categoria se mobiliza 
para defl agração da greve, 
os médicos das unidades 
de saúde federais vão às 
ruas para protestar contra 
a medida provisória que 
reduz salários e congela 
os adicionais de insalubri-
dade e periculosidade dos 
servidores. 

Profi ssionais dos hospi-
tais universitários da UFRJ 
foram maioria na manifesta-
ção (foto) no centro do Rio, 
dia 22 de maio. São os traba-
lhadores respondendo ao 
desrespeito e à omissão do 
governo com as categorias. 

Um governo que não 
valoriza o setor público, a 
educação e a saúde. Um 
governo que não negocia 
com os trabalhadores, não 
cumpre acordos, investe 
na terceirização e aposta 
na privatização só merece 
uma coisa:

 GREVE!

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 C
R

E
M

E
R

J

VERGONHA
Assédio moral no primeiro escalão da Reitoria. PÁGINA 2
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A semana foi de altos e baixos para 
os usuários da Cidade Universitária. 
Embora se mantivesse o alerta de que 
estudantes e servidores não devessem 
baixar a guarda, chegou a notícia de 
que quaro acusados de praticar se-
questros-relâmpago foram presos pela 
Delegacia de Antissequestro no dia 15. 
Foram três ocorrências só na primeira 
quinzena de maio.

A comemoração durou pouco: no 
fim da tarde do dia 24, bandidos inter-
ceptaram a tiros um veículo do Depar-
tamento Geral de Ações Socioeducativas 
que transportava 12 adolescentes consi-
derados infratores pela Linha Vermelha, 
na altura do Fundão, para resgatar três 
deles. Outros três fugiram, mas, segundo 
a imprensa, foram capturados. Policiais 
do batalhão da Ilha e da Maré, com 
apoio de um helicóptero da Polícia Civil, 
fecharam o cerco, mas o grupo fugiu 
para a Baixada com os infratores. 

Fechamento para 
ajudar na segurança

O prefeito da UFRJ, Ivan Fer-

A Pró-Reitoria de Graduação 
da UFRJ, o coração da universi-
dade, porque é onde são tomadas 
as decisões em relação aos estu-
dantes –, a razão da existência 
desta instituição -- se transfor-
mou no pior lugar do Fundão 
para se trabalhar. 

A responsável por essa situ-
ação absurda e constrangedora 
para a UFRJ é a superintendente-
geral, uma professora que se 
assume diante dos funcionários 
como “ditadora”, que “está ali 
para falar e não para ouvir”, 
e que “não adianta reclama-
rem, porque ninguém mexe em 
mim”.  

Violência é praticada 
pelo primeiro escalão  

Como o assédio moral ocorre 

PR-1 se transformou em câmara de tortura
D E N Ú N C I A

no primeiro escalão da Adminis-
tração Central da UFRJ, a diretoria 
do SINTUFRJ está entrando com 
denúncia formal no gabinete do 
reitor Carlos Levi contra a supe-
rintendente. No debate sobre es-
tágio probatório promovido pelo 
Sindicato, o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, afi rmou cate-
goricamente que assédio moral 
não é, e nunca será, tolerado na 
universidade. 

Mas como pode o pró-reitor de 
Pessoal desconher o assédio moral 
praticado na sala ao lado da PR-4, 
no 8º andar da Reitoria, onde tam-
bém está instalada a PR-1? 

Além de ofi cialmente denun-
ciar o fato ao reitor, o SINTUFRJ 
tomará outras atitudes para pre-
servar a integridade física e emo-
cional dos técnicos-administra-

tivos. Diante de fatos como esse, 
fi ca no ar a pergunta: Se quem 
trabalha no prédio onde fi ca o rei-
tor, e a sala é vizinha à PR-4, passa 
por isso, imagine o que não anda 
ocorrendo em outras unidades? 

Feitora da UFRJ
Os depoimentos aos diretores 

do Sindicato durante a reunião da 
entidade com os trabalhadores, na 
quinta-feira, 24, causaram repug-
nância. A certeza da impunidade 
parece iluminar as ações autoritá-
rias dessa senhora, a segunda pes-
soa na hierarquia da Pró-Reitoria 
de Graduação. A vizinhança com 
a PR-4 também não impede a 
superintendente de se dirigir aos 
técnicos-administrativosaos gritos 
no corredor. Os shows dantescos 
públicos da professora não têm 

hora para acontecer. As humilha-
ções são diárias e recorrentes.

Recentemente, aos berros, na 
frente de várias pessoas de fora da 
PR-1, ela acusou um funcionário 
de ter mexido nas coisas dela, por 
conta da descodifi cação do tecla-
do do computador. Desse dia em 
diante passou a trancar a sala e a 
guardar a chave na bolsa. A uma 
técnica-administrativa, com o 
dedo em riste, ela obrigou que re-
petisse três vezes a frase: “funcio-
nário é amigo do professor e aluno 
é amigo do funcionário”. 

A trabalhadora, que abriu 
processo administrativo contra 
ela depois de meses sendo sub-
metida a sessões de tortura – era 
tratada à base de gritos e insultos 
–, foi proibida de entrar na PR-1. 
Além de arrogante, prepotente e 

desequilibrada emocionalmente 
para liderar equipe, essa senhora 
perdeu a noção do público e do 
privado. Comete crime de atenta-
do à coisa pública e à saúde dos 
trabalhadores.      

É costume da superintenden-
te exigir, em tom elevado, que o 
funcionário retorne imediata-
mente à PR-1, quando encontra 
algum deles conversando com 
um colega de outra unidade, 
mesmo sendo hora do almoço. 
“Aqui é lugar de trabalhar”, 
diz. Muitas outras barbaridades 
foram contadas ao Sindicato 
através de relatos escritos que 
não deixam dúvidas: a superin-
tendente-geral da PR-1 tem que 
ser punida com o rigor da lei que 
protege o trabalhador contra o 
assédio moral. 

Vigilantes 
escolherão 
delegados

Os vigilantes patrimoniais da 
UFRJ realizam reunião quarta-fei-
ra, 30, às 14h, na sede da Divisão de 
Vigilância (Diseg) para escolha de 
delegados ao 22º Seminário Nacio-
nal de Segurança.

Plenária das 
assistentes 
sociais

O Conselho Regional de Serviço 
Social convida para a plenária so-
bre as 30 horas no dia 30, às 18h, 
no SindJustiça (Travessa do Paço, 
13, 14º andar, no Centro). A ple-
nária faz parte do Dia Nacional de 
Luta pelas 30 horas.

A PR-4 informa:
O pagamento dos fi scais do 

Concurso UFRJ 2012 estará dispo-
nível a partir do dia 30, em qual-
quer agência do Banco do Brasil. 
O crédito está como ordem de pa-
gamento, ou seja, o recebimento é 
“na boca do caixa”. É obrigatória 
a apresentação de documento de 
identidade e CPF, e só é possível 
receber diretamente no Banco do 
Brasil até o dia 18 de junho. Lem-
bramos que os valores dos servido-
res com matrícula Siape são credi-
tados no contracheque.

Fundão na berlinda

Sr. Dino em maio
O Instituto de Bioquímica Médica convida 

para o 39° Seminário Sr. Dino no dia 31, às 15h, 
no auditório Leopoldo de Meis. Denise Pires de 
Carvalho, diretora do Instituto de Biofísica, abor-
dará o tema “Tireoide: uma glândula fundamen-
tal para o organismo”.

Categoria constrói oportunidade
No dia 5 de junho, com início às 8h, no auditório do Roxinho (CCMN), será realizado o 

1º Encontro dos Técnicos em Assuntos Educacionais. O objetivo é discutir práticas de traba-
lho e possibilidades de atuação. O evento foi organizado por uma comissão de funcionários 
com a participação da Pró-Reitoria de Pessoal. O SINTUFRJ estará na abertura, participará 
dos debates e acompanhará os encaminhamentos. As inscrições são on line, na página www.
pr4.ufrj.br.

reira, afi rmou que iria continuar 
a adotar medidas que auxiliem 
a Polícia Militar na prevenção de 
crimes, como manter abertas as 
entradas e restringir as saídas pela 
manhã e à tarde fazer o contrário. 

Mas a iniciativa de fechar a 
Ponte do Saber entre 23h e 12h 
gerou protestos dos motoristas que 
tentam fugir do engarrafamento do 
entorno. O prefeito do Rio, segundo 
o site G1, disse que nada justifi ca 
o fechamento de um bem público. 
Depois de solenidade no Fundão, 
ainda segundo o site, ele arrebentou 
o cadeado e passou pela ponte.

O prefeito da UFRJ ganhou o 
apoio do Conselho Universitário. 
Em moção aprovada no dia 24, o 
colegiado considerou a necessidade 
de a instituição garantir a seguran-
ça de alunos, funcionários e profes-
sores, e solucionar o transtorno do 
trânsito no Fundão, inclusive com 
casos de atropelamento.

Porém, em reunião entre UFRJ 
e CET-Rio, fi cou decidido que o 

órgão municipal assumiria a ge-
rência do trânsito para abertura 
da Ponte do Saber entre 6h e 23h. 
A saída pela Linha Amarela (portão 
3) continuará fechada até as 12h.

O acordo prevê a presença de 
operadores de tráfego no campus 
e algumas iniciativas, tais como, 

a instalação de redutores de velo-
cidade, fi scalização eletrônica e 
ações educativas, como a implan-
tação do Projeto Aura (Área Urba-
na de Redução de Acidentes), que 
prevê placas educativas e ilumina-
ção especial noturna nas faixas de 
travessia.
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CAMPANHA SALARIAL

Na UFRJ, em estado de greve, mobilização cresce. SINTUFRJ está nos locais 
de trabalho. Assembleia dia 31 avalia o indicativo de greve.

O governo até agora não apresentou nenhuma proposta. Diz que não dis-
põe de recursos. Editou a Medida Provisória 568 que reduz salários de médicos, 
diminui adicionais de periculosidade e insalubridade e agride nosso Plano de 
Carreira. 

O secretário de Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça, disse à Fasubra 
que não há como avançar com questões que tenham impacto orçamentário. 
E não dá nem para pensar em contraproposta.

Já para o Fórum Nacional das Entidades do Serviço Público Federal, Men-
donça afi rmou que a demanda é “muito difícil”. 

Nosso prazo se encerra em 30 de maio. No dia 31 há nova reunião.
Os docentes já decretaram greve dia 17 de maio. O movimento conta com 

a adesão de 44 universidades, inclusive UniRio, Rural, UFF e UFRJ.
A Fasubra indica às entidades de base um calendário de mobilização. A 

direção do SINTUFRJ está nas ruas, discutindo com os trabalhadores nos locais 
de trabalho a necessidade de defl agrarmos o movimento com organização e 
mobilização.

Vamos fazer valer nossos direitos
Calendário de 
mobilização nacional

30 de maio - Dia Nacional de Mobilização nas rei-
torias (vigílias, intensifi cação de atos etc.);

31/5 e 1/6 - Rodada de assembleias para analisar 
indicativo de greve dos SPF;

3 e 4 de junho - Plenária Nacional;
5 de junho - Marcha a Brasília e plenária dos SPF;
11 de junho - Indicativo de defl agração de Greve 

Nacional dos SPF.

Caravana - A inscrição para a caravana do dia 
5 a Brasília será feita após a assembleia do dia 31. Só 
poderão se inscrever os que tiverem sua participação 
na assembleia comprovada no livro de assinaturas. Os 
faltosos da última caravana não poderão se inscrever.

Nossa pauta específica
- aumento no piso salarial; 
- resolução das pendências na carreira; 
- racionalização;
- anexo IV;
- reposicionamento dos aposentados.

A pauta geral unificada
- reajuste salarial de 22,08% (com reposição   
da infl ação de 2010 e 2011); 
- data-base dia 1º de maio; 
- regulamentação da Convenção 151 da OIT; 
- defi nição de uma política salarial digna para 
os trabalhadores do serviço público.

Em quatro dias, de 22 a 25 de 
maio, o SINTUFRJ fez sete reuniões 
para explicar nossa campanha sala-
rial com o indicativo de greve nacio-
nal para 11 de junho, a necessidade 
de propor soluções para os limites da 
carreira, ouvir os funcionários e deba-
ter o problema do assédio moral. 

Esta semana haverá mais reu-
niões para chegarmos ao dia da as-
sembleia, 31 de maio, convencidos 
de que é o momento de realizarmos 
uma grande paralisação. 

O Sindicato deixa claro: o governo 
não vai negociar se não nos tivermos 
um movimento forte, de ocupação 
com participação nas atividades para 
dar visibilidade à greve. Juntos somos 
mais fortes!

Reuniões esquentam mobilização
Assédio moral já pode ser denunciado

A assessora do SINTUFRJ para questões de Saúde do Trabalhador, Tere-
zinha Martins dos Santos, tem explicado as implicações do assédio moral e 
como combatê-lo. Mas a prática perpassa toda a UFRJ, por isso o Sindicato 
abriu o link Assédio Moral no Trabalho no site para receber as denúncias 
com sigilo garantido. E a partir de junho, às quartas-feiras, das 13h às 17h, 
a assessora faz plantão na sede do SINTUFRJ.

Em períodos de greve, aumenta o constrangimento sobre os novos fun-
cionários que não sabem de seus direitos ou que a participação durante a 
paralisação não os prejudica em sua avaliação. Se isto ocorrer denuncie e 
ou vá ao sindicato! 

Reuniões desta 
semana

Segunda-feira, 28:
DAE , às 11h, sala da DAE.
CLA, às 12h, no refeitório.
PR-6, às 14h, auditório do hall 
do 6º andar.

Terça-feira, 29:
Ipub, às 10h30, auditório Henri-
que Roxo.
HU, às 11h, auditório 3E50.
Escola de Educação Infantil, às 
12h.
IFCS/IH, às 12h30, sala 106.
ECO, às 13h30, sala da Congre-
gação.

Quarta-feira, 30:
Campus de Macaé, às 10h.
IPPMG, às 10h30, auditório da 
Pupileira.
Escola de Música, às 14h, sala 
dos professores, térreo.
Decania do CT, às 14h, sala C da 
Decania.

Sexta-feira, 1º de junho:
CAp, às 11h, no auditório.
Faculdade de Direito, às 13h30, 
sala 305.

Sala cheia no 
Direito

Mais de 30 companheiros parti-
ciparam da reunião, dia 22, na Fa-
culdade de Direito, muitos em estágio 
probatório. As explicações sobre o as-
sédio moral caíram como uma luva.

A direção deu informes sobre os 
motivos da campanha, as atividades 
que vêm sendo feitas, os danos da MP 
528  e a bandeira do Sindicato sobre a 
PEC da ascensão funcional e a redis-
cussão da carreira.

Os companheiros do Direito fa-
rão reunião, após a assembleia, para 
discutir atividades essenciais caso seja 
aprovado o indicativo de greve.

Trinta trabalhadores da Pró-
Reitoria de Planejamento e Desen-
volvimento (PR-3) participaram da 
reunião dia 22. Eles manifestaram 
apoio ao indicativo de greve e aprova-
ram, como proposta a ser submetida à 
assembleia da categoria, a realização 
de greve de ocupação dos campi com 
evasão dos locais de trabalho.

Uma antiga prática do movimen-
to foi lembrada e aprovada por todos 
para ser posta em prática na greve: 
a adoção, pelo Sindicato, do livro de 
ponto do movimento, uma salva-
guarda dos trabalhadores em caso de 
o governo determinar corte dos dias 
parados no período de greve. 

O local escolhido para instalação 
do ponto foi a Praça da Isonomia (en-
tre o CT e o CCMN), palco de manifes-
tações históricas da categoria. Antes da 
assembleia, os trabalhadores da PR-3 
informarão ao Sindicato quais os ser-
viços que consideram essenciais.  

Participação inédita da Coppe 
O comparecimento à reunião, dia 24, foi expressivo. A lista de presença foi 

assinada por 68 funcionários e o auditório G 122 encheu. Para o SINTUFRJ, a 
participação inédita da Coope, setor que tem difi culdade de mobilização em de-
corrência das pesquisas, mostra que mudanças começam a acontecer e a catego-
ria está se mobilizando. Haverá nova reunião antes da assembleia.

Maternidade-Escola 
vai à assembleia 

Os trabalhadores da unidade 
garantiram presença na assem-
bleia dia 31 de maio e se com-
prometeram a contribuir com o 
movimento grevista. Ficou agen-
dada nova reunião com o Sindica-
to para o dia 5 de junho.       

Psicologia é favorável
Na quinta-feira, 24, à tarde, o Sindicato realizou reunião no Instituto de 

Psicologia, e a categoria  se manifestou favorável à greve e até levantou a 
possibilidade de que o início fosse antecipado. 

PR-3 propõe ponto 
do movimento

Foto: Emanuel Marinho
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Médicos voltam às ruas nesta terça-feira, dia 29
A agenda de mobilização desta semana começou com passeata domingo, em Copacabana 

Mais de mil médicos parti-
ciparam da manifestação 
no centro do Rio de Janeiro, 
na terça-feira, dia 22, em 
protesto contra a Medida 
Provisória 568/2012 , que 
corta 50% dos salários dos 
profissionais lotados em 
unidades federais, como os 
hospitais universitários. A 
MP atinge também os vete-
rinários e ainda congela os 
adicionais de insalubridade 
e periculosidade de todo o 
funcionalismo federal. 
O movimento foi organizado 
pela comissão formada pelo 
Cremerj e sindicatos dos 
trabalhadores. Muitos dos 
manifestantes eram dos HUs 
da UFRJ. A categoria na uni-
versidade estava mobilizada 
porque desde o início do ano 
o SINTUFRJ alerta sobre a 
ameaça embutida no PL 
2.022/2012, que deu origem 
à MP. Nas últimas semanas o 
Sindicato realizou reuniões 
para deflagração da luta 
contra os artigos da MP que 
cassam direitos.

Agenda de luta  
Na assembleia de quinta-feira, 

24, no Colégio Brasileiro de Cirur-
giões, cerca de 500 médicos apro-
varam uma nova agenda de lutas.  
No domingo, 27, o Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro liderou 
a passeata “Saúde vai à praia com 
lenço branco na cabeça e nariz de 
palhaço”, em Copacabana. 

Audiência  pública
Haverá audiência pública e 

ato nesta terça-feira, dia 29, às 
10h, no Hospital da Lagoa. Pri-
meiro será realizada no auditório 
da unidade a audiência pública, 
com a presença do deputado fede-
ral Claudio Puty (PT), presidente 
da Comissão Mista do Congresso 
Nacional formada para analisar 
a MP. Ao final, os médicos farão 
ato em frente ao hospital, para de-
nunciar à população a cassação 
de direitos pelo governo federal.   

Na quinta-feira, dia 31, os 
profissionais realizam nova as-
sembleia, no Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões, às 20h, para ava-
liação da agenda cumprida e 
organização da continuidade do 
movimento.   

Professores da UFRJ aderem à greve nacional
Em uma assembleia mar-

cante, a qual o SINTUFRJ acom-
panhou, os professores da UFRJ 
aderiram à greve nacional do 
Sindicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino Supe-
rior – Andes, no dia 22 de maio, 
com o auditório do Quinhentão, 
no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), cheio de professores, servi-
dores e estudantes. Desde 2001 os 
professores não realizavam uma 
assembleia com tamanha repre-
sentatividade, segundo a Associa-
ção dos Docentes da UFRJ (Adufrj). 

Houve apenas um voto contrá-
rio à greve e nenhuma abstenção. 
A lista de presença foi assinada por 
155 sindicalizados. Assim como os 
técnicos-administrativos, os profes-
sores lutam por sua carreira, salá-

rios dignos e melhores condições de 
trabalho. O Andes informou que a 
greve nacional dos professores come-
çou forte. Deflagrada no dia 17 de 
maio, uma semana após já contava 
com a adesão de 44 universidades 
das 48 que são filiadas à entidade. No 
Rio de Janeiro, os professores da Uni-
rio, Rural e da Federal Fluminense 
já haviam cruzado os braços.

Para o presidente da Adufrj, 
Mauro Iasi, a assembleia foi um 
marco, representativa de vários 
setores da universidade, contou 
com novos docentes e demonstra a 
disposição dos professores da UFRJ 
em construir essa greve. “Vamos 
até as salas de aula, vamos até as 
unidades, vamos construir ativida-
des de ocupação no campus e fora 
do campus para transformar essa 

luta, que hoje já é de todos os pro-
fessores das universidades públicas 
federais também numa luta da 
sociedade, dos alunos, dos funcio-
nários, em defesa da universidade 
pública, em defesa da carreira do-
cente, dos salários e das condições 
de trabalho”, afirmou.

União
Mauro Iasi acredita que a ação 

conjunta dos professores, técnicos-
administrativos e também de alu-
nos leve a uma pressão política que 
force o governo a querer abrir nego-
ciação e quebrar sua intransigência 
para discutir carreira e condições 
de trabalho com os segmentos da 
universidade.

Para o presidente da Adufrj, as 
perspectivas do movimento grevis-

ta são boas e podem superar o 
impasse nas negociações. “En-
tramos em greve com uma força 
já bastante grande. A adesão foi 
rápida e com presença significa-
tiva em todas as assembleias”, 
observou.

Mobilização docente
No dia 28 de maio, segunda-

feira, haverá reunião do grupo de 
trabalho (Andes, MEC e Ministé-
rio do Planejamento) sobre a re-
estruturação da carreira docente, 
em Brasília. No dia 29 será reali-
zada reunião com os professores 
no campus Macaé. E no dia 30, 
os professores novamente se re-
únem em Assembleia Geral, às 
12h30, no auditório do Quinhen-
tão, bloco K do CCS.

Reunião de aposentados dia 29 será especial
Na terça-feira, dia 29 de 

maio, a Coordenação de Aposen-
tados e Pensionistas do SINTU-
FRJ realizará mais um encon-
tro, às 10h, no Espaço Cultural. 
Muitas novidades aguardam os 
companheiros.

A agenda inclui lançamento 
de livro, recital de poesia, palestras 
sobre saúde e qualidade de vida, 
apresentações da Oficina de Mú-
sica, exposição de Ikebana, infor-

mações sobre a campanha salarial 
dos técnicos-administrativos e sobre 
o passeio a Mendes.

Programação
O Espaço Saúde do SINTUFRJ 

oferecerá medição de glicose e 
pressão, e terapia auricular. O 
médico Décio Luiz Alves, do Serviço 
de Segurança e Saúde do Traba-
lhador do HU, irá fazer palestra 
sobre medicina ortomolecular, e a 

professora do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro, Maria Auxiliadora, 
ensinará como reaproveitar cascas 
de legumes.

Os autores Cida Oliveira, funcio-
nária do SINTUFRJ, e Luiz Rocha 
Neto, aposentado da FAU, autogra-
farão suas obras, enquanto o poeta 
Ademir de Ornellas Cypriano recita-
rá poesias em homenagem às mães. 

Tudo isso e muito mais ocor-
rerá ao som de uma boa MPB. 

Quem quiser também pode 
dançar. Ao final,  haverá a con-
fraternização.

Lindo passeio – O próximo 
passeio organizado pela Coorde-
nação de Aposentados e Pensio-
nistas será a Mendes, de 29 de 
junho a 1º de julho. No Hotel-Fa-
zenda Boa Esperança, é realizada 
a melhor festa junina do interior 
do Estado. Custo: R$ 290,00 divi-
didos em até três vezes.

Categoria da UFrJ estava mobilizada porque o SINTUFRJ alertou sobre as ameaças do projeto e realizou reuniões 
para deflagração da luta. No dia 22, centenas de médicos participaram da manifestação no centro do Rio

Fotos: Arquivo CREMERJ
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