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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.

G   F  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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Encontro dos aposentados agita o SINTUFRJ
A reunião do mês de maio 

dos aposentados e pensionistas 
realizada na terça-feira, dia 29 
de maio, no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ ofereceu aos parti-
cipantes uma programação de 
conteúdo bem variado, que mis-
turou orientações sobre saúde e 
bem-estar; direitos trabalhistas; 
literatura, música e poesia; ali-
mentação saudável e artesanato.

Foi um dos encontros mais 
concorridos organizados este 
ano pela Coordenação Sindical 
que responde pelo segmento. 
Às 9h, a tenda do Espaço Saúde 
do Sindicato já estava armada 
com a podóloga e a fisiotera-
peuta atendendo os aposenta-
dos. Às 10h, foram iniciadas 
as outras atividades, incluindo 
duas palestras. 

Um dos palestrantes foi a di-
retora da Divisão de Legislação 
da PR-4, Gildélia Oliveira, que 
esclareceu e tirou dúvidas sobre 
a Emenda Constitucional nº 7,  
e o outro foi o médico do Am-
bulatório de Climatério do HU, 
Décio Luiz Alves, que orientou 
sobre os benefícios do trata-
mento ortomolecular. 

Simultaneamente, os auto-
res Cida Oliveira e Luiz Rocha 
Neto, funcionária do SINTU-
FRJ e professor aposentado da 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, respectivamente, 
autografavam seus recém-
lançados livros. Do outro lado 
do salão do Espaço Cultural, 
alunos e professores das Ofici-
nas de Ikebana e de Patchwork 
exibiam e confeccionavam 
verdadeiras obras de arte para 
delírio dos olhos.

O poeta Ademir Ornellas 
Cypriano, aposentado do HU, 
contemplou a todos declamando 
poesias do seu livro Orgasmo 
poético, tendo ao fundo o som 

 Cecut oi no im semana
O 14° Congresso Nacional da Central Única dos 

Trabalhadores, realizado de sexta-feira, dia 1º de junho, 
a domingo, dia 3 de junho, homenageou o repórter fo-
tográfi co Jorge Nunes, morto em 2011, pela dedicação 
profi ssional ao movimento sindical. O SINTUFRJ parti-
cipou do Cecut com 29 delegados eleitos em assembleia. 
Na  próxima edição do jornal da categoria informare-
mos sobre as deliberações do congresso e divulgaremos a 
direção cutista eleita.

Adesão  Amil
O setor de Convênios do SINTUFRJ in-

forma 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 Sin-
dicato, 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.

Ass dio mo al na 
 

O Jornal do SINTUFRJ tentou várias vezes 
durante a semana falar com a superinten-
dente-geral da PR-1 para que ela respondes-
se às denúncias de assédio moral feitas pelos 
trabalhadores, mas não recebeu retorno das 
ligações telefônicas. Na sexta-feira, 2, o jornal 
procurou a pró-reitora Angela Rocha, que não 
respondeu à chamada de celular. 

cu são a endes
Os interessados em participar deste passeio organizado pela Coordenação de Aposentados e Pensionistas do 

SINTUFRJ devem entrar em contato com a Andressa, pelo telefone (21) 3368-7642.  
A excursão a Mendes será de 29 de junho a 1º de julho, com hospedagem na Fazenda Boa Esperança, onde 

é realizada a mais tradicional e aclamada festa à caipira do Estado do Rio de Janeiro. Custo da viagem: R$ 
290,00, divididos em três vezes.

dos violões de alunos e dos pro-
fessores da Ofi cina de Música do 
SINTUFRJ.     

A professora do Instituto de 
Nutrição Josué de Castro da UFRJ, 
Maria Auxiliadora Santa Cruz 
Coelho, brindou os aposentados 
com uma mesa de quitutes pre-
parados com as receitas do seu 
livro revolucionário Receitas 
para Todos – Economia 
Doméstica em Tempos 
de Crise, que ensina a prepa-
rar pratos, doces, salgados e sucos 
com cascas de frutas e legumes. 
Foi um presente ao paladar mais 
exigente. Tudo estava delicioso.

A Coordenação de Aposenta-
dos e Pensionistas e o Departa-
mento de Comunicação do SIN-
TUFRJ estão preparando uma 
publicação especial, na qual  
será publicada matéria comple-
ta sobre a reunião ocorrida.  

Fotos: Emanuel Marin o

  promovidas pelo Sindicato é também a oportunidade de reencontrar colegas de trabal o  

 de petistos oferecidos pela professora Maria Au iliadora e suas alunas
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As reuniões nos locais de trabalho 
traduziram o sentimento da catego-
ria de que é preciso reagir de forma 
vigorosa ao desrespeito e ataques do 
governo. Os trabalhadores demons-
traram um forte grau de mobilização 
e vontade de realizar um movimento 
unitário de greve. 

As reuniões foram representati-
vas e indicaram como propostas a 
serem levadas à assembleia – que 
foi realizada na quinta-feira, dia 31 
– a antecipação da greve que estava 
marcada para ser deflagrada no dia 
11 de junho e também a necessidade 
de realizar uma greve de verdade, com 
todos parados. 

As reuniões também indicaram 
que o caráter da greve deveria ser de 
evasão do local de trabalho com ocu-
pação dos campi e participação em 
todas as atividades.

 PR-1, PR-2, PR-3 e PR-4  
Essas três unidades apresentarão 

a relação das atividades consideradas 
essenciais, que serão levadas para a 
próxima assembleia geral. A propos-
ta do SINTUFRJ para o 8º andar da 
Reitoria é de fechamento do portão de 
vidro e  que somente entrem no andar 
quem estiver envolvido com as ativi-
dades essenciais. Esta triagem é uma 
tarefa a ser realizada pelo Comando 
de Greve.

Decisão unânime de aderir to-
talmente à greve. Querem discutir os 
serviços essenciais.

 PR-6 
A reunião contou com a partici-

pação de mais de 50 pessoas, sendo 
que  80%  estão em estágio probatório. 
Apesar disso, o indicativo de greve foi 
aprovado por unanimidade. Os dois 
setores de maior demanda da unida-
de, licitações/contratos e informática, 
serão motivo de discussão para defini-
ção da essencialidade.

 DAE
Os trabalhadores da Superin-

tendência de Políticas Estudantis e 
da Divisão de Assistência Estudantil 
(DAE) fecharam os setores para par-
ticipar da reunião. A adesão à greve 
foi decisão unânime, inclusive pelos 
trabalhadores em estágio probatório. 
Após reunião com o Sindicato, a ca-
tegoria se reuniu e aprovou como 
sendo serviço essencial o pagamento 
das bolsas dos estudantes. Eles indi-
caram para a assembleia que a greve 
não seja de plantão, mas de ocupa-
ção e participação nas atividades 
organizadas pelo vir para a univer-
sidade para ir para a rua.

 Instituto de Matemática
Boa participação na reunião 

com todos a favor da greve. Os traba-
lhadores decidiram posicionamento 
contra EBSERH na universidade. E 
defenderam a deflagração da gre-

Unidades indicam antecipação da greve
ve, por entender que o movimento 
docente é forte, há reivindicações 
em comum e é possível construir 
um grande movimento em favor 
da educação pública de qualidade. 
Sugeriram dois dias de plantão para 
serviços essenciais, inicialmente. Os 
funcionários do setor são favorá-
veis ao resgate da pauta interna de 
reivindicação construída na última 
greve. 

 Psicologia
 Avaliação de que era importante 

a antecipação da greve aproveitando 
o momento dos docentes em greve e 
também dos alunos. Vão definir a es-
sencialidade. Não aprovam a greve de 
plantão. Destacaram também a im-
portância do caráter da greve de evasão 
do local de trabalho com ocupação do 
campus e presença nas atividades.

 EBA
Decisão de antecipar a greve e 

que ela seja de evasão do local de 
trabalho com ocupação do campus 
e participação nas atividades. Sem 
serviço essencial. A unidade tende a 
fechar completamente, integrando 
aos atos da categoria.

 Letras
Aprovação de greve de evasão do 

local do trabalho com ocupação do 
campus. Greve deve ser forte.

 IFCS/IH
Reunião representativa com 

indicação de antecipar a greve, esva-
ziamento da unidade com ocupação 
do campus. Aprovaram assinatura 
do livro de ponto na Praça da Iso-
nomia.

 Ippur
Professores totalmente parados. 

Eles apresentaram uma lista do que 
consideram essencial. Os funcioná-
rios se reuniram, fizeram avaliação 
e irão discutir com o Comando de 
Greve. Os funcionários do Ippur são 
a favor da greve de ocupação, uma 
greve que consideram coletiva junto 
com professores e estudantes para 
paralisação total. Decidiram tam-
bém pela antecipação da greve.

 Escola de Serviço Social
Reunião representativa. Apoio 

unânime à greve com indicação de 
antecipação.

 Faculdade de Educação
Aprovado indicativo com a 

antecipação da greve. Sobre a es-
sencialidade somente funcionará 
o Departamento Pessoal no que se 
refere à frequência. O restante não é 
considerado essencial.

 Escola de Educação Infantil
Os funcionários acataram o in-

dicativo e vão trabalhar durante a 

greve com construção de debates e 
seminários sobre a regulamentação 
da Escola de Educação Infantil. Será 
levada à assembleia de deflagração 
da greve que os funcionários que 
estejam em serviços essenciais e 
tenham filhos na creche sejam dis-
pensados pelo movimento de atua-
rem nesses serviços durante a greve.

 IPPMG
Houve explicação do sindicato 

sobre a MP 568. E diante da avalia-
ção do momento, eles acham que 
a greve é inevitável, pois existem 
questões diretamente ligadas aos 
trabalhadores médicos dos hospitais 
e aos que recebem os adicionais que 
precisam ter uma resposta rápida, 
responsabilizando assim o governo 
por tudo o que está acontecendo e 
caso haja uma greve forte dentro dos 
hospitais. Aprovação da antecipação 
da greve. Haverá outra reunião para 
definir cronograma de paralisação 
das atividades do hospital.

 Macaé
Os técnicos-administrativos, a 

maior parte em estágio probatório, 
aprovaram, por unanimidade, a 
antecipação da greve com parali-
sação dias 1º e 4 de junho. Serviços 
essenciais: setor de concursos, setor 
de pessoal, setor de protocolo, setor de 
logística apenas às quintas-feiras para 
transporte de ração para os biotérios, e 
as secretarias acadêmicas dos cursos de 

licenciatura em química e farmácia.

 Ipub
Aprovado o indicativo de greve. 

A preocupação com a EBSERH está 
provocando desmotivação. Haverá 
nova reunião para discutir melhor a 
mobilização e dar visibilidade ao hos-
pital na greve.

 Faculdade de Direito
Reunião bem representativa. 

Haverá nova reunião para discutir es-
sencialidade, mas a unidade promete 
parar, como fez na última greve.

 Coppe
Unidade com alto grau de tercei-

rização. Tem dificuldade de discutir 
essencialidade, pois são menos de 
400 funcionários e contratados mais 
de 1.200. Os trabalhadores acham 
difícil pensar em parar a unidade. 
Eles avaliaram que a greve deve ser 

unificada e articulada com a greve do 
movimento docente e dos estudantes. 

 Decania do CT
A reunião decidiu pela anteci-

pação da greve com ocupação do 
campus. Os funcionários rechaçam 
plantões e trabalho escondido. A 
biblioteca sofrerá pressão por parte 
da chefia e os funcionários querem 
definir o que será essencial. 

 Escola de Música
Os funcionários se colocaram 

favoráveis à greve, mas eles têm di-
ficuldade de organização. Foi pe-
dida outra reunião para orientar a 
participação da unidade na greve.

 Biologia
Construir a pauta interna dos 

funcionários do Centro de Ciências 
da Saúde e colocar na mídia a falta 
das condições de trabalho dos fun-
cionários. Haverá nova reunião.

P : roposta de greve é apoiada pelos trabal adores em est gio probat rio também probat rio

F : Categoria indicou antecipação da deflagração da greve

P : Também indicou greve j

Foto: Emanuel Marin o

Foto: Jaildson Tomaz da Silva

Foto: Jaildson Tomaz da Silva



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999 2 Especial Mobilização – 4 a 10 de junho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

r  na r Foto: a e  ar o

A partir do dia 5, é greve na UFRJ
Assembleia estatut ia  odos p esentes  s , dia  de un o, no audit io do C

Assembleia 
realizada no 
dia  de maio 
no audit rio do 
CT, s , com 
participação 
e pressiva dos 
trabal adores 
e marcada 
pela unidade 
entre as forças 
pol ticas, 
aprovou 
deflagração 
da greve 
na pr ima 
terça feira, 

 de jun o. 
Nesse dia, 

aver  nova 
assembleia para 
organização da 
greve, s , 
no audit rio do 
CT. Importante: 
Todos os 
trabal adores 
devem estar 
presentes, 
porque esta 
assembleia tem 
que ter qu rum 
estatut rio.

ecisão se  le ada  plen ia
Como reflexo da unidade construída entre as correntes 

pelo entendimento de que é preciso superar as divergências 
para o fortalecimento da greve, foi formada uma chapa 
única para escolha dos delegados que vão levar a decisão 
da UFRJ à plenária da Fasubra, dias 3 e 4, em Brasília, que 
vai avaliar o indicativo de greve. A decisão foi aclamada 
pelos presentes.

ão  g e e de plantão
O panorama exposto nas reuniões nas unidades da UFRJ era um só: os servi-

dores entendem que não há mais o que esperar e que é necessário um movimento 
forte e coeso, com a antecipação da deflagração da greve. 

As reuniões apontaram ainda de forma quase unânime não apenas a anteci-
pação do indicativo de greve, mas a necessidade de uma greve de evasão do local 
de trabalho com ocupação da UFRJ e participação de todos nas atividades em um 
movimento conjunto com estudantes e docentes.

nidade

odos  aça da sonomia
Na quarta-feira, dia 6, às 

10h, grande manifestação da 
categoria na Praça da Isono-
mia (gramado que fica na 
rótula do CT com o CCMN). 

O local sempre foi palco das 
lutas dos técnicos-administra-
tivos e por isso foi escolhido 
para realização do simbólico 
ato de blindagem aos compa-

nheiros em estágio probató-
rio sob ameaça de retaliação 
de algumas chefias por ade-
são à greve.   

Mobilização – Esta segun-

da-feira, 4 de junho, é dia de 
mobilização. Trabalhadores 
devem organizar a greve nas 
suas unidades e discutir os 
serviços essenciais.

A assembleia reuniu mais de 900 
trabalhadores, que aprovaram a de-
cisão de forma quase unânime.A ne-
cessidade de construção de um mo-
vimento forte e coeso para enfrentar 
a negligência do governo para com 
as reivindicações da categoria deu o 
tom das intervenções.

Depois de dezenas de reuniões, o 
governo ignora o prazo dado pela ca-
tegoria, 30 de maio, e não apresenta 
contraproposta. Diz que não há do-
tação orçamentária para qualquer 
reajuste, além de cortar salários dos 
médicos e congelar os percentuais de 
insalubridade e periculosidade, em-

purrando a categoria à greve.
 “Greve geral em toda federal!”, 

e “Do jeito que está não dá para fi-
car, greve já!”, foram algumas das 
palavras de ordem na assembleia.

Embora reunião ampliada da 
direção nacional da Fasubra tenha 
indicado a entrada em greve a par-

tir do dia 11, as avaliações surgidas 
com base nos informes das inúme-
ras reuniões realizadas pelo SIN-
TUFRJ nas unidades apontaram 
que não havia mais o que esperar 
e que se aguardaria apenas o pra-
zo legal de 72 horas para início do 
movimento.

: cia Reis, CUT, e as diretoras do SINTUFRJ Neuza uzia, Noemi e tia da Conceição
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5 de junho: servidores marcham 
em Brasília

ais uma ati idade de g e e
No dia 5, às 8h, será realizado o encontro dos técnicos em assuntos edu-

cacionais da UFRJ, no Roxinho (CCMN). A atividade não só foi mantida, 
pela importância da discussão dos problemas deste segmento da categoria, 
como também foi considerada a primeira atividade de greve.

audaç es aos 
t cnicos administ ati os

eunião no  
deu em nada

Cinco de jun o ser  o dia nacional 
de luta por valorização pro  ssional 
e serviços p blicos de qualidade. 
Servidores saem em caravanas de 
diversos pontos do pa s para marc ar na 
Esplanada dos Ministérios num grande 
movimento que marcar  a luta uni  cada.
No mesmo dia  ser  realizado também 
a len ria Nacional dos Servidores 

blicos Federais.

Representantes do movimento 
docente e estudantil, que já defl a-
graram greve na UFRJ e em diver-
sas instituições federais de ensino 
superior do país, manifestaram 
apoio à categoria e ratifi caram a 
vontade de construção de greve 
conjunta.

Mauro Iasi, presidente da 
Aduferj, manifestou seu apoio: 
“Temos fi rme convicção de que a 
universidade não terá condições 
de cumprir sua tarefa se não olhar 
para todos os agentes responsáveis 
pelo seu funcionamento”. Segun-
do ele, mais de 50 universidades 
federais já aderiram à greve e a 
luta deve ser conjunta, de profes-
sores, funcionários e alunos, em 
defesa das reivindicações, mas 
também pela universidade pú-
blica e de qualidade.

Julio Anselmo, representante do 
DCE, informou sobre a assembleia 
que defl agrou a greve dos estudantes 
no dia 29, com mais de duas mil pes-
soas, e também destacou a impor-
tância da luta conjunta em defesa da 
universidade pública.

Lúcia Reis, representante da 
CUT nacional, elogiou a expressiva 
presença da categoria na assembleia 
e contou que a Central tem partici-
pado da mesa no Planejamento, 
mas que, de fato, não há negocia-
ção. “Temos que ter capacidade de 
luta e mobilização para pressionar o 
governo”, disse ela, lembrando que o 
Fórum das Entidades do Serviço Pú-
blico chamou a greve unifi cada para 
o dia 11 de junho.

Representando a CUT estadual, 
Marcelo Azevedo ressaltou a im-
portância da construção da greve 

do serviço público federal no en-
frentamento de dois importantes 
adversários – o governo e a mídia: 
“Temos que saber construir com 
unidade. Só a luta constrói. Só a 
mobilização avança”.

A mesa registrou a presença e o 
apoio do representante da UNE Es-
teban Crescente, entre outros com-
panheiros e a saudaçõs à greve.

“Já estamos organizando ma-
nifestações unificadas e temos quer 
fazer o comando unificado para 
planejar nossas ações em conjunto”, 
disse a coordenadora do SIUNTUFRJ 
Neuza Luzia, apontando que o cená-
rio será de difícil enfrentamento com 
o governo. Disse, ainda, que esta pre-
cisa ser uma greve forte e eficaz e que 
será necessária a superação das dife-
renças entre as forças políticas para a 
construção da unidade.

Plenária discute a gre-
ve – Até o início da tarde do 
dia 1º, sexta-feira, quando esta 
edição do Jornal do SINTUFRJ 
estava sendo fechada, a direção 
da Fasubra ainda não havia se 
reunido para produzir o infor-
me da reunião dos servidores 
com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão que 
ocorreu naquele dia.

Segundo informe prelimi-

nar, a reunião deu em nada. 
O representante do ministé-

rio foi convidado, então, a par-
ticipar da plenária da catego-
ria, dias 3 e 4, que vai avaliar 
os indicativos das assembleias 
de base sobre a greve.

Além da UFRJ, a UFF e Rio 
Grande já deliberaram pela 
deflagração da greve antes 
mesmo da data indicada pela 
Fasubra.

auta ge al uni icada
Reajuste de 22,08% (reposição da infl ação de 2010 e 2011)
Data-base 1º de maio
Regulamentação da Convenção 151 da OIT
Defi nição de política salarial

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

 euni es com o go e no e nada
 Oito anos de salários congelados.
 Governo diz que não tem recursos para reajustar nosso piso...

mas tem para reajustar salários de parlamentares (61,8%), ministros 
(148,6%) e da própria presidente da República (134%)...
e continuamos com o menor piso do serviço público federal.

Foto: Fasubra

Foto: Emanuel Marin o

 manifestação em ras lia do funcionalismo p blico federal

  : técnicos administrativos em massa na assembleia 
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Cerca de mil médicos fize-
ram manifestação em frente do 
Hospital da Lagoa, na terça-feira, 
dia 29 de maio, contra a Medida 
Provisória nº 568, que corta em 
50% os salários dos médicos e ve-
terinários e congela os adicionais 
de insalubridade e periculosidade 
de todo o funcionalismo público 
federal. Dezenas de médicos dos 
hospitais universitários da UFRJ 
estavam presentes. 

Os manifestantes pedem a re-
tirada dos quatro artigos da me-
dida provisória que prejudicam 
os profissionais da saúde da MP, 
pois regulam o salário de parte 

Professores param em mais de
A greve nacional dos do-

centes começou forte e segue 
vigorosa. A deflagração do 
movimento ocorreu dia 17 de 
maio com adesão imediata de 
33 instituições federais de en-
sino superior;  hoje são mais 
de 50 em greve . 

Na UFRJ, os professores 
entraram em greve dia 22 de 
maio e o movimento cresce. 
Na última assembleia, dia 
30 de maio, no auditório do 
Quinhentão (CCS), que deci-
diria sobre a continuidade do 

Os estudantes da UFRJ deflagraram 
greve no dia 29 de maio, numa assem-
bleia que reuniu cerca de dois mil uni-
versitários e representações dos centros 
acadêmicos, lotando o ginásio de bas-
quete da Escola de Educação Física e 
Desportos. Lideranças estudantis de ou-
tras universidades federais levaram seu 
apoio aos colegas da UFRJ.

O movimento deflagrado em apoio 
à greve dos professores foi considerado 
significativo pelas lideranças estudan-
tis, pois desde a década de 1990 não 

Estudantes da UFRJ também 

movimento, participaram 260 
docentes, e a maioria votou 
favorável à manutenção da 
greve. 

Na assembleia dos pro-
fessores, o SINTUFRJ sau-
dou o movimento docente 
afirmando que os técnicos-
administrativos definiriam 
a antecipação de sua greve, 
indicada para o dia 11 de 
junho, em assembleia dia 31 
de maio. A categoria entra 
em greve em defesa da uni-
versidade pública.

50 universidades

ocorria uma assembleia tão concorri-
da. A greve dos estudantes também é 
por mais verbas para educação e con-
tra a precarização do ensino público, 
e em defesa do ensino gratuito e de 
qualidade.  

Greve se espalha – Em todo o 
país estudantes de várias universidades 
federais decretaram greve por melhores 
condições de ensino. Os estudantes da 
Universidade Rural do Rio, da UniRio 
e da Universidade Federal Fluminense 
também já estão em greve.

Médicos dos HUs e do Ministério da 
Saúde continuam em luta

das categorias do serviço público. 
Os cortes podem representar 50% 
dos salários e o congelamento dos 
percentuais também vai repercu-
tir em forte redução dos venci-
mentos para muito servidores.

Audiência pública 
O presidente  da Comissão 

Mista da Câmara Federal, deputa-
do Claudio Puty (PT-PA), é quem 
vai analisar a admissibilidade da 
medida provisória. Na audiência 
pública realizada no mesmo dia 
da manifestação, no Colégio de 
Cirurgiões, ele afirmou que está 
convencido de que o caminho é 

o de rejeição dos artigos que di-
zem respeito aos adicionais e que 
representam perdas de direitos, e 
que, em vez da dinâmica de reali-
zação de três audiências públicas 
por segmentos (com a ministra 
do Planejamento, movimentos 
sociais e deputados), vai realizar 
uma única audiência com todos 
esses agentes, na próxima sema-
na, para discutir a admissibilida-
de dos dispositivos. 

A MP 568 atinge mais de 
50 mil médicos do serviço pú-
blico federal, entre os quais 
os profissionais dos hospitais 
universitários.    

decidem entrar em greve

Foto: Marco Fernandes Adufrj

Foto: Emanoel Marin o

Foto: Cremerj
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Embora a decisão sobre a 
contratação ou não da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) pela UFRJ para gerir 
seus hospitais tenha que passar 
pelo Conselho Universitário – e isso 
somente depois de a comunidade 
universitária manifestar sua posi-
ção –, o reitor Carlos Levi afirmou, 
na plenária de diretores e decanos, 
que o que estava em discussão era 
a autorização para a UFRJ começar 
a negociar com representantes da 
empresa um modelo de contrato 
que seja de interesse da instituição.

 Ou seja, não é adesão à EB-
SERH que vai ser debatida no Con-
selho Universitário, mas como a 
UFRJ vai contratá-la. O reitor pare-
ce convencido de que a solução que 
o governo encontrou para os pro-
blemas dos hospitais universitários 
garante agilidade à gestão dessas 
unidades e, ainda, considerará a 
autonomia universitária em rela-
ção às questões acadêmicas.

SINTUFRJ questiona reitor 
A plenária de diretores e de-

canos foi no dia 28, no auditório 
do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, na Praia Vermelha. Ao 
diretor do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
José Marcos, foi concedido tempo 
sem limite para que defendesse a 
EBSERH, que fez com que a coor-
denadora do SINTUFRJ Gerly Mice-
li reivindicasse espaço para alguém 
preparado também pudesse expor 
o contrário. “Existem posições que 
apontam para outros caminhos”, 
disse a sindicalista.  “Cada um vai 
ter o tempo considerado necessário 
para cotejar ideias”, respondeu o 
reitor. 

O diretor do HUCFF disse que 
enfrenta uma crise no hospital e 
que por isso defende a oferta do 
governo, mas com resguardo dos 
princípios da autonomia. Ele dis-
correu sobre os aspectos da lei que 
instituiu a empresa “que vem como 
um guarda-chuva”, para afirmar 
que o contrato seria o ponto fun-
damental, porque dimensionaria 
o hospital e o número de pessoas 
para os serviços. Acrescentou que 
o regime trabalhista adotado seria 
o da CLT para contratação emer-
gencial simplificada. Segundo o 
diretor, com a EBSERH “vai haver 
mais agilidade para contratar e re-
por funcionários”, inclusive com o 
aproveitamento dos extraquadro. 

Discussão acalorada
Márcio Amaral, vice-diretor do 

Quanto vale a autonomia universitária?
ale a pena ab i  mão da autonomia em t oca de din ei o pa a inancia  os s  

A uni e sidade pa ou de pensa

osição do 

Instituto de Psiquiatria (Ipub), cri-
ticou a maneira como está sendo 
discutida a EBSERH. “Quando não 
temos alternativa, a autonomia 
desaparece, e os bons funcionários 
que não aceitarem (a empresa) se-
rão guilhotinados no meio da pra-
ça. Postos para fora”, disse.

Nelson Souza e Silva, diretor do 
Instituto do Coração Edson Abdala 
Saad, apontou que a EBSERH é 
parte da política federal de reforma 
do Estado proposta em 1997: “Esta 
é a maior invasão da autonomia 
que vi em 47 anos de trabalho na 
universidade. Se aceitarmos, nunca 
mais poderemos falar em autono-
mia universitária”.

Segundo Nelson, o que está 
ocorrendo tem a ver com a orien-
tação do Banco Mundial de 1990, 
para que as empresas de direito 
privado recebessem subsídios pú-
blicos para prestar serviços e que 
houvesse cortes de investimentos 
em hospitais universitários e toda 
rede terciária.  

Todo o receituário, segundo ele, 
está sendo seguido pelo atual gover-
no, como a redução dos salários dos 
médicos; a aprovação do fundo de 
previdência privada dos servidores, 
“com o maior repasse de capital 
público para o setor privado que 
já se viu”, assim como a transfe-
rência do sistema universitário de 
saúde ao passar tratamentos de alta 
complexidade para o setor privado, 
“porque aí está o dinheiro”.

Estamos com a faca no pes-
coço, diz Nelson, explicando que 
depois do sucateamento dos HUs, 
o governo impõe o contrato com a 
EBSERH sob argumento de que os 
gestores são incompetentes. “Temos 
que lutar pelo que sempre lutamos. 
Queremos orçamento próprio para 
nossos hospitais. Não vou me ven-
der para ganhar mais dinheiro com 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares”, finalizou. 

A coordenadora sindical 
Gerly Miceli explicou que desde 
a edição da MP 520 o Sindica-
to realiza debates nos HUs sobre 
a proposta do governo, escla-
recendo os danos que causará 
à universidade.  Mas somente 
depois que a medida provisória 
se tornou lei é que professores e 
estudantes perceberam os riscos 
que a EBSERH oferece, como, 
por exemplo, que a UFRJ po-
derá alienar seu patrimônio, 
estrutura física e tecnológica 
e ainda ceder servidores. Gerly 
lembrou, ainda, que, quando 
surgiu o escândalo das licitações 
no IPPMG, o ministro da Educa-
ção usou o fato para justificar a 
criação da EBSERH, em nome de 
combater a má administração e 

a corrupção no serviço público. 
“Somos contra a adesão à 

empresa. Alunos e professores 
também estão se unindo nesta 
luta. Os gestores dos HUs preci-
sam abrir os olhos para os arti-
fícios que o governo está usando 
para ter essa empresa rapida-
mente aprovada. Como se geren-
cia sem dinheiro e sem mão de 
obra? No IPPMG, foram aber-
tos o Centro de Quimioterapia, 
Centro Cirúrgico, a emergência 
foi reformada, e a equipe conta 
com os mesmos funcionários da 
década de 1990. A contratação 
de extraquadro gerou uma folha 
de pagamento inadministrável. 
Temos que voltar à discussão. 
Esperamos que o Conselho Uni-
versitário chegue a uma posição 

dentro do espírito democrático e 
respeitoso que esta universidade 
sempre construiu”, disse Gerly.

No entendimento do reitor 
Carlos Levi, a universidade vai 
estabelecer o nível de participa-
ção que essa empresa pode ter na 
gestão dos hospitais. “Pode ser 
interessante; o cenário é promis-
sor para as necessidades atuais. 
Acho que devemos nos despir de 
preconceitos e entender que é do 
interesse da universidade parti-
cipar deste projeto”, defendeu, 
argumentando que, caso con-
trário, poderá haver dificuldade 
na gestão dos hospitais.

 Segundo Carlos Levi, a dis-
cussão sobre a EBSERH será 
levada ao Conselho Superior de 
Coordenação Executiva.

A universidade formula 
conhecimento para socie-
dade e prepara pessoas para 
contribuir para o avanço 
tecnológico para as políti-
cas públicas, no processo de 
construção social. No entan-
to, para o processo da EB-
SERH, da maneira que esta-
mos caminhando – quando 
a universidade abdica de seu 
papel de formular, de ques-
tionar e de apontar alterna-
tivas para seguir uma carti-

lha do governo –, em pouco 
tempo não seremos mais uni-
versidade, mas um escolão de 
terceiro grau.

Podemos ter um proje-
to alternativo que garanta a 
autonomia e a indissociabi-
lidade do ensino, da pesquisa 
e da extensão. Somos compe-
tentes, sim, para gerir nossos 
hospitais, desde que o governo 
pare com a política de suca-
teamento e dê os recursos ne-
cessários.

O reitor parece convenci-
do de que a EBSERH é a tá-
bua de salvação. Mas a Uni-
versidade não pode abaixar a 
cabeça. Precisa disputar seu 
projeto. 

A UFRJ, que sempre este-
ve em evidência no cenário 
nacional diante das gran-
des disputas, parece estar 
sucumbindo. Mas precisa 
voltar a ocupar seu lugar de 
vanguarda, demonstrando a 
que veio.

Nossa opinião

ar o  e e o  o a e a Ger  ce o  arc

Foto: UFRJFoto: Marco Fernandes Adufrj Foto: Emanuel Marin oFoto: Emanuel Marin o
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Uma grande campanha 
começou a ser organizada pelo 
Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação (FNDC)
para mostrar à sociedade que 
sem um novo marco regulató-
rio para as mídias não haverá 
liberdade de expressão no Brasil. 
Para lançar a proposta e garantir 
adesões, o FNDC realizou o semi-
nário “Liberdade de expressão” 
no dia 4 de maio, em São Paulo, 
que reuniu mais de 200 entidades 
civis, entre as quais o SINTUFRJ, 
e representantes do PT, PCdoB, 
PSOL e PSBO.

Um dos objetivos da iniciativa 
é resgatar da direita a bandeira da 
liberdade de expressão que sempre 
foi da esquerda. Essa apropria-
ção oportunista se deu quando o 
governo Lula lançou a discussão 
sobre a necessidade de um novo 
marco regulatório para as comu-
nicações no Brasil, e quem defende 
a ideia passou a ser apontado pela 
mídia burguesa como contrário à 
liberdade de expressão e defensor 
da censura.

Ao abrir o seminário, a coor-
denadora-geral do FNDC e secre-
tária nacional de Comunicação 
da CUT, Rosane Bertotti, criticou 
o atual governo por manter o 
tema estagnado, e conclamou 
os movimentos sociais, a as-
sumirem papel estratégico no 
encaminhamento dessa luta. 
“Liberdade de expressão é ter 
direito e ter meio de liberdade de 
expressão. Esta é uma bandeira 
dos movimentos sociais e esse 
tem que ser o princípio da nos-
sa estratégia nesta campanha”, 
propôs a dirigente. 

Somente o diálogo dos movi-

Campan a ai escla ece  sob e ma co egulat io

mentos sociais com o trabalhador 
rural, a dona de casa, o metalúr-
gico fará com que a comunicação 
passe a ser entendida como um di-
reito, como é a moradia e a comida, 
por exemplo, completa Rosane.     

Consulta pública 
A campanha se sustentará de 

ações na internet e nas redes sociais, 
vídeos, cartilhas, manifestações 
de rua e atividades de divulgação 
promovidas por entidades, como 
debates, por exemplo. O importante 
é fazer com que as pessoas enten-
dam que as novas regras de con-
cessões para a radiodifusão (rádio 
e TV) reivindicadas, ou seja, novo 
marco regulatório, ao contrário do 
apregoado pelos donos dos meios 
de comunicação, vão ampliar a li-
berdade de expressão.

Para o FNDC, este é o melhor 
momento para lançar a campa-
nha de esclarecimento e conscien-
tização da população, porque ela 
ocorrerá paralelamente à consulta 
pública sobre pontos específicos do 
marco regulatório que a Casa Civil 
anunciou que realizará a partir de 
meados deste mês. A informação foi 
confirmada pelo deputado federal e 
secretário de Comunicação do PT, 
André Vargas. “Não tenho dúvidas 
que as crises políticas criadas pela 
mídia potencializaram a crise eco-
nômica, e que a revista Veja e ou-
tros setores da mídia tinham esque-
ma de promiscuidade com o crime 
organizado”, disse o parlamentar.

Ele garantiu o comprometi-
mento do seu partido com o mo-
vimento: “O debate sobre um novo 
marco regulatório e a liberdade de 
expressão é um sonho do PT desde 
a sua fundação, por isso o PT vai se 

engajar nesta campanha e discu-
tir o conteúdo da consulta pública 
do governo, pois só assim teremos 
uma sociedade mais moderna”.   

Na opinião do secretário de 
Questões da Mídia do PCdoB, Alta-
miro Borges, o momento é muito 
favorável ao debate sobre mídia no 
Brasil por várias razões, mas uma 
delas é emblemática, porque pela 
primeira vez a credibilidade dos 
órgãos de comunicação foi questio-
nada com a revelação do envolvi-
mento da Veja e mais dois órgãos de 
imprensa com o crime organizado. 
A Operação Monte Carlo, da Polícia 
Federal, interceptou ligação do con-
traventor Carlinhos Cachoeira com 
a revista. 

A consulta pública, segundo o 
presidente do PSOL, deputado fede-
ral Ivan Valente, é um avanço, mas 
os movimentos sociais precisam 
pressionar pelo marco regulatório. 
“A mobilização e o trabalho de 

sensibilização da sociedade em re-
lação ao monopólio dos meios de 
comunicação têm que ser grande, 
pois o que existe não é democracia, 
mas manipulação da informação”, 
afirmou.

Luiza Erundina, deputada fede-
ral pelo PSB e presidente da Frente 
Parlamentar pela Liberdade de Ex-

 

pressão e Direito à Comunicação 
com Participação Popular, defen-
deu como estratégia da campa-
nha a elaboração de um projeto 
de lei de iniciativa popular de 
marco regulatório: “Isso sim é ir 
além. Coletaríamos dois milhões 
de assinaturas e aí teríamos força 
e voz forte com o governo”.

 

 re ne militantes dos movimentos sindical e social de todo o pa s.  SINTUFRJ 
foi representado no evento pela coordenadora de Comunicação, tia da Conceição 

 ertott    r a 

Governo Dilma finalmente se pronuncia sobre o tema e promete lançar consulta popular
Foto: SINTUFRJ  

Fotos:FN C
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s trabal adores técnicos administrativos em educação das universidades federais brasileiras de
clararam greve a partir de  de jun o, sendo que algumas universidades j  se encontram em greve 
desde o dia . Esta greve vem se somar  dos professores, apoiadas pelos estudantes.

Ela tem por motivo o crescente descaso do governo federal em garantir o m nimo de dignidade 
para que os servidores cumpram suas funções e tarefas. s técnicos administrativos em educação da 
Instituições Federais de Ensino t m, oje, sem qualquer e agero, os piores sal rios de todo o serviço 
p blico federal.

 governo, depois de 2 reuniões com a Fasubra Sindical, nos ltimos dois anos, não apresentou 
nen uma proposta.  isso mesmo. Nen uma proposta  No m s passado o governo transformou um 

rojeto de ei em medida provis ria, na qual d  alguns aumentos a algumas carreiras, mas nessa mes
ma medida reduz  metade os sal rios dos médicos dos ospitais universit rios e reduz fortemente os 
valores de insalubridade e periculosidade dos servidores. Isso sem nen uma discussão ou negociação.

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

ortanto, essa é muito mais do que uma greve por sal rios.  uma greve que busca barrar a refor
ma administrativa do Estado brasileiro que est  em curso, com a instituição da aposentadoria privada 
para os servidores p blicos, que j  é lei  das rganizações Sociais, que também j  virou lei  algum 
tempo, mas que est  sendo, agora, aplicada em massa para gerenciar os ospitais p blicos  a medida 
provis ria que cortou o sal rio dos médicos federais e outras vantagens sociais como a insalubridade 
e a periculosidade, assim como é projeto de lei, a criação da Empresa rasileira de Serviços ospita
lares E SER , que contratar  trabal adores pela C T, e tinguindo gradativamente o RJU na rea 
de sa de: e o perdão das d vidas das universidades privadas, são todas medidas do mesmo pacote 
de reforma do Estado, as quais devemos dar um basta. A ora 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



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999 3 Especial Mobilização – 11 a 1  de junho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

  

         

ca ria

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 

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

Foto: Emanuel Marin o

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.
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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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 C  est  instalado e o li o de 
ponto do mo imento ica no endão, 
na aça da sonomia, ue  o local 
de encont o di io dos t abal ado es

Programação
ia  n cio da g e e nas demais es  
ia  ealização de atos de mobilização de ua
ia  ealização de atos nos s
ia  nstalação do Comando acional de e e
ia  ealização de atos nas eito ias

A plen ia tamb m ap o ou o en io de ca a anas  
io , cu o  ob eti o  c ama  a atenção do pa s com 

a ealização de g ande  mobilização no io de anei o, 
contando com a pa ticipação de t abal ado es de todas 
as uni e sidades ede ais do pa s  
oi decidido, ainda, ue a asub a encamin a  
o mul io pad ão p eenc ido aos minist ios 

comunicando sob e a g e e da catego ia    

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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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

l imapágina

Pauta geral 
unificada 

Foto: Fasdubra
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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

Unidades de saúde preparam adesão ao movimento - Pág. 4

Greve nas federais é considerada histórica - Pág. 6

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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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 supe io  da , em sessão passada, decla ou apoio  g e e de 
p o esso es  uanto  g e e dos A s, com ela se solida izou

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
 C Sintufrj alerta que 

o direito de greve de todos 
os trabal adores é garanti
do. A R  j  manifestou, 
inclusive na assembleia 
estatut ria de deflliação de 
greve, apoio ao movimento, 
informando que não aver  
qualquer tipo de retaliação 
aos servidores.

or isso o C Sintufrj  
conclama os trabal adores 
a não se dei arem assediar 
por ameaças de corte de 
ponto ou uso do est gio 
probat rio como forma de 
intimidação.  fato de v rios 
trabal adores estarem nes
sa condição não os impede 
de e ercer o leg timo direito 
 greve.

 importante que se 
saiba que o Consel o Uni
versit rio j  manifestou 
solidariedade ao nosso 
movimento, recon ecendo 
a legalidade e a justeza de 
nossas reivindicações. 

amos 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.

  dos técnicos administrativos defendeu que a instituição manifestasse apoio  greve 
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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.

 simp tica do C Sintufrj uniu grevistas e os usu rios dos serviços da dontologia

 G  na facudade est  sendo constru da pelos trabal adores no dia a dia

Fotos: Emanuel Marin o
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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.

e a como est  acontecendo a g e e 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

ia  tem ato 
de se ido es 
p blicos

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. 

,
segunda ei a  
Assembleia e al, s  

o as  
a aça da sonomia

,
te ça ei a, s  

o as  Ato no es a 
Camin ada pela 
esidente a gas , não 

altem, p ecisamos de 
oc s

,
ua ta ei a asseata 

io  Concent ação 
a combina  na 
assembleia

Atividades da 
semana

,
segunda ei a  
Assembleia 

e al, s  
o as, na 
enda aça da 
sonomia

Fotos: Emanuel Marin o
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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 

ca ria

em ue a eito ia publi ue a po ta ia egulamentando a Cissp, a sa de do t abal ado  da  continua o a de oco

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.

e o o  g a te  atr o a
Todos os vigilantes patrimoniais da UFRJ estão convida

dos para a reunião que ser  realizada no dia  de jun o, 
terça feira, s , na sede da ivisão de igil ncia iseg , 
no Fundão. 

auta: Informes e escol a de delegados para o 2  Se
min rio 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. 

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

 do campus Macaé foram em passeata até a prefeitura  

Foto: Emanuel Marin o
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Por iniciativa da comuni-
dade da Escola de Serviço So-
cial (ESS), desde o dia 29 de 
junho, Carlos Nelson Coutinho 
pertence à ilustre galeria de 
professores eméritos da UFRJ. A 
cerimônia de entrega do título 
foi no Salão Pedro Calmon, na 
Praia Vermelha. A homenagem 
marca a trajetória do professor 
titular da ESS e sua importân-
cia intelectual para o país. 

Coutinho é reconhecido 
como o introdutor, no Brasil, 
da obra de dois pensadores 
que, no século XX, tornaram-
se referências mundiais nos 
debates teórico-filosóficos: o 
húngaro György Lukács e o 
italiano Antonio Gramsci. Na 
universidade, é considerado 
como um dos responsáveis 
pela refundação, desenvolvi-
mento e consolidação do Pro-
grama de Pós-graduação em 
Serviço Social.

O professor ambém é apon-
tado como um dos que mais 
contribuíram para tornar a 

Carlos Nelson, professor emérito

ESS em um centro de formação 
e irradiação de ideias voltadas 
para o debate profissional. In-
fluenciou, também, na forma-
ção de novos autores a área de 
Serviço Social, que atuam nas 
principais universidades brasi-
leiras (entre elas a UFRJ), e de 
mestres e doutores estrangei-
ros que se pós-graduaram na 
UFRJ. Outra tarefa importante 
de Carlos Nelson, desde que 
ingressou na universidade, em 
1986, foi estimular a formação 
de grupos de pesquisa, sendo 
um dos criadores do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Marxistas 
(Nepem).

Encontro de 
mulheres da UFRJ

Pela primeira vez as mulheres 
da universidade vão ser o centro do 
debate. Pelo menos é o que espe-
ram as estudantes que organizam 
o I Encontro de Mulheres da UFRJ, 
que ocorrerá entre 6 e 8 de julho. 
O CLG-Sintufrj foi convidado para 
participar da organização do evento.

O encontro vai tratar de temas 
que têm tudo a ver com o cotidiano 
feminino, tais como: opressão às 
mulheres e seus desdobramentos 
no sistema capitalista; a realidade 
das brasileiras e as políticas pú-
blicas do governo; mulheres mili-
tantes; e como estudar, trabalhar e 
criar fi lhos?

Baile reúne expectativas sobre a greve
No movimentado processo de 

greve é preciso também uma pausa 
para recarregar as energias e inte-
grar a categoria, para isso o Sintu-
frj organizou o Baile da Greve, dia 
15 de junho, no Espaço Cultural. 
Este é o segundo baile temático, o 
primeiro foi no início da campa-
nha salarial, em 18 de maio.

Grupos de várias unidades 
compareceram ao baile, que trans-

Confira as expectativas e o que vai pela cabeça dos trabalhadores:

correu num clima leve e tranquilo, 
embalado pelo som do DJ Nelsinho 
e pela Banda Novos Tempos. Nesta 
greve, em que a categoria está de-
monstrando mais disposição de luta, 
a expectativa em torno dos resultados 
é enorme. 

Não faltou também a participa-
ção solidária de outros trabalhado-
res, como os do Cenpes, e também 
dos estudantes.

“Esperamos que 
o governo atenda a 
nossas reivindicações 
e reconheça que so-
mos trabalhadores 
em Educação. Não 
apenas os professores” 
(TAEs do IPPMG e Mi-
crobiologia).

“Esperamos re-
sultados positivos. 
A categoria não 
pode mais ter esta 
derrota, que será 
muito ruim” (TAEs 
da Odontologia).

“A proposta dos técnicos-administrativos da 
universidade é válida. Nós, do Cenpes, apoiamos 
a causa que é justa. Ninguém faz greve por fazer” 
(Trabalhadores do Cenpes).

“Esperamos aumento, pois nossas reivin-
dicações são válidas. Mas vejo ainda pouca 
participação e somente se fala na greve dos 
professores. Precisamos dar mais visibilidade 
ao nosso movimento. Pensar em radicalizar, 
pois sem isso não vamos conseguir nada” 
(TAEs da Farmácia e da Reitoria).

Espetáculo, de 5 a 8 de julho, 
na Escola de Música, será apre-
sentado no dia 10 na Cidade Uni-
versitária.

O projeto Ópera na UFRJ 
apresenta, a partir do dia 5 de 
julho, Così fan tutte (Assim fa-
zem todas), criação do austríaco 
Wolfgang Amadeus Mozart. A ini-
ciativa, com patrocínio da Fun-
dação de amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) 
e apoio da Reitoria, reúne as Esco-
las de Música, Belas Artes e Comu-
nicação e envolve a participação 
de mais de 130 integrantes, entre 
estudantes, técnicos-administrati-
vos e docentes da UFRJ.

Com libreto em italiano e le-
gendas em português, a monta-
gem fi ca até 8 de julho no Salão 
Leopoldo Miguez da Escola de 
Música. Dia 10, o espetáculo será 
apresentado no auditório Horta 
Barbosa do Centro de Tecnologia, 
na Cidade Universitária. Depois 
segue em temporada itinerante, 
com apresentações nos teatros 

Música, EBA e ECO unidas em ópera de Mozart

municipais de Niterói, de Petrópolis 
e de Campos dos Goytacazes.

A atividade conta com o apoio 

do CLG-Sintufrj por se tratar de 
uma oportunidade cultural de 
grande importância.

Encontro dos 
aposentados 
homenageia as avós

O Sintufrj espera os compa-
nheiros aposentados no tradi-
cional encontro de aposentados, 
no dia 31 de julho, terça-feira, a 
partir das 10h, no Espaço Cultural 
do Sintufrj. Além de homenagear 
o dia das avós (comemorado no 
dia 26 de julho), esta reunião pre-
tende reeditar o sucesso do último 
encontro, como espaço de cultura, 
debate e serviços.

Mais uma vez se apresentarão 
as ofi cinas do Sintufrj e os profi s-
sionais do Espaço Saúde do Traba-
lhador também estarão presentes. 
O médico Décio Alves, do HUCFF, 
ministrará palestra sobre os bene-
fícios da Terapia Ortomolecular 
para uma vida saudável. 
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Greve dos técnicos-administrativos 

A greve nas federais obrigou o 
Ministério da Educação a mudar 
o calendário do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) do meio do ano. A 
data de encerramento das matrícu-
las foi alterada do dia 2 para o dia 9 
de julho e o início do processo per-
maneceria o mesmo: 29 de junho. 
Embora o documento divulgado 

adia inscrição do Sisu
pelo ministério anunciando a pror-
rogação do prazo por uma semana 
não assuma que o motivo é a greve 
dos técnicos-administrativos em 
Educação, Amaro Lins, secretário 
de Ensino Superior (SESu), afir-
mou que a medida é preventiva:  
“Esta é mais uma precaução do 
ministério para permitir que todos 

os estudantes aprovados no SiSU 
possam fazer sua matrícula sem 
nenhum problema”. 

Mais de 642 mil estudantes 
se inscreveram para participar do 
SiSU, ferramenta do Ministério da 
Educação para unificar a oferta de 
vagas em universidades federais por 
meio do Exame Nacional do En-

Ministério da Educação convida CNG para reunião

Suspensão da confirmação de opção

sino Médio (Enem).  A instituição 
que recebeu o maior número de 
inscrições foi a UFRJ, com 152.196 
candidatos às suas 3.659 vagas. São 
642.878 candidatos na disputa por 
30.548 vagas em instituições de en-
sino superior de todo o país.

Com os técnicos-administra-
tivos em greve nas unidades, os 

aprovados no SiSU não teriam 
como realizar a matrícula. O re-
sultado da segunda chamada do 
sistema deveria ser divulgado no 
dia 13 de julho. Mas em várias 
instituições federais de ensino su-
perior (Ifes) em greve, como na 
UFRJ, a categoria deliberou que 
não fará as inscrições do SiSU.

Desde o início da greve, o 
Comando Nacional de Greve dos 
técnicos administrativos em edu-
cação das universidades brasilei-
ras vem empreendendo diversas 
ações como o intuito de estabe-
lecer negociações com o governo 
federal, para a construção de uma 
proposta que contemple a pauta 
de reivindicações. Entretanto, o 

governo Dilma insiste em tratar 
com descaso o movimento. Essa 
postura do governo para com a 
categoria destoa do tratamento 
dado aos demais trabalhadores 
em greve, na medida em que si-
naliza com uma proposta para 
os professores e recebe estudantes 
em audiências, além do recente 
atendimento à pauta dos médicos 

por meio da alteração do texto da 
MP 568/12. 

Assim sendo, após uma am-
pla avaliação da conjuntura e 
da mobilização dos técnicos-
administrativos em educação, 
o Comando Nacional de Greve 
(CNG-Fasubra) entendeu que é 
chegado o momento crítico e que 
é crucial a radicalização da ação, 

como única forma de romper 
com o silêncio do governo. Des-
sa forma, o CNG-Fasubra decidiu 
pela paralisação do processo de 
matrícula do SiSU previsto para 
iniciar nesta sexta-feira, 29, em 
todo o país. Cumprindo delibe-
ração do Comando Nacional, foi 
entregue ao Ministério da Edu-
cação, na manhã do dia 27, em 

ato público, ofício comunicando 
ao governo federal a decisão de 
interrupção do processo de con-
firmação de opção, além de rei-
vindicação imediata de abertura 
de negociação. 

Assim, o CNG-Fasubra orien-
tou as bases para tomarem as 
devidas atitudes para garantir a 
unidade desta ação.

Segundo Neuza Luzia, dirigente do Sintufrj e representante do CLG-Sintufrj no CNG-Fasu-
bra, na tarde do dia 28 de junho, o Ministério da Educação, por intermédio do secretário exe-
cutibo, Paim Fernandes, convidou o CNG-Fasubra para conversar. Para ela, “isso foi resultado 

da nossa decisão acerca do SiSU”, mesmo não tendo admitido, Neuza informa, ainda, que, na 
reunião, Paim Fernandes destacou que o secretárioMinistério se colocou à disposição para abrir 
um canal de negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Agenda da UFRJ
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Calend io acional 
do C asub a

Comando Nacional de Greve define ca-
lendário nacional aprovada em sua reunião 
realizada em 29/06. 

1  semana - 2 a 6 de ul o
04 e 05 de julho - Vigília no MPOG, com 

instalação simbólica do CNG. Desta atividade, 
serão designadas equipes para visitar parla-
mentares no Congresso Nacional, informan-
do-os sobre a greve e solicitando a assinatura 
daqueles que apoiam as greves dos técnicos 
administrativos;

05 de julho - Atividades nas bases, concen-
trando força nas mobilizações nos HUs com 
discussão com a comunidade sobre a Ebserh.

 
2  semana -  a 13 de ul o

09 de julho - Atos simultâneos nas bases a 
serem discutidos nos CLGs e assembleias;

10 de julho - Ato dos Comandos de Greve 
instalados em Brasília (Condsef, Sinasefe, Fa-
subra e Andes) em frente ao MPOG com ativi-
dades a serem definidas;

11 de julho - Ato no Congresso Nacional. 
O teor do ato será operacionalizado durante a 
semana anterior.

3  semana - 16 a 2  de ul o
Acampamento conjunto dos Servidores 

Públicos Federais;
18 de julho - Grande Marcha em Brasília;
19 de julho - Atos na Esplanada dos Minis-

térios, em Brasília;
20 de julho - Grande Plenária com o con-

junto dos SPF’s.



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999  Especial Mobilização – 2 a 8 de julho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Pauta da Greve
I - Eixo Específico:
- Reajuste Salarial: Recurso para o piso - Piso de 3 salário 
mínimos (SM) e step de 5%;
- Racionalização dos cargos;
- Reposicionamento dos aposentados;
- Mudança do Anexo IV (Incentivo à Qualificação);
- Devolução do vencimento básico complementar absorvido 
(mudança na Lei da Carreira - 11.091/05).
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Fasubra marcha com estudantes por uma universidade melhor

Categorias unidas na greve da Educação

A União Nacional dos Estu-
dantes (UNE) reuniu em Bra-
sília, no dia 26, representantes 
de 44 diretórios centrais de es-
tudantes de universidades de 
todo o Brasil, em uma marcha 
que saiu pela manhã da Biblio-

teca Nacional até o Ministério da 
Educação. Os estudantes foram 
recebidos pelo ministro Aloizio 
Mercadante. A Fasubra-Sindical 
esteve presente em apoio ao pleito 
comum pela valorização da edu-
cação no país. “O que os estudan-

tes querem é um novo ciclo de in-
vestimentos para a universidade 
brasileira, de forma a promover 
uma verdadeira reforma univer-
sitária, para que essas instituições 
estejam mais qualificadas, demo-
cráticas e prontas para receber o 

povo brasileiro”, explicou o presi-
dente da UNE, Daniel Iliescu.

Além da Fasubra, também par-
ticipam o Andes-SN, o Fórum de 
Professores das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Proifes), a 
Confederação Nacional dos Traba-

lhadores em Estabelecimentos de 
Ensino (Contee), a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação 
e o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST).

A Fasubra-Sindical, 
o Andes-Sindicato Nacional e o 
Sinasefe promoveram no dia 20, 
na Câmara dos Deputados, ato 
unificado dos comandos nacio-
nais de greve da área da Educa-
ção, no qual foi lançado o Mani-
festo à População. O documento 
explica os motivos pelos quais as 
categorias foram levadas à greve: 
“Faltam salas de aula, laborató-
rios, restaurantes estudantis, bi-
bliotecas, banheiros, saneamento 
básico, e em alguns lugares até 
papel higiênico. Ninguém deve-
ria ser submetido a trabalhar, en-
sinar e aprender num ambiente 
assim”.

Durante o ato, o entendimen-
to foi de que o governo preferiu 
não negociar não dando, assim, 
outra opção ao movimento senão 
a greve. Portanto, mais do que 
nunca – sustentam as entidades 
– é momento de união.

Os representantes das entida-
des reafirmaram o compromisso 
com a valorização da Educação 
e para os profissionais da área, e 
apontaram que é pela Educação 
que se poderá construir um país 
mais justo.

Mobilização intensa
A Fasubra-Sindical partici-

pou, dia 26, da reunião do Fó-
rum Nacional das Entidades dos 
Servidores Federais, realizada  na 
sede do Andes-SN, em Brasília, e 
informou que a greve, que já está 
em seu 16º dia, conta com 57 ins-
tituições, com mobilização inten-
sa e crescente e com realização 
de vários atos públicos, incorpo-
rando outros setores também em 
greve e da sociedade civil.

Carta-Manifesto à PopulaçãoFasubra-Sindical – Sinasefe – Andes-SN
A defesa do ensino público, gratuito e de qualidade expressa uma exigência da população brasileira, que há tempos clama por 

serviços públicos de qualidade e é também parte essencial da história dos movimentos sociais ligados à educação. Vale lembrar 

que educação, saúde, segurança, transporte, entre outros, são direitos de todos e dever do Estado.
Nas últimas semanas, professores, técnicos-administrativos e estudantes das Instituições Federais de Ensino (IFE) voltaram às 

ruas para cobrar dos governantes que cumpram seu papel e dediquem atenção, de fato, às reais demandas sociais.

Os trabalhadores da educação federal e estudantes estão em greve porque estão conscientes de que é imprescindível lutar em 

defesa das instituições federais de ensino. As negociações com o governo não avançam. No entanto, crescem a degradação das 

condições de trabalho, do ensino e a deterioração da infraestrutura oferecida nas universidades, institutos e centros tecnológicos 

federais.
Os professores, técnicos-administrativos e estudantes defendem, sim, uma expansão, desde que exista qualidade. Não adianta 

criar novas instituições sem oferecer as condições satisfatórias para que elas funcionem.
A realidade vivenciada pelos professores, técnicos-administrativos e estudantes é muito diferente do que a divulgada na pro-

paganda oficial do governo federal. A cada começo de ano fica mais evidente a precariedade de várias instituições federais de 

ensino, principalmente naquelas em que ocorreu a expansão via Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni).Faltam salas de aula, laboratórios, restaurantes estudantis, bibliotecas, banheiros, saneamento básico, e em alguns lugares 

até papel higiênico. Ninguém deveria ser submetido a trabalhar, a ensinar e a aprender num ambiente assim.

Além disso, é necessário também oferecer um plano de carreira, que valorize os professores e técnicos e os incentivem a 

dedicar suas vidas a essas instituições, à construção do conhecimento, aos projetos de pesquisa e de extensão. Só assim é possível 

oferecer educação com a qualidade que a população brasileira merece.
No entanto, o governo federal vira as costas para os argumentos e propostas dos servidores públicos e usa seguidamente o 

discurso da crise financeira internacional como justificativa para não atender às reivindicações que são apresentadas pelos mo-

vimentos sociais em defesa da educação.Não faltam recursos, o que falta é vontade dos governantes. A verdadeira crise brasileira não é a crise financeira, mas sim a 

ausência de políticas públicas que atendam à  s necessidades da população.
Priorizar a destinação dos recursos públicos na lógica do setor empresarial financeirizado, como o governo tem feito, causa 

impactos cada vez mais negativos nos serviços públicos.Os professores, os técnicos-administrativos e os estudantes estão nas ruas para dar um novo rumo ao ensino federal e, para 

isso, conclamam toda a população a fazer de 2012 um marco na história da educação brasileira.

II - Eixo Geral:
- Luta contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh);
- Luta contra a terceirização, por concurso público já;
- Luta por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a 
Educação;
- Implantação da jornada ininterrupta de trabalho de 30 horas 
semanais sem redução de salário;

- Contra a MP 568/12 nos artigos que atingem a redução sa-
larial dos médicos e médicos veterinários e dos percentuais de 
insalubridade e periculosidade;
- Em defesa da negociação coletiva, da definição de data-base 
e da política salarial;
- Ascensão funcional, em defesa da PEC 257/95;
- Isonomia salarial e de benefícios entre os Três 
Poderes.

Foto: Ilustração
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UFRJ EM GREVE

Escola de Música
A Escola de Música funciona por meio de plantões. Os funcionários 

explicaram que havia eventos agendados previamente e compromissos 
com a rotina da defesa de teses, também assumidos anteriormente.

Alto lá! A UFRJ não fechou con-
trato com a Ebserh. Mas, ao que 
parece, há quem queira ser mais 
realista que o rei.

O CLG-Sintufrj esclarece que a 
UFRJ não abriu negociações com a 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh). Portanto, não 
tem nenhum valor o ofício assina-
do pela diretora de Gestão de Pes-
soas da Ebserh orientando aos di-
retores dos HUs em relação à fre-
quência dos profi ssionais para pa-
gamento do Adicional de Plantão 
Hospitalar (APH). E mais, quem 
decide sobre o ponto dos trabalha-
dores da UFRJ é a PR-4.

O CLG-Sintufrj informa aos 
diretores dos hospitais universitá-
rios da UFRJ que não aceitará ne-
nhum tipo de repressão à greve dos 
técnicos-administrativos em educa-
ção da UFRJ, muito menos corte de 
ponto, que somente a Pró-Reitoria 
de Pessoal tem poder para tal. O 
movimento grevista da categoria é 
legítimo, conta com a solidariedade 
do Conselho Universitário (Consu-
ni) e está sendo encaminhado nas 
unidades hospitalares com muita 
responsabilidade, para não pôr em 

Termômetro: a greve nas unidades
Nesta segunda-
feira, 2 de julho, 
os técnicos-
administrativos 
em educação da 
UFRJ completam 
28 dias em greve. 
Em unidades 
com tradição 
de mobilização 
a adesão ao 
movimento chega 
a ser total: em 
outras veri  camos 
funcionamento de 
plantões de acordo 
com a organização 
de  nida pelos 
trabalhadores 
no seu local de 
trabalho.      

Direito 
A Faculdade de Direito somente tem movimento de limpeza. Não en-

contramos funcionários, professores e estudantes nos corredores ou nas 
salas. Janelas e portas da Secretaria Acadêmica, dos departamentos e da 
Coordenação de Graduação encontram-se fechadas. Respondendo pela 
unidade está o diretor e o administrador. IFCS e Instituto de História

O Instituto de Filosofi a e Ciências Sociais assim como o Instituto de 
História seguem o mesmo ritmo da Faculdade de Direito. Nas salas e cor-
redores do prédio histórico, localizado no Largo de São Francisco, causa 
estranheza o silêncio e a ausência do tradicional burburinho comum 
aos cursos da área de Humanas. Biblioteca fechada, salas vazias. No 2º 
andar, cartaz informa: “Servidores da UFRJ em Greve. Em luta contra o 
menor piso do serviço público federal e pela valorização da Educação”.

Todos contra a Ebserh
No dia 3, terça-feira, local e hora a confirmar, vamos fazer um grande ato em defesa dos HUs e dizer não à Ebserh

risco vidas humanas.

Placas nas portas
Têm chegado ao CLG-Sintufrj 

notícias de que já existem placas 
em portas da Reitoria indicando 
que haja espaços para Ebserh. 
Não é verdade que a UFRJ tenha 
fechado contrato com a empresa. 
A questão nem sequer chegou ao 
Consuni. Porém, embora a deci-
são sobre a contratação ou não 
desta empresa para gerir hospi-
tais da UFRJ tenha que passar 
pelo Consuni, o reitor Carlos Levi 
afi rmou, na Plenária de Direto-
res e Decanos de 28 de maio, que 
o que estava em discussão era a 
autorização para a UFRJ começar 
a negociar com representantes da 
empresa um modelo de contrato 
que seja de interesse da instituição.

Ou seja, pelo que ele pensa, não 
é adesão à Ebserh que vai ser deba-
tida no Consuni, mas como a UFRJ 
vai contratá-la. O reitor parece con-
vencido de que esta é a solução para 
os problemas dos hospitais e acredi-
ta que será respeitada a autonomia 
universitária. De pronto, o Sintufrj 
reagiu: “Somos contra a adesão 

à empresa. Estudantes e professo-
res também estão se unindo nesta 
luta. Os gestores dos HUs precisam 
abrir os olhos para os artifícios que 
o governo está usando para ter essa 
empresa rapidamente aprovada. 
Temos que voltar à discussão. Es-
peramos que o Consuni chegue 
a uma posição dentro do espírito 
democrático e respeitoso que esta 
universidade sempre construiu”, 
disse a coordenadora do Sintufrj 
Gerly Miceli.

“Passamos de CGHU para 
Ebeserh”

No entanto, pelo relato de dire-
tores de hospitais federais, como o 
da diretora do Instituto de Psiquia-
tria da UFRJ publicado no site da 
unidade, “desde que a empresa foi 
criada, nosso principal interlocutor 
na esfera do governo deixou de ser 
a Coordenação Geral dos Hospitais 
Universitários (CGHU) e passou a 
ser a Ebserh, tendo o MEC e o go-
verno federal deixado bem claro 
qual é a direção que eles desejam 
tomar para a gestão dos hospitais 
universitários federais. Portanto, 
uma primeira mudança já ocor-

reu”, registrou em nota Maria Ta-
vares Cavalcanti, a qual pode ser 
encontrada em http://www.ipub.
ufrj.br/portal/institucional/noti-
cias/item/283-o-ipub-e-a-ebserh.

Ela explica que o “dinheiro que 
nos cabia dentro do Programa de 
Reestruturação dos Hospitais Uni-
versitários Federais (Rehuf) que 
era discutido com a CGHU, é hoje 
discutido com a Ebserh. Ou seja, 
passamos da CGHU para a Ebserh”.

A notícia é tratada com natura-
lidade pela diretora, que argumenta 
que o fundamental será o contrato 
que se estabelecerá com a empre-
sa. Mas amealha reações adversas 
contundentes por parte da comuni-
dade hospitalar e acadêmica como 
um todo. Há críticas até de que a 
Ebserh já chega atropelando e jo-
gará pesado, pois, para liberar re-
cursos para os hospitais, a empresa 
teria como um dos critérios de pon-
tuação, além de metas assistenciais, 
de implantação de protocolos e ou-
tras, a adesão a ela mesma.

O governo federal, em vez de in-
vestir dinheiro nos HUs, melhoran-
do as condições físicas e de infraes-
trutura, segue fi rme em seu plano 

de retirar essas unidades hospita-
lares do controle das universidades 
públicas e submetê-las à adminis-
tração de uma empresa privada.

Portanto, mais do que nunca 
são necessárias a mobilização e a 
luta em defesa dos hospitais univer-
sitários públicos e com atendimen-
to de excelência à população. 

Reunião do dia 28 organiza 
mobilização

A greve deve chegar a todas 
as unidades, inclusive nas hos-
pitalares com a manutenção dos 
serviços realmente essenciais à 
vida.  Com foco na mobilização 
dos companheiros, a reunião do 
dia 28 discutiu a organização 
da greve no HUCFF e a inten-
sifi cação das informações para 
convocação das atividades de 
mobilização.

A próxima reunião está prevista 
para o dia 5, às 11h30, no auditório 
3E-44 para discussão da organi-
zação da greve no HUCFF com a 
participação no CLG-Sintufrj, que 
também reforça que todos os traba-
lhadores devem participar de todas 
as atividades.
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Universidade na Praça 
agita Macaé

Técnicos-administrativos em educação, professo-
res e estudantes em greve da UFRJ e UFF, dos campi 
Macaé, levaram para o centro do município a Univer-
sidade na Praça, evento que expõe para a população 
um pouco da produção acadêmica e científica das 
instituições e também presta serviços. 

Sob uma tenda, alunos e professores dos cursos de 
Enfermagem e Nutrição, da UFRJ, mediram pressão e 
orientaram sobre controle de peso e alimentação sau-
dável, enquanto a comunidade universitária da UFF 
oferecia assistência jurídica. 

Os técnicos-administrativos das duas universida-
des distribuíram panfletos explicando os motivos da 
greve e surpreenderam os transeuntes distribuindo li-
vros e revistas recolhidos de doadores com esta finali-
dade. A ideia de presentear as pessoas com literatura e 
publicações da atualidade foi de um grupo de biblio-
tecários do campus UFRJ-Macaé, e fez muito sucesso.

r  m

Assembleia delibera por 
A assembleia de segunda-feira, 

dia 25 de junho, na Praça da Isono-
mia, reafirmou a continuidade da 
greve dos técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, aprovando 
um calendário de atividades que foi 
encaminhado pelo Comando Local 
de Greve (CLG). Além disso, tam-
bém deliberou sobre a realização do 
congresso e da eleição do Sintufrj, 
apoiada em parecer da assessoria 
jurídica do Sindicato.

Avaliações 
Como quebrar o silêncio do go-

verno em relação às reivindicações 
da categoria? Até o momento, o 
governo somente acena com a pos-
sibilidade de atender os professores, 

com o objetivo de dividir o movi-
mento. Tática covarde que visa en-
fraquecer a disposição de luta dos 
trabalhadores.

Mas a resposta da categoria, 
reunida em assembleia, foi uma 
só: está na hora de radicalizar o 
movimento parando toda a UFRJ. 
A exceção das atividades nos setores 
que respondem por vidas, esforços 
serão feitos para que todos os traba-
lhadores cruzem os braços. Assim, é 
importante deixar claro que as de-
cisões sobre as ações da greve, à luz 
das deliberações das assembleias, 
são tomadas nas reuniões do CLG-
Sintufrj, e, neste momento, é fun-
damental fortalecê-lo para o êxito 
da luta.

Panfletagem na Praia 
Vermelha

Com o objetivo de reforçar a greve na Praia Ver-
melha, o CLG-Sintufrj instalou naquele campus a Co-
missão de Mobilização, que funcionará numa tenda 
a ser montada num ponto central de passagem dos 
trabalhadores das nove unidades. 

Na quarta-feira, dia 27, o CLG-Sintufrj promoveu 
panfletagem no campus, priorizando a população que 
busca os serviços da UFRJ, principalmente nos hospi-
tais, e colou cartazes sobre a greve. 

Foto: Emersom arros
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Parecer sobre prazos (máximo e mínimo) para convocatória de eleições do 
Sintufrj e Congresso. Término de mandato 16/9/2012 – bloqueio de transações 
bancárias – agenda política – greve da categoria – convocação de eleições ao 
término da greve – legalidade.

A Coordenação-Geral do Sintufrj solicita parecer sobre a proposta de debate 
com transparência e dentro da realidade (agenda política e greve) para convo-
cação das eleições imediatamente ao término da greve, considerando as dispo-
sições estatutárias que elencam prazos máximo e mínimo para convocatória.

O Estatuto do SINTUFRJ apresenta a seguinte disposição sobre as eleições, 
senão vejamos:

TÍTULO III
Das Eleições no Sintufrj

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Artigo 51. As eleições serão convocadas pela Diretoria Executiva do Sindi-
cato através de edital publicado no Jornal do Sintufrj, que mencionará obriga-
toriamente:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................

§ 1º. As eleições serão convocadas com antecedência máxima de 90 (no-
venta) dias e mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação à data do pleito.

O dispositivo acima transcrito contém as determinações estatutárias acerca 
do calendário eleitoral, estabelecendo apenas que a convocação das eleições 
deve respeitar um prazo máximo de 90 dias antes do pleito e um prazo mínimo 
de 45 dias, sendo omisso no tocante à fi xação de qualquer data para a realiza-
ção das eleições. 

Deve então ser destacado inicialmente que o Estatuto do Sintufrj não defi ne 
data específi ca para realização das eleições, não sendo possível a fi xação de dia 
e mês correspondente ao dia inicial referente ao máximo de antecedência e 
para e dia fi nal referente ao prazo mínimo de antecedência para convocatória 
eleitoral.

Todavia, mesmo havendo omissão no Estatuto, o Sintufrj em face de suas 
necessidades operacionais, as gestões passadas têm adotado como balizamento 
para convocação as datas de encerramento de mandato da diretoria em gestão.

E assim, terminando o mandato da atual diretoria em 16 de setembro (do-
mingo), poderemos realizar um ensaio para o estabelecimento do calendário 
eleitoral para eleições 2012, observadas as disposições estatutárias, inclusive a 
ocorrência em tese de eleição em dois turnos.

Considerando o término do mandato no domingo dia 16/9/2012, a posse 
da diretoria eleita nas eleições 2012 deverá ocorrer até o dia útil imediatamente 
anterior, ou seja, 14/9/2012(sexta feira).

Para que tal se concretize, necessário ser defi nido um calendário mínimo 
para que os prazos estatutários que medeiam a realização das eleições e a posse 
possam ser realizados dentro deste prazo, senão vejamos:

Inicialmente temos o último ato do calendário eleitoral que antecede a 
posse, prevê o prazo de 2 (dois) dias úteis contados do primeiro dia útil após a 
proclamação do resultado:

Art. 55. O prazo para apresentação de recurso dos resultados da eleição será 
de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a proclamação 
do resultado pela comissão eleitoral.

Na semana de 14/9/2012(sexta-feira) em que não teremos feriados, seria 
razoável estabelecer a data de 11 a 12/9/12 como primeiro e segundo dia de 
prazo para apresentação de recursos do resultado proclamado da comissão elei-
toral, o que corresponde ao último dia útil anterior (6/9/2012), após a realiza-
ção de eventual 2º. Turno das eleições entre os dias 03/09/2012 e 5/9/2012(três 
dias pela praxe), conforme previsto no art. 53, § 2º e 4º. do Estatuto:

A Diretoria do Sintufrj, com a fi nalidade de cumprir o mandato e não 
inviabilizar legal e politicamente o Sindicato, encaminhou para a assessoria 
jurídica, em 18 de junho, solicitação de parecer acerca dos prazos máximos e 
mínimos para convocação da eleição da próxima direção do Sintufrj. O as-
sessor jurídico do Sindicato prontamente atendeu à demanda, exarando seu 
parecer.

Diante do retorno da solicitação de parecer, a Direção do Sintufrj apresen-
tou, na assembleia geral do dia 25 junho, realizada às 10 horas, na Tenda da 
Praça da Isonomia – que contou com a participação de mais de 300 compa-
nheiros e companheiras da categoria –, a proposta de convocar, em no máxi-
mo 15 dias após o fi nal da greve, uma assembleia para apresentar a prestação 
de contas (nos moldes do Estatuto do sindicato) e, nos 15 dias subsequentes, 
convocar outra assembleia para discussão e aprovação do Regimento Eleito-

§ 2º . Havendo necessidade de realização de dois turnos nas eleições, con-
correrão ao segundo turno as duas chapas mais votadas no primeiro turno; 

.....................................................................................................................
§ 4º . Entre um turno e o subsequente existirá um prazo mínimo de quinze 

dias e máximo de trinta dias.

Portanto, se o segundo turno, em tese, tiver sua data inicial em 3/9/2012(se-
gunda feira), retrocedendo um mínimo de 15 dias, a contar do dia útil ante-
rior, 31/8/2012, o término do primeiro turno deve coincidir com uma antece-
dência mínimo de 15 dias, o que o remeterá o término das eleições até o dia 
16/8/2012(quinta-feira), não devendo ser desprezados a praxe que vem sendo 
utilizada de três dias para eleições e um dia para apuração, e poderíamos esta-
belecer, em tese, as datas das eleições entre 13 e 15 de agosto de 2012.

Assim, fi nalmente teríamos, em tese, a fi xação do dia 13/8/2012 como a 
data do pleito para fi ns do disposto no art. 51, § 1º, do Estatuto do Sintufrj.

O calendário eleitoral no que diz respeito à convocação das eleições 2012 
para o Sintufrj, diante do roteiro eleitoral estabelecido no Estatuto, que em tese 
prevê a possibilidade de realização de eleição em dois turnos, e à falta de fi xação 
no Estatuto de data para realização das eleições, adotando o costume de pleitos 
passados que consideram o término da data do mandato sindical da gestão 
como data limite para fi nalização do processo eleitoral, manifestamos nosso 
entendimento a cerca dos prazos conforme abaixo:

Prazo de antecedência máximo(90 dias): 14 de maio de 2012
Prazo de antecedência mínimo (45 dias): 27 de junho de 2012

No tocante aà legalidade da proposta de convocação das eleições imediata-
mente após o término da greve, tal ponto deve considerar os seguintes aspectos:

1 - Inicialmente não há qualquer óbice à projeção do prazo acima estabe-
lecido, pois, como dito, o estatuto não fi xa prazo para a realização das eleições; 

2 - Os prazos acima consideram a realização, em tese, de eleição em dois 
turnos;

3 - A proposição contempla a defi nição do calendário eleitoral, com indi-
cativo de data para convocação das eleições, data esta que seria defi nida pela 
própria categoria interessada no momento em que aprovar o encerramento do 
movimento paredista;

4 - A eventual difi culdade que poderá enfrentar a entidade sindical nas suas 
rotinas operacionais, caso não ocorra a fi nalização do processo eleitoral até o 
término do atual mandato da diretoria, o que poderá ser suprido com autoriza-
ção de assembleia específi ca da categoria para sua prorrogação até a posse da 
nova diretoria, o que também faz parte do uso e costume do Sintufrj.

CONCLUSÃO
A Assessoria Jurídica do Sintufrj, diante do que aqui foi exposto, manifesta 

seu entendimento, que diante da omissão do Estatuto na fi xação de data para 
realização de eleições, mas com base no uso e costume de observância da vi-
gência do mandato sindical, o prazo de antecedência máxima de convocação 
para eleições 2012 do Sintufrj seria a data de 14 de maio de 2012 e o prazo de 
antecedência mínima para convocação das eleições 2012 ocorreria no próxi-
mo dia 27 de junho de 2012, considerando em tese sua realização em dois 
turnos, não vislumbrando qualquer ilegalidade na proposição de prorrogação 
da convocação das eleições 2012 para imediatamente após o término da greve 
em curso, o que será objeto de deliberação da categoria, que poderá aprovar ou 
não tal proposição, dentro de sua soberania, ressalvando desde logo a eventual 
necessidade de realização de assembleia específi ca para prorrogar os poderes de 
gestão da atual diretoria até a posse da nova diretoria, em razão da necessária 
observância dos prazos determinados no estatuto para realização do processo 
eleitoral.

É o que opino.
André Andrade Viz
Assessor Jurídico do Sintufrj

garantir e reforçar a luta
 r

Assembleia aprova eleição após o término da greve
ral. Esse ponto de discussão foi antecipado de divulgação na página eletrônica 
do Sintufrj (www.sintufrj.org.br) desde o dia 19 de junho.

Tal formulação compartilha a preocupação da Direção do Sintufrj em 
garantir a transparência que o momento político exige, assim como com a 
responsabilidade necessária com o andamento da greve. Assim, o debate trans-
correu e diversas questões foram apresentadas, respondidas e debatidas. Junto 
a essa proposta também foi apresentada que a realização do próximo Con-
gresso do Sintufrj seja realizado em fevereiro ou março de 2013. O conjunto da 
proposta foi aprovado por ampla maioria e uma declaração de voto.

Convém lembrar que tais deliberações possuem relação direta com a lega-
lidade no Sintufrj. Assim, divulga-se, nos veículos de comunicação da entida-
de, o parecer do assessor e o resumo das decisões aprovadas no fórum legítimo 
que é a assembleia para o conhecimento de todos.
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Hesfa vai às ruas buscar o apoio da população
r  m r

Educação federal em greve vai às ruas

Os trabalhadores do Hospital-
Escola São Francisco de Assis (Hes-
fa), na Praça Onze, foram às ruas 
no dia 19 de junho expor para a 
população os motivos que levaram 
os técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ a entrar em gre-
ve. Panfletos foram entregues aos 
motoristas nos sinais de trânsito e 
aos populares durante a passeata 
até o Sambódromo. A manifestação 
contou com o apoio de profissio-
nais de outras unidades da UFRJ 
que integram o Comando Local de 
Greve (CLG-Sintufrj) e de usuários 
da unidade hospitalar.

O Hesfa é a unidade referência 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Estado do Rio de Janeiro no 
atendimento às demandas da Aten-
ção Básica de Saúde (ABS) e dos 
Programas de Saúde da Família 
(PSF). O histórico prédio tombado 
pelo instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan), 
localizado na Avenida Presidente 
Vargas, abriga outros serviços es-
senciais à vida, como o Centro de 

Testagem Anônima (CTA), o Setor 
de Atendimento Especializado de 
Pacientes HIV/Aids, o Programa de 
Assistência ao Idoso e o Centro de 
Ensino, Pesquisa e Referência de 
Alcoologia e Adictologia (Cepral) – 
um programa para pacientes com 
problemas relacionados ao álcool e 
outras drogas.

“Vocês merecem
um salário melhor”
“Estamos cansados de traba-

lhar com o mínimo”, diz a infecto-
logista Ana Beatriz Sampaio, há dez 
anos no Hesfa. Segundo a médica 
e outros profissionais que partici-
param da mobilização, a situação 
estrutural do hospital chegou ao li-
mite do suportável, e a tão esperada 
e urgente obra de restauração dos 
12 blocos por enquanto só chegou 
até a placa anunciando o início dos 
trabalhos.

Os rebocos das paredes caem a 
todo instante, poeira e umidade têm 
sido a causa do crescente número 
de licenças por doença de vários 

dos 280 técnicos-administrativos. 
Os estudantes residentes e dos cur-
sos de pós-graduação, assim como 
professores, também sofrem com 
as péssimas condições de habitação 
do hospital. Em virtude disso, e em 
função da greve, o atendimento no 
ambulatório está restrito aos pa-
cientes com consultas já marcadas. 
A técnica de enfermagem Anita Nu-
nes, 24 anos trabalhando no Hesfa, 
denuncia, falta de material, como 
kit para testes de HIV e sífilis, por 
exemplo.

Eliana Juçara de Andrade foi 
uma das pacientes do Hesfa que 
participou da manifestação com 
entusiasmo. Durante a passeata, 
ela usou o microfone do carro 
de som do CLG-Sintufrj para 
elogiar o profissionalismo dos 
trabalhadores, a excelência dos 
serviços prestados pelo hospital 
à população e para defender os 
HUs públicos. “Há dois anos sou 
beneficiaria do trabalho digno 
que vocês fazem e desta unidade 
hospitalar. O governo tem que re-

conhecer isso. Essa greve é muito 
justa, e vocês, precisam conven-
cer cada companheiro da UFRJ 
a estar aqui. Vocês merecem um 
salário melhor. Além disso, temos 
que garantir que as direções dos 
hospitais universitários permane-
çam sob o controle dos trabalha-
dores e não da Ebserh”, afirmou 
a usuária.

A área é do Hesfa
Os técnicos-administrativos 

encerraram a atividade dando um 
abraço simbólico no terreno perten-
cente ao Hesfa, mas que o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) decidiu se 
apropriar para construção de um 
prédio de 14 andares, cuja licitação 
já está em curso, conforme infor-
mou a diretora da unidade, Catari-
na Motta.

A luta do Hesfa pela reintegra-
ção do terreno começou em 2004, 
quando entrou com processo na 
CET-Rio com essa finalidade. Ago-
ra, a diretora aguarda resposta da 
consulta feita ao Iphan sobre se 

de fato o órgão autorizou o TRE a 
construir no local, como disse o de-
sembargador Luiz Zveiter – já que 
a área é tombada –, para exigir na 
Justiça a reintegração de posse.

A arquiteta da unidade, Dalva 
de Castro, explicou que é do Hes-
fa apenas uma área com cerca de 
90x15 metros do terreno que o TRE 
tomou. O correspondente ao pedaço 
da Rua Laura de Araújo, que sobrou 
depois da construção do Metrô, na 
Praça Onze, e que foi doado junto 
com a área na qual foi construído o 
asilo – mais tarde transformado no 
hospital –, em 1875, pelo visconde 
de Pirassununga.

Se o terreno for recuperado, 
a direção do Hesfa utilizará o 
espaço para acomodar os contê-
ineres que abrigarão as ativida-
des e os profissionais de alguns 
blocos da unidade, enquanto 
durar as obras de recuperação 
do prédio. “É desumano e de-
sonesto fazer obras com os tra-
balhadores dentro do hospital”, 
opinou a arquiteta. 

Os comandos nacionais de 
greve da Fasubra-Sindical, do 
Andes-SN e do Sinasefe realiza-
ram em todo o país atos unifi-
cados para denunciar a política 
financeira do governo, defender 
o ensino público gratuito e de 
qualidade e exigir abertura de 
negociação. Foi mais um ato da 
Educação federal que, no Rio de 
Janeiro, levou dezenas de técni-
cos-administrativos em educa-
ção, professores e estudantes ao 
centro da cidade na tarde de 28 
de junho. Os técnicos-adminis-
trativos da UFRJ participaram 
de mais esta ação para divulgar 
a greve para a população, empu-
nhando faixas e cartazes e distri-
buindo nota.

O ato começou na igreja da 
Candelária, onde foram distribu-

ídas notas dos grevistas e lido o 
manifesto conjunto das entidades 
nacionais da Educação federal. O 
documento denunciou a prioridade 
do governo atender o setor empre-
sarial em detrimento do investi-
mento em políticas públicas e no 
serviço público, resultando, assim, 
na deterioração da Educação pú-
blica e das condições de trabalho de 
seus profissionais.

No manifesto também foi ex-
plicado que o governo se vale do 
argumento da crise financeira para 
não atender às reivindicações dos 
movimentos sociais em defesa da 
Educação. 

A nota distribuída, em forma de 
leque, informou, com números a 
prioridade do destino das verbas no 
Orçamento da União previsto para 
2012. Somente com juros e amorti-

zações da dívida são 47,19%, já para 
a Educação, 3,18%, e para a Saúde, 
3,98%. As entidades informaram 
também que, ao contrário da pro-
paganda oficial divulgada sobre a 
expansão do ensino, faltam salas 
de aula, laboratórios, restaurantes 
estudantis, bibliotecas, banheiros, e 
até papel higiênico.  E a qualidade 
do ensino fica comprometida tam-
bém sem um plano de carreira que 
valorize os profissionais.

Ainda na Candelária houve 
apresentação teatral, e logo depois 
os manifestantes seguiram em 
passeata pela Avenida Presidente 
Vargas, parando no Banco Central 
onde acontecia assembleia dos fun-
cionários que estão em campanha 
salarial, e prosseguiram até a Cen-
tral do Brasil, para encerrar o ato e 
fazer panfletagem à população.

 e poem para a população os motivos da greve
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Informe do Andes-SN do dia 
27 dava conta de que não ha-
via, até então, nenhuma reunião 
agendada entre o governo e o 
CNG dos professores. Não havia 
também nenhum comunicado 
sobre proposta do governo que se-
ria apresentada semana passada, 
depois do encontro suspenso do 
dia 19 de junho. Segundo a en-
tidade, 80% dos professores estão 
em greve e exigem que o governo 
negocie e apresente proposta.

Na nova rodada de negocia-
ção com o Andes-SN, prevista 
para o dia 19, o governo apresen-
taria uma proposta de carreira e 
alardeou que poria fim à greve 
que dura mais de um mês. Mas 
acabou por adiar o encontro. O se-
cretário de Relações de Trabalho 
do Ministério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça, explicou que 
o motivo foi a falta de definição 
de um plano concreto de carreira, 
porque o governo não conseguiu 
reunir seus diversos escalões. Ar-
gumentou, ainda, que não con-
seguiria fazê-lo rapidamente em 
razão da realização da Rio+20. E 
informou que o encontro ficaria 
para a semana de 24 a 30 de ju-
nho; mas, até então, nada.

ras ca rias

Governo federal protela negociações com docentes
O Andes-SN, em nota, criti-

cou, “mais uma vez o governo 
não cumpre os prazos por ele 
mesmo anunciados”. O CNG-An-
des avaliará os próximos passos.

Desde agosto de 2010,
protelações.
Mauro Iasi, presidente da 

Adufrj-SSind, avalia que este foi 
mais um ato de protelação das 
negociações. “Apresentamos nos-
sa proposta em agosto de 2010 ao 
governo. Houve tempo suficiente 
para que ele fizesse sua avalia-
ção e apresentasse uma contra-
proposta. A alegação é que não 
houve tempo hábil para reunir 
equipe para formular uma. Acho 
que, na verdade, o governo tenta 
ganhar tempo, empurrando as 
negociações para julho de forma 
irresponsável”, afirma o presi-
dente da Seção Sindical dos do-
centes da UFRJ.

O que está por trás do adia-
mento, segundo Iasi, é a tenta-
tiva de pegar a categoria num 
momento de fragilidade. Por de-
terminação constitucional, o go-
verno é obrigado a encaminhar 
o projeto de lei do Orçamento 
ao Congresso Nacional (LDO), 

que inclui reajustes das cate-
gorias, até 31 de agosto de cada 
ano. Em sua opinião, o governo 
deve acreditar que, se apresentar 
a proposta no limiar do prazo 
legal, poderá fragilizar a greve, 
tornando inviável sua análise ou 
a formulação de contraproposta 
por parte da categoria. “Estamos 
mobilizados, esperando a propos-
ta. A bola agora está com o gover-
no”, informa o professor.

Hoje há 95 Ifes paradas e, se-
gundo Mauro Iasi, o movimento 
está “quase no limite máximo 
da mobilização em todas as uni-
versidades e há uma compreen-
são de professores, funcionários 
e estudantes de que essa é uma 
greve que tem permitido pautar 
as condições de trabalho em rela-
ção aos cenários da expansão que 
o governo administra através de 
índices, como verbas e o aumento 
de acessos sem levar em conta as 
reais condições em que a expan-
são tem se dado”.

As reivindicações da categoria 
giram em torno da reestrutura-
ção da carreira, das condições de 
trabalho e de solução para os pro-
blemas decorrentes do Programa 
de Apoio a Planos de Reestrutura-

ção e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), em particular 
as consequências advindas do au-
mento do número de estudantes, 
de vagas, de novos cursos e até 
mesmo de campi, assim como o 
aumento da produção e a falta de 
infraestrutura.

Diferenças entre
as propostas
Os docentes reivindicam uma 

carreira única para os professores 
do ensino público federal dividida 
em 13 níveis. Mas o governo in-
siste em manter a estrutura divi-
dida em duas, separando profes-
sores do ensino superior, básico, 
técnico e tecnológico. O governo 
insiste também em separar a 
classe dos professores titulares da 
dos adjuntos e dos assistentes.

Outra divergência diz respei-
toao fato de o governo aceitar a 
tese da equiparação com a carreira 
da Ciência e Tecnologia, mas não 
a partir do piso, como querem os 
docentes. Quer equiparar as tabe-
las tendo como parâmetro o maior 
salário, mantendo o efeito casca-
ta da tabela, do topo para a base. 
Grande parte dos docentes está no 
nível dos adjuntos e a diferença 

se torna significativa, porque na 
carreira atual há diferenças entre 
níveis que chegam a 30%.

“Até agora, de maneira con-
creta, o governo não apresentou 
nada. Não incorporou nenhuma 
de nossas demandas durante todo 
processo”, afirma Iasi, que acha 
pouco provável que o quadro 
mude nos próximos dias. “Vamos 
acreditar que realmente saia uma 
proposta concreta. Acho pouco 
provável que isso se dê em pouco 
tempo. No mínimo, o governo ti-
nha que apresentar algo para que 
se pudesse começar a negociar”, 
pondera o presidente da Adufrj-
SSind.

Havendo proposta
a categoria sai da greve?
Mauro Iasi afirma que a cate-

goria está disposta, desde o início 
do processo, diante da abertura de 
negociação, a discutir. “Não nos 
interessa uma greve longa. Mas 
não estamos pautados apenas 
pela questão financeira”, afirma 
o sindicalista, sustentando que o 
segmento docente quer uma car-
reira e, fundamentalmente, quer 
discutir questões relativas às con-
dições de trabalho. 

 técnicos administrativos e professores reivindicam o adiamento do 
calend rio e apoio ao CE

Apoio à greve e calendário da pós serão temas do próximo CEPG
Docentes, técnico-adminis-

trativos e estudantes levaram ao 
Conselho de Ensino para Gradu-
ados (CEPG), na sessão do dia 29, 
o pedido de apoio à greve - consi-
derada histórica não apenas pela 
expressiva adesão em todo país, 
mas pela atuação conjunta dos três 
segmentos - e também a revisão do 
calendário da pós-graduação.

O Conselho Universitário (Con-
suni) aprovou moções de solidarie-
dade à greve de técnicos-adminis-
trativos e docentes, desaprovando 
qualquer retaliação, e o Conselho 
de Ensino de Graduação, suspendeu 
o calendário acadêmico, em função 
do movimento. Diante disso, a re-
presentante técnico-administrativa 
no CEPG, Lúcia Sallis, que presidiu 
interinamente a sessão, apresentou 
proposta de que o colegiado subscre-
vesse a moção do Consuni.

“Se a UFRJ parou, porque a pós-
graduação, não?” diziam cartazes 
expostos pelo grupo de estudantes 
que ocupou o plenário e que reivin-
dicavam a paralisação do calendá-
rio acadêmico da pós-graduação. O 
representante do comando de greve 
dos pós-graduandos, André Augus-
tini, expôs a reivindicação dos es-
tudantes, como aumento do valor 
das bolsas, política de assistência 
estudantil, alojamentos, bandejões, 
bibliotecas e laboratórios. 

A coordenadora-geral do Sin-
tufrj, Chantall Russi, denunciou 
que técnicos-administrativos que 
trabalham em seções da pós-
graduação têm sido coagidos a 
realizar tarefas que contrariam a 
orientação do movimento grevis-
ta. Ela alertou, também, para o 
perigo da implantação da Ebserh 
no HUCFF, o que, embora não te-
nha sido aprovado pelo Consuni, 
parece já se efetivar.

O vice-presidente da Adufrj-
SSind, Luis Acosta, criticou a postu-
ra do governo de postergar a nego-
ciação numa tentativa de fragilizar 
o movimento e colocou, no colegia-
do, a necessidade da defesa do direi-
to de greve de professores, técnicos-
administrativos e estudantes.

A representante discente Lei-
la Leal argumentou que 95% das 
instituições federais de ensino estão 
em greve e que o debate deveria se 
refletir no colegiado já que a pós-
graduação é parte da universidade 
em que estudantes, professores e 
técnicos-administrativos estão em 
greve. Em particular diante da posi-
ção do Consuni, de reconhecimento 
da legitimidade do movimento e da 
condenação à retaliação. “A manu-
tenção do calendário é retaliação”, 
disse, ratificando o pedido de recon-
figuração do mesmo.

Fernando Rochinha (CT) 

sugeriu a formação de uma sub-
comissão que, associada à PR-2, 
analisasse a questão. E avaliou 
que a moção tem que representar 
o consenso no colegiado, o que se 
daria em torno do apoio à retoma-

da imediata das negociações com o 
movimento grevista.

Lucia Sallis expôs a propos-
ta de votação da moção naquele 
momento em confronto com a de 
adiamento para a próxima sema-

na. Esta última ganhou a maioria 
dos votos. Também foi aprovada a 
formação da subcomissão compos-
ta com um representante do CT, do 
CCJE, do CFCH e um discente para 
propor um calendário alternativo.



10 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999  Especial Mobilização – 2 a 8 de julho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

lp  n  para ai

Embora não ganhe dimensão 
na imprensa burguesa, as reações 
da população ao golpe de Estado 
que afastou Fernando Lugo da pre-
sidência do Paraguai são expressi-
vas no país e fora dele. 

Agências de notícia minimizam 
a reação ao golpe, o que demonstra 
a fragilidade da democracia na 
América Latina. Uma delas infor-
ma que o “Congresso do Paraguai 
destituiu Lugo em um procedimen-
to relâmpago desencadeado por 
confrontos mortais entre policiais 
e sem-terra. O Senado o considerou 
culpado de ‘mau desempenho de 
suas funções’ (...). Manifestações 
pró-Lugo foram feitas durante o 
processo de impeachment, mas se 
esvaziaram amplamente (...)”.

O impedimento de Lugo foi 
aprovado pela Câmara e encami-
nhado ao Senado no dia 21. No dia 
22, depois de cerca de uma hora 
de sessão extra, o Senado aprovou 
a destituição do presidente eleito 
por 39 votos a favor e quatro con-
tra.  Lugo não teve direito de defe-
sa. O argumento para acusá-lo de 
“mau desempenho” foi a morte 
de 17 pessoas, na semana anterior, 
durante confronto entre policiais e 

a a a A, impeac ment a eta a ig ncia do stado de di eito no a aguai

A história de uma remoção 
integrantes de movimentos sociais 
no interior do país.

Para a Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos, órgão au-
tônomo da Organização de Estados 
Americanos (OEA), o procedimento 
“afeta a vigência do Estado de direi-
to no Paraguai”.

Paraguai resiste
A recém-criada Frente de Defesa 

da Democracia, via página eletrô-
nica (paraguayresiste.com) trans-
mite informações sobre as marchas 
e mobilizações que irrompem no 
país, e no Brasil os movimentos 
sociais se manifestam. No dia 22, 
um grupo protestava em frente da 
Embaixada do Paraguai, no Rio, 
contra o processo que julgam como 
golpe.

Na quinta-feira, dia 28, no 
Gabinete Regional da Presidên-
cia da República do Paraguai, 
em São Paulo, ato em solidarie-
dade ao povo paraguaio reuniu 
movimentos organizados para 
demandar aos países-membros 
do Mercosul, reunidos na Argen-
tina, uma ação enérgica contra 
“a ação golpista que serve aos in-
teresses da oligarquia local” e dos 

Estados Unidos, segundo as enti-
dades participantes do ato, entre 
elas a CUT, o MST, o Jubileu Sul, 
os Movimentos ALBA, a Consulta 
Popular e a Via Campesina.

A institucionalidade latino-
americana também se posiciona. O 
presidente da Venezuela, Hugo Chá-
vez, afirmou que a “burguesia” ve-
nezuelana se nega a admitir que o 
processo contra Lugo seja uma rup-
tura da ordem democrática. “Acaba 
de se consumar um golpe de Esta-
do, foi uma intenção consumada 
porque tivemos outras tentativas 
como as que sofreram Evo Morales 
(Bolívia), Rafael Correa (Equador) 
e, claro, Manuel Zelaya, em Hon-
duras”, afirmou a presidente da 
Argentina, Cristina Kirchner.

Evo Morales, afirmou que por 
trás da derrubada de Lugo “se mo-
vem as mãos de neoliberais inter-
nos e externos” e disse que a saída 
do colega paraguaio é “uma ação 
do imperialismo e da direita inter-
nacional”. Para Alfredo Moreno, 
ministro do Exterior do Chile, “cla-
ramente isto não cumpriu os pa-
drões mínimos do devido processo 
que merece qualquer pessoa”.

O presidente da Colômbia, Juan 

O golpe de Estado no Paraguai e a América do Sul 

Manuel Santos, opinou que for-
malmente não houve ruptura da 
democracia, mas na teoria, porque 
na prática deram apenas algumas 
horas ao presidente Lugo para sua 
defesa, “era a história de uma re-
moção anunciada”.

Rafael Correa, presidente do 
Equador, classificou como um 
“golpe ilegítimo” a destituição de 
Lugo e confirmou que não vai reco-
nhecer o governo Federico Franco 
ou nenhum presidente paraguaio 
que não seja o presidente legitima-
mente eleito, Fernando Lugo.

O mandatário peruano, Ollan-
ta Humala, classificou a destituição 
de Lugo como “um revés ao pro-
cesso democrático na região que 
obriga nossos países a se manter 
vigilantes”. 

O governo do México conside-
rou que o processo de destituição 
não foi justo, ao não conceder a 
Lugo espaço para sua defesa.

Sanções ao Paraguai
O Mercosul, que depois do golpe 

havia suspendido a participação do 
Paraguai, realizou reunião dias 28 
e 29 e discutiu punições ao país. A 
crise também foi centro do encon-

tro de chefes de Estado e de governo 
da União das Nações Sul-America-
nas (Unasul), no dia 29.

A presidente Dilma Rousseff 
afirmou que o Mercosul e a Unasul 
possuem em seus estatutos cláusu-
las que exigem o respeito às regras 
democráticas e que “há previsão de 
sanção”. 

Golpe planejado desde 2009
Despacho sigiloso da Embaixa-

da dos Estados Unidos em Assunção 
dirigido ao Departamento de Esta-
do, em Washington, já informava, 
em 28 de março de 2009, a intenção 
da direita paraguaia de organizar 
um “golpe democrático” no Con-
gresso para destituir Lugo, como o 
simulacro de impeachment consu-
mado na última sexta-feira. 

O documento foi divulgado em 
agosto do ano passado pela Wiki- 
Leaks, organização transnacional 
que publica em seu site documentos 
confidenciais vazados de governos 
ou empresas (http://wikileaks.org/
cable/2009/03/09ASUNCION189.
html) .

Os Estados Unidos foram o pri-
meiro país a reconhecer o governo 
golpista, ainda na noite de sexta-feira. 

“Por que o golpe de Estado 
quando praticamente se encerra a 
experiência de um tímido governo 
popular, arriscando as relações do 
país com seus vizinhos regionais 
de quem depende tanto comer-
cialmente e no plano energético? 
O golpe de Estado se estabelece no 
elo mais fraco da cadeia de gover-
nos progressistas da região e sina-
liza que as velhas estruturas da 
dependência, que combinam as 
oligarquias locais com o imperia-
lismo, estão vivas”. É o que avalia 
Carlos Eduardo Martins, em artigo 

para Carta Maior. Para o cientista 
político, o golpe é um importante 
sinal de alerta para as democracias 
e governos populares do Cone Sul.

Segundo o autor, em setembro 
de 2009, Lugo não renovou o pro-
grama de cooperação estabelecido 
na presidência de Nicanor Duar-
te que permitiria o ingresso, em 
solo paraguaio, de 500 militares 
estadunidenses com imunidades 
diplomáticas para treinamento 
operacional. Cerca de um mês após 
esta recusa, Lugo trocou todo o co-
mando militar do Estado, em fun-

ção de tentativa de golpe que havia 
sido detectada.

O governo foi ainda assediado 
pela reunião de 21 generais esta-
dunidenses com a Comissão de 
Defesa da Câmara, em meados de 
agosto de 2011, para a construção 
de uma base militar, que foi reivin-
dicada pelo líder da União Nacio-
nal de Cidadãos Éticos (Unace), 
dissidência do Partido Colorado e 
terceira força parlamentar, como 
necessária para conter as ameaças 
representadas pela Bolívia e Vene-
zuela, bolivarianas.

O autor levanta hipóteses para 
o golpe: criar o ambiente de terror 
para impedir que as organizações 
populares e a Frente Guazu possam 
eleger um novo presidente com 
forte base parlamentar capaz de 
respaldar mobilizações populares 
e programas muito mais amplos 
(e para isso, diz ele, será necessário 
destruir a TV Pública, que faz con-
traponto à mídia dominada pelos 
grandes proprietários, e fraudar ou 
adiar as próximas eleições). 

Ou modificar o tabuleiro geo-
político da região criando, no Pa-

raguai, uma fonte de contenção e 
desestabilização dos governos de es-
querda e centro-esquerda da região. 

Tal projeto se articula fortemen-
te com o imperialismo estaduniden-
se e se consolida com a instalação de 
bases militares no país. 

“Será tarefa das lideranças 
políticas e do pensamento social 
ultrapassar estas barreiras na 
década que se inicia”, conclui o 
professor da UFRJ, autor de Glo-
balização, dependência e neoli-
beralismo na América Latina 
(Boitempo, 2011).

Foto: Internet
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Na semana posterior Con-
ferência da Organização das 
Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável, a Rio+20, 
e a Cúpula dos Povos, o balanço 
final é contabilizado. 

O documento final da 
Rio+20, O Futuro que Quere-
mos foi aprovado com ressalvas.  
O secretário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon, disse que esperava um 
acordo mais audacioso pela sus-
tentabilidade e que “a natureza 
não negocia com os seres huma-
nos”, mas classificou o documen-
to como “o início de uma nova 
jornada que levará a um futuro 
mais sustentável e melhor para 
todos e para as futuras gerações”.

“Vieram para salvar sua 
imagem ou nos salvar?”, ques-
tionou a estudante neozelandesa 
Brittany Trilford aos líderes do 
planeta na abertura da Cúpula 
Rio+20 da ONU. Tal questiona-
mento marca a preocupação da 
geração atual com o meio am-
biente e com o futuro do plane-
ta. Contudo, no documento final 
aprovado, a sociedade civil sofreu 
uma derrota, no que diz respeito 
às “responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas”, princípio, 
estabelecido durante a Rio-92, 

Rio+20 termina sem novidades, mas Cúpula 

Central Única dos Trabalhadores na Rio+20

Anatel tentar fechar a Rádio da Cúpula dos Povos

que significava que todos os paí-
ses eram responsáveis pela econo-
mia e pelo meio ambiente, mas 
de maneira diferente.

Com a ausência de impor-
tantes chefes de Estado, os repre-
sentantes de movimentos popu-
lares criticaram o modo como 
foi elaborado o texto final. “As 
instituições financeiras multila-
terais, as coalizões a serviço do 
sistema financeiro, como o G-8 e 
o G-20, a captura corporativa da 
ONU e a maioria dos governos 
demonstraram irresponsabilida-
de com o futuro da humanidade 
e do planeta, e promoveram os 
interesses das corporações na 
conferência oficial”, informa 
o texto da declaração final da 
Cúpula dos Povos na Rio+20, 
que se posiciona contrária ao 
desenvolvimento do conceito de 
“Economia Verde”.

O secretário do Ambiente do 
Estado do Rio de Janeiro, Carlos 
Minc, declarou que a Rio+20 
não pode ser avaliada apenas 
pelas inconsistências do docu-
mento final, assim como o Brasil 
não pode ser responsabilizado 
pela pouca ambição das propos-
tas.  “Foi uma meia bomba. Eu 
mesmo fui um dos que ficaram 

frustrados, mas não acho certo 
culpar o Brasil, que foi o primei-
ro a assumir metas das reduções 
de carbono por lei. O documento 
foi aquém do esperado, mas não 
por nossa causa, e sim devido ao 
método utilizado”, declarou o se-
cretário.

O futuro que queremos
A área tombada do Aterro do 

Flamengo foi palco para a Cúpu-
la dos Povos, evento organizado 
pela sociedade civil global ocorri-
do em paralelo à Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, a Rio+20.

Representantes de diversas 
comunidades, grupos escolares, 
famílias, movimentos sociais e 
populares, sindicatos, povos e 
organizações da sociedade civil 
de todo o mundo dividiram os 26 
mil metros quadrados do aterro 
entre os dias 15 e 23 de junho, 
somando, em média, 30 mil pes-
soas por dia. Todos com o intuito 
de melhorar o planeta e salvar as 
futuras gerações.

Se durante dia o espaço era 
destinado às discussões acerca 
do meio ambiente e do futuro do 
país, à noite a Cúpula se tornava 
um espaço de cultura e diversão. 

Poetas, bandas como a Orquestra 
Voadora e iniciantes como Feijão 
Coletivo se revezavam, e o públi-
co eclético, formado por jovens, 
adultos, curiosos, ativistas e turis-
tas, agradecia pela oportunidade 
de vivenciar o evento.

A declaração final da Cúpula 

dos Povos clama por justiça social e ambiental

A CUT esteve presente na 
Cúpula dos Povos com o obje-
tivo de articular a participação 
da sociedade civil no processo, 
precisamente nos “Diálogos da 
Sociedade Civil”, atividade reali-

zado entre 16 e 18 de junho de per-
fil internacional, e na Marcha da 
Cúpula dos Povos, ocorrida no dia 
20 de junho que contou com mais 
de 80 mil manifestantes do mundo 
inteiro.

Segundo a secretária de Co-
municação da CUT, Rosane Ber-
totti, a entidade entende que não 
há como se falar em projeto de 
desenvolvimento sustentável e 
ambiental sem relacioná-lo aos 

trabalhadores, tema central da 
entidade sindical.

“Como defender Economia 
Verde se no mundo do trabalho 
não há economia social, liberda-
de de organização e salário igual 

para trabalho igual”, questio-
nou Rosane, para quem “não 
há desenvolvimento sustentável 
sem discutir a reforma agrária 
e a agricultura familiar, por 
exemplo”.

Enquanto o Fórum Mundial 
de Mídia Livre (FMML) transcor-
ria, a Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) esteve por lá 
com a Polícia Militar para tentar 
fechar a Rádio da Cúpula dos 

Povos, que transmitida na frequên-
cia 90,7. Para defender o direito de 
liberdade de expressão, um grupo 
de comunicadores e manifestantes 
abraçaram a emissora e impediram 
a ação repressiva.

Segundo Arthur William, re-
presentante nacional da Associação 
Mundial das Rádios Comunitárias 
(Amarc), os agentes não traziam 
documentos que formalizassem o 
fechamento, por isso a rádio não foi 

  P  il s protestam em defesa do direito 
reprodutivo

  G uta pela az, da Maré discutem 
futuro do planeta

inviabilizada. O argumento para 
a ação de impedimento da rádio 
era de que estaria interferindo na 
comunicação do Aeroporto Santos 
Dumont.

A Empresa Brasil de Comuni-

cação (EBC) assumiu a respon-
sabilidade pela Rádio Cúpula e 
o Ministério das Comunicações 
emitiu uma licença em caráter 
provisório. A rádio voltou trans-
mitir na frequência 98,7.

dos Povos ataca a mercantilização 
da vida e faz a defesa dos bens co-
muns e da justiça social e ambien-
tal (íntegra do documento pode 
ser ecessada em http://cupulados-
povos.org.br/wp-content/uploa-
ds/2012/06/Carta-final_Cupula-
dos-Povos.pdf).

 ariri oco e põe suas bijuterias

   os al aços da Alegria protestam contra a corrupção

Fotos: Carla arros
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Movimentos sociais, popu-
lares e sindicais, povos de várias 
nações, indígenas, organiza-
ções da sociedade civil e am-
bientalistas de todo o mundo 
reunidos na Cúpula dos Povos 
promoveram, durante a Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+20, a maior manifestação 
internacional de protesto já vis-
ta no país. Foi a Marcha dos Po-
vos, que reuniu mais de 80 mil 
pessoas, dia 20 de junho, no 
centro do Rio de Janeiro, para 
marcar a insurgência das lutas 
globais e a convergência de in-
teresses dos povos do mundo.

A Marcha dos Povos em defesa 
dos bens comuns e contra a mer-
cantilização da vida e da nature-
za foi um dos pontos altos da Cú-
pula dos Povos – evento paralelo 
às negociações oficiais da Rio+20 
realizado no Aterro do Flamen-

O mundo se insurge no Rio
go. Nesta marcha, que ocupou a 
Avenida Rio Branco de ponta a 
ponta, os participantes denuncia-
ram a farsa da conferência, que 
produziu um texto de generalida-
des, sem compromissos e metas, 
representando um retrocesso no 
direito das mulheres, e sem resol-
ver o problema do financiamento 
ao desenvolvimento sustentável 
e muito menos em relação aos 
problemas relacionados às mu-
danças climáticas.

Há muito não se via tanta 
gente e tantas línguas nas ruas 
do Rio falando, em uníssono, 
na defesa dos bens comuns e 
contra a mercantilização da 
vida e da natureza. Ao longo de 
toda a marcha – que saiu da 
igreja da Candelária em dire-
ção à Cinelândia, palco históri-
co de manifestações – variados 
grupos compuseram um mo-
saico planetário de culturas e 

povos.  Era urgente e necessário 
mostrar ao mundo que 20 anos 
após a Rio-92 não se avançou 
em soluções para reverter a si-
tuação de miséria, a injustiça 
social e a degradação ambien-
tal provocadas pelo sistema ca-
pitalista.

Trabalhadores em marcha
Dos diversos grupos que in-

tegraram a marcha, a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 
participou com cerca de 10 mil 
trabalhadores, do campo e da ci-
dade, tendo o reforço de diversas 
categorias em greve, com des-
taque para os trabalhadores em 
educação das instituições federais 
de ensino superior (Ifes).

O Sintufrj, os trabalhado-
res técnico-administrativos 
em Educação e o Comando 
Local de Greve marcaram  
presença neste ato interna-

cional. Integrando uma das 
alas do bloco da CUT, eles fo-
ram vestidos com a camisa da 
greve e exibindo faixas com 
dizeres em defesa da Saúde e 
da Educação públicas. Nota 
foi distribuída à população 
explicando os motivos da gre-
ve e da luta do movimento por 
melhores salários e em defesa 
dos hospitais universitários 
públicos, que estão correndo 
risco de privatização.  

Segundo o presidente da 
CUT, Artur Henrique, a mar-
cha mostrou a indignação do 
povo e da classe trabalhadora. 
Ele destacou o fato de os em-
baixadores negarem a cons-
trução de um fundo de US$ 30 
bilhões para o desenvolvimen-
to sustentável e aceitarem a 
destinação de US$ 400 bilhões 
para salvar os bancos na crise 
mundial.

MST e CUT
No ato de encerramento da 

marcha, já na Cinelândia, João 
Pedro Stédile, do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), e Artur Henrique, da CUT, 
deram seu recado. Stédile disse 
que a manifestação poderia ser-
vir para iniciar um compromis-
so conjunto dos movimentos na 
luta cotidiana contra os símbolos 
do capitalismo – multinacionais 
e bancos – e contra todos aqueles 
de devastam o meio ambiente e 
exploram o povo. 

Artur Henrique, por sua vez, de-
fendeu o trabalho digno e decente, 
a proteção social e os direitos dos 
trabalhadores de todos os setores. E 
destacou a importância de se manter 
a unidade dos movimentos sociais 
para confrontar os governos e garan-
tir direitos. “O povo tá na rua e na 
rua vai continuar”, afirmou o diri-
gente sindical. 

  P  um mosaico de todas as gentes

marcha s p s
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A greve segue forte e 
mobilização tem que 
se intensifi car

Em 60 universidades federais, técnicos-adminis-
trativos em educação aderiram à greve nacional 
por melhores salários e condições de trabalho, 
pela sobrevivência das universidades federais e 
contra a privatização dos seus hospitais de ensino 
via Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). PÁGINA 6

A chapa esquenta na UFRJ
O termomêtro explodiu. A chapa esquenta na UFRJ. Para corte de ponto a resposta é com fogo.
Governo, em “Comunica”, ordena às reitorias o corte de ponto. Categoria reage exigindo a não submissão 
da UFRJ ao autoritarismo e defende a autonomia universitária: não ao corte de ponto!
CLG-Sintufrj conclama a categoria para as atividades da semana que impedirão a ação repressiva do 
governo: acampamento na Reitoria com vigília e velório, seguido de café da manhã e enterro do governo. 
Depois, todos ao Consuni pra que possamos defender o nosso direito de greve e exigir que o colegiado 
superior da UFRJ se posicione em favor a autonomia universitária e contra o autoritarismo do governo
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Encontro dos aposentados
O Sintufrj espera os compa-

nheiros aposentados no tradicional 
encontro de aposentados, no dia 31 
de julho, terça-feira, a partir das 
10h, no Espaço Cultural do Sintu-
frj. Além de homenagear o dia das 
avós (comemorado no dia 26 de ju-
lho), esta reunião pretende reeditar 
o sucesso do último encontro, como 

Nossa greve já completou 
um mês. Começamos o movi-
mento com garra e obstinação, 
pois sabíamos que teríamos de 
lutar muito para romper a bar-
reira do arrogante silêncio do 
governo. E estamos conseguin-
do. As ações de ruas e internas 
na universidade têm resultado 
em mudanças de comporta-
mentos em Brasília que podem 
ser favoráveis a nós. São ainda 
quase imperceptíveis, mas estão 
ocorrendo.

Tanto isso é verdade que o 
contra-ataque já começou. O infe-
liz posicionamento do ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, que teve 
a cara de pau de afi rmar, pela im-
prensa, que se a presidente Dilma 
autorizar aumento para os traba-
lhadores da Educação o Estado 
quebra. Que coisa... Não?

E a isenção de impostos para 
eletrodomésticos (a chamada li-
nha branca) e para carros - um 
grande benefício para as mon-
tadoras - na medida em que faz 

A Coordenação de Aposentados 
do Sintufrj realizou de 29 de junho 
a 1º de julho, a primeira viagem 
turística do ano. O destino foi a 
Fazenda Boa Esperança, no mu-
nicípio de Mendes. Participaram 
25 companheiros aposentados. 
“Correu tudo como o previsto e 
anunciado. Fomos muito bem 
recebidos. Vivemos dias de intensa 
diversão e interatividade”, afi rmou 
a coordenadora sindical Eliane 
Nascimento que, junto com a 
guia, respondeu pelo bem-estar 
dos excursionistas.

Os viajantes chegaram ao ho-
tel na sexta-feira à noite e foram 
recebidos com um happy hour. 
A partir deste momento, Moreno, 
um simpático professor de Edu-
cação Física especializado em 

Representantes de movimentos 
sociais e sindicais no Rio de Janeiro 
lotaram, na noite do dia 3, a sede do 
Sindicato dos Petroleiros do Rio de 
Janeiro para um ato contra o golpe 
no Paraguai que derrubou o presi-
dente eleito Fernando Lugo.

Todos consideraram o golpe um 
ataque à democracia e uma ameaça 
à estabilidade democrática em toda 
a América Latina, além de avaliam 
que o povo que protesta nas ruas 
deve receber o apoio dos movimentos 
sociais e sindical do Brasil. “Sempre 
lutamos contra ditaduras e golpis-
mos e em defesa da democracia. No 
Brasil, a grande imprensa deve ser 
criticada não porque se omitiu, mas 
porque se posicionou ao lado dos 
golpistas. Por outro lado, foi correta 
a posição da Unasul (União de Na-
ções Sul Americanas) e do Mercosul 
(Mercado Comum do Cone Sul), por 
não reconhecerem o político empos-

É tudo e tudo. Vamos sacudir Brasília e as Ifes!
escoar seus produtos encalhados 
-, assim como a também isenção 
de impostos para as universidades 
privadas e outras benesses ofereci-
das pelo governo para garantir o 
consumo da chamada classe mé-
dia - que, por conta disso, mergu-
lha cada vez mais em dívidas - e 
assim assegurar a alta populari-
dade de Dilma Rousseff, também 
não quebra o Estado? Se isso não 
fez o Brasil, até aqui, quebrar, por 
que o quebraria um aumento para 
a Educação? Pura balela é o dis-

curso - falacioso - do senhor mi-
nistro da Fazenda.

Bem companheiros, a nos-
sa luta, iniciada há mais de 30 
dias, não tem mais volta. E tudo 
indica que está em nossas mãos 
fazê-la avançar. Como? Não tem 
mistérios: vamos intensifi car a 
nossa participação nos atos, ações 
e manifestações convocados pelo 
CLG-Sintufrj e pelo CNG-Fasubra. 
Vamos transformar a vida dos ges-
tores governistas e das Ifes em um 
inferno. Vamos invadir, caso ne-

cessário, a Reitoria e transformar 
o cotidiano do reitor bastante 
diverso. Está é a tática que tem 
dado certo até agora. Simples 
assim. Um exemplo a mais de 
que isso procede é sabermos que 
os partidos aliados do governo no 
Congresso Nacional estão pres-
sionando a nosso favor e até mes-
mo começam a se rebelar contra 
essa política vexatória de sequer 
receber as categorias em greve. 

Essa luta nasceu para ser vi-
toriosa. Então, vamos à vitória!

Corrigindo a omissão: A foto publicada na edição passada do Jornal do Sintufrj, na matéria “Educação 
federal em greve vai ás ruas”, página 6, é de autoria de Marco Fernandes/Adufrj-SSind.

Paraguai: Movimentos 
sociais contra o golpe

Aposentados: viagem a 
Mendes foi um sucesso

sado no cargo de Lugo. O povo para-
guaio precisa do apoio de todos nós 
para reverter esse golpe”, afi ormou 
Marluzio Ferreira Dantas, dirigente 
da Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) e da CUT. 

Participaram do evento a ABI, 
o MST, centrais sindicais como a 
CUT, a CTB, a CSP-Conlutas, a FUP, 
Condsef, a Central de Movimen-

tos Populares, partidos políticos e 
representantes do movimento es-
tudantil, como UNE, ANEL, UEE, 
entre outras.

O Sindicato dos Petroleiros do 
Rio de Janeiro organizou a ativida-
de e outras manifestações públicas 
devem ser programadas pelo Co-
mitê Rio de Solidariedade ao Povo 
Paraguaio. 

Terceira Idade se apresentou aos 
participantes. Experiente, Moreno 
soube incrementar as atividades e 
promover a integração dos excur-
sionistas do Sintufrj com os demais 
hospedes.

O professor organizou sessões 
de saúde, como ginástica sênior, 
interatividade e caminhada na 
fazenda e por seus arredores. A 
festa julina do hotel teve como 
personagens principais do Casa-
mento da Roça, além dos noivos 
e os padrinhos, os aposentados do 
Sintufrj. Não faltou forró ao vivo, 
comidas típicas e brincadeiras. O 
grupo também pode curtir o show 
preparado pela Prefeitura de Men-
des em homenagem ao centenário 
do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, na 
principal praça da cidade.

espaço de cultura, debate e serviços.
Mais uma vez se apresentarão 

as ofi cinas do Sintufrj e os profi s-
sionais do Espaço Saúde do Traba-
lhador também estarão presentes. 
O médico Décio Alves, do HUCFF, 
ministrará palestra sobre os bene-
fícios da Terapia Ortomolecular 
para uma vida saudável. 

EDITORIAL

O projeto “Ópera na UFRJ” 
reúne os três segmentos acadê-
micos para apresentar a obra de 
Mozart.

A ópera Così fan tutte (Assim 
fazem todas), uma das 12 mais 
encenadas no mundo, foi a esco-
lhida para a temporada de 2012 do 
projeto “Ópera na UFRJ”, um dos 
mais bem sucedidos projetos de 
ensino, pesquisa e extensão e que 
congrega estudantes, docentes e 

Mozart, “Assim fazem todas”, na UFRJ
técnicos-administrativos em Educa-
ção da Escola de Música (EM) e da 
Orquestra Sinfônica da UFRJ, da Es-
cola de Belas Artes (EBA) e da Escola 
de Comunicação (ECO).

De 5 a 8 de julho, a obra foi 
apresentada no Salão Leopoldo Mi-
guez, da Escola de Música. No dia 
10, será apresentada uma versão 
contemporânea, às 12h, Auditório 
Horta Barbosa, do Centro de Tecno-
logia (CT). A entrada é franca. 

A ópera seguirá em tempo-
rada itinerante, com apresenta-
ções nos Teatros Municipais de 
Niterói, Petrópolis e Campos dos 
Goytacazes.

Dia 10 - às 12h - Auditório Horta Barbosa -do Centro de Tecnologia - ENTRADA FRANCA
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Se o Conselho Universitário 
aprovar que a UFRJ deve abrir 
negociações com a Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) para futura contratação 
de seus serviços como gestora dos 
hospitais universitários da insti-
tuição, poderá estar selando o fim 
das atividades de cinco das nove 
unidades hospitalares que com-
põem o Complexo Hospitalar da 
universidade.

Isso ocorreria porque a Eb-
serh foi criada para atuar como 
gestora, no âmbito das institui-
ções federais de ensino superior, 
apenas de unidade-escolas, e o 

Cinco hospitais da
UFRJ podem fechar

tos (somente o HUCFF oferece 527 
leitos, conforme informa o site do 
hospital). 

Na quarta-feira, dia 4, o Jornal 
do Sintufrj procurou Marcelo Land 
para confirmar essas informações, 
mas foi informado pela secretária 
do Gabinete que ele participava de 
reunião fora da UFRJ e não retor-
naria. O jornal tentou contato pelo 
telefone celular, mas o aparelho es-
tava desligado.

Solução:
Complexo Hospitalar
De acordo com Nelson Souza 

e Silva, o HCPA sempre recebeu 
muito mais verbas do Ministério da 
Educação que a UFRJ, por ter cria-
do uma forma individual de admi-
nistração com base em empresa 

CEPG mantém calendário acadêmico

Ministério da Educação somente 
reconhece como tal, na UFRJ, o 
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF), a Ma-
ternidade Escola, o Instituto de 
Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG) e o Institu-
to de Psiquiatria (Ipub). As uni-
dades acadêmicas  de saúde que 
podem ficar de fora são o Institu-
to do Coração Edson Abdala Saad 
(Iceas), o Instituto de Doenças do 
Tórax (IDT), o Hospital Escola 
São Francisco de Assis (Hesfa), 
o Instituto de Ginecologia e o 
Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto (INDC)

Sem dinheiro, 
portas fechadas
Quem faz o alerta é o diretor 

do Iceas, Nelson Souza e Silva, 
professor titular da Faculdade de 
Medicina (FM). Nelson, bem in-
formado sobre o assunto, presidiu 
a comissão que criou o estatuto do 
Complexo Hospitalar da UFRJ, para 
o qual foi nomeado presidente o 
atual chefe de Gabinete do Reitor, 
professor Marcelo Land.

Segundo Souza e Silva, a situa-
ção dos cinco hospitais desprezados 
pelo Ministério da Educação poderá 
se complicar ainda mais a partir 

da entrada em cena da Ebserh na 
UFRJ e se a Secretaria municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro não 
renovar, com eles, o contrato para 
prestação de serviços ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), garantindo 
os repasses do Ministério da Saú-
de. “Como funcionarão (as cinco 
unidades) sem recursos do Ministé-
rio da Saúde, uma vez que com a 
Ebserh o mais certo é que fiquem 
sem receber verbas do Ministério da 
Educação?” – quer saber o diretor 
do Instituto do Coração.

UFRJ de pires na mão
Embora possua nove unidades 

de saúde, a UFRJ recebe do governo 
menos recursos financeiros, anual-
mente, que o Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA), pertencente à 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), que, ultima-
mente, vem sendo apontado pela 
mídia como referência em qualida-
de entre os hospitais universitários 
de todo o país.

De acordo com dados de 2011, 
naquele ano, o HCPA, com 795 
leitos, recebeu R$ 415.062.557,00, 
contra R$ 319.680.989,00 enviados 
à UFRJ para suprir as necessidades 
de todos os seus nove hospitais, que 
somam, em média, mais de 800 lei-

privada. “É um hospital de duas 
portas”, diz o diretor do Instituto 
do Coração. O que significa que a 
unidade de saúde da UFRGS atende 
a dois segmentos da população: os 
encaminhados pelo SUS e os que 
vão pelos planos de saúde privados.

A principal motivação da UFRJ 
em criar o Complexo Hospitalar 
foi justamente aumentar os re-
cursos vindos do ministério para 
os hospitais universitários. Porém, 
o Ministério da Educação se recu-
sou a reconhecê-lo e tenta impor 
à universidade a Ebserh. “Em 
2010 recebemos o correspondente 
a 5,5% do orçamento do governo 
destinado aos hospitais universitá-
rios. Mas com a UFRJ considerada 
como Complexo Hospitalar esse 
percentual subiria para 9,5%”, 

A sessão do Conselho de En-
sino para Graduados (CEPG) 
realizada na sexta-feira, dia 6, de-
cidiu não suspender o calendário 
e os atos acadêmico em função 
da greve dos três segmentos na 
universidade, conforme reivin-

dicavam os estudantes apoiados 
pelos técnicos-administrativos.

O resultado foi definido com o 
voto de minerva da pró-reitora de 
Pós-graduação e Pesquisa e presi-
dente do CEPG, Débora Foguel, pois 
a votação entre os conselheiros deu 

empate: 9 a 9. Foguel justificou sua 
decisão alegando que era preciso 
garantir o direito dos não grevistas. 

Mas para “não prejudicar os 
grevistas”, os conselheiros aprova-
ram a criação de uma comissão 
para discutir pontos do calendário 

que podem ser suspensos. E ficou 
para a próxima sessão a apresen-
tação de moção para ser votado 
o apoio ou não à greve na UFRJ.          

Para a representante dos téc-
nicos-administrativos no CEPG 
e presidente da Comissão de Ava-

liação e Acompanhamento de 
Cursos (CAAC) do colegiado, Lú-
cia Helena Álvares Salis, embora 
a decisão tenha decepcionado, “o 
empate significou que existem 
conselheiros no CEPG que en-
tendem que a greve é legítima”.    

 reivindicam apoio. ara cia Salis, 
representante dos técnicos administrativos no CE , 

 consel eiros que entendem legitimidade da greve

 e Silva, diretor do Iceas: C A tem duas portas 

Arte: Edin o
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A assembleia da Associação 
de Pais e Amigos do Colégio de 
Aplicação da UFRJ (APACAp-
UFRJ) no dia 30 de junho ava-
liou que o Governo Federal é 
leniente com os prejuízos aos 
alunos do ensino federal ao dei-
xar transcorrer 40 dias de greve 
das universidades federais sem 
que tenha feito sequer uma con-
tra proposta. Cerca de 750 alunos 
do Colégio de Aplicação da UFRJ 
do Ensino Fundamental ao Mé-
dio está sem aulas desde o fi m de 
maio, o que tem causado grande 
preocupação aos pais haja vista 
os danos pedagógicos decorren-
tes da falta de aulas. Os pais dos 
alunos do CAp-UFRJ classifi ca-
ram de escandalosa a postura do 
Governo Federal.

Os trabalhadores do Hos-
pital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF) 
realizaram reunião na quin-
ta-feira, dia 5, e criaram a 
Comissão de Mobilização do 
HUCFF. Nesta segunda-feira, 
dia 9, às 11h, a comissão se 
reúne com o CLG-Sintufrj 
para organizar uma agen-
da de lutas e aprovar mais 

No Dia Nacional de Mobiliza-
ções nos hospitais universitários, 5 
de julho, os técnicos-administrati-
vos da UFRJ promoveram ato no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) e interrom-
peram o trânsito na Cidade Uni-
versitária.

A manifestação durou cerca de 
uma hora e contou com a partici-
pação de estudantes. O ato relâm-
pago, iniciado às 15h em frente 
a entrada principal do hospital, 
marcou posição através de varais 
falas em defesa da saúde e educa-
ção públicas e contra a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh).

Do HUCFF, após o ato relâm-
pago, os funcionários saíram em 
passeata pela rua Rodolpho Paulo 
Rocco até a rótula com a avenida 
Carlos Chagas. Durante o trajeto 
eles carregaram faixas e gritavam 
palavras de ordem criticando o 
governo Dilma. Chamou atenção 
uma enorme faixa com os dizeres 
“UFRJ adverte: Ebserh faz mal à 
saúde pública”.

Ao chegar a rótula os funcio-
nários interromperam o trânsito 
por quatro vezes durante mais de 
meia hora, distribuindo panfl etos 
e alertando a população sobre o 
risco de privatização que correm 
os hospitais universitários. “Esta-
mos na rua hoje para que você, ao 
ter de procurar um hospital públi-

Protesto no HUCFF fecha trânsito na UFRJ
co, também não fi que na rua, no 
futuro”, anunciavam os manifes-
tantes.

Os funcionários informaram 
que o hospital universitário tinha 
muito valor, sendo um bem pú-
blico e que prestava importantes 
serviços à população, por isso não 
podia ser encarado, pelo governo, 
como uma empresa voltada para 
o lucro e demarcada apenas por 
preços ou lucros.

Além do alerta sobre o risco de 
privatização dos hospitais univer-
sitários, os manifestantes falaram 
à população sobre a motivação da 
greve dos técnicos-administrativos 
em Educação das universidades. 
Segundo as falas para os moto-
ristas parados no trânsito, a greve 
foi motivada pela intransigência 
do governo em se recusar a nego-
ciar com a categoria. “O governo 
não negociou com a gente por 
dois anos e até agora, depois de 52 
reuniões, continua com a mesma 
postura, com a  justifi cativa de que 
não tem verba”, anunciavam os 
manifestantes, que em seguida 
cantavam a palavra de ordem: 
“Oh, Oh, Oh Dilma. Cadê o di-
nheiro? Ela deu pro banqueiro e 
pro bicheiro”.

A manifestação foi encerrada 
às 16h, na própria rótula, com 
informações do CLG-Sintufrj so-
bre os próximos passos do mo-
vimento. 

Associação de Pais e Amigos 
do CAp se solidariza com os 
trabalhadores em Educação
Ministros do Governo Dilma ignoram prejuízos causados à 
Educação Pública Brasileira

Tanto o Ministério da Edu-
cação como o Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
parecem estar à deriva pela falta 
de canais de comunicação com 
os professores e funcionários, que 
apresentaram propostas concretas 
para discussão. O Governo Federal 
deveria abrir negociações imedia-
tamente e se responsabilizar de 
fato pela volta à normalidade das 
universidades federais. A educação 
pública é um direito dos cidadãos 
e não está sendo garantida pelos 
ministros Mercadante e Miriam 
Belchior, que se eximem de suas 
responsabilidades ao não respon-
der aos apelos dos professores e 
dos funcionários por negociação. 

Associação de Pais e Amigos 
do Colégio de Aplicação

Reivindicações do HUCFF vão ao Consuni

uma pauta interna de reivin-
dicações que desta vez será 
entregue ao Conselho Uni-
versitário. Há pouco tempo o 
Sintufrj e os profissionais da 
unidade hospitalar levaram 
ao pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, uma lista de 
problemas.

A situação de precariedade 
estrutural do hospital conti-

nua interferindo na rotina 
de trabalho dos profissio-
nais. Na quinta-feira, 5, por 
exemplo, mais uma vez o 
Centro Cirúrgico foi interdi-
tado em virtude de um cano 
de água que estouro na ma-
drugada e inundou 18 das 
21 salas. Todas as cirurgias 
agendadas para aquele dia 
foram suspensas.

CATEGORIA se organiza, faz protesto no HUCFF e fecha o trânsito na Cidade Universitária

GREVE NA UFRJ
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A defesa dos hospitais universi-
tários e o “Fora Ebserh” motivaram 
a luta da categoria na semana pas-
sada

Com a certeza de que “é preci-
so fazer muito barulho nesta greve 
para que o governo abra negocia-
ções”, os trabalhadores presentes à 
assembleia na Praça da Prefeitura 
da UFRJ, na terça-feira, 3 de julho, 
decidiram sair dali em passeata até 
o Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) e dialogar 
com a população por ele atendida.

Mesmo ocupando apenas um 
dos lados das pistas e contando com 
a colaboração da Divisão de Segu-
rança (Diseg) da Prefeitura Univer-
sitária para o fechamento parcial 
das vias, o trânsito pela manhã na 
Cidade Universitária engarrafou 
em função da manifestação da ca-
tegoria. Mas não houve nenhum 
incidente envolvendo trabalhador 
e motoristas. Dois carros da Polícia 
Militar acompanharam a passeata.

Revivendo grandes lutas
Os manifestantes levaram fai-

xas e cartazes, distribuíram pan-
fletos no trajeto e se revezaram no 
carro de som do Sintufrj. Além dos 
discursos, embalou a passeata os 
versos da canção – composição de 
um companheiro da categoria - 
que, em décadas passadas, ritmou 
a luta desta categoria e de muitas 
outras: “Povo unido é povo forte, 
não foge à luta, não teme à morte. 
Avante companheiros que essa luta 
é minha e sua. Unidos venceremos 
e a greve está na rua”.

Em frente à entrada principal do 
HUCFF, os técnicos-administrativos 
em Educação se concentraram e 
intensificaram a distribuição de 

Na terça-feira, dia 3, o CLG-Sintufrj reuniu-se 
com os trabalhadores do Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) para discutir 
a greve na unidade. Os profissionais aderiram ao 
movimento, mas o atendimento a pacientes em to-
dos os setores não parou. “Como deixar de atender 
a uma criança, mesmo sendo para uma consulta de 
rotina”? Justifica uma enfermeira a decisão adota 
coletivamente.

Por esta razão, os trabalhadores e o CLG-Sintufrj 
decidiram marcar a greve no instituto realizando 
paralisações diárias de uma hora, durante todo o 
período de greve, e promover um dia de mobilização 
com café da manhã. As iniciativas aprovadas na reu-
nião têm como objetivo sensibilizar aos usuários dos 
serviços prestados pelo IPPMG para a defesa da ma-
nutenção dos hospitais universitários como unidades 
públicas de saúde e de excelência. A Comissão de Mo-
bilização do IPPMG vai marcar a data e comunicar 
ao CLG-Sintufrj para organizar o agito no hospital.

Assembleia ato mobilizou a Cidade Universitária

IPPMG: dia de mobilização com café da manhã

panfletos ao público. A manifestação 
na Cidade Universitária chamou a 
atenção da imprensa e foi conside-
rada pelo CLG-Sintufrj uma prévia 
vitoriosa da grande agitação que es-
tava sendo preparada em defesa das 
unidades de saúde e contra a Ebserh 
para a quinta-feira, dia 5, que tam-
bém pôs em evidência um dos prin-
cipais hospitais de ensino do país.

Trocas no CNG 
Antes de definirem a ação e 

pô-la em prática, os técnicos-admi-
nistrativos presentes a assembleia 
aprovaram os nomes dos que subs-
tituiriam a maioria dos compa-
nheiros que há 15 dias representam 
a base da UFRJ no CNG-Fasubra. 
Do primeiro contingente que viajou 

a Brasília com essa missão, somen-
te permaneceriam lá as coordena-
doras do Sintufrj, Neuza Luzia e 
Gerly Miceli.

Os indicados pelas forças polí-
ticas que atuam no movimento da 
categoria da UFRJ e referendados 
pela assembleia foram: Fernando 
Esperança, Fábio Marinho, Fábio 
Porto, Aloísio Nascimento e Genival 
Santos de Andrade.

Ação SiSU
Os informes nacionais lidos 

na assembleia confirmaram que, 
depois que a Fasubra protocolou 
no Ministério da Educação o docu-
mento informando que a categoria 
estava decidida a inviabilizar as 
inscrições dos candidatos ao Siste-

ma de Seleção Unificada (SiSU), 
o governo chamou a entidade para 
conversar. No entanto, ao contrário 
da atenção dada aos estudantes, 
que foram recebidos em audiência 
pública, e de agendar negociação 
para os professores em greve, o mi-
nistério apenas se dispôs a interme-

diar reunião da CNG-Fasubra com 
o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (MPOG).

Pelo menos cinco universida-
des conseguiram impedir a inscri-
ção de candidatos ao SiSU, dentro 
do primeiro prazo estabelecido pelo 
Ministério da Educação.

CATEGORIA  se reúne em assembleia na Praça da Prefeitura e faz passeata até o HUCFF

greve na ufrj
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Em 58 universidades federais, 
técnicos-administrativos em edu-
cação aderiram à greve nacional 
por melhores salários e condições 
de trabalho, pela sobrevivência das 
universidades federais e contra a 
privatização dos seus hospitais de 
ensino via Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh).

Os trabalhadores em edu-
cação amargam um dos piores 
pisos salariais do Serviço Público 
Federal e estão, há alguns anos, 
com a carreira mais do que ob-
soleta. Mas o governo, depois de 
mais de 50 reuniões,nos últimos 
dois anos, não apontou nenhu-
ma solução e, hoje, com a gre-
ve em curso, não se pronuncia 
quanto a uma proposta concreta 

m im n  naci nal

A greve segue forte e mobilização 
tem que se intensificar

Já no dia 3, o CNG-Fasubra participou de ato organizado pelo Comando Nacional de Greve dos Estudantes, que 
cobrou atenção à área do Educação. Os comandos do Andes-SN e do Sinasefe também apoiaram a manifestação. 
Uma comissão de representantes dos comandos foi recebida pelo secretário de Ensino Superior (SESu) do Ministério 
da Educação, Amaro Lins, que se comprometeu em analisar as demandas dos segmentos universitários. O CNG-
Fasubra cobrou posição do Ministério da Educação.

Nos dias 4 e 5, o CNG-Fasubra realizou vigília em frente do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
(MPOG). Acampados no local, os representantes dos técnicos-administrativos em educação reivindicaram a abertu-
ra de negociações. Pelo carro de som anunciavam palavras de ordem como “Negociação já!”; “10% do PIB para a 
Educação!” e “Chega de enrolação. Dilma negocie já!”

para a categoria. Nem sequer res-
ponde aos pedidos de audiência. 
Diante desse quadro, imposto 
pelo governo federal, pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão e pelo Ministério da 
Educação, não houve alternativa 
aos trabalhadores senão ir à greve 
que já completa mais de um mês.

Só que essa greve, em conjunto 
com os movimentos dos docentes e 
dos estudantes, que se uniram em 
defesa da universidade pública, não 
pode mais ser ignorada e as barreiras 
impostas pelo governo não podem 
mais ser toleradas. A união e a gre-
ve dos movimentos, que hoje atinge 
mais de 95% das Ifes, considerada 
histórica, não podem mais ser igno-
radas. O governo tem o dever de esta-

belecer diálogo com os movimentos 
e parar de se negar a receber seus 
representantes, que buscam estabe-
lecer negociações em vão.

Por isso, o CNG-Fasubra insiste: 
é preciso construir ações que bus-
quem quebrar a intransigência do 
governo e estabeleçam negociações 
com nossa categoria.

Segundo informe do CLG-Fa-
subra, a categoria tem apenas até 
agosto para tentar garantir a inclu-
são de reajustes na peça orçamen-
tária do governo para 2013. Este é 
o momento de potencializar a greve 
com ações contundentes que cha-
mem a atenção da população e ao 
mesmo tempo pressionem o Gover-
no a negociar. A Federação indicou 
um calendário nacional de ativida-

des que aponta para a possibilidade 
de ser em conjunto com docentes e 
estudantes.

Aliás, calendário este que será 
encaminhado em nome da unida-
de, mas que encontra severas críti-
cas por parte da Direção do Sintufrj, 
principalmente no qual diz respeito 
à semana de 16 a 20 de julho, que 
pressupõe acampamento conjun-
to dos servidores públicos federais; 
marcha em Brasília; e atos na Es-
planada dos Ministérios, em uma 
Brasília esvaziada de parlamenta-
res, atores que, historicamente, aju-
daram na abertura de negociações 
junto ao governo.

 
Ato no MEC e vigília no MPOG 

A semana passada foi agitada 

em Brasília e nas Ifes. O CNG-
Fasubra deu início à Vigília no 
MPOG, com instalação simbólica 
do CNG, atividade no Congresso 
Nacional, nas bases, em particular 
nos hospitais universitários, com 
a denúncia contra a Ebserh e ato 
dos estudantes em Brasília e nos 
estados.

No dia 2, o CNG-Fasubra 
apoiou um ato em frente do Mi-
nistério do Planejamento, organi-
zado pelo Andes-SN e Sinasefe. As 
entidades se uniram em defesa da 
Educação. Uma comissão de ma-
nifestantes conseguiu protocolar 
pedido de abertura de negociações 
com o governo, dirigido ao secre-
tário de Relações do Trabalho, Sér-
gio Mendonça.

No fechamento desta edição 
chegou ao Jornal do SINTUFRJ, 
notícia de que o Ministério do 
Planejamento emitiu comuni-
cado orientando o corte de ponto 
dos servidores que aderiram à gre-
ve. A data do “Comunica” do Sis-
tema Integrado de Administração 
de Pessoal (Siape) é de 6 de julho, 
assinado por Sérgio Mendonça, 
secretário de Relações de Traba-
lho do MPOG e Ana Lúcia Brito, 
da Secretaria de Gestão no Serviço 
Público. O “Comunica” solici-
ta que os dirigentes de Recursos 
Humanos repassem informações 
sobre a extensão da paralisação a 
cada três dias.

“Em caso de falta dos servi-
dores do poder executivo federal 
para participação em paralisa-
ções e/ou greves, orientamos pela 
adoção das providências na folha 
de pagamento para efetuar o corte 
de ponto referente aos dias para-
dos na rubrica especifica do Siape 
de falta por greve”, orientam os 
secretários.

O comunicado lembra a deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
de que, na ausência de lei especí-
fica para o setor público em rela-
ção aos movimentos paredistas 
deve-se aplicar a legislação ado-
tada na iniciativa privada – a CLT.

Os dirigentes, segundo o 
documento, devem observar se 
foram cumpridas as exigências 
legais como a comunicação do 
movimento com a devida antece-
dência e o emprego de “meios pa-

cíficos de mobilização”. E diz que 
estes devem “adotar as providen-
cias cabíveis, caso seja constatado 
excesso nas manifestações”.

A PR4 recebeu o comunicado 
no fim da tarde de sexta-feira, dia 
6. O pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, informou que se 
reuniria com o reitor Carlos Levi 
para, em seguida, se pronunciar 
a respeito.

Compromisso democrático? 
Os autores do comunicado sus-
tentam que a Secretaria de Re-
lações de Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão mantém diálogo aberto 
com as entidades sindicais repre-
sentativas dos servidores por meio 
da mesa nacional de negociação 
permanente. E menciona seu 
compromisso com a democra-
tização das relações de trabalho 
e num processo de negociação 
coletiva.

Segundo Fabrício Caseiro, 
do CLG-Sintufrj, essa afirmativa 
somente pode ser creditada como 
brincadeira, caso a situação não 
fosse grave. “Não existe nenhuma 
negociação em curso com o go-
verno. Até aqui, ele preferiu deixar 
que a greve e seus trabalhadores 
se desgastem. Portanto, qualquer 
afirmação de que há negociação 
é mentirosa”, afirma o sindica-
lista.

A Direção do Sintufrj já mobi-
lizou a sua assessoria jurídica pra 
que tome as providências legais 
pertinentes. 

A direção da Central Única dos 
Trabalhadores no Estado do Rio de 
Janeiro vem a público cobrar do 
governo federal uma ação imedia-
ta para pôr fim ao impasse gerado 
pela greve dos técnicos e professo-
res das universidades federais, que 
vem ganhando a adesão crescente 
por parte de servidores federais de 
várias outras carreiras.

Na prática, a CUT-RJ exorta 
o governo federal a abandonar a 
postura intransigente adotada até 
aqui, abrindo um efetivo canal 
de negociação com as entidades 

MPOG manda cortar ponto

m nota, C  cob a do go e no ede al 
abe tu a de negociação com os se ido es

representativas dos servidores. Não 
é admissível que o governo que 
ora está à frente do projeto demo-
crático-popular em curso no país 
há quase dez anos não reconheça 
o papel central e estratégico do seu 
corpo de servidores para a melhoria 
da qualidade de vida do povo bra-
sileiro.

A situação nas universidades 
públicas federais, em greve há mais 
de um mês, é particularmente gra-
ve e alarmante, com dezenas de 
milhares de alunos sob a ameaça 
de perder o semestre, e até mesmo 

o ano letivo, em razão da intran-
sigência do governo. Entendemos 
que a grave crise financeira in-
ternacional não pode e não deve 
servir como pretexto para que o 
governo se negue a negociar e não 
reconheça o quanto são justas as 
reivindicações dos servidores pú-
blicos brasileiros.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2012
Darby Igayara – presidente da 
CUT-RJ
Neusa Luzia Pinto – vice-presi-
dente da CUT-RJ



 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999  Especial reve – 9 a 1  de julho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

 

carr ira

PEC da ascensão funcional 
deve ser uma luta de todos

Entenda o caso
A EC  foi criada pelo e deputado ndio da Cos

ta, com assinatura da deputada Andreia ito, e teve apro
vada sua admissibilidade em  de setembro de 2  
pela Comissão de Constituição e Justiça da C mara, 
restabelecendo o concurso interno para ascensão fun
cional suprimido pelo artigo  da Constituição de .

ndio da Costa não c egou ao nal dos tr mites neces
s rios para a EC ser apreciada em plen rio na C mara 
dos eputados. Com o m do seu mandato, a mesa direto
ra da Casa arquivou a emenda em  de janeiro de 2 . 
Mas Andreia ito solicitou o desarquivamento da emenda.

Em jun o, j  com o EC  desarquivada, a deputada 
apresentou requerimento solicitando a abertura de uma 
nova Comissão Especial para emitir parecer  proposta de 
emenda. Um novo parecer é preciso, porque quando uma 
emenda é arquivada  mesmo tendo sido aprovada , é 
necess rio reiniciar o tr mite da proposta desde o in cio.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou na quarta-
feira, dia 4, a Medida Provisória 
568/12, que também tratava da 
redução de salários de médicos 
federais. De acordo com o pare-

O Comando Local de Greve 
e o Sintufrj promoveram dia 
2 de abril, no Salão Nobre da 
Decania do Centro de Tecnolo-
gia (CT), debate com Andreia 
Zito (PSDB-RJ), deputada fe-
deral relatora da Proposta, de 
Emenda Constitucional (PEC) 
34/2007, que trata da ascensão 
funcional. A proposta, que se 
encontra parada no Congresso 
Nacional, estabelece critérios 
para realização de concurso 

interno para ascensão funcio-
nal na administração pública, 
alterando a Constituição de 
1988, que acabou com uma 
das formas de ascender na 
carreira. Esta é uma demanda 
cara para os servidores públicos 
e importante instrumento de 
valorização, no caso dos técni-
cos-administrativos em educa-
ção das instituições federais de 
ensino (Ifes), e que possibilita-
ria seu crescimento profissional 

e evitaria os desvios de função. 
Para que esta proposta venha 
a se tornar realidade, Andreia 
Zito alerta que é preciso mui-
ta pressão e mobilização dos 
servidores. “Precisamos exi-
gir a tramitação da proposta 
na Câmara, e isso depende do 
apoio dos sindicatos e das cate-
gorias. Sem mobilização qual-
quer matéria no Congresso não 
anda”, declarou a parlamentar.

A deputada necessitou se 

MP 568: trabalhadores saem vitoriosos 
na Câmara Federal

cer aprovado do senador Eduardo 
Braga (PMDB-AM), a carga horá-
ria dos médicos continuará sendo 
de 20 horas semanais, manten-
do-se os salários pagos anterior-
mente à MP.

O relator retirou do texto, 
também, as mudanças pro-
postas pelo governo para os 
adicionais de insalubridade e 
de periculosidade.  Assim, são 
mantidos os percentuais pagos 

antes da MP. Agora a questão 
será encaminhada para votação 
no Senado.

Importante ressaltar que os 
médicos e demais trabalhadores 
técnico-administrativos em edu-

cação da UFRJ afetados pela MP 
saem vitoriosos dessa etapa pelo 
fato de terem se envolvido em 
uma luta responsável e dirigida 
com responsabilidade. Para-
béns à categoria!

Um pouco da história
Durante a greve passada, de 2011, algumas categorias, inclusive a base do Andes-SN, es-

tabeleceram processos de negociação com o governo. A greve da base da Fasubra, não. Aquele 
processo de negociação e acordo gerou o Projeto de Lei nº 2.203/2011, que trata exatamente 
do que está previsto na MP 568/2012. Porém o governo, além de formalizar o acordo com as 
categorias, aproveitou a oportunidade para dispor, no PL, a questão da redução de salários de 
médicos e dos percentuais de insalubridade e periculosidade. A direção do Sintufrj, na opor-

ausentar devido a um com-
promisso e deixou seu assessor, 
Hermano Tavares, para debater 
com os participantes. Herma-
no, que é servidor público da 
Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ), é de-
fensor ferrenho da valorização 
do trabalhador público e crítico 
severo dos malfeitos do governo 
em relação ao serviço público. 
Depois de discorrer sobre os 
ataques aos direitos dos servi-

dores que vêm sendo promovi-
dos pelos governos, Hermano 
reforçou o alerta da deputada 
sugerindo que cada servidor 
congestione a caixa eletrôni-
ca (e-mail) dos parlamentares 
de seu estado para pressionar. 

Segundo ele, foi assim que foi 
conseguida a mobilização para 
aprovar a PEC 270. “A PEC 34, 
para ter sucesso, depende dos ser-
vidores e da Fasubra, do Sinasefe 
e da Condsef”, afirmou o assessor.

   ap o ada e sal ios de m dicos se mant m, assim como pe centuais de insalub idade e pe iculosidade

tunidade fez essa denúncia, mas que não encontrou ressonância, inclusive junto ao Cremerj.
Como as tentativas de aprovação do PL no parlamento não tiveram êxito, com a oposição 

inviabilizando votações, o governo lançou mão do expediente da Medida Provisória pra “fazer 
valer” o que havia “acordado” com as categorias naquela greve. Produto disso é a MP 568/2012, 
que, segundo as intenções do governo, deveria ter sido lançada e aprovada antes mesmo do 
início da greve de professores e da Educação federal.

P   , é preciso muita pressão e mobilização



8 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999-6 Especial Greve – 9 a 15 de julho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Calendário do 
CLG-Sintufrj
Semana de 9 a 13 de julho

 9 de julho - Renião CLG-Sintufrj - 10h - Espaço 
Cultural 

 10 de julho – Terça-feira 
– Assembleia Geral – 10h – Praia Vermelha
– Reunião do CLG à tarde na Praia Vermelha

 11 de julho – Quarta-feira
– Acampamento seguido de Vigília e Velório na 
Reitoria da UFRJ

 12 de julho – Quinta-feira
– Café da Manhã, seguido de Ato e Enterro do 
Governo na Reitoria 
– Reunião do CLG à tarde – Espaço Cultural

Semana de 23 a 27 de julho
 25 de julho – Quarta-feira

Universidade na Praça, em frente do IFCS 
(proposta a ser levada ao Comando Unificado 
de Greve)

Calendário Nacional do 
CNG-Fasubra

Semana de 9 a 13 de julho
 9 de julho – Segunda-feira

 – Panfletagens em vias públicas em todos os estados 
 10 e 11 de julho – Terça e quarta-feiras

– Ato nas reitorias em todos os estados
 11 de julho – Quarta-feira

– Ato no Congresso Nacional para marcar um mês de greve.  A Fasu-
bra busca a incorporação dos CNG do Andes-SN e do Sinasefe

Semana de 16 a 20 de julho
 18 de julho – Quarta-feira

– Acampamento conjunto dos servidores públicos federais. Impor-
tante: é preciso que sejam levados, pelos que participarão dessa ati-
vidade, colchonete, lençol e/ou cobertor, roupa de cama, de banho e 
barracas. A higiene será feita na UnB
– Grande marcha em Brasília

 19 de julho – Quinta-feira
– Ato na Esplanada dos Ministérios

 20 de julho – Sexta-feira
– Grande plenária com o conjunto dos servidores públicos federais

ÚLTIMA PÁGINA
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UFRJ enterra o governo Dilma
Acampamento na Reitoria, vigília e protesto no Consuni marcaram as manifestações, esta semana, na UFRJ, contra a omissão do governo e a retaliação à greve. PÁGINAS 3 E 4 

É hora de 
radicalizar
Além de não 
negociar, o 
governo investe 
contra a greve 
com a amea
ça de corte de 
ponto. A palavra 
de ordem geral 
é radicalizar o 
movimento.  
Servidores de 
todo o pa s 
rumam esta 
semana para a 
grande marc a 
no dia , em 

ras lia. 
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É com esta afi rmativa, sem a in-
terrogação, que são recebidos os servi-
dores ao tomarem posse na Faculdade 
de Farmácia. Afi rmativa que por si só 
já revela um viés antidemocrático, 
pois nas democracias entrar ou não 
em greve é uma decisão coletiva, to-
mada nas assembleias da categoria, 
e não um desejo de qualquer auto-
ridade de plantão, muito menos um 
dogma.

Na greve do ano anterior, os ser-
vidores da graduação e da pós-gra-
duação da Farmácia não entraram 
em greve, mas neste ano resolveram 
aderir, confi gurada na montagem 
do plantão, na qual os servidores da 
Secretaria Acadêmica de Graduação 
fariam uma tabela de plantão, com 
cada servidor responsabilizando-se 
por dois dias semanais.

Mas no decorrer da greve – que se 
caracteriza, por um lado, por ser uma 
greve de unidade entre técnicos-admi-
nistrativos em educação, professores 
e estudantes; e, por outro, por uma 
absoluta intransigência do governo 
em negociar – os trabalhadores da 
graduação e da pós-graduação da 
Farmácia foram se conscientizando 
da necessidade de uma greve forte. 
Esta conscientização se expressou de 
forma diversa. De um lado com ser-
vidores aderindo completamente à 
greve – o que signifi ca não participar 
do plantão – de outro com servidores 

propondo a diminuição do plantão 
para 1 servidor por dia.

O clima entre os servidores e as 
chefi as era bom enquanto havia 
consenso em relação à lógica local, 
que dizia que todos os serviços da 
Farmácia são essenciais, isto é, en-
quanto todos obedeciam aos ditames 
particulares dos chefes locais. Mas ao 
primeiro sinal de que os servidores 
estavam pensando por conta própria 
e no interesse maior da Universidade, 
e não apenas no interesse das chefi as 
da Faculdade de Farmácia, o clima 
mudou. Surgiram as ameaças, es-
critas ou faladas, de que “as relações 
pessoais depois da greve não seriam 
as mesmas”, de que os trabalhadores 
“não amavam a universidade” etc., 
que depois da greve “iriam implodir 
o setor”, transferindo uns e colocan-
do outros à disposição. Tais ameaças 
e constrangimentos confi guram 
assédio moral coletivo – segundo a 
assessora do Sintufrj, Terezinha Sou-
za – surgido na greve, uma vez que 
obstam a legítima manifestação 
dos trabalhadores em se colocarem 
na defesa dos seus interesses e da 
categoria, pressionando-os emo-
cionalmente e ameaçando-os com 
represálias futuras.

O serviço público exige de seus 
servidores compromisso com a res 
pública (coisa pública), e entre seus 
princípios está a impessoalidade. O 

compromisso exigido pelo Regime 
Jurídico Único (RJU) é o profi ssional, 
não o amoroso. As relações interpes-
soais de afetividade podem ou não 
vigir no interior de qualquer institui-
ção espontaneamente, mas não são 
obrigatórias. Obrigatório é o respeito 
profi ssional e pessoal, visto que não 
se pode obrigar o afeto, a não ser nas 
tristemente célebres ditaduras. No 
concurso público, que atualmente é 
a forma de entrada na universidade, 
exige-se um conjunto de caracterís-
ticas profi ssionais e nenhuma delas 
versa sobre características pessoais, 
visto que se trata da coisa pública e 
não da vida privada.

Ao se invocar a obrigatoriedade dos 
sentimentos de amor no exercício pro-
fissional, confunde-se perigosamente 
a vida privada com a vida pública, 
mercantilizam-se os sentimentos, co-
locando em risco não somente a vida 
privada, como a democracia, abrindo 
caminho para ditadores de plantão.

Os servidores da Farmácia de-
monstraram boa vontade e profi s-
sionalismo em tentar resolver as 
questões locais, mas no momento 
em que as ameaças recrudesceram, 
resolveram procurar o Sintufrj, que 
se declara ao lado destes e de quais-
quer servidores que lutam pelo direi-
to de existir dignamente, afi rmando 
que não aceitará qualquer forma 
que seja de assédio moral.

Foto: Nando Reis
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Encontro dos aposentados
O tradicional encontro de 

aposentados será dia 31 de julho, 
terça-feira, a partir das 10h, no 
Espaço Cultural do Sintufrj. Além 

Em 12 de junho de 2011, senti 
uma vertigem muito forte que não 
consegui fi car de pé. Depois de vá-
rios exames, foi constatado um 
neurinoma do acústico, um tumor 
benigno medindo 1,6 cm, locali-
zado no nervo acústico do ouvido 
esquerdo (ou orelha interna, como 
queiram). Venho tentando uma 
cirurgia no nosso querido HUCFF, 
mas sem sucesso. Houve alguns 
agendamentos da mesma por parte 
do médico otorrinolaringologista 
Felipe Félix, mas sem êxito. O dou-
tor Felipe tem demonstrado boa 
vontade, já tive uma experiência 
muito boa com ele e com a douto-
ra Priscila, quando da cirurgia que 
meu fi lho se submeteu em janeiro 
de 2010. Como depende também, e 
principalmente, do serviço de Neu-
rocirurgia, criou-se um vácuo em 
que o único prejudicado sou eu.

Gostaria de chamar a atenção 
da comunidade da UFRJ para o 
abandono em que se encontra o 
HUCFF. Não tenho plano de saú-

A intransigência do governo em 
negociar com os servidores públicos 
federais e o movimento grevista foram 
debatidos no 11º Congresso Nacional da 
Central Única dos Trabalhadores (Con-
cut), realizado de 9 a 13 de julho, em São 
Paulo. Uma greve geral, organizada pela 
central, não está descartada.

Segundo Pedro Armengol, diretor 
executivo da CUT, a greve está sendo 
a única alternativa para os trabalha-
dores do serviço público diante de um 
governo que se recusa a negociar suas 
reivindicações e pode ser ampliada 
para uma greve de todos. O Concut 
reuniu mais de três mil delegados de 
vários ramos da classe trabalhadora 
de todo o país.

A entidade pressionará o governo 
até a data do envio ao Congresso da 
previsão de gastos para 2013, marca-
da para 31 de agosto. O argumento 
do governo de que não há verba não 
é aceito. O governo gasta hoje cerca de 
4% do Produto Interno Bruto (PIB) 
com os servidores. Segundo Armen-
gol, no governo Lula se gastava mais: 
pelo menos 4,8%. “Sabemos que a 
intenção é baixar ainda mais os 4%. 
E para que isso não ocorra é que luta-

A Farmácia não para?

Concut apóia greve

Carta Aberta à 
Comunidade da UFRJ

de, e não tenho obrigação de tê-lo. 
Somos campeões em impostos e 
o SUS tem a obrigação de ser um 
sistema efi ciente. A saúde pública 
é um direito de todo cidadão bra-
sileiro e um dever do Estado, está 
na Constituição. Para agilizar, e 
ao mesmo tempo liberar vagas 
para outros pacientes, fi z todos os 
exames, inclusive a ressonância 
magnética, com recursos próprios. 
O que me deixa mais indignado é 
que até dezembro de 1996, antes de 
me aposentar, trabalhei no Gabine-
te do diretor da Divisão Médica, que 
também era o vice-diretor geral do 
HUCFF, o doutor Adelson. Nesse 
período recebia os pacientes que o 
procuravam com toda a dignidade 
que uma pessoa debilitada pela 
doença merece ser recebida. Eu sei 
que fi z a minha parte e espero que 
os senhores que decidem o destino 
dos enfermos façam a sua.

Atenciosamente,
Severino Afonso Pinto. Aposen-

tado, HUCFF-UFRJ

de homenagear o dia das avós, a 
reunião pretende reeditar o sucesso 
do último encontro, como espaço 
de cultura, debate e serviços.

EDITORIAL

 “A Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) apoia a greve 
dos Servidores Públicos Federais 
- SPF - em defesa de salário, re-
estruturação da carreira e contra 
projetos de lei prejudiciais aos 
trabalhadores públicos. (...) A 
campanha salarial foi lançada 
em fevereiro, mas, diante da fal-
ta de negociações efetivas com o 
Executivo Federal, no dia 16 de 

Moção a favor da greve dos SPF
o direito de greve, e exige que o 
governo negocie com os servido-
res públicos federais a tempo de 
incluir ganhos na próxima Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
cujo prazo se encerra no dia 31 de 
agosto. A CUT também convoca 
todos os trabalhadores a participar 
do movimento e do ato marcado 
para Brasília no próximo dia 18. 
Somos CUT, somos fortes.”

remos”, afi rmou o dirigente da CUT: 
“A despesa de pessoal não é um risco 
para o crescimento econômico. Pelo 
contrário, salários justos fortalecem a 
economia”, completou.

Trabalhadores das 
ifes têm saudação
Na abertura do 11º Congresso, 

o presidente da central, Arthur Hen-
rique, saudou os milhares de traba-
lhadores que “nesse momento estão 
fazendo greve. São professores, são 
trabalhadores técnico-administrativos 
de universidades públicas e demais 
servidores públicos”.

“Avalio que o governo está difi -
cultando ao máximo as negociações. 
O movimento vai ter que pressionar 
muito e a CUT está posicionada nesta 
linha, para que o governo venha a ne-
gociar com o movimento. Principal-

maio começou a greve (...).
Hoje, o movimento atinge 26 

setores, com um total de 300 mil 
trabalhadores parados. (...) É a 
maior greve de servidores desde 
2003. Apesar disso, o governo usa 
a crise econômica mundial como 
justifi cativa para não negociar 
com os trabalhadores.

(...) Por tudo isso, a CUT apoia 
o movimento, assim como apoia 

mente para garantir o acordo com os 
servidores públicos federais”, avaliou 
o presidente da CUT-RJ, Darby Igaiara 
para quem a resposta do movimento 
sindical nesse momento é intensifi car 
a luta: “Vamos para cima!” 

Concut apóia greve
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Prudência é, segundo o coor-
denador provisório do Complexo 
Hospitalar e chefe de Gabinete do 
Reitor, Marcelo Land, a postura ado-
tada pela Administração Central da 
UFRJ e do próprio reitor em relação 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). “Temos mui-
to poucos elementos para avaliar 
como será a relação da Ebserh com 
a universidade para que o Conselho 
Universitário (Consuni) tome uma 
decisão”, afirma Land, que foi dire-
tor do Instituto de Puericultura e Pe-
diatria Martagão Gesteira (IPPMG) 
da UFRJ.

Duas posições, segundo ele, 
orientam a Reitoria em relação à 
Ebserh: “A primeira é que a UFRJ 
não pode abrir mão de sua autono-
mia e reafirmar que a decisão sobre 
aprovação ou não de uma possível 
contratação depende da aprovação 
do Consuni, e a segunda é que deve-
se tomar uma atitude com extrema 
cautela e observar para que nossos 
valores acadêmicos não sejam pre-
judicados nesse processo”.

Apesar da cautela da Reitoria 
sobre a Ebserh, Marcelo Land confir-
ma que dos nove diretores das uni-
dades de saúde da UFRJ, apenas um 
é contra a abertura de negociação 
com a Ebserh, que é o diretor do Ins-
tituto do Coração Edson Saad (Ices), 
Nelson Souza e Silva. Além disso, já 
aprovaram a Ebserh a Faculdade de 
Medicina e o Conselho de Centro do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
com o voto favorável de 20 unidades 
e oito contra.

Dúvidas são gerais 
A possível pressão do Ministério 

da Educação para que a UFRJ faça 
contrato com a empresa foi descarta-
da por Marcelo Land, afirma que “o 
MEC não pode opinar sobre nossas 
decisões”. O professor informa que 
até o momento nenhuma universi-
dade contratou a Ebserh. E acredita 
que isso ocorre por falta de informa-
ções a respeito de como será a rela-
ção da empresa com as instituições.

Uma das perguntas até agora 
sem resposta é, segundo Marcelo 
Land, como ficará a relação da  
Ebserh com os trabalhadores da 
UFRJ. “A gente não sabe como será 
a política de pessoal da empresa. 
Porém, o mais importante, como 
força de trabalho, é não perder a 
capacidade de defender os seus di-
reitos em qualquer situação, como 
ocorreu com os médicos e a insa-
lubridade”, observa o dirigente. No 
entanto, “há sinalização de que 
haveria uma série de vantagens 
como, por exemplo, seguro de vida, 
seguro-saúde e até equiparação 
com salários de mercado”.

Reitoria estuda relação com a Ebserh
Mesmo não assumindo posição 

contrária ou favorável a respeito da 
Ebserh, o coordenador do Complexo 
Hospitalar da UFRJ define a empre-
sa de forma positiva: “Os hospitais 
universitários estão em situação pre-
cária e as pessoas também. A Ebserh 
faz parte de uma política de governo 
ratificada pelo Congresso Nacional, 
e nenhuma alternativa foi ofereci-
da até o momento para resolver os 
problemas dessas unidades de saúde. 
Mas isso não significa que a UFRJ 
não adotará uma decisão soberana 
sobre o que mais lhe convém. Tanto 
é que, apesar de toda a crise, até ago-
ra os conselhos recomendam apenas 
o início de negociação e não uma 
contratação às cegas”.

Como ex-diretor do IPPMG e 
coordenador do Complexo Hospi-
talar, Marcelo Land avalia como 
sendo o maior problema enfrentado 
pelos hospitais universitários a falta 
de reposição de recursos humanos. 
Ele informa que os extraquadro dos 
quatro hospitais certificados, que são 
o Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), o IPPMG, a 
Maternidade Escola e o Instituto de 
Psiquiatria (Ipub), somam cerca de 
mil profissionais e “sem nenhum 
mecanismo de regularização da 

Debruçando-se sobre a ques-
tão da Ebserh em suas reuniões, 
o Comando Local de Greve  
dos técnicos-administrativos da 
UFRJ aprovou o texto no qual re-
flete acerca do papel da empresa 
que é decantada como a solução 
dos problemas dos hospitais uni-
versitários.

Leia abaixo alguns trechos 
da nota que aponta para pro-
blemas a serem criados com a 
instalação da Ebserh na UFRJ:

1 – “Esta, uma vez contrata-
da pelas Instituições Federais de 
Ensino Superior (Ifes), terá de, 
entre outras atribuições, prestar 
serviços de apoio ao processo de 
gestão dos hospitais universitários 
e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação 
de sistema de gestão único.”

2 – “Esta prestação de ser-
viços se dará com a contratação 
de pessoal técnico e adminis-
trativo através do regime de 
trabalho celetista. Com isso, a 
consequência imediata é o fim, 

força de trabalho (nenhum direito 
trabalhista reconhecido)”. E, por 
anos a fio, os extraquadro das nove 
unidades de saúde da UFRJ custam, 
para a Reitoria, cerca de 27 milhões 
de reais. 

Ebserh versus Complexo 
Hospitalar
Marcelo Land garante que o 

reitor continua entusiasmado com 
o Complexo Hospitalar da UFRJ, 
portanto, ainda apoia a iniciativa, e 
que a contratação ou não da Ebserh 
pela UFRJ não significará o fim do 
Complexo. “O que está acontecendo 
com ele é que ele existe, mas, há um 
ano, espera pela aprovação de seu 
regimento, que ainda não foi homo-
logado pelo Conselho de Centro do 
CSS. Isso deveria ter ocorrido antes 
de ter sido levado ao Consuni”, ex-
plica o chefe de Gabinete do Reitor.

De acordo com Marcelo Land, 
o Conselho de Centro do CCS ain-
da não aprovou o regimento por 
entender que somente depois de 
definido o papel da Ebserh na UFRJ 
é que se poderá entender como fun-
cionará o Complexo: “Se ele terá 
dimensão administrativa ou ape-
nas de integração acadêmica entre 
as unidades”.

A Ebserh mostra sua 
verdadeira face

nos hospitais os quais a Ebserh 
atuará, de concursos para o in-
gresso de novos servidores públi-
cos, regidos pelo Regime Jurídico 
Único (RJU), e a extinção da es-
tabilidade funcional.”

3 – “A administração de pes-
soal nos hospitais universitários, 
mesmo dos funcionários que 

executam atividades-fim, estará 
delegada a uma empresa. Este fato 
representa um grande revés à mo-
bilização dos trabalhadores, pois 
seremos divididos, mais cedo ou 
mais tarde, em duas categorias: os 
servidores da UFRJ e os funcioná-
rios da Ebserh.”

4 – “A Ebserh terá poderes 

apenas no âmbito dos hospitais 
universitários, vale alertar que, 
se este sistema de administração 
for implementado sem obstácu-
los, pode ser adaptado para as 
demais unidades com a criação, 
por exemplo, de uma Empresa 
Brasileira de Serviços Educacio-
nais, nos mesmos moldes.”

ebserh

MARCELO 
LAND: “O MEC 
não pode opinar 
sobre nossas 
decisões”

FACSIMILE do 
ofício apontando 
para o corte do APH
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A Cidade Universitária ama-
nheceu, na quinta-feira, dia 12, 
sob o impacto da vigília iniciada 
no dia anterior pelos técnicos-
administrativos e estudantes em 
greve, na Reitoria. Às 5h, o car-
ro de som do Sintufrj já estava 
posicionado em frente à entrada 
principal do prédio para dar iní-
cio à manifestação que começou 
por volta das 6h e se estendeu até 
as 9h30, quando todos subiram 
para participar da sessão do Con-
selho Universitário (Consuni) e 
encaminhar suas reivindicações.

A palavra de ordem “A nossa 
luta unificou: é estudante, fun-
cionário e professor”, que os estu-
dantes de vários cursos, em greve, 
não cansavam de repetir, definia o 
estágio do movimento na UFRJ e 
no país. Cornetas, tambores e apitos 
ajudaram a dar mais vigor ao ato 
organizado pelo Comando Local 
de Greve (CLG-Sintufrj). Não fal-
tou criatividade aos militantes nas 
adaptações de músicas conhecidas 
da maioria.

Humor, mas séria cobrança
Ao ritmo, por exemplo, das 

marchinhas “É ou não é piada de 
salão, tem dinheiro pra banqueiro 
e não tem pra Educação” e “Eu tô 
na greve, tem erro não, pela defesa 
da Saúde e da Educação”, os gre-
vistas mandavam recado à presi-
dente Dilma Rousseff e explicavam 
as razões pelas quais estudantes e 
trabalhadores em Educação das 60 
universidades federais brasileiras 
deflagraram o movimento há mais 
de 30 dias. Por último, avisaram: 
“Se não negociar nós vamos ocu-

A Zona Sul do Rio foi movi-
mentada pela manifestação dos 
trabalhadores técnico-administra-
tivos em educação da UFRJ no dia 
10 de julho. Em greve há 36 dias, 
reunidos em assembleia geral no 
campus da Praia Vermelha, eles 
decidiram continuar o movimen-
to e responder à altura à ameaça 
de corte de ponto pelo Ministério 
do Planejamento. Os funcionários 
denunciam que o governo quer 
retaliar e intimidar o movimento 
sem sequer negociar efetivamente 
e apresentar proposta concreta às 
reivindicações.

A assembleia geral, realizada 

Oito horas de manifestações na Reitoria
epois da ig lia  noite, t abal ado es e estudantes p omo em mani estação 
ue começou s  e te minou s 

Protesto na Praia Vermelha contra corte de ponto
no auditório do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas (CFCH), foi 
encerrada com manifestação que 
interrompeu o trânsito na Avenida 
Venceslau Brás. Os funcionários saí-
ram em passeata pelo campus com 
faixas, cartazes e entoando palavras 
de ordem. Já na via pública, perma-
neceram ocupando várias vezes a 
rua e distribuindo panfletos à popu-
lação. “Oh, oh, oh, cadê o dinheiro? 
A Dilma deu tudo pro banqueiro e 
pro bicheiro”, cantavam, do carro 
de som, para os motoristas parados 
no trânsito. O governo alega que não 
tem dinheiro para atender às reivin-
dicações dos servidores federais.

par”, sinalizando que poderão, no 
futuro, acampar na Reitoria como 
forma de pressionar o governo a 
abrir negociações com o Comando 
Nacional de Greve (CNG-Fasubra).

Dois motivos levaram os técni-
cos-administrativos, com o apoio 
dos estudantes, a realizar a vigília 
e a manifestação no Consuni: a 
ameaça de corte de ponto pelo go-
verno e a defesa dos hospitais uni-
versitários públicos. A comunidade 
universitária não tem dúvidas de 
que a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh) é uma 
ameaça concreta à autonomia 
universitária, caso a UFRJ se curve 
à imposição do Ministério da Edu-
cação e permita que ela administre 
suas unidades de saúde.

“Vamos ao Consuni apresentar 
nossa rejeição à Ebserh e manifes-
tar nossa indignação contra esse 
governo que corta salários e priva-
tiza, mas não recebe os trabalhado-
res para ouvir suas reivindicações”, 
afirma Noemi de Andrade, coorde-
nadora-geral do Sintufrj.

 “Nossa tarefa aqui é aprovar 
moção no Consuni contra o cor-
te de ponto, porque a greve é um 
direito garantido na Constituição 
Federal”, complementou Fabrício 
Caseiro.

Os trabalhadores e estudantes 
também decidiram levar ao Con-
suni suas pautas internas de rei-
vindicações, já entregues à Reitoria 
anteriormente, e manifestar-se vee-
mentemente contra a Ebserh.

Audiência pública
Os estudantes estavam dispostos 

a ocupar o Consuni para exigir do 

reitor Carlos Levi, com anuência 
do Consuni, que fosse marcada 
data para realização de audiência 
pública na qual pudessem discutir 
alguns temas da pauta de reivin-
dicações interna. Entre os assuntos 
listados, destaque para a Ebserh. 
“Queremos discutir a empresa e as 
nossas propostas com um represen-
tante do Ministério da Educação”, 
apontavam os técnicos-administra-
tivos. Da mesma forma, o Reuni: 
“cadê o dinheiro e as obras” – in-
dagavam os estudantes – e reforma 
do alojamento.

Segundo o representante dos 
estudantes no Consuni, Tadeu 
Alencar, a pauta interna de reivin-
dicações tem quatro eixos: mais 
financiamento para a expansão 
da universidade, com qualidade; 
contra a política de privatização 

do governo; por democracia e au-
tonomia; e política de assistência e 
permanência estudantil.

Vigília e velório do governo
atravessa a noite
Trabalhadores técnico-admi-

nistrativos em educação e estudan-
tes da UFRJ ocuparam o prédio da 
Reitoria no final da tarde de quar-
ta-feira, 11, para fazer vigília com 
direito a um velório do governo 
Dilma. Eles passaram toda a noite 
no salão do Conselho Universitário 
para velar o “corpo” da presidente 
e preparar o seu enterro no dia se-
guinte, 12, com ida à sessão do Con-
suni para exigir posicionamento do 
reitor Carlos Levi contra o corte de 
ponto. No início da noite o protesto 
chegou aos telejornais e integrantes 
do CLG-Sintufrj denunciaram a ati-

tude do governo exigindo abertura 
de negociação. 

No início da manhã de quinta-
feira, com o bumbo marcando os 
compassos da “marcha fúnebre”, os 
manifestantes realizaram o velório. O 
caixão com a boneca de pano Dilma, 
ornamentado com flores, foi posto no 
chão em frente à entrada principal do 
prédio da Reitoria e cercado de velas. 
Numa das pontas do caixão um car-
taz reivindicava: “Negocia Dilma!” 
O velório foi animado com muitas 
vaias às políticas do governo para a 
Educação e uma frase foi repetida à 
exaustão: “Se não negociar nós va-
mos enterrar”. Às 9h30, o caixão foi 
novamente levado em “cortejo” até o 
salão do Consuni e posto sobre uma 
mesa, coberto com uma faixa que 
dava conta de que ali estavam o “go-
verno federal e sua gestão”. 

Moções - A assembléia aprovou moção de repúdio ao secretário de Recursos Huma-
nos do Ministério do Planejamento (MPOG), Sérgio Mendonça, pela iniciativa de cortar 
o ponto foi aprovada. Outra moção aprovada foi em apoio aos pescadores artesanais de 

  G  de quarta pra quinta prepara o enterro do governo federal e sua gestão

N AMENTE, panfletagem nos sinais em frente ao campus da raia ermel a

Magé que tiveram dois companheiros mortos e estão sofrendo ameaças por milícias no 
campo de obras da Petrobras. Leia a íntegra das moções no site http://www.sintufrj.org.
br/greve2012/
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O velório simbólico da presi-
dente Dilma foi transferido dos pi-
lotis para o salão nobre da Reitoria, 
no segundo andar, com direito a 
um minuto de silêncio, com pos-
teriores aplausos, vaias, cantorias e 
muitas palavras de ordem. O clima 
no ambiente, apesar do cenário de 
enterro, respirava vida com muita 
energia. Cartazes e faixas coloriam 
as paredes.

Enquanto aguardava o início 
da sessão do Conselho Universitário 
(Consuni), a categoria manifestava 
seu descontentamento com o go-
verno. “O corte de ponto será res-
pondido com uma greve mais for-
tificada. Vamos, de todas as formas, 
manifestar nosso repúdio e garantir 
que a educação seja de qualidade 
para nossos filhos”, anunciou a di-
rigente sindical Noemi de Andrade.

Reitor não vai cortar ponto 
Depois de muita espera, o reitor 

Carlos Levi decidiu instalar a sessão 
do Consuni mesmo com falta de 
quórum. Por conta disso, o cole-
giado não deliberou sobre o apoio 
à moção de repúdio ao secretário 
das Relações de Trabalho do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), Sérgio Mendon-
ça, autor do comunicado aos diri-
gentes de Recursos Humanos das 
categorias em greve, orientando-os 
para o corte de ponto dos dias para-
dos. A proposta de repúdio foi apro-
vada pelos técnicos-administrativos 
na assembleia do dia 10 de julho.

Mas o reitor afirmou que “a 
Reitoria não se submeterá a essa 
orientação, como também apoia o 
movimento pela abertura de nego-
ciação pelo governo das reivindica-
ções dos trabalhadores e estudantes 
em greve”. Levi acrescentou, ainda, 
que “não houve aqui (na UFRJ) 

Calendário de lutas da UFRJ
 Segunda-feira – 16/7

Reunião das Comissões do Comando Local de Greve – Sede do Sintufrj Reunião das Comissões Unificadas de Organização dos atos na 
ABI e Ponte do Saber, às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj.

 Terça-feira – 17/7
Assembleia geral com saída da caravana, às 9h, no Espaço Cultural do Sintufrj. 
Reunião das Comissões Unificadas de Organização dos atos no HUCFF e contra a EBSERH, às 15h.

 Quarta-feira - 18/7
Saída para atividades no Polo de Xerém, às 8h, da sede do SSintufrj. Reunião no Polo de Xerém, às 9h
Saída para atividades no Campus Macaé, às 9h, em frente ao HUCFF. Ato no Campus Macaé, às 14h

Consuni: na falta de quórum, vale a palavra do reitor
Co te de ponto e bse  o am os temas da sessão da ual t cnicos
administ ati os e estudantes o am os p incipais pe sonagens

Pauta interna 
As reivindicações da categoria entregues 

ao reitor e levadas ao Consuni vão desde a 
regulamentação da jornada de 30 horas 
para todos os técnicos-administrativos em 
educação à concessão de espaço físico para 
construção do Centro de Convivência dos 
Trabalhadores da UFRJ. Veja a íntegra da 
pauta no site: http://www.sintufrj.org.br/gre-
ve2012/images/docs/Oficio-119.pdf.

Consuni questiona decisão do Cepg
A decisão do Conselho de Ensino 

para Graduados (Cepg) de manter 
o calendário acadêmico durante a 

greve dos três segmentos, proposta 
aprovada com voto de minerva da 
pró-reitora de Pós-graduação e Pes-

quisa, Débora Foguel, foi criticada 
no Consuni por vários conselheiros, 
principalmente por causar confusão 

acadêmica, já que o calendário da 
graduação foi cancelado. Eles, in-
clusive, defenderam que o colegiado 

máximo da universidade discutisse a 
questão e voltasse atrás na delibera-
ção do Cepg.

manifestação de recebimento ofi-
cial (do comunicado)”, e como já 
havia dito antes, “não aceitava essa 
imposição, e esta era também a po-
sição da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Ifes (Andifes), apro-
vada por unanimidade pelos mem-
bros do Conselho Administrativo”. 

O CLG-Sintufrj protocolou no 
Consuni a pauta interna de reivin-
dicações, já entregue ao reitor. A 
expectativa é que a Administração 
Central marque o mais rápido pos-
sível reunião para discussão dos itens 
e encaminhamento de soluções para 
os problemas apresentados.

Audiência pública
para Ebserh
Além da bancada dos estu-

dantes, dirigentes do DCE-Mário 
Prata, assim como o CLG-Sintufrj 
e a Adufrj-SSind puderam se mani-
festar no Consuni, insistiram que o 
reitor marcasse, naquele dia, uma 
data para realização de audiência 
pública na UFRJ sobre a Ebserh, 
inclusive com a presença de um 
representante do Ministério da Edu-
cação para responder às dúvidas da 
comunidade universitária sobre a 
empresa. Enquanto as lideranças 
estudantis travavam o embate com 
Carlos Levi, os demais agitavam a 
sessão com muito barulho e pala-
vras de ordem.

 “Queremos saber a opinião da 
Reitoria sobre a Ebserh. Queremos 
audiência pública. Queremos saber 
se essa Reitoria é contra o debate 
sobre a Ebserh. É lamentável não 
se ter conseguido marcar, até agora, 
a audiência pública para discutir 
nossas reivindicações”, insistiam 
os estudantes. O representante dos 
técnicos-administrativos e coorde-
nador do Sintufrj, Nilson Theobald, 
afirmou ser a situação um “absur-

do! A Ebserh está entrando na UFRJ 
e a Reitoria não quer discuti-la. A 
Reitoria tem que tomar uma posi-
ção em relação a isso”.

Mônica Marluce, outra conse-
lheira técnica-administrativa, fez 
uma grave denúncia ao Consuni: 
os profissionais do hospital, que 
recebem o Adicional por Plantão 
Hospitalar (APH) foram notificados 
que ficariam sem o pagamento do 
benefício se aderissem à greve, e 
quem assina o ofício é a diretora 
de Gestão de Pessoas da Ebserh, 
Jeanne Liliane Marlene Michel. 
“Sou funcionária da UFRJ lotada 
no HUCFF e não dessa empresa. 
Deveria já haver posicionamento 
nosso sobre a Ebserh. Ou, pelo me-
nos, estar sendo discutida no Con-
suni. Defendemos a saúde pública, 
por isso queremos uma moção do 
Consuni contra a Ebserh”, exigiu a 
técnica-administrativa.

Um grupo de profissionais dos 
hospitais universitários da UFRJ 
(médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, entre outros) distri-
buiu, durante a sessão do colegia-
do, manifesto alertando sobre os 
riscos da Ebserh para a universida-
de. Isso porque a empresa constava 
da pauta de deliberações daquela 
sessão do órgão, que foi alterada em 
virtude da presença dos grevistas na 
reunião. 

Posição do reitor
sobre a Ebserh
Diante da insistência dos estu-

dantes para que a Reitoria agendas-
se a realização de audiência públi-
ca sobre a Ebserh, o reitor encerrou 
a sessão do Consuni. “A perda de 
foco da busca de soluções para os 
problemas é ruim. Temos que focar 
nossos esforços reivindicando em 
direção ao alvo que tem condições 

de resolvê-los”, respondeu, aos es-
tudantes, Levi.

Segundo o reitor, a Reitoria está 
empenhada em buscar esclareci-
mentos sobre a Ebserh, que “é uma 
empresa pública – cujo único acio-
nista é o governo federal – com-
prometida com o Sistema Único de 
Saúde, cabendo à UFRJ interpretar 
se é conveniente ou não contar com 
o apoio ou adotar solução própria, 
repensando medidas, para enfren-
tar as precárias estruturas dos hos-
pitais universitários. Mas o que a 
universidade não pode é deixar de 
ter hospitais comprometidos com o 
atendimento”.

Por essas razões, afirmou Levi, 
a Reitoria estava, no momento, le-
vantando, com a assessoria jurídi-
ca, o que de fato seria negativo para 

a UFRJ num eventual contrato com 
a Ebserh: “Temos que conhecer os 
pontos que estão sendo negociados, 
as bases da negociação e depois 
discutir. Não podemos discutir acer-
ca de questões abstratas. Por isso, 
somente depois dessa etapa é que 
abriremos a discussão”.

Mesmo sem declarar se era fa-
vorável ou não à audiência pública, 
o reitor justificou sua negativa aos 
estudantes dizendo ser “inoperante 
marcar data sem saber o que se vai 
discutir”, e acrescentou que “a pau-
ta mais premente é a greve, para 
que haja o retorno à normalidade 
institucional. A Reitoria sempre es-
teve aberta ao diálogo franco com 
os três segmentos, mas por enquan-
to não encontra uma razão para 
discussão da Ebserh”.

 simb lico de ilma: jocoso, porém sério
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CNG-FASUBRA: reforço na luta unitária

REUNIÃO NO MEC: ministro pede subsídios

jornada de lutas

Chega de enrolação, negocia Dilma!
Esta semana vai ferver em Brasí-

lia. Caravanas de todo o país seguem 
para a capital federal levando mi-
lhares de servidores para uma gran-
de marcha no dia 18 de julho com 
a intenção de vencer a omissão do 
governo. A caravana do Sintufrj sairá 
na terça-feira, dia 17.

O evento foi organizado no Fó-
rum Nacional das Entidades dos Ser-
vidores Públicos Federais, que reúne 
32 delas, entre as quais a Fasubra-
Sindical e o Andes-SN.

A programação prevê, entre os 

dias 16 e 20 de julho, grande acam-
pamentos, na Esplanada dos Mi-
nistérios, Marcha Nacional e no dia 
20,  plenária unificada de entidades 
sindicais dos servidores públicos fe-
derais.

Greve se consolida
No dia 11, a categoria dos téc-

nicos-administrativos completou 30 
dias em greve (na UFRJ, deflagrada 
no dia 5), com a adesão de 61 insti-
tuições e em plena ação, ocupando 
reitorias, realizando atos, vigílias e 

enterros simbólicos. Se de início o 
governo tentou ignorar o movimen-
to, a greve conseguiu impor-se na 
conjuntura. 

O Comando Nacional de Greve 
(CNG-Fasubra) da categoria avalia 
alguns resultados positivos, como 
a audiência com o ministro Aloísio 
Mercadante, da Educação, e o apoio 
de diversos colegiados das Ifes e dos 
reitores. Este último, formalizado 
em recente reunião da Associação 
Nacional de Dirigentes de Institui-
ções Federais de Ensino Superior 

(Andifes), indicando que a solução 
do conflito passa pela negociação 
também com a categoria dos técni-
cos-administrativos em educação. 
Por isso o CNG-Fasubra conclama 
a intensificação do movimento e a 
realização das atividades indicadas 
por ele, realizando atos unificados e 
projetando o movimento na mídia e 
na sociedade.

Semana passada também 
foi agitada
Houve reunião com o Ministério 

da Educação, dia 9, com a Andifes, 
dia 10, e no dia 11 o CNG-Fasubra 
esteve na Câmara dos Deputados, em 
Brasília, para recolher assinaturas de 
apoio dos deputados federais para as 
reivindicações dos técnicos-adminis-
trativos em educação.

Os representantes do CNG-Fasu-
bra que lá estiveram cantaram “pa-
rabéns para a greve, que completou 
um mês, negociação que precisa o 
governo não fez”. A maioria dos par-
lamentares que passaram pelo aces-
so ao plenário assinou o manifesto.

O ministro pediu à categoria ar-
gumentos com os quais possa con-
vencer a equipe econômica de que os 
técnicos-administrativos em educa-
ção têm direito a reajuste.

Em reunião no dia 9 com Aloísio 
Mercadante, ministro da Educação, 
representantes do CNG-Fasubra pedi-
ram sua gestão junto ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) para resolver a greve da ca-
tegoria.

O CNG-Fasubra fez um históri-
co do acordo de greve de 2007 e das 
52 reuniões sem qualquer avanço, e 
reafirmou a disposição de negociar. 
Lembrou que o movimento tem uma 
pauta histórica e que ,o que o que 
governo disse sobre o custo da greve 
dos docentes ser de R$ 5,9 bilhões e 
a dos técnicos-administrativos R$ 
17,7 bilhões não traduz a realidade. O 
CNG-Fasubra indicou ao MPOG que 
a categoria aceitaria 20,8% de reajuste 
no piso, resultado da variação do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) nos últimos 
dois anos.

O ministro afirmou que a pau-
ta do funcionalismo soma R$ 92 
bilhões e vê dificuldades no aten-
dimento por conta da política de 
austeridade fiscal. Disse, ainda, que 
não seria simples solucionar os pro-
blemas expostos pelos trabalhadores 
da base da categoria.

O ministro afirmou que é pre-
ciso encontrar argumentos sólidos 
para tirar um reajuste para os téc-
nicos-administrativos em educação. 
Mas, para os professores, ele tem cer-
teza de que haverá alguma proposta 
e quer elementos substantivos para 

CNG-Fasubra busca apoio de Mercadante
defender o aumento (que não é au-
mento, é reposição) para os técnicos-
administrativos.

Nesse sentido, o CNG - Fasubra 
apresentará uma exposição de moti-
vos para fundamentar a atuação do 
ministro junto à área econômica na 
defesa do reajuste e construir uma 
pauta específica para concretizar a 
agenda da federação com o Ministério 
da Educação.

A primeira avaliação do encon-
tro com Mercadante, com o relato 
dos companheiros do CNG-Fasubra 
acerca da reunião, pode ser vis-
to em vídeo no site http://vimeo.
com/45472597. Além disso, também 
pode ser baixado o Informe de Greve 
(IG05 – 09/07/3012) no site do Sin-
tufrj ou diretamente na página ele-
trônica da Fasubra-Sindical (www.
fasubra.org.br).

Andifes solicitará audiência 
com ministro
No dia 10, o CNG-Fasubra 

reuniu-se com representantes da As-
sociação Nacional dos Dirigentes de 
Instituições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes) para pedir apoio ao 
movimento e cobrar a posição da en-
tidade sobre o documento do MPOG 
que “orienta” para o corte de ponto 
dos trabalhadores em greve.

João Luiz Martins, presidente da 
Andifes e reitor da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (UFOP), infor-
mou que tem noção das dificuldades 
por que tem passado a categoria e 
que tem conversado com o governo 
para atender o movimento. 

Naquela tarde a entidade reali-

zaria uma plenária extraordinária 
para discutir o corte de ponto e o 
orçamento. Conforme o portal da 
entidade, a associação decidiu, em 
seu conselho pleno, solicitar audi-
ência com o ministro da Educação 
e com a ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, para pedir celerida-
de na negociação entre o governo e 

os sindicatos dos trabalhadores em 
greve nas universidades federais e 
discutir a orientação do “comunica-
do” do secretário do MPOG sobre o 
corte de ponto.

Os presentes questionaram 
o fato de ser impossível execu-
tar – técnica e juridicamente – as 
orientações dadas pelo secretário de 

Relações de Trabalho do ministério. 
De acordo com o presidente da An-
difes, é necessário ouvir os minis-
tros sobre as medidas que constam 
no “comunicado” enviado direta-
mente aos dirigentes de Recursos 
Humanos, sem passar pelos reito-
res, dirigentes maiores das univer-
sidades federais.

No dia 11, o Senado aprovou a 
medida provisória que reajusta os 
salários de 30 categorias do serviço 
público. A MP vai a sanção da pre-
sidência da República.

MP com reajuste é a aprovada no Senado
Mas é importante destacar que 

os técnicos-administrativos em 
educação estão de fora. Esta, aliás, 
foi a mesma MP na qual o gover-
no embutiu, na surdina, a redu-

ção salarial de médicos federais e 
o congelamento dos percentuais 
de insalubridade e periculosidade, 
que, depois de muita mobilização 
e protesto, acabou sendo derru-

badae o texto refeito pelo relator, 
voltando a questão dos salários, à 
condição anterior, o que foi apro-
vado tanto pela Câmara quanto 
pelo Senado.

Outra questão é que esses 
reajustes foram acordados em 
2011 e não se referem à greve 
em curso no serviço público 
federal.

Foto: Fernando PauloKan
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Em nota assinada pela “Reitoria da UFRJ”, publicada em 9 de julho na página eletrônica 
da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) (http://www.pr4.ufrj.br/informe_especial_2.htm), a Adminis-
tração Central da instituição se posiciona em favor das reivindicações do movimento, exorta o 

Reitoria se posiciona em relação à greve na UFRJ

“É importante seguir à risca o 
calendário nacional (indicado pelo 
CNG-Fasubra) porque, de concreto, 
não tem nada sinalizado para a 
gente”, avalia Francisco de Assis, da 
Coordenação Jurídica e de Relações 
de Trabalho da Fasubra-Sindical. 
Ele refere-se a uma série de atos e 
mobilizações definidas pelo Co-
mando Nacional de Greve da Fa-
subra, como a panfletagem em 
vias públicas, ocupação de reitorias 
nesta semana, culminando com 
uma grande marcha em Brasília 
no dia 18 e atos na Esplanada dos 
Ministérios, dia 19. “É preciso cum-
prir rigorosamente. E ficar atento às 
orientações do CNG-Fasubra”, rati-
fica o dirigente sindical, explicando 
que a marcha vai dar visibilidade às 
demandas da categoria. 

Em relato das iniciativas do 
CNG-Fasubra, Francisco de Assis 
avalia que “em que pesem o esfor-
ço da bancada do PT e o fato de ter 
conseguido uma reunião (no dia 
4) com a ministra Miriam Belchior, 
esta mesa foi difícil. A informação 
foi de que tem sinalização para os 
docentes, mas não para os técnicos-
administrativos. No dia 9 de julho 
o CNG-Fasubra teve reunião no Mi-
nistério da Educação, que apontou 
a necessidade de justificativa para 
as reivindicações. Estamos prepa-
rando isso. No dia 10, tivemos uma 
reunião com a Andifes e aponta-
mos a posição da Fasubra de buscar 
apoio para não haver corte de pon-
to. O presidente da entidade com-
prometeu-se a submeter a questão 
ao pleno da Andifes, que acontece-
ria à tarde”. Francisco, portanto, 

governo para que negociações sejam abertas e opina dizendo que “não nos parece adequada 
a comunicação emitida pela Secretaria de Relações do Trabalho e pela Secretaria de Gestão 
Pública orientando os gestores a proceder ao corte de ponto dos servidores em greve”.

Leia a seguir a nota da Reitoria, na íntegra:

a alia

Este é o momento de radicalizar
insiste: “Temos que radicalizar 
porque estamos com dificuldade de 
negociação. Precisamos dar uma 
estremecida e por isso o CNG-Fasu-
bra indicou o calendário”.

Representantes da UFRJ
no CNG  apontam
radicalização
Alguns dos representantes da 

UFRJ no CNG-Fasubra, em Brasília, 
são taxativos: é hora de dar visibili-
dade à greve.

Para Gerly Miceli, a chegada do 
grupo em Brasília reforçou o CNG, 
com a realização de avaliação de 
conjuntura e a formulação de um 
calendário para sinalizar a greve na 
Educação. Começamos a desenvol-
ver atividades em conjunto com do-
centes e estudantes mas, também, 
atividades somente do CNG-Fasu-
bra”, informa Gerly, explicando 
que é preciso orientar as bases para 
que façam atividades com os outros 
segmentos de maneira unitária.

“Essa necessidade foi sen-
do percebida na medida em que 
conseguíamos furar o bloqueio 
da mídia e colocar nossa greve na 
conjuntura, porque apenas se fala-
va em greve de professores apoiada 
pelos estudantes. A partir da sus-
pensão da inscrição no Sistema de 
Seleção Unificado (SiSU) em algu-
mas universidades e da tentativa de 
suspensão em outras, a nossa greve 
conseguiu entrar na conjuntura, e, 
nesta semana, serão desenvolvidas 
atividades em Brasília. Primeiro 
para colocar a nossa greve ainda 
mais em evidência, mas também 
em função do documento (“comu-

nica”) do MPOG orientando o cor-
te de ponto. A gente entendeu que 
este é o momento de radicalizar as 
ações . O Congresso vai entrar em 
recesso e a gente precisa ter maior 
número de aliados para que o go-
verno estabeleça o diálogo. Para 
nós, esta semana é fundamental. 
É preciso acirrar e mobilizar, mes-
mo”, avalia Gerly Miceli.

Para Rafael Medeiros, outro 
companheiro representante da 
categoria no CNG-Fasubra, toda 
a semana anterior (entre os dias 
2 e 6) foi de grande agito. “Houve 
atividades durante toda a semana. 
Protocolamos um documento no 
Ministério da Educação, partici-
pamos de atividades com os estu-
dantes, conseguimos uma reunião 
com o ministro Mercadante, fize-

mos vigília o dia inteiro com muita 
atividade e expressões artísticas no 
MPOG”.

Rafael informa que na reunião 
com a Andifes, com mobilização 
na frente da entidade, buscou-se o 
apoio dos reitores à greve: “Todos 
eles falaram que não têm pretensão 
de devolver a lista (com a presença 
dos servidores) para o MPOG cortar 
ponto. Fizemos uma placa (com os 
dizeres “Eu apoio a greve. Negocia, 
Dilma) e vários reitores tiraram fo-
tos com a placa”. Segundo ele, no 
fim de semana, dias 7 e 8, os quatro 
comandos nacionais de greve, da 
Fasubra, do Andes, do Sinasefe e de 
estudantes, tiveram o entendimen-
to de que o importante, agora, é o 
processo de unificação das lutas, 
botar bastante peso no acampa-

mento nesta semana e mobilizar 
as entidades de base com o intuito 
de orientar atividades radicalizadas.

Segundo Jorge Pierre, outro 
representante dos funcionários da 
UFRJ no CNG-Fasubra, as atividades 
no Comando não pararam e a se-
mana foi cheia: “Houve muita mo-
bilização, vigília com teatro e tudo. 
Fizemos atos com os professores no 
MPOG, engrossamos atos dos estu-
dantes no Ministério da Educação 
e tivemos até atividades no hospital 
universitário da Unb. Foi importante 
e teve resultado. Até porque, o MEC 
chamou o CNG para uma reunião, 
marcada para segunda-feira, dia 9, à 
tarde”. Para ele “essa campanha de 
16 a 20 é fundamental para pressio-
narmos, porque depois é recesso em 
Brasília”.

G F  em atividade na C mara dos eputados, em ras lia

“Não cabe às Reitorias tomarem partido no movimento de greve, já que essa é uma decisão 
autônoma dos segmentos sociais que compõem a universidade. Contudo, algumas das  reivin-
dicações defendidas, tais como:

1. 10% do PIB para a Educação;
2. Aporte de verbas para a garantia da qualidade do Reuni;
3. Vagas para Concursos Docentes e para Técnicos-Administrativos;
4. Avançar na melhoria da estrutura física da Universidade e dos seus Hospitais Universi-

tários;
5. Carreira e Remuneração Compatível para Docentes e Técnicos-Administrativos;
6. Autonomia Universitária; e
7. Por uma Universidade Pública e Gratuita, 
são demandas fundamentais trazidas pelos nossos docentes, técnicos-administrativos e es-

AVANÇAR NA NEGOCIAÇÃO: A SAÍDA PARA A GREVE DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
tudantes, que unificam esse movimento, e que também nos mobilizam, nos animam e 
nos irmanam por sua legitimidade e justeza. 

(...) A nosso ver é um equívoco tratar administrativamente uma questão de caráter 
eminentemente político, como é o caso de conflitos inerentes às relações de trabalho.

Assim, a saída para a situação vivida pelas universidades não pode ser ou-
tra que não seja o caminho da negociação, conscientes de que a totalidade das 
reivindicações apresentadas pelos movimentos não serão contempladas pela sua 
dimensão e amplitude; porém é fundamental que o governo federal aponte dire-
trizes efetivas no caminho de carreiras e remuneração compatíveis com o pro-
grama de reestruturação e expansão do ensino superior, cujo êxito depende de 
servidores motivados e com perspectiva de construção da sua vida profissional nas 
universidades federais.”

Fotos: Fabiano aulo un
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O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação do Terceiro 
Grau Público de Curitiba, Região 
Metropolitana e Litoral do Estado 
do Paraná (Sinditest-PR) pre-
parou uma publicação sobre o 
direito de greve, a qual reprodu-
zimos aqui.

O informativo aponta uma 
situação comum, também na 
UFRJ: “Não é de hoje que a maio-
ria das chefias e diretorias tentam 
tiranizar os trabalhadores com 
pequenas mentiras e meias verda-
des. Muita pressão e excessiva ar-
rogância.” Em especial junto aos 
trabalhadores que aqui chegam 
via recentes concursos públicos é 
que as chefias promovem, velada 
ou abertamente, o terror. 

Não se intimide. Nossa de-
fesa é conhecer nossos di-
reitos

Observe o que diz a Constitui-
ção de 1988:

O Art. 9º da Constituição de 
1988 orienta que “É assegurado 
o direito de greve, competindo 
aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre 
os interesses que devam por meio 
dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços 
ou atividades essenciais e disporá 
sobre o atendimento das necessi-
dades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos 
sujeitam os responsáveis às penas 
da lei.”

 
A garantia para os servido-
res públicos foi prevista no 
Art. 37, incisos VI e VII: 

“VI - é garantido ao servidor 
público civil o direito à livre asso-
ciação sindical;

VII - o direito de greve será 

Direito de greve é constitucional, 
movimento tem amparo legal

exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de1998).”

 
A greve é mais uma situação 
de fato do que legal

Ela é, portanto, um direito que 
se constrói na luta, muitas vezes 
questionando a lei, até que o direito 
seja reconhecido. Ela é determina-
da pelas condições em que os traba-
lhadores têm de se organizar para 
lutar por seus direitos.

É responsabilidade dos traba-
lhadores atuarem para construir a 
greve de forma coletiva, pela vitória 
de todos. Por isso, a discussão em 
cada setor com os colegas de tra-
balho é fundamental na ação con-
junta, para aumentar a adesão e a 
pressão surtir efeito.

 
Não é porque você é novato 
que precisa dizer amém

Não acredite na lorota de que 
a chefia local pode estabelecer cri-
térios de avaliação do Estágio Pro-
batório a seu bel-prazer. A direção 
do setor não é Presidência da Repú-
blica que pode editar decreto, porta-
rias e resoluções. A direção também 
não é cargo do Poder Legislativo 
que analisa, propõe e aprova leis. 
Portanto, não é da competência da 
direção ou de qualquer chefia de-
terminar os critérios de avaliação.

Técnico-administrativo em es-
tágio probatório tem direito a par-
ticipar da greve sim. A greve é um 
direito de todos os trabalhadores. E 
estes decidem qual a melhor ma-
neira de fazê-la e quais meios irão 
empregar.

Na Avaliação do Estágio Pro-
batório, a chefia não poderá con-
siderar o período em que o(a) 
técnico(a)-administrativo(a) este-

ve em greve.
O que ocorre em muitas greves 

é a pressão das chefias e diretorias 
para coagir os servidores, principal-
mente os em Estágio Probatório, a 
não aderirem à paralisação. Este 
tipo de conduta é considerado ato 
antissindical.

O que o trabalhador precisa 
fazer é avaliar junto ao Comando 
de Greve qual a melhor maneira de 
apoiar o movimento. Afinal, a greve 
é sempre um movimento coletivo 
e não um ato isolado ou de hero-
ísmo.

Os salários dos trabalhadores 
em greve podem ser descon-
tados?

Geralmente a questão do 
pagamento dos dias parados se 
resolve por meio de negociação 
durante a própria greve. Se o mo-
vimento for levado a julgamento 
os tribunais decidirão pelo paga-
mento ou não dos dias parados. 
Quanto mais coesa e forte for a 
greve, menores as chances de re-
taliação. Por isso, é fundamental 
que a greve tenha força para que 

não haja qualquer desconto.
 

Como fica o registro do ponto 
durante a greve?

A greve é a suspensão coletiva 
do trabalho. Assim, é importante 
que a adesão a ela seja o máximo 
possível. É fundamental que todos 
os trabalhadores em greve partici-
pem das atividades do movimento 
e ajudem nos atos de pressão sobre 
o governo.  

Greve não é folga. Exige muito 
trabalho e dedicação à luta para 
conquistarmos nossos direitos. 
Como a greve suspende o contra-
to de trabalho, o registro de ponto 
deve ser feito nas listas de presença 
da greve. É a forma que temos de 
questionar qualquer desconto inde-
vido durante a paralisação. 

Mesmo porque a falta da greve, 
desde que ela não seja considerada 
abusiva ou ilegal, é considerada 
falta justificada. Assim, o controle 
da frequência por meio das listas de 
greve deve servir ao próprio movi-
mento. Jamais pode ser entregue ao 
empregador. Independentemente se 
ele é o governo estadual, federal ou 

municipal ou ainda algum par-
ticular.

 
Prepare-se para os ataques 
contra o direito de greve!

Embora seja limitado, o exer-
cício do direito de greve é atual-
mente uma das formas de luta 
mais importante dos trabalhado-
res. Na greve sempre enfrentamos 
intensos ataques contra o nosso 
direito de parar por salário e con-
dições dignas de trabalho.

Atuando em conjunto, os 
governos e o Judiciário têm cum-
prido um papel de tentar coibir e 
criminalizar o direito de greve e a 
livre organização dos trabalhado-
res. Aplicam multas milionárias. 
Estabelecem absurdos limites 
mínimos de funcionamento. Foi 
assim na greve dos metroviários 
de São Paulo. Houve uma deter-
minação para que o metrô fun-
cionasse 100% nos horários de 
pico e 85% nos demais horários. 
Que direito de greve seria esse?

A Justiça obriga o trabalhador 
a furar a greve, mas não obriga o 
governo a negociar.”

O Comando Nacional de 
Greve (CNG-Fasubra) se reu-
niu logo em seguida à emis-
são do “comunica” sobre o 
corte de ponto e, analisando 
o documento, emitiu uma 
série de orientações à base da 
categoria quanto a mais essa 
ameaça. Como, por exemplo, 
o envio de representações às 
reitorias para cobrar apoio 
à greve e o não atendimen-
to da orientação do MPOG; 
o acionamento das assesso-

Corte de Ponto

Medida do MPOG é autoritária e inconstitucional
rias jurídicas para emitirem 
pareceres sobre a medida e a 
intensificação das atividades 
de greve com o esclarecimento 
da base sobre o caráter do “co-
municado” e a necessidade de 
resposta ao governo com ações 
de greve.

Avaliação
O CNG-Fasubra conside-

rou que o documento de 6 de 
julho visa punir o forte movi-
mento paredista no conjunto 

do funcionalismo federal. O 
CNG aponta que o governo 
permanece intransigente com 
as greves, que não há nego-
ciação efetiva e que o “co-
municado” é uma tentativa 
de desmobilizar a categoria e 
derrotar o movimento.

Considerando que a greve 
é legal – pois o documento 
emitido é do Poder Executi-
vo e não tem amparo jurídi-
co – e que não há nenhuma 
ação na Justiça contrária ao 

nosso movimento, o CNG-Fa-
subra avalia que esta é uma 
medida autoritária que fere 
o direito constitucional de 
greve. O “comunica” não é 
um instrumento adequado de 
relacionamento com as uni-
versidades, uma vez que es-
tas, constitucionalmente, são 
entes autônomos, cabendo 
aos reitores e aos colegiados 
superiores defender a auto-
nomia universitária, assim 
como o seu corpo social.

última Página
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Os servidores públicos mos-
traram ao governo Dilma a for-
ça de seu movimento ao reunir 
em Brasília, 18 de julho, mais 
de 15 mil trabalhadores.  Dil-
ma manda endurecer com a 
categoria e a resposta do movi-
mento foi dada nas ruas de for-
ma contundente.  Os trabalha-
dores técnico-administrativos 
das universidades e institutos 
federais participaram da Mar-
cha em Brasília com mais de 
mil companheiros e fecharam 
todas as entradas do MPOG no 

Mais de 15 mil
marcham por negociação

dia seguinte, 19 de julho. A base da 
Fasubra-Sindical, já está há mais 
de um mês em greve e com 61 uni-
versidades paralisadas.

Os demais servidores públicos 
federais, que somam mais de 26 
categorias em greve em todo o país, 
reunidos na capital federal, promo-
veram a Marcha Unificada na ma-
nhã de quarta-feira, 18 - interditan-
do completamente a Esplanada no 
trecho entre a Catedral de Brasília e 
o Congresso Nacional - e acampa-
ram na Esplanada dos Ministérios 
na segunda-feira, 16. A palavra de 

ordem mais usada foi “Chega de 
enrolação. Negocia Dilma!”. 

No Planejamento foi exigido 
pelos manifestantes negociações 
efetivas e resposta às pautas de 
reivindicações dos servidores em 
greve. Como não poderia deixar 
de ser diferente, houve incidentes 
com os policiais do GDF que se 
utilizaram de spray de pimenta 
para dispersar os manifestante. 
A base da Fasubra-Sindical mais 
uma vez se destacou na atividade 
de pressão ao intransigente go-
verno federal.

Ação e reação no MPOG
Os técnico-administrativos das 

universidades acamparam desde 
as 5h do dia 19 nas quatro portas 
do Ministério do Planejamento e 
impediram a entrada de servido-
res que chegavam para trabalhar. 
A decisão da ação partiu de uma 
reunião do CNG-Fasubra e teve a 
participação de outras categorias e 
estudantes.

A maioria dos servidores que 
trabalham no MPOG foi sensível ao 
pleito dos técnicos-administrativos, 
mas a polícia do Distrito Federal re-

agiu com força para tentar coibir 
o movimento. Alguns trabalha-
dores, segundo a coordenação do 
ato, foram feridos no confronto. 
Dezenas de carros cercaram o 
local e o contingente policial fez 
barreiras.  O Comando Nacional 
de Greve informou que não iria 
se deixar intimidar. “Nossa luta 
é legítima e sem violência. Es-
tamos defendendo não apenas a 
nossa carreira, mas o futuro da 
Educação no Brasil”, anunciava 
um representante do CNG-Fasu-
bra, do carro de som.

ia ,  ua ta ei a, , tem Ato ni icado 
com Aula blica nos pilotis da eito ia  odos l

Foto: Agencia rasil Antonio Cruz
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Encontro dos aposentados

Na próxima terça-feira, dia 24, representantes da Secretaria de Combate 
ao Racismo da CUT-RJ e do Projeto Literário Mulheres Bantas realizam se-
minário para discutir quais lutas devem ser adotadas para incentivar a par-
ticipação das mulheres negras, que ainda não têm uma boa representativi-
dade nas entidades sindicais. Na oportunidade, será feito levantamento das 
companheiras que estão na base dos sindicatos cutistas e dos movimentos 
sociais. A Coordenação de Políticas Sociais do Sintufrj participará do evento.

A atividade da CUT homenageia o Dia da Mulher Negra da América 
Latina e do Caribe, que é comemorado dia 25 de julho, conforme foi institu-
ído durante encontro na República Dominicana, em função das precárias 
condições de vida e da discriminação racial sofrida pelas mulheres daquele 
país. A data reforça a necessidade da urgente implantação de políticas pú-
blicas para as mulheres negras da diáspora nos países da América Latina e 
do Caribe.

O seminário, que será realizado no Auditório Gilberto Freyre do Palácio 
Gustavo Capanema, na Rua da Imprensa, 16, Centro do Rio, terá a par-
ticipação de representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
(Cedim), da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República (Seppir) e das secretarias de mulheres das enti-
dades sindicais e de movimentos sociais. Serão palestrantes, Sueli Carneiro, 
diretora executiva do Instituto Geledés e integrante do comitê de articulação 
e monitoramente do Plano Nacional de Políticas para Mulheres, e Ângela 
Gomes, professora em Etnobotânica Africana da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

Na quinta-feira, dia 12, o CLG-
Sintufrj entregou à Reitoria a Pauta 
Interna de Reivindicações dos tra-
balhadores técnico-administrativos 
em Educação da UFRJ, aprovada 
em assembleia geral. Ato contínuo, 
foi solicitada a marcação de uma 
audiência com o reitor, no que o 
CLG-Sintufrj foi atendido. A reu-
nião marcada para a sexta-feira, 
dia 20, deu início ao processo de 
negociação da Pauta Interna e de 
diálogo direto e construtivo com a 
Reitoria no que diz respeito às rela-
ções de trabalho na instituição. 

Os assuntos postos na mesa di-
ziam respeito à gestão de pessoal, ca-
pacitação, pagamentos, concursos, 
saúde do trabalhador e infraestrutu-
ra. Como a maioria das reivindica-
ções fez parte da pauta da greve de 
2011, várias das demandas da ca-
tegoria já estavam sendo resolvidas 
pela Pró-reitoria de Pessoal (PR-4). 

Mulher versus Etnia
emin io discuti  a pa ticipação da mul e  neg a nos mo imentos

Será na terça-feira, dia 31 de 
julho, a partir das 10h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, o Encontro de 
Aposentados que homenageará os 
avós. Várias atividades estão sendo 
preparadas pela Coordenação de 
Aposentados e Pensionistas da enti-
dade. A Embelleze, por exemplo, vai 
oferecer “Um toque de beleza em 

sua vida”, com corte de cabelo, ma-
quiagem e escova (atenção: para 
fazer a escova, os cabelos devem vir 
lavados).

O Espaço Saúde do Sintufrj 
montará sua tenda e medirá a pres-
são e o nível glicose. A participação 
de nutricionista e de podóloga ain-
da será confirmada.

Pauta Interna: inicia a negociação

G F  entrega pauta de reivindicação interna ao reitor
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A chuva que caiu na quarta-
feira, 18, em Macaé, impediu a 
realização do ato conjunto de 
técnicos-administrativos, docentes 
e estudantes no centro da cidade, 
organizado pela Comissão Local 
de Greve (CLG-Macaé). Desde o 
dia anterior, integrantes do CLG-
Sintufrj estavam no campus para 
reforçar a atividade.

Na terça-feira, 17, o CLG-Sintu-
frj e a CLG-Macaé reuniram-se com 

Campus Macaé segue com a greve
r  na r

Fique ligado no 
Calendário da Greve na UFRJ
23/7 – Segunda-feira
Assembleia-geral, 10h, IFCS
Reunião do CLG, 14h, IFCS
Reunião do Comando Unificado (Ebserh), 16h30, IFCS

25/7 – Quarta-feira
Ato Unificado. Concentração 9h na Reitoria

26/7 – Quinta-feira
Atividade no Consuni, 10h, Reitoria
Reunião do CLG, 14h, Espaço Cultural

31/7 – Terça-feira
Ato unificado em defesa dos HUs e contra a Ebserh. 8h

Caravana do 
Sintufrj rumo à 
Brasília

A movimentação dos caravanei-
ros no Sintufrj começou bem cedo 
na terça-feira, dia 17. Desta vez, 108 
companheiros lotaram os três ôni-
bus fretados pelo sindicato rumo á 
Marcha Unificada de servidores pú-
blicos federais em greve. Objetivo da 
movimentação em Brasília, duran-
te quatro dias (de 16 a 20 de julho) 
foi pressionar o governo a negociar 
as pautas de reivindicações. A Fasu-
bra esteve na liderança de mais essa 
luta que resultou no recebimento 
dos grevistas pelo MPOG.

Xerém é exemplo de 
organização e luta

Também na quarta-feira, dia 18, o CLG-Sintufrj foi ao Polo Xerém da 
UFRJ, atendendo a solicitação dos trabalhadores técnicos-administrativos 
em Educação daquele campus, para definir com eles, quais os serviços es-
senciais. A lista de essencialidades da UFRJ Xerém já está sendo cumprida 
pela categoria e sem problemas para a comunidade universitária.

Outros dois assuntos foram tratados nesta reunião: o assédio moral 
praticado contra os grevistas técnicos-administrativos – assunto que será 
tema de uma reunião específica – e a estrutura física do Polo Xerém da 
UFRJ. A categoria se ressente de mais espaço para a organização dos setores 
de trabalho. Ficou decidido que o problema constaria da Pauta Interna de 
Reivindicações levada ao reitor Carlos Levi, na sexta-feira, dia 20.

Organização local
Toda quarta-feira, os técnicos-administrativos do Polo Xerém da UFRJ 

se reúnem para discutir a greve e questões relacionadas ao cotidiano de tra-
balho de cada um. Desta forma eles se mantém unidos e em dia com os 
encaminhamentos do movimento e de suas reivindicações. 

Os trabalhadores confirmam a participação em massa na atividade de 
quarta-feira, dia 25, na Cidade Universitária – “Universidade na Ponte” - o 
que não é nenhuma novidade para o CLG-Sintufrj, pois eles sempre estão 
presentes nos atos e manifestações da categoria em greve.

a direção do campus UFRJ Macaé 
para discutir possíveis inclusões de 
outros serviços na lista de essencia-
lidades que vigora desde o início 
da greve. A CLG-Macaé está anali-
sando a solicitação da diretoria do 
campus.

Deliberações
A assembleia conjunta reali-

zada na quarta-feira, 18, no Polo 
Universitário, deliberou que so-

mente após o término do período 
de férias acadêmicas e que será, 
novamente, posto em prática a 
agenda unificada de atos e ma-
nifestações. Os presentes também 
aprovaram o nome do técnico-ad-
ministrativo Milton Madeira para 
representar Macaé no Comando 
Nacional de Greve-Fasubra, em 
Brasília, em substituição aos que 
lá se encontram atualmente repre-
sentando o campus.

Ebserh caminha para o fato consumado
A direção do Instituto de Pue-

ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) promoveu dia 
18 de julho debate sobre a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). Os movimentos da uni-
versidade são contra a implantação 
da Ebserh na UFRJ e a questão sus-
cita muitas dúvidas e insegurança 
para os funcionários das unidades 
hospitalares.

O convidado foi o assessor 
da Reitoria, Amâncio Paulino de 
Carvalho, professor da Faculdade 
de Medicina da UFRJ, que foi in-
cumbido pelo reitor de esclarecer e 
discutir a implantação da empresa 
na instituição. O reitor, segundo 
Amâncio de Carvalho, optou por 
iniciar as negociações com a em-

presa de acordo com a manifesta-
ção positiva de oito hospitais, de 18 
unidades do Centro e Ciências da 
Saúde, da Faculdade de Medicina e 
do Conselho Superior de Coordena-
ção Executiva (CSCE).

Amâncio de Carvalho informou 
que o processo será iniciado com 
uma visita para avaliar as unidades 
de saúde e a primeira será o Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). A visita está progra-
mada para início de agosto e terá a 
participação de representantes da 
comunidade. Estes, segundo o do-
cente, produzirão um relatório que 
será entregue à Reitoria e, a partir 
dele, o reitor se manifestará ao Con-
selho Universitário (Consuni).

O relatório será um balizador, 

mas Amâncio de Carvalho informa 
que a UFRJ tem as suas condições 
para que a Ebserh atue na universi-
dade, gerindo as unidades de saúde, 
e estas condições serão estabeleci-
das no Consuni, que decidirá sobre 
a adesão ou não da universidade 
à empresa. O assessor da Reitoria 
afirma que sem essas condições 
não será possível uma adesão da 
UFRJ à empresa.

Amâncio de Carvalho, durante 
a reunião no IPPMG, fez uma lon-
ga explanação sobre a Ebserh. Sua 
apresentação foi, inicialmente, de 
exposição de definições e conceitos 
e explicações acerca de seu funcio-
namento de acordo com o regimen-
to já publicado e evoluiu para uma 
contra-argumentação dos questio-

namentos feitos pelo movimento 
dos técnicos-administrativos, pro-
fessores e estudantes. Na sequência, 
abriu-se para o debate, no qual os 
técnicos-administrativos puderam 
expor seus pontos de vistas e obter 
mais informações sobre a empresa 
e de como ficarão os seus destinos 
trabalhista e funcional.

No debate ficou clara a inse-
gurança dos trabalhadores, que 
tiveram muitas de suas perguntas 
sem respostas. Amâncio de Carva-
lho admitiu não saber responder 
acerca de dúvidas, posto ainda exis-
tem questões importantes para se 
definir, como exemplo, o plano de 
cargos e salários da empresa e ho-
rário de trabalho.

Mesmo com tantas dúvidas e 

incertezas, para as quais nenhuma 
resposta ou condição de segurança, 
a confirmação da Ebserh como ges-
tora de unidades de saúde da UFRJ 
caminha a passos largos. E, pior, 
com todas as condições e ambientes 
criados para o fato consumado

 se preparam para mais uma jornada
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Esta foi a resposta do CNG-
Fasubra, por meio de nota, sobre a 
disposição do governo em negociar 
apenas com os docentes. Ele apre-
sentou semana passada proposta 
para o Comando Nacional de Gre-
ve dos professores (Andes, Sinasefe 
e Proifes). O CNG-Fasubra ratifica 
que a categoria não aceitará mais 
uma vez ser discriminada pelo go-
verno federal, a exemplo do que 
ocorreu no ano passado, e exige 
respeito ao movimento, aguar-
dando assim resposta aos itens da 
pauta de reivindicações.

 “Queremos frisar categorica-
mente que a greve dos técnicos-
administrativos em Educação 
(TAE), sob o comando da Fasu-
bra-Sindical, não terminará se o 

Greve não terminará se o governo 
não apresentar proposta

governo não apresentar uma pro-
posta digna”, afirma a direção do 
movimento em nota. Nela, sob o 
título “A greve na Educação Federal 
não termina com proposta só para 
os docentes. Dilma negocie com to-
dos!”, o CNG-Fasubra avalia que o 
governo promove a velha tática de 
jogar com contradições (apresenta 
proposta apenas para alguns seg-
mentos e busca dividir a categoria), 
realizando “várias ações para que 
os movimentos deixem de atuar 
com um grau importante de unida-
de, visando à nossa derrota, e assim 
manter os privilégios de recursos do 
orçamento para a necessidade do 
capital, em detrimento das deman-
das sociais, dos trabalhadores e do 
serviço público”.

O CNG-Fasubra, no entanto, 
avalia que é uma vitória impor-
tante do movimento e um recuo 
por parte do governo quando este 
apresenta uma proposta ao CNG-
Andes/Sinasefe/Proifes, pois afir-
mava não negociar com catego-
rias em greve. Assim, a direção da 
Fasubra e o Comando Nacional de 
Greve conclamam a todos os TAEs, 
em cada canto do país, a reforçar 
as atividades nacionais e as ações 
nas universidades para que o mo-
vimento possa dar uma resposta 
nas ruas à política de reajuste zero 
do governo.

SESu: governo só negocia
com professores 

O secretário de Ensino Superior 

Na assembleia de terça-feira, 
dia 17, realizada no Espaço Cul-
tural do Sintufrj, na Cidade Uni-
versitária, o principal assunto 
da pauta foi o provável assédio 
moral coletivo imposto aos tra-
balhadores da Faculdade de Far-
mácia que aderiram à greve da 
categoria. O possível assediador 
é o diretor da unidade, professor 
Lúcio Mendes Cabral, que conta 
com a colaboração da chefe da 
Secretaria de Graduação.

A coordenadora do Sintufrj, 
Noemi Andrade, informou aos 
presentes na assembleia que, 
depois de ouvir os técnicos-
administrativos, a direção da 
entidade e o CLG-Sintufrj se reu-
niram com o diretor da Farmá-
cia e a próxima providencia será 
levar a denúncia à Pró-reitoria 
de Pessoal (PR-4) para que pro-
vidências sejam tomadas. As-
sédio moral é crime passível de 
sanções administrativas. Outros 
casos de assédio moral já foram 
encaminhados à PR-4 e estão, 
pela área de Pessoal da UFRJ, 
sendo analisados.

A assembleia aprovou, por 
aclamação, moção de repúdio 
contra a direção da Faculdade 
de Farmácia.

“Desgaste interpessoal”
Os constrangimentos im-

postos aos trabalhadores da 
Faculdade de Farmácia foram 
resumidos na assembleia em 
documento lido por uma das ví-
timas. No dia anterior, a direção 

da unidade havia anunciado que, 
ao final da greve da categoria, 
remanejaria três funcionários 
da Secretaria de Graduação para 
outros setores, sob a alegação de 
“desgaste interpessoal”, segundo 
avaliação da chefia.

Por coincidência, os três téc-
nicos-administrativos em ques-
tão integram o grupo de grevis-
tas da unidade. E eles afirmam 
que nunca se desentenderam 
com a chefia, inclusive, dois de-
les, foram avaliados com notas 
máximas em desempenho e no 
item relações interpessoais. Os 
trabalhadores têm consciência 
de que a atitude do diretor fere 
os princípios constitucionais da 
impessoalidade, do direito à de-
fesa e do contraditório. E ele faz 
isso, segundo os trabalhadores, 
“porque é do seu interesse punir 
os grevistas para que sirvam de 
exemplo aos demais e sustentar a 
premissa de que a Farmácia não 
para. E pune de maneira leviana 
e irresponsável, contrariando os 
princípios éticos da administra-
ção pública e a Constituição Fe-
deral”.

O princípio constitucional 
do contraditório e a garantia 
de ampla defesa foram negados 
quando o diretor decidiu pela 
transferência dos trabalhado-
res para outros setores sem lhes 
conceder o direito sequer de se 
pronunciarem a respeito. “A 
decisão foi tomada sem que a 
chefia tentasse resolver o impas-
se com os funcionários ou feita 

acareação, embora não houves-
se nenhum impasse a ser resol-
vido antes da greve. As relações 
somente se deterioraram após 
os trabalhadores se recusarem 
a realizar plantões nos moldes 
estabelecidos pela chefia”, infor-
mam os funcionários.

A conclusão dos técnicos-ad-
ministrativos assediados moral-
mente pela direção da Farmácia 
é que estão sendo punidos por 
terem tido a coragem de ousar 
e exercer seus direitos, e a ar-
gumentação adotada por eles 
poderia convencer os colegas a 
agirem da mesma forma. “Eles 
(a direção) temem que a adesão 
à greve cresça na unidade, por 
isso coagem os funcionários com 
ameaças de punições”, apontam 
os técnicos-administrativos ame-
açados.

Orientação do CLG-Sintufrj
O que ocorre na Faculdade 

de Farmácia deve se repetir em 
outras unidades. Para que os 
assediadores não continuem im-
punes, agora no período de gre-
ve como depois da greve, devem 
ser denunciados ao CLG-Sintufrj 
para as devidas providências. 
Assédio moral é crime e deve ser 
combatido veementemente na 
UFRJ.

Desrespeito às leis e à 
dignidade do trabalhador

Especialista em assédio moral 
e assessora da Direção do Sintu-
frj, a psicóloga Terezinha Mar-

tins, após ouvir atentamente os 
trabalhadores e acompanhar a 
reunião no dia 16 de julho do di-
retor da unidade, professor Lúcio 
Mendes Cabral, com os funcio-
nários que continuam exercendo 
seu direito a greve, conclui que 
“os fatos configuram claramente 
a ocorrência de assédio moral”, 
acrescentando que “tal prática é 
inaceitável em uma universidade 
que abriga um grupo de pesqui-
sa de combate ao assédio moral 
no trabalho, e cuja Ouvidoria da 
UFRJ e a Pró-reitoria de Pessoal 
(PR-4) têm envidado esforços 
para combater toda e qualquer 
forma de violência no trabalho, 
principalmente o assédio moral”. 

A especialista lembra que um 
dos compromissos de campanha 
do atual reitor foi combater o 
assédio moral no trabalho. “O 
Sintufrj coloca-se vigorosamente 
na defesa dos interesses dos tra-
balhadores e contra qualquer for-
ma de violência cometida contra 
eles”, afirma Terezinha.    

Provas do crime
A secretária de Graduação da 

Faculdade de Farmácia desres-
peitou a Lei nº 7.783, de 28 de 
junho de 1989, que dispõe sobre 
o exercício do direito de greve, ao 
fazer ameaças implícitas e expli-
citas aos funcionários do setor e 
encaminhar três deles para trans-
ferência de local de trabalho, 
alegando desgaste no relaciona-
mento pessoal entre eles (ela e os 
funcionários).

Com a sua atitude, a chefe 
da Graduação promoveu a re-
taliação deliberada dos funcio-
nários e os colocou sob coação 
para que servissem de exemplo 
aos demais técnicos-adminis-
trativos da Farmácia, unidade 
que, infelizmente, carrega o 
peso de uma tradição medío-
cre no combativo histórico da 
UFRJ: o de nunca ter partici-
pado de movimentos políticos. 
Mas depois da atitude corajosa 
e ousada dos trabalhadores que 
estão sendo perseguidos, com 
certeza, a Farmácia começa a 
respirar novos ares.

A chefe como o diretor, que 
aceitou acriticamente os argu-
mentos da sua comandada, in-
fringem o princípio da impessoa-
lidade, posto que as justificativas 
para transferência devem ser de 
cunho exclusivamente profis-
sional. E também em função de 
que o servidor público não pode 
beneficiar ou prejudicar alguém 
apenas porque esse alguém é seu 
amigo ou inimigo.

Outra transgressão da Dire-
ção da unidade foi desrespeitar 
o principio constitucional do 
contraditório e a garantia de 
qualquer defesa dos funcioná-
rios sob ameaça de transferên-
cia. E ainda: não se aplica na 
administração pública brasilei-
ra o princípio de “obediência 
cega”, ou seja: os subordinados 
não estão obrigados a cumprir 
as ordens recebidas se essas fo-
rem descabidas.

Assédio moral na Farmácia

do Ministério da Educação, Amaro 
Lins, dia 16 de julho, em reunião 
com o CNG-Fasubra, explicou que 
o governo apresentou uma propos-
ta aos docentes, mas não negocia o 
valor orçamentário. E afirmou que 
o governo não aceitará aumentar 
mais nenhum centavo da proposta. 

Amaro Lins defende que a posição 
do governo é atender somente os do-
centes, pois nesse primeiro momento 
priorizará a negociação com o CNG-
Andes/Sinasefe/Proifes. Já para a Fa-
subra, o secretário solicitou um tempo 
para a solução da negociação com os 
docentes. Informou que, após análise 
do documento do CNG-Fasubra – que 
expõe os motivos para atendimento 
da pauta de reivindicações e contém 
um breve histórico das negociações 

-, o próprio ministro Aloizio Merca-
dante colocará seu prestígio político 
para abrir negociações também 
para os técnicos-administrativos 
em Educação. Porém condicionou 
essa “disposição” de Mercadante à 
não radicalização do movimen-
to. Tal intransigência ou rebeldia 
não seria bem vista, o que poderia 
levá-lo a se retirar do processo e não 
mais tentar abrir negociações para 
a Fasubra.

A representação do CNG-Fa-
subra respondeu que as medidas 
mais radicais até agora foram to-
madas pelo governo, que, além de 
não receber a categoria em greve 
para negociar e não apresentar pro-
posta, orientou o corte de ponto dos 
grevistas.



A       C A         A   A     sintu o g b   sintu sintu o g b

Os técnicos-administrativos da UFRJ realizarão esta semana assembleia de casa cheia 
– como aquela que deflagrou a greve, no dia 5 de junho, com o mesmo espírito de luta e 
unidade – e um ato público no HU com expressiva participação. 

Quando o governo não negocia com a Fasubra, está informando para a sociedade que a 
universidade pública pode funcionar sem seus técnicos-administrativos. 

Está mais do que na hora de respondermos a esta agressão. Por isso, vamos todos à as-
sembleia   e ao ato público com muita disposição de virar esse jogo.

Vamos mostrar à sociedade e ao governo que a universidade não funciona somente com 
professores.

Grevistas fecham a Ponte do Saber

Vamos virar esse jogo
Calendário
Assembleia GeralDia 30/7, segunda-feira, às 10h, nos pilotís da Reitoria

Ato unificado em defesa dos HUsDia 31/7, às 8 horas, em frente ao HUCFF- Doação de sangue para o HUCFF- Julgamento público da Ebserh
Passeata com os SPFsDia 31/7, às 11h, Candelária, Centro

Casa c eia e muita mobilização de em ma ca  atos e assembleia esta semana

  P P  e balões de g s vermel os coloriram a manifestação dos técnicos administrativos, professores e estudantes da UFRJ na 
quarta feira, 2  de jul o, na onte do Saber. s grevistas sa ram em passeata do prédio da Reitoria e ocuparam as duas pistas da ponte estaiada, que 
liga a Cidade Universit ria  in a ermel a em direção ao centro da Cidade. 

Em defesa dos hospitais universitários
No dia 31 de julho, será o dia nacional de luta do funcionalismo. Na UFRJ, o Comando 

Local de Greve planejou um ato unificado em defesa dos hospitais universitários, com a 
participação dos três segmentos e de companheiros do Hospital Pedro Ernesto e Antônio 
Pedro. Será em frente ao HUCFF, a partir das 8 horas.

O ato começa com a doação de sangue para o banco do HU e segue com o julgamento 
público da Ebserh.
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Manifestação para o trânsito na Ponte do Saber
Aula p blica sob e autonomia uni e sit ia ea i ma alo es ist icos da comunidade 
uni e sit ia e as lutas passadas da catego ia são e i idas e emocionam os antigosSomos essenciais

Dentre tantas leituras que podem ser feitas acerca da segregação 
feita pelo governo federal, negociando com professores e deixando no 
limbo os técnicos-administrativos, uma mensagem profundamen-
te desrespeitosa, conservadora e preconceituosa se destaca: a de que a 
universidade prescinde desses trabalhadores, reafirmando uma cultura 
a muito combatida no interior da instituição que é a subalternização, 
emblematizada na arcaica figura do bedel.

A falta de respeito do governo com os técnicos-administrativos não 
reflete, em nenhuma hipótese, a qualidade individual e coletiva desses 
trabalhadores. Somos nós, aliados aos demais segmentos da comunida-
de acadêmica, que construímos, no dia a dia, incansavelmente, a uni-
versidade capaz de chegar na fronteira do conhecimento e contribuir 
para a transformação da sociedade.

O governo, e muitos de seus gestores, pela ausência de políticas de 
pessoal e de profissionalização, de remuneração digna e de implanta-
ção de uma correta carreira, questões que estão no corolário de suas 
responsabilidades, ao invés de buscar inverter tal lógica, contrariamente 
a enfatiza.

Nossa categoria fez e faz história por não limitar suas lutas nas rei-
vindicações tradicionais da agenda sindical. Diferentemente disso, suas 
tarefas, no plano político-institucional, se pautam pela manutenção do 
ensino público, gratuito e de qualidade, pela autonomia da universida-
de e por sua democratização radical. Por isso, a instituição universitária 
não é apenas de professores para estudantes, é, sim, daqueles que, em 
atividades-fim ou não, fincam seus alicerces, suportam suas estruturas 
e conformam sua cultura e missão. Mas, infelizmente, o governo insiste 
em nos ignorar, deixando transparecer que não aposta na qualidade 
do ensino e na superação dos impasses apresentados na produção do 
conhecimento e sociais. E isso é muito pequeno como política gover-
namental.

Por isso, a palavra de ordem é radicalizar em nossas ações, de-
monstrando que fazemos falta sim. Dando conta, e apontando para os 
burocratas palacianos que nós lutaremos contra o preconceito, a into-
lerância e quaisquer outras práticas fascistas e reacionárias, afirmando 
que Somos Essenciais!

Reunião dos Vigilantes do HU
ia  de agosto, uinta ei a, s , na sede do intu

auta  Condiç es de t abal o

Radares de trânsito

na UFRJ
iscalização elet nica te e in cio na 

segunda ei a, dia 

Três radares de trânsito foram instalados em pontos estratégicos da 

Cidade Universitária da UFRJ. Em fase de certificação junto ao Inme-

tro, os radares foram colocados pela CET-Rio, em parceria com a uni-

versidade, para limitar a 50 km/h a velocidade de tráfego no campus.

De acordo com Ivan Carmo, prefeito da Cidade Universitária, os 

radares são os primeiros, de um total de 10, que funcionarão em locais 

nos quais casos de excesso de velocidade e acidentes foram registrados 

nos últimos meses.

Um dos radares está instalado na esquina da avenida Horácio 

Macedo com a rua Maria Dolores, no acesso à Linha Amarela, e os 

outros na altura do Bloco C do Centro de Tecnologia: um no sentido 

CT-Reitoria e outro no sentido oposto. 

Outros serão instalados na avenida Pedro Calmon, próximo à 

Ponte do Saber, e nas avenidas Edson Saad e Carlos Chagas Filho, pró-

ximos ao Restaurante Universitário e ao Centro de Ciências da Saúde 

(CCS). Os demais ficarão nos acessos à Prefeitura e ao Parque Tecno-

“Uma universidade gerida pelos três segmentos”

i rial

Técnicos-administrativos, professores e estudantes, mais uma vez, agitaram a Cidade Universitária. A mobi-
lização unificada foi na quarta-feira, dia 25, a partir das 9 horas. As ações começaram com aula pública sobre 
Autonomia Universitária, nos pilotis da Reitoria, e prosseguiram com passeata e ocupação da Ponte do Saber, que 
liga o campus à Linha Vermelha em direção ao Centro da Cidade.

Apesar das críticas contundentes ao governo Dilma, que tenta impor uma contraproposta rebaixada aos do-
centes e segue ignorando as reivindicações dos técnicos-administrativos e dos estudantes, os protestos foram bem-
humorados. Na Ponte do Saber, os manifestantes estenderam faixa sobre a mureta, coloriram o céu com balões de 
gás vermelhos e muita purpurina.

“Desculpe o transtorno. Estamos trabalhando por uma universidade melhor”, anunciava a enorme faixa abre-
alas da passeata e que também serviu de meio de comunicação com os motoristas e motociclistas que passavam na 
hora da manifestação pela Linha Vermelha. Lá debaixo, eles acenaram e buzinaram para os manifestantes, e houve 
até quem fizesse sinal de positivo com o polegar, numa clara demonstração de apoio aos trabalhadores e estudantes 
em greve da UFRJ.

O presidente da Adufrj, Mauro 
Iasi, afirmou que “a luta pela au-
tonomia universitária é por uma 
universidade gerida pelos técnicos-
administrativos, professores e estu-
dantes para atender reais interesses 
da população”. E a greve é, segundo 
o sindicalista, um instrumento de 
afirmação da autonomia univer-

sitária. Um dos representantes do 
Diretório Central dos Estudantes 
- Mário Prata e do Comando de 
Greve dos Estudantes, que esteve 
à frente do ato nos pilotis da Rei-
toria, foi taxativo: “Não vamos 
parar a greve enquanto o governo 
não negociar com a gente. Não 
queremos mais migalhas. Nossa 

luta é pelos 10% do Produto Inter-
no Bruto (BIP) para a educação, 
assistência estudantil (bolsas de 
estudo, alojamentos, restauran-
tes universitários, creches, entre 
outros benefícios que garantam a 
permanência do aluno na univer-
sidade) e ensino público de qua-
lidade”. 

Histórias nunca esquecidas
A dirigente do Sintufrj Neuza 

Luzia utilizou o espaço da sua aula 
pública para relembrar os mo-
mentos marcantes da trajetória de 
conscientização, organização e luta 
dos técnicos-administrativos em 
educação pela conquista da própria 
cidadania dentro da UFRJ. E como 
esse movimento – que dura até os 
dias atuais pela ocupação de espa-
ços de poder na universidade e pelo 

reconhecimento do governo de que 
a instituição não funciona só com 
professores – reafirmou a tão ne-
cessária autonomia universitária.

“Na concepção da universida-
de, nosso papel foi pensado como 
subalternos aos docentes e aos es-
tudantes. Tanto é, que nas décadas 
de 1960-1970 os técnicos-adminis-
trativos não podiam levantar a ca-
beça quando um professor passava, 

e a ele somente era permitido se 
dirigir dizendo, solenemente, um 
“sim senhor, doutor”. E nenhum 
de nós ocupava cargo de chefia. 
Nosso salário era absurdamente 
humilhante, ganhávamos um 
complemento para equipará-lo ao 
salário mínimo”, relembra a co-
ordenadora-geral do Sintufrj, que 
se afirma, incisivamente, contra a 
ressubalternização.

Funcionários advertem que não haverá vestibular, 
nem matrícula nas universidades federais

A decisão é uma resposta ao 
governo, que se recusa a apresen-
tar proposta à categoria dos técni-
cos-administrativos em educação 
das instituições de ensino superior 
públicas. O anúncio oficial foi 
feito pelo CNG-Fasubra durante 
manifestação no Ministério da 
Educação, dia 25 de julho, à tarde.

É uma promessa dos traba-
lhadores em greve há mais de 
um mês por não terem recebido, 
por parte do governo, qualquer 
proposta acerca de sua pauta de 
reivindicação. A categoria quer 
mostrar que a universidade não 
é feita apenas de professor e que 
quem faz a máquina da educa-

ção federal funcionar também 
são os técnicos-administrativos. 

Até que o governo abra mesa 
de negociação com a categoria, 
não haverá vestibular e matrícu-
las dos estudantes, assim como 
as demais atividades continuarão 
paradas por tempo indetermina-
do, promete o movimento.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999 9 Especial reve – 30 de julho a  de agosto de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

  

         

r  na r

Este é o dia marcado pelos servi-
dores públicos para exigir do gover-
no resposta às suas reivindicações. 
Será o Dia Nacional de Luta e Mobi-
lização, com grandes manifestações 
em todas as capitais do país, convo-
cado pelas centrais sindicais (CUT, 
CSP-Conlutas, CTB) e pelo Fórum 
Nacional das Entidades dos SPFs.

O Dia D é resultado do que vem 
sendo construído nessa greve do 
funcionalismo. O Fórum Nacional, 
reunido dia 20, em Brasília, consi-
derou as atividades desenvolvidas 
de 16 a 20 de julho positivas, ava-
liando que há muito fôlego para 
continuidade da greve e julgou que 
a unidade das ações é fator determi-
nante para fortalecer o movimento. 
“O governo demonstrou que a gre-
ve o atingiu fortemente, por isso 
tenta reprimir o movimento com 

31 de julho é o Dia D dos servidores

Assembleia no IFCS: homenagem e expectativas

Repúdio ao assassinato de pescadores

Estudantes ocupam CanecãoTruculência do governo é 
denunciada ao Consuni

O ex-reitor Aloísio Teixeira 
foi homenageado pelos técnicos-
administrativos em greve na se-
gunda-feira, 23, dia em que ele 
deixou a UFRJ para sempre, com 
um minuto de silêncio na aber-
tura da assembleia, realizada no 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais.

Essencialmente, esta foi uma 

assembleia de informes e de ba-
lanço das atividades realizadas em 
Brasília. Eram grandes as expectati-
vas dos trabalhadores com a ocupa-
ção da Ponte do Saber e com o ato 
em frente ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho contra a 
Ebserh, nesta terça-feira, dia 31.

A assembleia aprovou, em 
resumo, duas propostas: a in-

corporação, à pauta nacional de 
reivindicações da categoria, da 
luta pela auditoria da dívida pú-
blica e a realização, pelas cen-
trais sindicais, de um dia de luta 
em favor dos técnicos-adminis-
trativos em educação. De acordo 
com a Fasubra, a data para essa 
mobilização das centrais é 2 de 
agosto. 

O Consuni se pronunciou acer-
ca do assassinato de dois pescadores 
artesanais e ativistas do movimento 
que luta contra o fim da pesca ar-
tesanal e a preservação dos man-
guezais. A moção, aprovada por 

unanimidade, repudia a violência 
cometida contra João Telles e Almir 
Amorim e reivindica providências 
para investigação e esclarecimento 
dos fatos com punição dos respon-
sáveis.

Os estudantes da UFRJ ocu-
param o Canecão dia 24 de 
julho para reivindicar a trans-
formação da antiga casa de es-
petáculos em um centro cultural 
público, com ingressos a preços 
populares para os eventos.

O assunto foi discutido na 
sessão do Conselho Univer-

sitário de 26 de julho. Nela, 
o conselheiro discente,Tadeu 
Aguiar, disse que os estudantes 
querem discutir com a Reito-
ria um projeto cultural para o 
Canecão.

O reitor Carlos Levi infor-
mou que a Reitoria pensa em 
utilizar o local para atividades 

voltadas à cultura, mas pon-
derou que há ainda questões 
por definir, como a alocação 
de verbas, por exemplo. Além 
disso, Levi chamou a atenção 
para o cuidado com a seguran-
ça dos estudantes, explicando 
que o local está insalubre e o 
telhado ameaça desabar.

represálias como corte de ponto e 
desconto nos salários (...). Mesmo 
assim, o movimento segue firme e 
conta com o apoio de vários setores 
da sociedade”, afirma o texto da 
avaliação.

Segundo informe de greve da 
Fasubra de 24 de julho, apesar da 
grande movimentação do funcio-
nalismo, o governo recebeu somente 
as entidades que compõem o Fórum 
Nacional (Fasubra, Andes, Assibge, 
Condsef, Fenasps, Sinasefe, CUT, 
CSP-Conlutas, CTB) após muita 
pressão e cerco dos grevistas ao Mi-
nistério do Planejamento. Porém, 
nenhum avanço foi registrado.

De oficial, nada
Apesar dos balões de ensaio 

sobre supostas propostas do gover-
no para os servidores, em reunião 

oficial com o Fórum Nacional o 
governo insiste em dizer que o pra-
zo para apresentação do quadro 
orçamentário, no que se refere aos 
gastos com pessoal, é 31 de julho.

O Fórum informou que na reu-
nião com o governo, dia 18 de julho, 
este reforça que não há condição de 
atender ao conjunto das demandas 
pela necessidade de controle fiscal 
e para limitar gastos diante da crise 
econômica internacional. 

Dilma baixa decreto
A Fasubra afirma que nenhum 

técnico-administrativo será substi-
tuído. A presidente Dilma Rousseff 
resolveu se valer do poder da cane-
ta para tentar impedir o direito de 
greve dos servidores ao baixar um 
decreto, dia 24 de julho, determi-
nando a substituição de trabalha-

dores em greve.   Com base no de-
creto, os ministros de Estado podem 
promover convênios com estados, 
distrito federal ou municípios para 
que os servidores das administra-
ções locais possam substituir, em 
serviços essenciais, aqueles em gre-
ve do funcionalismo federal.

A Fasubra, por meio de nota so-
bre a greve, denuncia o desrespeito 
do governo com os trabalhadores: 
“Substituir periodicamente tra-
balhadores, seja qual for a função 
que eles exerçam, compromete os 
serviços públicos e põe em risco a 
vida da população. Qualquer in-
cidente que ocorrer nesse período 
é de responsabilidade do governo. 
Nossa resposta deve ser a que sabe-
mos dar: mais luta e mobilização. 
Nenhum técnico-administrativo 
será substituído, nossa greve não 

será desmontada. Se o governo sobe 
radicalizar, nós também”.

Nota de repúdio
Entidades representativas da 

Advocacia e Defensoria Públicas 
Federais, Auditoria do Fisco e do 
Trabalho, Delegados e Peritos da 
Polícia Federal, do Ciclo de Ges-
tão e do Núcleo Financeiro, Agên-
cias Reguladoras e de Relações 
Exteriores publicaram nota de 
repúdio ao decreto.

Segundo a nota, o decreto fere 
a regra constitucional de ocupa-
ção de cargos públicos após pro-
vimento em concurso, além de 
constituir grave ofensa ao direito 
constitucional de greve. E sua 
edição demonstra a intransigên-
cia e o completo descaso do go-
verno federal com essas carreiras.

Na sessão do Conselho Universitário da UFRJ, dia 26 de julho, o repre-
sentante dos técnicos-administrativos Nilson Theobald denunciou a trucu-
lência e a intransigência do governo Dilma com a categoria dos trabalha-
dores técnico-administrativos em educação das universidades, destacando o 
tratamento diferenciado dado pelo governo ao movimento dos professores e 
ao movimento dos técnicos-administrativos e a intransigência em negociar. 
“Se por um lado os professores têm proposta para discutir, nós, depois de 
mais de um mês em greve, nem sequer fomos recebidos de maneira decente 
pelo governo”, protesta o conselheiro.

Theobald informou, também, que o governo anunciaria – de forma 
unilateral – uma decisão para a categoria, e falou sobre o decreto para 
substituir servidores em greve afirmando que o movimento continua até 
que se abra negociação. “É uma postura que não esperávamos desse gover-
no. Baixa esse decreto e se recusa a discutir com o movimento, apresentar 
proposta e negociar. A presidente Dilma Rousseff opta pelo lado da trucu-
lência e pela judicialização da greve. A AGU já está falando em corte global 
de ponto e passar por cima dos reitores. Isso é muito ruim, e com tudo isso 
a greve irá continuar”, declarou o técnico-administrativo.
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A   comunidade universitá-
ria está entristecida e consternada. 
A UFRJ, mais vazia. O falecimento 
de seu ex-reitor, Aloísio Teixeira, na 
manhã de 23 de julho, pegou todos 
de surpresa. O seu coração resolveu 
não mais bater depois de 67 anos de 
vida – muitos dos quais dedicados 
à Educação, ao Ensino Superior, ao 
país e à Nação –, mas esqueceu de 
combinar com o cérebro, que ainda 
tinha muitos planos para tocar em 
frente.

Aloísio Teixeira, pelo que re-
presentou para a Educação brasi-
leira, para a luta pela justiça social 
e pela democracia, já faz parte da 
história da UFRJ e do Brasil. Foi 
um dos símbolos de resistência e 
de luta antineoliberal.

Não obstante a isso, Aloísio foi 
um de nós. Simplesmente assim, 
um igual. Apenas quem conviveu 
com ele sabe da falta que fará. Foi 
possivelmente um dos últimos de 
uma geração de intelectuais que 
entendiam a Educação, a univer-
sidade, o Ensino Superior e a Na-
ção como ninguém.

Tinha lá as suas vaidades 
como todos as têm, mas nunca 
se fez de arrogante, malcriado 
ou indelicado seja lá com quem 
fosse; aliás, temperamento esse 
que somente os que têm grande-
za cultivam. Foi, acima de tudo, 
um bem-humorado. Gostava de 
contar, refinadamente, anedotas 
e fazer brincadeiras, também com 
fineza, mas nas horas em que ti-
nha que ser enérgico e rigoroso, o 
fazia com a capacidade ímpar de 
quem realmente foi educador. E 
dos bons!

Aloísio era, sim, um igual. Se 
comportava como igual. Nunca se 
sobrepôs autoritária ou indigna-
mente aos demais. Sempre descia 
do lugar de seu saber e se mistu-
rava a todos. Para ele, não havia 
diferença de tratamento, recebia e 
conversava com todos que o soli-
citavam com educação e atenção. 
Era de uma gentileza desconcer-
tante e, apesar de não ser um sím-
bolo de beleza, esbanjava charme. 
Assim foi Aloísio Teixeira. Constru-
ção idealizada de uma referência? 
Não. Uma referência!

UFRJ se despede
de seu ex-reitor

l ima página

Consuni ratifica a marca do diálogo
Três dias após  seu falecimen-

to, ainda era muito difícil para 
muitos conselheiros externarem 
seus sentimentos à altura do que 
significou o ex-reitor Aloísio Tei-
xeira.

A sessão do Conselho Univer-
sitário de 26 de julho teve em seu 
expediente um minuto de silêncio 
pelo falecimento de Aloísio Teixei-

ra, manifestações de conselheiros e 
a aprovação de moção de pesar:

 “À frente da universidade entre 
2003 e 2011, o professor Aloísio im-
primiu à UFRJ a marca do diálogo, 
da preocupação com o acesso uni-
versal ao Ensino Superior e, sobre-
tudo, da reflexão característica de 
sua longa trajetória na Administra-
ção Pública e de Ensino. (...)

Aloísio Teixeira ajudou de mui-
tas e diferentes maneiras a se repen-
sar o Brasil e a buscar caminhos 
para transformar o país em uma 
sociedade menos injusta. Foi antes 
de tudo um educador. Um educa-
dor obstinado e em tempo integral, 
cuja maior virtude talvez fosse desa-
fiar seu interlocutor a demonstrar o 
melhor de si. (...) Ficam seus exem-

plos, seus ensinamentos, suas 
convicções. O Brasil ficou mais 
triste. A UFRJ está menor. O país 
perde um grande brasileiro.”

A missa de 7º dia da morte 
de Aloísio Teixeira será nesta 
segunda-feira, dia 30, às 19h30, 
na Capela Divina Providência, 
na rua Lopes Quintas, 274, no 
Jardim Botânico.

“É um momento de refle-
xão sobre tudo o que ele repre-
senta não só na vida pública, 
mas principalmente pela contri-
buição para a universidade e ao 
debate que promoveu. Foi um 
grande educador comprometido 
com suas convicções e seus ensi-
namentos. Esse é o legado que a 
gente deve consolidar.”

Carlos Levi, ex-PR-3 da 
última gestão de Aloísio e seu 
sucessor na Reitoria da UFRJ

“Aloísio era um mili-
tante da esquerda brasileira, 
atuou sempre tendo a re-
ferência como comunista. 

Tinha um projeto demo-
crático popular e foi eleito 
para a Reitoria da UFRJ em 
um momento de luta pela 
democracia na universidade. 
Era um dos grandes intelec-
tuais da esquerda brasileira.”

Lindbergh Farias, senador pelo 
Partido dos 

Trabalhadores (RJ)

“Sem dúvida Aloísio foi 
um marco na história da uni-
versidade, deixando um legado 
para o Ensino Superior brasilei-
ro de transformações e protago-
nismo na luta pela universali-
zação do Ensino Superior.”

Hélio de Mattos Alves, professor 
da Faculdade de Farmácia, 

ex- prefeito da UFRJ

“Aloísio, sem perder sua 
autenticidade, manteve suas 
ideias. Aprendi muito com ele, 
principalmente a admirá-lo e 
respeitá-lo. Perde a UFRJ, per-
de o Brasil, mas também per-
demos nós, trabalhadores que 
tínhamos a oportunidade de 
conviver lado a lado com a sua 
capacidade de nos deixar e fazer 
sonhar.”

Ana Maria Ribeiro, técnica em 
Assuntos Educacionais, 
ex-dirigente do Sintufrj

A seguir, alguns depoimentos 
colhidos ainda no momento da 
emoção de seu derradeiro encon-
tro com os seus pares:

“Aloísio tratava as diver-
gências com muita serenida-
de. A intolerância é um dos 
sustentáculos do fascismo e 
Aloísio representava exata-
mente o inverso disso.”

Neuza Luzia, 
nutricionista, 

coordenadora-geral 
do Sintufrj
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Nova manifestação no Centro do Rio, no dia 9
Na quinta-feira, dia 9 de agosto, os servidores fazem mais uma manifestação no Centro do Rio. A concentra-

ção será na Candelária, às 10h, seguida de passeata pela avenida Rio Branco.
AGOSTO
Dia 6 (segunda), às 10h - Reunião do Comando Local de Greve, no Espaço Cultural
Dia 8(quarta), às 10h - Assembleia, no Quinhentão
Dia 9 (quinta), às 10h - Ato unificado dos Servidores Públicos Federais, na Candelária



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999 10 Especial reve –  a 12 de agosto de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

 

is p n s

rnal  sin ica  
s ra alha r s  

m ca  a r

oor e a o e o ca o ca : tia da Conceição Rodrigues   o e o tor a : Coordenação eral e Coordenação de Comunicação o: Fortunato 
Mauro   e o: Regina Roc a  e ortage :  Ana de Angelis, Eliane Amaral e Regina Roc a   te te trat a: Andrea Serrano    Projeto Gráfico: 
u s Fernando Couto   agra a o: u s Fernando Couto e Jamil Malafaia    Fotografia: Emanuel Marin o     e o: Roberto Azul     rage :  mil e emplares 

 As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical   orre o c a: aos cuidados da Coordenação de 
Comunicação. Fa : 2  22 . e : 2  

Cidade Universit ria  Il a do Fundão  Rio de Janeiro  RJ
C  ostal    Cep 2   CN J: 2 2

Plenária de decanos e diretores 
homenageia Aloísio Teixeira

Na segunda-feira, 30 de julho, 
quando se completava sete dias da 
morte de Aloísio Teixeira, a UFRJ 
prestou uma simples, mas signifi-
cativa, homenagem a seu ex-reitor. 
Durante a Plenária de Decanos e 
Diretores, realizada no Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva (Iesc), 
momentos significativos da atua-
ção do professor na instituição fo-
ram revividos, e o melhor, de acordo 
com reflexões e conclusões que ele 
generosamente compartilhou com 
a comunidade universitária.

O trabalho de pesquisa, que 
culminou numa narrativa emo-
cionada, somente poderia ter a as-
sinatura de uma amiga. A tarefa foi 
desempenhada pela pró-reitora de 
Extensão da gestão de Aloísio Tei-
xeira, a professora Laura Tavares, 
que, reportou-se a 2003, na antiga 
Casa do Estudante Universitário 
(CEU), ainda em reforma, quando 
Aloísio Teixeira assumia, em gran-
de estilo, o seu primeiro mandato 
de reitor da UFRJ.

“Para que servem os rituais? 

Servidores em estágio probatório e 
o direito de greve

ão  p e u zo na a aliação ou ual ue  impedimento legal, atesta a 

CPV abre curso intensivo para o Enem
O Curso Pré-Vestibular (CPV) do Sintufrj abriu uma turma especial para preparação 

dos estudantes para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será rea-
lizada dia 3 e 4 de novembro. O foco das aulas será a realização de exercícios com base 
nas provas anteriores

O público-alvo é o mesmo atendido pelas turmas regulares do CPV: sindicalizados do 
Sintufrj e seus dependentes; sindicalizados de outras categorias cujos sindicatos sejam 
filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e prestadores de serviço da UFRJ.

“É uma boa oportunidade, porque as pessoas que não conseguiram ingressar 

Chegaram ao Sintufrj notí-
cias de que trabalhadores em es-
tágio probatório estariam sendo 
vítimas de pressão para não faze-
rem greve, com ameaças às suas 

avaliações. O sindicato orientou 
inúmeras vezes sobre direito de os 
trabalhadores em estágio proba-
tório fazerem greve, assim como 
os demais. 

Para ratificar esta informação, 
consultamos, dia 2 de agosto, a 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
sobre os procedimentos e avalia-
ções daqueles servidores. A área de 

Pessoal atesta que não há nenhum 
impedimento legal ou prejuízo 
que restrinja o direito de greve. O 
pró-reitor Roberto Gambine infor-
ma, ainda, que, para aqueles que 

tenham dúvidas quanto a estas di-
retrizes, todas as informações liga-
das ao estágio probatório estão na 
página da PR-4 na Internet (www.
pr4.ufrj.br).

Simplesmente para que os que 
os praticam manifestem sua in-
tenção de preservar seus valores e 
reafirmar compromissos”. Com 
esta indagação seguida de respos-
ta, Aloísio selou, em definitivo, sua 
parceria com a universidade e seus 
personagens. Laura explica que, 
numa espécie de prestação de con-
tas, Aloísio relembrou, por exemplo, 
por que em 1995, ao retornar à vida 
acadêmica depois da experiência 
como administrador público, traiu 
promessa feita a si mesmo de nun-
ca mais se afastar das atividades de 
ensino e pesquisa.

Plenária aprova moção
“Os decanos e diretores de to-

das as unidades da UFRJ, reunidos 
nessa plenária, idealizada e efe-
tivada pelo saudoso reitor Aloísio 
Teixeira, externam, publicamente, 
sua imensa dor pela perda extem-
porânea de nosso grande educador, 
ausência que deixará uma lacuna 
irreparável no seio de nossa comu-
nidade.”

ou acompanhar o curso desde o início do ano terão uma segunda oportunidade. 
Esta é uma turma direcionada para o Enem e podemos recuperar o conteúdo atra-
vés da realização das provas anteriores”, explica a coordenadora do CPV, Danielle 
São Bento.

As aulas serão no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), de segunda a sexta-
feira, das 17h às 21h50, e começarão no dia 13 de agosto e seguem até 1º de novembro.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, em www.sintufrj.org.br, a par-
tir de segunda-feira, dia 6 de agosto.

P  de ecanos e iretores omenageia seu incentivador, Alo sio Tei eira  
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No Dia Nacional de Luta do 
funcionalismo público, 31 de ju-
lho, dezenas de categorias e estu-
dantes da rede federal de ensino 
promoveram mais uma manifes-
tação no centro da cidade, desta 
vez com os servidores acenando 
com a possibilidade de paralisa-
ção de todos os serviços públicos. 
Diversas categorias estão em gre-
ve há mais de um mês e outras 
iniciaram paralisações.

O anúncios feito pelo presi-
dente da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT-Rio), Darby 
Igayara, foi a palavra de ordem 
da passeata. “Vamos continuar 
na rua e em greve. O governo é 
quem radicalizou. Não vamos 
recuar. Queremos que o governo 
negocie com os trabalhadores 
públicos. Se isso não acontecer, a 
greve geral é consequência”, de-
clarou o sindicalista.

O funcionalismo – apoia-
do pelas centrais sindicais CUT, 
CSP-Conlutas e CTB – exige que 
o governo Dilma negocie com os 
trabalhadores, e na manifestação 
rechaçou também a tentativa de 
dividir o movimento unificado 
negociando apenas com uma ca-
tegoria.

Indignação carioca
O protesto transcorreu sob o 

clima de indignação e revolta dos 
trabalhadores, haja vista o adia-
mento, pelo governo, da reunião 
marcada no dia anterior com as 
representações nacionais dos mo-

Servidores em passeata no Rio

Para marcar o Dia Nacional 
de Luta, os comandos de greve 
dos movimentos promoveram, na 
UFRJ, manifestação no Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). No início da ma-
nhã um substancioso café foi ofe-
recido aos usuários, na triagem 
do hospital.

Durante o café, funcionários, 
professores e estudantes explica-
ram à população, por intermédio 
de carro de som, corpo a corpo e 
distribuição de panfletos, a ame-
aça de privatização dos hospitais 
universitários com a entrada da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).

Integrantes dos comandos 
de greve dos segmentos e da co-
munidade universitária doaram 
sangue como forma de chamar 
a atenção para a situação do 
hospital, sucateado e sem verbas 
devido à falta de investimento do 

vimentos, a insistência em apre-
sentar e negociar apenas proposta 
para os professores das universi-
dades, a ameaça de corte de ponto 
e o decreto baixado, fazem duas 
semanas, para substituir servido-
res em greve. 

Funcionários das agências 
reguladoras federais, principais 
alvos do decreto, engrossaram 
a manifestação. E o pessoal da 

educação federal distribuiu pan-
fleto destacando as 10 mentiras 
do governo Dilma sobre a greve 
dos servidores. Os manifestantes 
concentraram-se na Candelária 
no final da manhã, e saíram em 
passeata pela avenida Rio Bran-
co, portando faixas e bandeiras, 
em direção à Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), para se juntarem aos ser-

vidores estaduais em greve, fina-
lizando o protesto por volta das 
13h30.

UFRJ presente
A comunidade da UFRJ, fun-

cionários, professores e estudan-
tes marcaram sua participação, 
com nariz de palhaço e apitos, e 
denunciaram também a possibi-
lidade de privatização dos hospi-

tais universitários com a entrada 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).

Eles saíram de ônibus e duas 
vans após o ato realizado no Hos-
pital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). Na passea-
ta, o Comando Local de Greve dos 
funcionários anunciou que não 
haverá vestibular se o governo 
não negociar com a categoria.

Na UFRJ, ato unificado no HUCFF
governo. O Banco de Sangue da 
unidade sempre opera no limite. 
A necessidade é de 60 doações 
diárias, mas gira entre 30 e 40. 
Além disso, o número de macas 

 FF, categoria realiza mais uma manifestação

F  de S Fs tomou o centro do Rio

é insuficiente para atender a 
demanda maior, podendo doar, 
simultaneamente, apenas cinco 
por vez.

Há infiltrações na infraestru-

tura do prédio e os ambulatórios, 
nos quais são atendidos os pa-
cientes do Sistema Único de Saú-
de (SUS), estão em péssimo esta-
do de conservação. Tal realidade 

contrasta com o a ala destinada 
ao atendimento dos conveniados 
aos planos de saúde, cujo trata-
mento e infraestrutura são de pri-
meiro mundo.
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Com o firme propósito de radi-
calizar as ações de greve até que o 
governo negocie a pauta nacional 
de reivindicações da categoria, em 
todo o país os técnicos-administra-
tivos em educação das instituições 
federais de ensino superior (Ifes) 
promoveram, na segunda-feira, 30 
de julho, atos nas reitorias e os ser-
viços considerados pelos comandos 
locais de greve como essenciais não 
foram executados. “Hoje somos to-
dos essenciais” foi o lema adotado 
pelos grevistas para caracterizar 
esse dia como especial. “Se não tem 
negociação, não tem matrícula e 
nem vestibular”, anunciaram os 
trabalhadores com o apoio dos es-
tudantes e professores.

Para Noemi Andrade, aquele 
“foi um dia de atividades para ana-
lisarmos como está sendo a nossa 
greve. Somos todos essenciais, e 
nada funcionará na universidade 
enquanto o governo não negociar 
com a gente” A movimentação 
em frente à entrada principal da 
Reitoria começou bem cedo. Antes 
das 6h, todos os trabalhadores, in-

“Hoje somos todos essenciais”

E vamos radicalizar!

Comando Local pede ação nacional
 Comando ocal de e e da  C intu  euniu se ap s a assembleia ge al do dia  de ul o e decidiu 

en ia  ao C asub a ale ta sob e a necessidade de p odução de aç es adicalizadas, e suge iu ue estas aç es se am 
ealizadas de o ma nica em todas as uni e sidades e no mesmo dia pa a ue gan em o ça e p o eção

Esta foi a decisão da assembleia 
geral da categoria, realizada dia 1º 
de agosto, no auditório do Roxinho. 
A avaliação foi a de que o governo 
continua a enrolar os técnicos-
administrativos e tenta impor sua 
posição ao acenar com alguma mi-
galha somente para o final de agos-
to, já no limite de enviar proposta 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) ao parlamento que indique 
algum reajuste salarial somente 
para o ano que vem.

A saída para a categoria é pro-
duzir uma ação contundente para 
mostrar ao governo que a univer-
sidade não funciona sem técnicos-
administrativos, pois o movimento 
continua forte mesmo depois de 
quase dois meses de greve e tenta-
tivas de intimidações, como corte 
de ponto e substituição de servido-
res em greve. A ordem é parar tudo 
mesmo, doa a quem doer.

A assembleia decidiu também 
sugerir ao Comando Nacional de 
Greve a produção de cenários e pos-
sibilidades para propostas alterna-

tivas caso haja negociação com os 
técnicos-administrativos. Novas in-
formações, avaliações e ações para 
esta semana serão discutidas na 
assembleia geral desta quarta-feira, 
8 de agosto, às 10h, no auditório do 
Quinhentão, no Centro de Ciências 
da Saúde.

Informes
A mesa que conduziu a assem-

bleia leu o Informe de Greve do 
CNG-Fasubra de 30 de julho, que 
relatou a reunião com o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, e re-
passou os últimos informes de Bra-
sília até o dia 1º de agosto. Quais se-
jam: o  Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão (MPOG) adiou 
reunião com entidades que haveria 
no dia 30 de julho para o período 
de 13 a 17 de agosto. Por sua vez, 
o ministro da Educação, em reu-
nião com o CNG-Fasubra, dia 30 
de julho, reafirmou a prioridade do 
governo em fechar negociação com 
os professores e informou que este 
não tinha nenhuma posição sobre 

os técnicos-administrativos. Mer-
cadante, porém, disse que trabalha 
um índice linear para os trabalha-
dores das universidades (ideia sua) 
e o apresentará ao governo.

O CNG-Fasubra, após várias 
incursões no parlamento, conse-
guiu que o presidente da Comissão 
de Educação da Câmara (CEC), 
deputado Newton Lima, realizasse 
reunião com a ministra do Plane-
jamento, Miriam Belchior, dia 1º 
de agosto, para tratar da greve dos 
TAEs. Nesta reunião, que teve a par-
ticipação dos parlamentares Alice 
Portugal (PCdoB/BA), Eudes Xavier 
(PT/CE), Chico Alencar (PSOL/RJ), 
entre outros, Belchior disse que a 
proposta da Fasubra-Sindical era 
muito alta (R$ 17 bilhões), des-
tacando que não havia a mínima 
chance de o governo aceitar esse 
impacto.

Segundo o presidente da CEC, 
em nota divulgada dia 2 de agosto, 
“dada a especificidade do ensino su-
perior, os parlamentares insistiram 
na necessidade de se tentar mais 

uma vez a construção de um acordo 
entre o governo, Fasubra e Sinasefe, 
antes do dia 13 de agosto, uma vez 
que os representantes sindicais mos-
traram-se abertos para encontrar um 
denominador comum. A ministra fi-

cou de analisar essa possibilidade”  e 
se comprometeu a marcar uma reu-
nião com o secretário de Relações do 
Trabalho do MPOG, Sérgio Mendon-
ça, antes do período compreendido 
entre 13 e 17 de agosto.

cluindo pró-reitores e terceirizados, 
foram impedidos de entrar no pré-
dio. Faixas anunciavam o propósito 
do movimento e o carro de som do 
Sintufrj propalou os objetivos de 
mais uma ação de resistência e luta 
da categoria.

“Saudamos especialmente os 
técnicos-administrativos que es-
tão trabalhando pela greve, que 
são os companheiros das ativida-
des essenciais, mas que hoje estão 
conosco nesta ação. O recado que 
enviamos ao governo é que so-
mos todos especiais”, afirmava o 
membro da Direção Nacional da 
Fasubra-Sindical, Francisco de 
Assis, que lia o último Informativo 
de Greve do CNG-Fasubra, no qual 
comunicava às bases o resultado 
das últimas mobilizações dos gre-
vistas em Brasília e país afora.

“Caos se instalará”
Às 10h, conforme previsto, foi 

dado início à assembleia da catego-
ria sob os pilotis do prédio da Rei-
toria. “Quando respondemos com 
greve forte e radicalização, o gover-

no muda de posição”, comentou 
Neuza Luzia a nova postura do go-
verno, acrescentando que “o caos se 
instalará com a universidade fun-
cionando apenas com professores”.

Na avaliação da dirigente sin-
dical, o governo trabalha com o 
limite de prazo para garantir no 
próximo orçamento da União 
verba para reajustar os salários 

da categoria. Neuza apelou para 
que os trabalhadores continuem 
participando das assembleias e 
multiplicando a participação nos 
atos de greve.

Servidores atentos s artiman as do governo...

... Se concentram em maneiras de radicalizar o movimento
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Após o adiamento da reunião 
com o governo, na manhã de 
terça-feira (31), os representantes 
de todas as categorias em greve no 
país marcharam na Esplanada dos 
Ministérios, inclusive os da base de 
nossa categoria que estão no CNG-
Fasubra.

A reunião, que estava marcada 
para o dia 31, era o prazo que o go-
verno tinha indicado para apresen-
tar, ao conjunto dos servidores, uma 
proposta de orçamento a respeito 
das demandas dos trabalhadores. A 
presidente Dilma transferiu a reu-
nião para o dia 13 de agosto.

A decisão não agradou aos ser-
vidores que se reuniram em frente 
à Catedral de Brasília e marcharam 
até o Ministério da Fazenda. Lá co-
braram uma posição do governo. 
Mais de duas mil pessoas participa-
ram do ato.

Os movimentos de rua marcam 
a posição dos trabalhadores em 
não esmorecer diante da omissão 
do governo. “Não cansaremos. Se 
o governo se omite, silencia, nós 
respondemos com a força dos tra-
balhadores na rua”, salientaram 
representantes do CNG-Fasubra.

Depois de vigília, Mercadante 
recebe CNG-Fasubra

No dia 30, a direção o CNG-Fa-
subra se reuniu com o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante. O 
CNG informou que o Ministério do 

 

MPOG desmarca reunião e provoca 
marcha de protesto
e odo p oposto pa a no a eunião  ent e  e  de agosto  não dei a 

ma gem pa a negociação

O governo federal propôs um 
plano de carreira (a partir de 2013) 
às entidades sindicais dos professo-
res dos institutos e das universida-
des federais, pelo qual os docentes 
teriam reajustes ao longo dos pró-
ximos três anos. Mas, na verdade, 
segundo análise do CNG-Andes, a 
proposta aprofunda e consolida a 
desestruturação da carreira e da 
malha salarial, desorganiza os re-
gimes de trabalho e desvaloriza a 
titulação.

No dia 1º de agosto, CNG-
Andes apresentou sua posição 

Foto: Fabiana Carval o

Governo assina com Proifes e movimento intensifica 
Comando acional de e e dos docentes, em comunicado do dia , encamin a 
a intensi icação da g e e

definida em 61 assembleias rea-
lizadas gerais em Ifes de todo o 
país. Em todas, a manifestação 
comum foi a disposição para 
negociar tendo como referên-
cia a proposta apresentada pelo 
CNG-Andes em 2011, a rejeição 
da proposta apresentada pelo 
governo no dia 24 de julho e a 
reafirmação da greve nacional da 
categoria.

Desrespeitando o movimento, o 
governo anunciou em reunião do 
dia 1º que assinaria o acordo com o 
Proifes (Federação de Sindicatos de 

Professores de Instituições Federais 
de Ensino Superior), embora o An-
des e o Sinasefe tivessem reiterado 
que a proposta não tinha sido apro-
vada pelas assembleias. 

O secretário de Relações do Tra-
balho do Ministério do Planejamen-
to (MPOG), Sérgio Mendonça, infor-
mou que a proposta foi a segunda, 
e definitiva. “Vamos assinar com o 
Proifes e enviar até o dia 31 um pro-
jeto de lei ao Congresso Nacional”, 
afirmou ele, informando à impren-
sa que pretendia iniciar negociações 
com os técnicos-administrativos.

Intensificação da greve
Em avaliação política no dia 

3, o CNG-Andes encaminhou a 
continuidade da greve. Para os 
docentes, o contexto das lutas dos 
servidores públicos federais que se 
intensificam e pressionam o go-
verno. E, embora os docentes das 
Ifes tenham sido profundamente 
desrespeitados, o processo não 
acabou. “O governo tenta desferir 
um golpe com a pretensão de que-
brar a nossa resistência e impor 
a sua proposta a partir da adesão 
do Proifes. O momento é de reagir 

para assegurar a reabertura da ne-
gociação (...). Inicia-se, portanto, 
uma nova etapa do nosso movi-
mento, na qual a definição das 
táticas e a disputa pelo controle do 
tempo da luta são decisivas. Isto 
exige de nós respostas mais rápi-
das e contundentes às ações do go-
verno, fortalecendo a greve no in-
terior das Ifes e estreitando a nossa 
unidade com os demais setores 
em greve, para nestas ações fazer 
a denúncia do golpe e conquistar 
nossas reivindicações”, afirma o 
CNG-Andes em comunicado.

Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) havia desmarcado a reu-
nião da mesa geral dos trabalhado-
res do Serviço Público Federal. “Fo-
ram canceladas todas as reuniões 
pré-agendadas para este período. 
O prazo que o governo acordou era 
31 de julho para apresentarem a 
proposta salarial ao conjunto dos 
trabalhadores do serviço público 
federal”, comunicou o CNG-Fasu-
bra, ponderando que a postergação 
frustra as expectativas e prova o que 
já se imaginava: o objetivo é não 
ter negociação e sim imposição de 
uma proposta que venha a surgir.

Mercadante informou que após 
fechar a proposta com  docentes vai 
trabalhar internamente no governo 
uma proposta para os técnicos-ad-
ministrativos e depois para os traba-
lhadores de sua pasta, o Ministério 
da Educação. 

“A última proposta apresentada 
aos docentes é a proposta final do 
governo. Esperamos resolver logo 
essa questão para resolvermos a si-
tuação dos técnicos da base da  Fa-
subra-Sindical. Estamos trabalhan-
do com a ideia de um índice linear 
para os trabalhadores do PCCTAE, a 
inflação, tendo como base os dois 
períodos sem reajuste”, informou o 
ministro Mercadante.

Vigília força reunião
O CNG-Fasubra realizou, dia 

30, uma vigília em frente ao Minis-

tério da Educação, antes da reunião 
com Mercadante acontecer. Segun-
do o CNG, a repercussão da decisão/
campanha “Se não negociar, não 
tem matrícula nem vestibular” em 
toda imprensa pode ter estimulado 
o ministro ao diálogo nesse dia.

Ainda no dia 30, representan-
tes do CNG-Fasubra e da Direção 
Nacional realizaram um ato sim-
bólico em frente do Palácio do Pla-
nalto. Velas acesas foram colocadas 
em 61 cadeiras com os nomes de 
todas as universidades em greve. O 

ato buscou mostrar a necessidade 
de abertura de negociação com a 
categoria e a superação do impasse 
que culminou com a greve.

Fonte: 
João Camilo/Fasubra-Sindical

 F  a Catedral de ras lia, servidores se preparam para marc ar até o Ministério 
da Fazenda
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No Dia Nacional de Prevenção 
de Acidente de Trabalho, 27 de ju-
lho, o Sintufrj participou do evento 
organizado pelo Clube de Enge-
nharia e dirigido ao funcionalis-
mo público, quando apresentou 
o modelo de Comissão Interna de 
Saúde do Servidor Público (Cissp) 
elaborado para a UFRJ. O Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) enviou especialis-
ta para falar sobre a estratégia do 
Subsistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor (Siass), que 
prevê a formação das Cissps.

Até hoje, não há informa-
ções precisas sobre o número de 
morbimortalidade por doenças 
de trabalho no Brasil. Segundo 
Maria Cristina Felix, engenhei-
ra de Segurança no Trabalho da 
Fundacentro, órgão do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), 
não são computados os acidentes 
e doenças dos trabalhadores autô-
nomos, empregados domésticos, 
servidores públicos vinculados a 
regimes próprios de previdência 
social e a totalidade de trabalha-
dores do mercado informal.

  
País faz feio

Por conta da inexistência de 
informações sobre a real situação 
dos trabalhadores em seus am-
bientes de trabalho, fica difícil o 
estabelecimento de critérios para 
planejamento e intervenções em 
segurança e saúde e de definição 
de prioridades pelos órgãos gover-
namentais. O Brasil já foi o cam-
peão no mundo em mortes por 
acidentes e doenças no trabalho. 
O dia dedicado ao tema, criado 
em 1972, foi em função das mor-
tes de trabalhadores ocorridas 
durante a construção de Brasí-
lia, um recorde sem precedentes. 
“Estou aqui porque não quere-
mos que ocorra com as obras 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) o mesmo que 
se sucedeu com a construção da 
ponte Rio-Niterói”, avisou Maria 
Cristina.

Dados da Fundacentro infor-
mam que, em 2011, foram regis-
trados mais de 700 mil acidentes 
e 2.712 óbitos decorrentes de aci-
dentes e doenças no trabalho. Mas 
esses números provavelmente não 
correspondem de fato à realidade. 
E, no mesmo período, foram gastos 
R$ 70 bilhões com doenças e aci-
dentes relacionados ao trabalho. “O 
governo sabe que não são apenas 
celetistas que se acidentam e/ou 
adoecem”, conclui a engenheira do 
Ministério do Trabalho.

sa

Iniciativa do Sintufrj é exemplar
sa   s ran a n  ra alh

Cissp da UFRJ
A coordenadora do Sintufrj 

Gerly Miceli e o técnico-adminis-
trativo Huascar Costa Filho, espe-
cializado em saúde e prevenção de 
acidentes no trabalho, representa-
ram a entidade no evento. A sin-
dicalista fez um histórico da luta 
da categoria a partir da década de 
1990 contra a precarização do tra-
balho nas universidades federais e 
pela conquista de mecanismos de 
defesa e proteção contra aciden-
tes e doenças laborais. “A gente 
conseguiu manter na Fasubra-
Sindical um grupo de trabalho 
que acabou abrindo espaço no 
MPOG para essa discussão. Gran-
de parte do Siass tem a ver com o 
movimento iniciado na UFRJ. Por 
isso é importantíssimo que as di-
reções sindicais se envolvam com 
o assunto e fomentem o debate a 
respeito”, acredita Gerly.

Huascar da Costa, que parti-
cipou pelo Sintufrj do grupo for-
mado pela Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST) para elaborar 
o regulamento de funcionamento 
da Cissp, expôs como essas comis-
sões funcionarão na universidade, 
que é uma unidade do Siass. “Em 
2010, a UFRJ assinou Termo de Co-

operação Técnica com o MPOG, e a 
instituição tornou-se uma unidade 
de referência Siass no Estado do Rio 
de Janeiro, que prevê a criação da 
Cissp”, explicou o ativista.

A maioria dos presentes no au-
ditório do Clube de Engenharia, na 
totalidade funcionários públicos, 
não conhecia o funcionamento do 
Siass e a importância das Cissps. 
“Essas comissões devem funcionar 
com as instituições e as entidades 
sindicais, e serão de grande impor-
tância para a construção de ações 
que resultarão em melhorias con-
tínuas aplicadas nos ambientes e 
processos de trabalho, o que propor-
cionará saúde e qualidade de vida 
para os trabalhadores”, definiu 
Huascar da Costa.

Gerly Miceli lembrou que as 
Cissps na UFRJ substituem as Co-
missões Locais de Saúde do Tra-
balhador (Colsats), que foram 
resultado de uma luta histórica 
dos técnicos-administrativos em 
âmbito nacional iniciada em 1993 
e que culminou, em 2003, com a 
realização do 1º Seminário de Po-
líticas de Saúde Integral do Traba-
lhador da UFRJ, cujo resultado foi a 
institucionalização das Colsats. Até 
que, em 2005, o MPOG apresentou 

para a UFRJ e a Fiocruz propos-
ta do projeto piloto de Políticas 
de Saúde do Trabalhador para o 
serviço público federal. “Nós acei-
tamos trocar o nome Colsat por 
Cissp, mas não abrimos mão de 
construir do conteúdo”, concluiu 
a coordenadora do Sintufrj.

O que é o Siass
O coordenador-geral de Aten-

ção à Saúde e Segurança no Tra-
balho do Servidor Público, do 
MPOG, Marco Antônio Gomes 
Perez, reconheceu que o governo 
tem um grande déficit com o fun-
cionalismo público em relação à 
prevenção e à segurança no traba-
lho, políticas que somente foram 
pensadas para o servidor a partir 
da metade da década de 2000. Ele 
informou que já são 63 o total de 
unidades Siass no Brasil, mas falta 
interiorizar o subsistema, que faz 
parte da Política de Atenção à Saú-
de e Segurança no Serviço Público 
Federal (Pass).

Apesar de dizer que o exame 
de perícia já cobre 65% dos traba-
lhadores públicos, ele admitiu ser 
enorme a escassez de profissionais 
para atuar nas unidades Siass. Na 
DVST-UFRJ, por exemplo, há ape-

nas um engenheiro do trabalho 
para atender às demandas da uni-
versidade e dos mais de dez órgãos 
já associados pelo Siass.

As unidades Siass são respon-
sáveis pela realização de exames 
periódicos, perícias médicas e pelos 
ambientes de trabalho, assistência e 
vigilância à saúde do trabalhador.

Constatação sinistra
A partir da entrada em fun-

cionamento do sistema informa-
tizado que já abrange órgãos em 
25 estados mais o Distrito Federal, 
foi possível identificar a incidência 
sensivelmente elevada de suicídios 
entre servidores em relação aos 
trabalhadores da iniciativa priva-
da. Os motivos ainda não foram 
pesquisados.

De acordo com o coordena-
dor do MPOG, há situações que 
influenciam na saúde do servidor, 
como, por exemplo, a diversidade 
de cargos e a consequente multi-
plicidade de riscos; população enve-
lhecida e sem cuidados; sofrimento 
nas organizações rígidas, com 
processos criativos reprimidos; ati-
vidades com contato público e ges-
tões autoritárias sem espaço para a 
subjetividade.

    P  lotaram o audit rio do Clube de Engen aria
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Aposentadoria especial 
A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-

4) informou que está trabalhando, 
à luz do Mandado de Injunção 
obtido pela Fasubra-Sindical no 
Judiciário, para os que constam da 
listagem do Processo nº 1418/92, 
consultando portarias e os laudos 
da Divisão de Saúde do Traba-
lhador (DVST). Os processos sem 
laudos estão sendo separados para 
serem revistos ao final.

Assédio moral
O problema é examinado caso 

a caso é aberto processo adminis-
trativo. Se confirmado o assédio 
moral, o assediador arcará com as 
consequências, que são imprevisí-
veis. 

Perseguição aos recém-ingressos 
Para o reitor, essa é uma ques-

tão já vencida, porque a greve é 
um direito de qualquer trabalha-
dor, mas se comprometeu a tomar 
providências em relação a situações 
concretas de repressão a grevistas.

Capacitação, avaliação e cursos 
A PR-4 informou que há proje-

to pronto para ser implantado, após 
a greve, de capacitação e aperfeiço-
amento, que vai mudar o conceito 
de avaliação de desempenho. Além 
disso, encontra-se em análise ex-
periências de dimensionamento 
institucionais. Em relação a cursos, 
o superintendente garantiu que a 
preocupação dos pedagogos é aten-
der corretamente às necessidades 
dos trabalhadores e da universida-
de. Alguns cursos, como de Tecno-
logia da Informação, por exemplo, 
estão em análise para verificação se 
a demanda é real, e cabe também 
aos trabalhadores a proposição de 
novos cursos.

Bombeiros hidráulicos
Segundo a PR-4, o auditor da 

dívida do processo do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) retornou com os 
valores e a ideia é fazer com que o 
pagamento seja efetuado de forma 
diferenciada.

Motoristas oficiais
A Reitoria ficou de reivindicar 

pagamento de diárias e horas extras 
ao MPOG para todos.

CIS 
O reitor solicitou ao sindicato 

calendário com proposta de datas 
para a eleição de novos integrantes 
da Comissão Interna de Supervisão 
da Carreira (CIS). Garantiu que já 
tem reservada estrutura adequada 
para os eleitos trabalharem.

Resposta da Reitoria à pauta 
pa a in rna

Estatuinte
O reitor informou que ainda 

está em discussão modelo de orga-
nização da estatuinte, mas adian-
tou que está prevista a representa-
ção paritária dos três segmentos.

Ebserh
O reitor disse que a discussão 

está em aberto, mas lamentou 
não poder tomar decisão a respeito 
como pessoa física. E acrescentou 
que “terá que ser um debate cons-
ciente e sério”.

Vagas na UFRJ 
Os concursos, segundo a PR-4, 

estão ocorrendo, e como ainda há 
um em aberto, para 57 vagas, em 
caso de vacância, os próximos serão 
chamados, sendo permitido o apro-
veitamento até o limite do dobro 
das vagas oferecidas no edital. 

Bolsistas atuando como TAEs
A orientação foi para que os 

casos identificados sejam levados 
à PR-4 e para a Superintendência 
Geral de Políticas Estudantis.

Saúde do trabalhador
A falta de profissionais como 

engenheiro de segurança no tra-
balho (a UFRJ tem apenas um) e 
de médico do trabalho foi a causa 
apontada pela Reitoria para não 
pôr em prática, na UFRJ, em sua 
totalidade, o Subsistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Trabalhador 
(Siass). 

Ponto eletrônico
A Reitoria lembrou que a não 

instalação de ponto eletrônico nas 
unidades é resolução do Conselho 
Universitário.

Vigilantes
A PR-4 confirmou já ter entre-

gue ao MPOG pedido de abertura de 
vagas específicas de vigilantes para 
concursos.

Estacionamento gratuito
Segundo o reitor, no momen-

to, a orientação é de adoção de 
cancela e de vigilantes terceiriza-
dos, posto que há a preocupação 
com a segurança do patrimônio 
que alguns estacionamentos ofe-
recem. O novo contrato, que prevê 
vigilantes, somente é possível em 
dezembro, em processo de licita-
ção que incluirá todas as deman-
das da UFRJ.   

Educação infantil
A Reitoria abriu licitação 

para contratação de projeto exe-
cutivo para construção de uma 
nova escola para a educação in-

fantil. Mas a perspectiva imedia-
ta é aumentar de 100 para 240 
o número de vagas oferecidas 
na atual escola (ex-creche da 
UFRJ). Porém, o acesso passou a 
ser universal. Ou seja, não é mais 
somente para filhos de trabalha-
dores e estudantes da universida-
de. É para todos.  

Acesso à Internet 
A Reitoria ficou de consultar 

a Associação de Moradores da Vila 
Residencial para saber o que deve 
ser feito para melhorar o acesso 
à Internet, que também somente 
chega à DVST via antena. 

30 horas semanais
A administração tem posição 

de tratar a regulamentação das 
30h tendo como base o decreto do 
governo Lula da Silva, isto é, desti-
nado apenas as atividades ininter-
ruptas.

Gratificação e horas extras
Não há um política definida, e 

a Administração aguarda também 
orientações do Ministério da Educa-
ção para apresentar uma proposta 
ao Conselho Universitário.

Desvio de função
O problema do desvio de fun-

ção está ligado ao levantamento 
do dimensionamento da força de 
trabalho.

Capacitação
Existe processo na Comissão 

de Legislação e Normas (CLN) 
do Conselho Universitário que, 
se bem fundamentado, pode 
viabilizar a evolução do nível de 
capacitação I para o IV. A PR-4 
respondeu que se existe essa pos-
sibilidade, que o Sintufrj apresen-
te esta fundamentação ao Consu-
ni. E tendo uma decisão favorável 
do colegiado isto pode ser um 
bom caminho a ser trilhado. 

Mestrado e doutorado
A discussão deve ser feita no 

Conselho de Ensino para Graduados 
(CEPG). Em relação à graduação, 
há um quantitativo de vagas ociosas 
em alguns cursos e a PR-4 apresen-
tou uma proposta, falta aprovação 
no Conselho de Ensino de Gradua-
ção (CEG).

Terceirização
Houve um bom debate entre 

CLG-Sintufrj e Reitoria. O reitor 
ratificou sua posição contrária 
à terceirização, mas colocou 
os impedimentos para se con-
trapor a esta política que é de 
Estado.

Centro de Convivência
A PR-4 explicou que a Adminis-

tração planeja a cessão de um espa-
ço conjunto para TAEs e docentes. 
O pró-reitor sugeriu a ocupação de 
uma área na Cidade Universitária 
para iniciar o projeto.

Campus Macaé
Vários itens foram apresentados 

pelos trabalhadores da UFRJ em 
Macaé, tais como cursos de quali-
ficação, funções gratificadas, novas 
vagas para TAEs, implantação de 
uma unidade da DVST, melhoria 
da segurança e da infraestrutura 
(restaurantes universitários), e que 
também foram incluídos na pauta 
interna. Por sua vez, a PR-4 e o ETU 
informam que está em andamento 
a maioria das reivindicações, por 
estarem dentro do planejamento da 
Administração Central. É orienta-
ção do reitor, por exemplo, replicar 
o projeto do complexo estudantil, 
que contempla os restaurantes 
universitários, em Macaé. Segun-
do o reitor, é intenção da Reitoria 
utilizar o campus de Macaé como 
piloto de uma nova administração 
na UFRJ.

F oram duas 
reuniões para discutir 
a pauta interna da 
categoria na UFRJ. A 
primeira, entre a Ad-
ministração Central e 
o CLG-Sintufrj, foi no 
dia 20 de julho. Dos 42 
itens, 18 foram discuti-
dos pelos trabalhadores 
com o reitor Carlos 
Levi, o superintendente 
de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, e o diretor 
do Escritório Técnico 
da Universidade, Mar-
cio Escobar.

Já a segunda, acon-
teceu dia 2 de agosto, 
entre o reitor e o CLG-
Sintufrj, e levou duas 
horas e meia para tra-
tar dos itens restantes 
dos 42 apresentados 
na primeira reunião. 
A continuação da reu-
nião, realizada na sala 
do Conselho Univer-
sitário, deu conta de 
questões referentes a 
gestão de pessoal, ca-
pacitação, infraestru-
tura e demandas do 
campus de Macaé. 
Dessa vez o pró-reitor 
de Pessoal, Roberto 
Gambine, participou 
da reunião.
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A posse da nova diretoria da 
CUT-RJ foi comemorada com 
auditório lotado por mais de 150 
pessoas, antigos e novos dirigentes 
sindicais de entidades de todo o 
Estado do Rio de Janeiro – do inte-
rior e da capital – e representantes 
de movimentos sociais, como o 
Movimento do Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST), na soleni-
dade realizada na sede da Central, 
no Centro, no início da noite do 
dia 2 de junho.

A nova diretoria foi eleita no 14º 
Congresso Estadual da CUT, no iní-
cio de junho, para exercer mandato 
entre 2012 e 2015.  Aclamada pelo 
plenário do 14º cecut, a chapa úni-
ca, constituída por todos os setores 
que constroem a Central, manteve 
os principais dirigentes, ratificando 
os rumos da seção estadual, mas 
com grande renovação.

O bancário Darby Igayara, a 
servidora publica federal Neuza 
Luzia e o químico Aurélio Medei-
ros foram reconduzidos, respecti-
vamente, aos cargos de presidente, 
vice-presidente e secretário-geral 
da Central.

Na solenidade de posse, Dar-
by, Neuza e Aurélio compuseram 

CUT com nova direção
l ima página

Aluísio Palhano: desaparecido no regime militar

“Dilma não ouve os trabalhadores”

a mesa com os representantes da 
CTB e do Ministério do Trabalho 
presentes ao evento. A greve do 
serviço público permeou o discur-
so dos dirigentes. Aurélio abordou 
os desafios da nova gestão e men-

cionou o orgulho de compartilhar 
o momento de posse e renovação 
com os presentes, principalmente 
neste momento em que os servido-
res públicos federais estão em greve. 
Neuza frisou que a CUT está ao lado 

da classe trabalhadora, tanto do 
serviço público quando da iniciati-
va privada, e que é uma central de 
ampla representação, que apoia to-
dos os segmentos de trabalhadores.

Para Darby Igayara, a gestão 

tem o desafio de construir uma 
CUT cada vez mais forte para en-
frentar as consequências da crise 
internacional sobre os trabalha-
dores do país. O presidente reeleito 
também mencionou a greve dos 
servidores públicos e a dificuldade 
de diálogo com o governo, e infor-
mou que a CUT está reivindicando 
que Dilma Rousseff trave negocia-
ção com os trabalhadores. Segun-
do ele, a CUT e os sindicatos con-
tinuarão mobilizados para que as 
reivindicações dos trabalhadores 
sejam ouvidas.

Darby propôs a criação de uma 
comissão da verdade para o movi-
mento sindical, proposta aprovada 
também no Congresso Nacional 
da Central, para investigar viola-
ções dos direitos humanos contra 
sindicalistas, pela ditadura militar. 
Ele citou o caso do bancário Aluí-
sio Palhano, cujo corpo nunca foi 
localizado.

Para fechar a solenidade, 
os presentes entoaram, em um 
coro emocionante, o tradicional 
grito: “Central Única dos Traba-
lhadores”! Depois, prestigiaram o 
coquetel oferecido pela central no 
hall da sede.

n r is a  ar  i a ara

Jornal do SINTUFRJ: Quais 
as expectativas de sua nova 
gestão?

Darby Igayara: É uma dire-
ção que traz alguns novos dire-
tores, com a expectativa de tocar 
a CUT  com a predisposição de 
colocar a Central e sua pauta 
na rua, dar visibilidade e apre-

sentar, com ainda mais ênfase, os 
principais temas como o debate 
do fator previdenciário, a redução 
de jornada sem redução de salá-
rio, a questão do emprego e da 
geração de renda, mas com qua-
lidade e salário digno para o tra-
balhador e a questão, muito bem 
focada hoje, de completo apoio à 
luta e à greve de todos os servido-
res públicos federais, assim como 
a luta dos servidores no estado e 
no município. 

JS: Como você avalia o 
movimento dos servidores?

Darby Igayara: A CUT está 
acompanhando e apoia com-
pletamente esses movimentos. 
E mais, com uma posição mais 
dura com relação ao governo 
Dilma. Diferente do que foi o 
governo Lula, Dilma não ouve 

os trabalhadores, os movimentos 
sociais e sequer a CUT, uma das 
principais centrais que apoiou 
sua eleição. Dilma tem que dar 
uma guinada no governo e sentar 
com os trabalhadores e servidores 
e discutir seriamente suas reivin-
dicações. Estamos com uma ava-
liação muito crítica sobre a po-
sição do governo em relação aos 
trabalhadores e os movimentos 
sociais. Por isso a CUT está nas 
ruas. Agora, no segundo semes-
tre, apoiaremos também outras 
categorias em luta, como ban-
cários, petroleiros, metalúrgicos. 
Vamos continuar apoiando todas 
as lutas e possíveis greves dentro 
das campanhas.

JS: O que será a comissão 
da verdade?

Darby Igayara: A gente apre-

sentou, na posse da nova direto-
ria, a proposta de criar a comissão 
da verdade no movimento sindi-
cal para desvendar os mistérios e 
segredos que envolvem o desapa-
recimento de militantes e ativis-
tas que atuaram politicamente 
no período da ditadura. Como é 
o caso do companheiro Aluísio 
Palhano, presidente do Sindicato 
dos Bancários, até hoje desapa-
recido. Aliás, poderia ser este o 
nome da comissão da verdade dos 
trabalhadores.

JS: Quais as primeiras ini-
ciativas da gestão?

Darby Igayara: A CUT está 
movimentando a nova gestão 
com dinâmica de tentar interagir 
mais internamente com a própria 
direção, para forçar uma ação 
para fora, com mais ênfase, com 

a Central atuando cada vez mais 
nas ruas, em defesa dos traba-
lhadores.

JS: A parceria com Neuza 
na vice-presidência se repe-
te como sinal de aprovação?

Darby Igayara: As gestões com 
Neuza, desde que foi presidente, 
só tem valorizado, contribuído e 
enriquecido o movimento. Fiquei 
feliz, e disse isso publicamente, 
pelo fato de que Neuza, ainda que 
tenha as megatarefas do nosso 
Sintufrj, importante sindicato da 
base da CUT, só ajuda, e mostra 
que não só ela, mas a corrente de 
que faz parte, está empenhada em 
ajudar a Central nas novas de-
mandas que teremos. Com a sua 
experiência, Neuza só vai contri-
buir, e estaremos dando um show 
de bola na nova gestão.

Militante da Vanguarda Po-
pular Revolucionária (VPR), 
Aluísio Palhano Pedreira Ferrei-
ra nasceu em 1922, em Pirajuí/
SP. Em 1963 foi eleito presidente 
da Contec (Confederação dos 
Trabalhadores dos Estabeleci-
mentos de Crédito) e vice-presi-
dente da antiga CGT. Com o gol-

pe de 1964, Aluísio teve seus direitos 
políticos cassados e passou a ser, 
literalmente, caçado pelos órgãos 
de repressão. Em fins de maio de 
1964, asilou-se na Embaixada do 
México, indo posteriormente para 
Cuba.

Em 1970, regressou clandesti-
no ao Brasil. Manteve contato com 

familiares por ocasião do casa-
mento de sua filha. Em 24 de abril 
desse mesmo ano ainda fez contato 
com a família. Depois desse dia, o 
silêncio. Desapareceu aos 49 anos 
de idade.

Em 1976 correram os primei-
ros boatos de sua morte, confir-
mados em 1978 através de carta 

de Altino Dantas Junior, seu com-
panheiro de prisão, encaminhada 
ao ministro do Superior Tribunal 
Militar (STM), general Rodrigo 
Otavio Jordão Ramos, denuncian-
do o assassinato de Aluísio Palhano 
nas dependências do DOI-CODI 
da Rua Tutoia, em São Paulo, na 
madrugada de 21 de maio de 1971. 

Segundo esse relato, Aluísio es-
teve prisioneiro durante 11 dias 
sofrendo as piores torturas. O 
nome de Aluísio Palhano foi en-
contrado, em 1991, no arquivo 
do DOPS/PR em uma gaveta 
com a identificação “falecidos”.

Fonte: Grupo Tortura 
Nunca Mais

   : desa o de construir uma central mais forte

Crédito: Tatiana orrel Simpro RJ
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O site Auditoria Cidadã da 
Dívida (www.auditoriacidada.
org.br) publicou, em destaque, 
o que a mídia, sempre ávida em 
depreciar os serviços públicos e 
seus servidores, não consegue 
mais esconder. O jornal Valor 
Econômico do dia 6 de agos-
to admite que os gastos com 
servidores federais têm caído, 
percentualmente, ao longo dos 
últimos 10 anos, em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Segundo o periódico, o gasto 
com servidores em 2012  (4,2% 
do PIB) está bem mais baixo que 
em 2002, último ano de governo 
de Fernando Henrique Cardoso 
(4,8% do PIB). “É importante co-
mentar que, quanto maior o PIB, 
maior a demanda por serviços 
públicos, como os de saúde (devi-
do a mais acidentes de trânsito, de 
trabalho etc.), educação (maior 

Rio de Janeiro, 2 de julho de 
2012.

Da: Representação dos Técni-
cos Administrativos

Para: Diretor da Faculdade de 
Odontologia

C/c: Congregação
Centro Acadêmico 
Direito de Resposta ao SIN-

TUFRJ
Nós Técnicos Administrativos 

da Faculdade de Odontologia da 
UFRJ, em reunião no dia 14 de 
junho de 2012 tendo como pau-
ta a greve dos três segmentos que 

demanda pela formação pessoal 
e profissional), fiscalização tribu-
tária, trabalhista etc.”, comenta o 
site Auditoria Cidadã da Dívida.

A notícia também revela 
que a queda vai prosseguir com 
a proposta orçamentária para 
2013, devido à perda de receita 
decorrente dos benefícios fiscais 
concedidos principalmente para 
a indústria. “Ou seja, ao mesmo 
tempo em que diz que não há 
recursos para os servidores, o go-
verno concede amplos benefícios 
tributários à industria, à custa 
também da queda na receita de 
estados e municípios, no caso 
das reduções do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), 
que é repartido com os entes fe-
derados. E para manter intocado 
o pagamento da dívida públi-
ca – que já consumiu até 2 de 
agosto nada menos que 52% do 

orçamento de 2012, o governo 
prefere impedir o reajuste dos ser-
vidores. Mesmo que o montante 
gasto com a dívida tenha sido 5 
vezes maior que o gasto com o 
funcionalismo”, aponta o site.

Odontologia: “direito de resposta”
compõem a UFRJ, vimos solicitar 
o direito de resposta à matéria 
publicada no jornal da entidade 
em sua edição 999-3, página 05, 
onde se lê que “Na faculdade de 
Odontologia, professores e estu-
dante tentaram impedir que a ca-
tegoria entrasse em greve. Alguns 
docentes chegaram a agir com 
arrogância, como se fossem em-
pregados dos “funcionários (...)”.

No momento conjuntural 
em que estamos, onde os três 
segmentos se utilizam do instru-
mento da greve para dar respos-

tas a este governo que impõe sua 
política de privatização do serviço 
público, desvalorização do servi-
dor e ataque frontal à autonomia 
universitária, tal matéria só vem 
a colaborar com a estratégia di-
visionista deste governo, explici-
tada na forma como vem condu-
zindo as negociações.

Esclarecemos a comunidade 
universitária que desde o início do 
processo de engajamento no mo-
mento da greve as categorias fun-
cionais de técnicos administrativos 
e docente, juntamente com os dis-

centes, deliberaram sobre suas ações 
de maneira conjunta e harmoniosa. 
Isso vem se mantendo até hoje e 
tem resultado em uma paralisação 
progressista que chega a 80% das 
atividades da nossa Unidade. Não 
existe, e nem existiu, nenhum tipo 
de repressão por parte dos professores 
nem alunos desta Unidade. Nós Téc-
nicos Administrativos da Faculdade 
de Odontologia somos livres para 
optarmos pela greve por entender 
que este é um instrumento de luta 
da classe trabalhadora.

Lamentamos o episódio e 

esperamos que a diretoria do 
Sintufrj se posicione ao lado da 
maioria dos seus filiados, rela-
tando fatos concretos e relevantes 
nas matérias veiculadas no jornal 
da entidade, para que possamos 
seguir na luta com a unidade ne-
cessária entre as forças políticas 
e segmentos que compõem essa 
Universidade.

Celso Procópio Eduardo Junior
Roberto da Silva

Representantes dos Técnicos 
Administrativos da Faculdade de 

Odontologia /UFRJ

rram s

e iço de emote apia do C

ota da edação
Em verdade, o conteúdo de parte da matéria do Jornal do Sintufrj acerca desta questão 

buscou destacar a necessidade de reforço material e imaterial do Serviço de Homoterapia 
do HUCFF, assim como do próprio hospital. Erramos, mas os dados e quantidades, nesse caso, 
avaliamos, ficam secundarizados diante da agressão maior que é a contratação da Ebserh.

Gostaríamos que fosse publi-
cada uma errata sobre os dados 
publicados, equivocadamente, na 
página 3 da edição do Jornal do 
Sintufrj nº 999 Especial Greve 6-12 
de agosto de 2012 - no texto “Na 
UFRJ, ato unificado no HUCFF”. 
Em primeiro lugar, nenhum ser-
vidor do Serviço de Hemoterapia 

do HUCFF foi entrevistado; sendo 
assim, não houve apuração ade-
quada quanto aos dados. A cole-
ta de sangue é feita em cadeiras 
próprias para esse ato e não em 
macas, conforme a última frase 
do 3º parágrafo. O número de 
cinco cadeiras para coleta de san-
gue é compatível  com a deman-

da necessária ao atendimento de 
doadores de sangue na unidade 
considerando a capacidade ope-
racional do setor: colhendo três 
doadores vezes cinco cadeiras, 
vezes seis horas de trabalho que 
é igual a 15 vezes seis, sendo 
igual a 90 doadores por dia. O 
que falta ao HUCFF, são doadores.

O HUCFF é um hospital que 
se caracteriza por atender alta 
complexidade em saúde, seg-
mento em que o uso de hemo-
componentes é mais elevado. O 
suporte que os servidores da UFRJ 
podem oferecer é participar na 
conscientização da comunidade 
universitária sobre a importân-

cia da doação de sangue, já que 
ainda não há substitutos para o 
sangue humano, necessitando 
voluntários, em bom estado geral 
de saúde para suprir a demanda.

Lorena Cecília
Assessora de Comunicação

Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho

Gastos com servidores em queda
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Os trabalhadores técnico-
administrativos em educação 
das universidades federais do 
país, em greve há dois me-
ses, na segunda-feira, 6, dia 
no qual houve audiência no 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, parti-
ram para ações radicais para 
forçar o governo a nego-
ciar de fato com a categoria.

Na UFRJ o protesto compli-
cou o trânsito logo no início da 
manhã, com reflexos nas linhas 
Amarela e Vermelha, assim 
como na Avenida Brasil. A ca-
tegoria esperava uma proposta 
de reajuste, o que se confirmou 
ao final do dia com a indicação 
de 15,8% ao longo de três anos.

Segundo Noemi de An-
drade, coordenadora-geral do 
Sintufrj, os técnicos-adminis-
trativos estão há mais de dois 
anos sem reajuste. E depois 
de mais de 52 reuniões com 
o governo sem uma proposta 
de sua parte, a categoria está 
revoltada. Os funcionários es-

Além de Sérgio Mendonça, se-
cretário de Relações do Trabalho 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
participaram da reunião Mar-
cela Tapajós e Silva, secretária 
adjunta do MPOG, Amaro Lins, 
secretário de Educação Superior, 
e Dulce Maria, ambos represen-
tando o Ministério da Educação.

O governo ofereceu propos-
ta de reajuste salarial de 15,8%, 
parcelado em três vezes até 
2015. De acordo com a propos-
ta, os técnicos-administrativos 
receberiam 5% de reajuste em 
2013, mais 5% em 2014 e ou-
tros 5% em 2015, resultando em 
15,8% sobre os atuais salários. 
“A proposta vai atingir 182 mil 
técnicos-administrativos da edu-
cação federal e gerar um im-
pacto de R$ 1,7 bilhão em três 
anos no orçamento da União. 
Esse é o nosso limite, até então”, 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a União a cortar o ponto dos servidores 
federais em greve. A decisão foi do presidente do STJ, Ari Pargendler, e derrubou a liminar 
obtida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Sindsep-DF), que impedia 

o desconto orientado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Para o ministro, o governo pode negociar a compensação dos dias sem desconto de 

remuneração e cabe à Administração definir pelo desconto.

epois do lane amento, upe io  ibunal de ustiça auto iza co te de ponto

Trabalhadores param a Cidade Universitária
tão dispostos a tudo. “Vamos 
mostrar que a universidade 
não funciona apenas com pro-
fessor”, afirmou a sindicalista.

Os funcionários fecharam 
duas entradas do campus da Cida-
de Universitária, na Ilha do Fun-
dão, e fizeram uma carreata pelo 
campus, interrompendo o trânsito 
e complicando os acessos à Ilha 
do Governador e ao centro da Ci-
dade. Bombeiros tiveram que ser 
acionados e policiais do 17º Bata-
lhão da Polícia Militar chegaram 
para minimizar o caos no trânsito 
e tentar pôr fim à manifestação.

O protesto foi iniciado por 
volta das 5h. Com pneus em 
chamas, cadeados e cones, os 
grevistas fecharam os portões 2 
e 4. Duas horas depois iniciaram 
carreata no interior da Cidade 
Universitária, o que provocou 
retenção e reflexos no acesso à 
Ilha do Governador, ao Fundão, 
à Linha Amarela, à Linha Ver-
melha e ao centro da Cidade.

Depois de 40 minutos de 
carreata, policiais do 17º BPM 

quiseram interromper a ma-
nifestação. Após uma breve 
negociação, deixaram o pro-
testo ocorrer em meia pista. 
A manifestação seguiu até a 

Reitoria, e de lá partiu para 
a Ponte do Saber, onde per-
maneceu por 10 minutos.

A manifestação foi registrada 
por várias emissoras de rádio e 

tevê, ocasião na qual integran-
tes do CLG-Sintufrj tiveram a 
oportunidade de explicar à po-
pulação os motivos do protesto e 
as reivindicações do movimento.

Proposta do governo é insatisfatória
 CNG-Fasubra foi convocado para uma reunião com o Ministério do Plane amento, rçamento e Gestão no dia 6 de agosto   governo decidiu, enfim, apresentar 

a sua proposta  Para o CNG, apesar de ser insatisfat ria, o fato configura-se como uma vit ria e demonstra a força do movimento

acrescentou Sérgio Mendonça.
O CNG-Fasubra cobrou o deta-

lhamento da proposta e sua formali-
zação, alertando para a necessidade de 
mais informações. Uma nova reunião 
foi agendada para as 14h do dia 10.

Após a audiência, o CNG-Fa-
subra indicou para a base da 

categoria a realização de assem-
bleias nos dias 8, 9 e 10 para ava-
liação da proposta e proposição 
de contraproposta ao governo.

Fasubra e ige que MEC 
interven a

Em reunião no Ministério da 

Educação, dia 8, o CNG-Fasubra 
solicitou a Aluizio Mercadan-
te que defendesse o aumento 
do percentual, a alteração do 
step da carreira e a instituição 
de uma agenda para garan-
tir os outros pontos da pauta 
de reivindicações da categoria.

“A leitura que tem que ser 
feita é que vocês foram tratados 
com grande deferência, sendo 
chamados antes de outras cate-
gorias para a negociação. Assim 
como já fiz, vou trabalhar para 
avançarmos, mas vocês preci-
sam se esforçar para que haja 
acordo”, ponderou Mercadante, 
para quem a categoria tem que 
aproveitar essa possibilidade.

O CNG-Fasubra informou 
que tem todo o interesse em ne-
gociar, mas sem admitir perdas 
para a categoria. Afirmou, tam-
bém, que tem consciência de 
que o acordo é a melhor opção 
e que isso é o que sempre bus-
cou, mas que não pode aceitar 
um reajuste pequeno e o des-
prezo aos demais itens da pau-
ta de reivindicação. O ministro 
reforçou  sua posição em ajudar 
a categoria com uma proposta 
mais próxima reivindicações.

P E S em chamas interrompem o acesso ao Fundão

Foto: Carla Cobalchini
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Protestos em todo o país pressionam governo
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O CNG-Fasubra apresentou, 
em conjunto com o Sinasefe-SN, 
contraproposta ressaltando a 
importância de retomar a mesa 

Reunião no Planejamento marca novo encontro
geral para negociar aumento 
nos benefícios e a data-base da 
categoria. O governo representa-
do por Sérgio Mendonça, secre-

Novamente os técnicos-ad-
ministrativos da UFRJ denuncia-
ram, em ato de protesto, nesta 
sexta-feira, 10, o descaso do go-
verno para com a categoria. Pou-
co depois das 6 da manhã, cerca 
de 150 trabalhadores iniciaram 
uma carreata pelo campus, par-
tindo da Praça da Prefeitura e 
percorrendo, lentamente, a ave-
nida Horácio Macedo rumo à 
Ponte do Saber. Simultaneamen-
te, no acesso da Linha Vermelha, 
pneus queimando impediam a 
entrada de veículos.

A carreata interditou as três 
pistas da avenida. O congestio-
namento, que logo se formou, 
tomou grandes proporções, atin-
gindo a Ilha do Governador e a 
avenida Brasil. Viaturas do Cor-
po de Bombeiros seguiram pela 
contramão para conter o fogo 

Novo protesto na Ilha do Fundão
nos pneus. Policiais militares do 
17º Batalhão (da Ilha do Gover-
nador) passaram a acompanhar 
a carreata, tentando desafogar o 
trânsito. Há pouco mais de uma 
hora do início do protesto, a polí-
cia pediu a liberação de meia pis-
ta, informando que o caos estava 
instalado na cidade. 

Segundo Neuza Luzia, coorde-
nadora-geral do Sintufrj, os servi-
dores manifestavam seu repúdio 
à proposta do governo de reajuste 
de 15% parcelado em três anos. “A 
nossa reivindicação é por reajuste 
salarial, pelo aumento da diferen-
ça entre níveis, (de 3,5% para 5%), 
por uma política de carreira, 
por melhores condições de tra-
balho, em defesa da saúde e da 
educação e contra a privatiza-
ção dos hospitais universitários 
via Ebserh”, explicou Neuza.

Ocupação da Reitoria
Após breve parada na ponte do 

Saber, na qual se encerrou a carre-
ata com uma queima de fogos de 
artifício, os manifestantes ocupa-

ram o prédio da Reitoria, fechan-
do a entrada e vidraças com enor-
mes plásticos pretos e faixas com 
críticas à proposta do governo. 

Os manifestantes promete-

ram permanecer no local até 
conhecerem o resultado da ne-
gociação entre o CNG-Fasubra e 
o MPOG, com início previsto para 
14h da sexta-feira, 10.

Greves e protestos dos servido-
res públicos federais se alastram 
pelo país diante da intransigência 
do governo em negociar com os 
trabalhadores. São cerca de 400 
mil em greve. A pressão começa 
a dar resultados. O Ministério do 
Planejamento anunciou que ana-
lisa o orçamento para negociação 
e que haverá reuniões com todos 

Os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, reunidos 
em assembleia geral, na quar-
ta-feira, dia 8, no auditório do 
Quinhentão no CCS, disseram 
não à proposta feita pelo gover-
no de reposição de 15,8% par-
celados nos próximos três anos.

A contraproposta levada pelo 
CNG-Fasubra apontava na dire-
ção de reposição da inflação a 
partir de julho de 2010 e da re-
dução do prazo de implantação 
da proposta de três anos para um 
ano. Na assembleia, a categoria 
acatou o indicativo do CNG de 
rejeição da proposta do gover-
no, com a apresentação de uma 
contraproposta do movimento e 
a continuidade da greve. 

Assembleia rejeita proposta e greve continua
UFRJ propõe

De todos os itens dessa con-
traproposta colocados para ava-
liação das bases (veja abaixo) 
a assembleia dos trabalhado-
res da UFRJ decidiu indicar 
ao CNG-Fasubra a proposta de 
substituição da negociação da 
jornada de 30 horas pelo au-
mento dos benefícios auxílio-
alimentação, educação e saúde.

A categoria da UFRJ decidiu 
também indicar ao CNG que 
inclua, como um dos pontos 
centrais da negociação, uma 
agenda de discussão da carrei-
ra e que a repercussão finan-
ceira do acordo de greve tenha 
impacto a partir de janeiro de 
2013.

os sindicatos que representam as 
categorias.

Depois da operação padrão da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
em vários estados que bloqueou 
rodovias no dia 8, servidores esta-
duais e federais voltaram às ruas 
no Rio, dia 9, para manifestar 
sua indignação e pressionar por 
negociação. O centro da cidade 

parou com a passeata pela aveni-
da Rio Branco que saiu da Can-
delária em direção à Cinelândia.

A pressão está surtindo efeito. 
Depois do ato do dia 6, os técni-
cos-administrativos das univer-
sidades obtiveram uma proposta 
do governo.  E o Ministério do 
Planejamento, diante da pressão, 
diz que vai negociar.

tário de Relações do Trabalho 
do Ministério do Planejamento, 
e por Amaro Lins e Dulce Ma-
ria, do Ministério da Educação 

analisou rapidamente, por cer-
ca de 30 minutos, a proposta e 
respondeu afirmando que não 
haveria acordo em conceder 

15% de uma só vez , mas que 
analisará a contraproposta e 
dará uma resposta na terça-
feira, dia 14 de agosto, às 15h.

ira    a s
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CATEG R A D   para a proposta do governo

CARREATA impede trá ego na Cidade Universitária

SER D RES p blicos param o centro do Rio



Assembleia importante
na terça-feira. Todos lá!
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Assembleia importante
na terça-feira. Todos lá!

Governo sustenta sua 
proposta. A ordem é da 
mobilização e massifi-
cação da assembleia que 
discutirá os caminhos da 
greve.

A categoria tem até 
o dia 22 de agosto para 
responder ao governo. 

Assembleia e al  te ça ei a, dia , s ,  no audit io do uin então CC
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A Coordenação de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj in-
forma que estão abertas as inscrições para a excursão à cidade de 
Conservatória, local de realização do IX Encontro da Melhor da Ida-
de e do festival Eu Também Sei Dançar. Data: de 28 a 30 de setem-
bro. Informações com a empresa Anjutour Viagens e Turismo pelo 
telefone (21) 3368-7642 ou pelo e-mail: anjutour@gmail.com.

No dia 7 de agosto de 2006 
entrou em vigor a Lei Maria da 
Penha (Lei nº 11.340), e nunca 
mais maltratar fisicamente e mo-
ralmente mulheres, em sua pró-
pria casa, foi motivo de júbilo de 
homens-fera. Porque a lei estabe-
lece meios para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mu-
lher. Por isso, a Lei Maria da Penha 
é reconhecida como uma das mais 
modernas do mundo e tornou-
se um dos mais representativos 
símbolos dos direitos femininos.

Seis anos de Maria da Penha

Vigilantes do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), organizados pelo Sin-
tufrj e acompanhados por Kátia 
da Conceição, coordenadora de 
Comunicação Sindical, e por 
Terezinha Souza, assessora para 
questões de Saúde do Trabalha-
dor da entidade, se reuniram com 

Diretor do HUCFF negocia com vigilantes
o diretor do HUCFF, José Marcus 
Raso Eulálio, na tarde do dia 10 
para levar suas reivindicações.

Um dia depois que os traba-
lhadores realizaram com o sin-
dicato sua primeira reunião para 
discutir os problemas do setor, 
um servidor da equipe foi posto 
à disposição. “Entendemos que 

isso feria o direito de greve, 
por isso solicitamos reunião 
com o diretor do hospital, 
que nos recebeu muito gen-
tilmente e ouviu a reivindi-
cação dos trabalhadores”, 
explicou Terezinha Souza.

Entre as principais reivin-
dicações estão o cancelamen-

to da movimentação do servidor e a re-
estruturação do setor. Os trabalhadores 
querem a criação da Divisão de Segu-
rança e Vigilância do HUCFF, subordi-
nada à direção, com um diretor que 
seja servidor de carreira e toda estrutu-
ra necessária para melhorar as condi-
ções de trabalho e a sua organização.

O diretor abriu o processo de 

negociação. Pediu que o sindi-
cato formalizasse a questão da 
disposição do servidor e enca-
minhasse um documento com 
as reivindicações. José Marcus 
comprometeu-se também a, assim 
que tomar ciência dos pontos em 
questão, negociar e discutir com 
o Sintufrj e os trabalhadores.

Inúmeras entidades nacionais 
já confirmaram a participação 
na coordenação da Campanha 
Nacional pela Liberdade de Ex-
pressão que será lançada dia 27 
de agosto. A iniciativa é coorde-
nada por coletivos de comunica-
ção, como o Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação 
(FNDC), Intervozes, Federação In-
terestadual dos Trabalhadores em 
Radiodifusão e Televisão (Fittert), 
Associação Brasileira de Radio-
difusão Comunitária (Abraço), e 
por uma série de outras entidades, 
como CUT, UNE, Ubes e ABI. 

Campanha Nacional pela liberdade de expressão
A proposta da campanha, que 

tem foco na luta por um novo 
Marco Regulatório das Comu-
nicações, foi apresentada pelo 
FNDC em seminário realizado em 
maio com a presença de mais de 
230 lideranças e ativistas da de-
mocratização da comunicação. 

No dia 27 de agosto, o Código 
Brasileiro de Telecomunicações 
(CBT) completa 50 anos. A legis-
lação, antiga e defasada, exige 
um novo Marco Regulatório das 
Comunicações ou uma nova Lei 
Geral das Comunicações.

Os organizadores propõem, 

Depende da presidente da 
República, Dilma Rousseff, 
pôr em prática, ou não, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) 
180/2008, aprovado no dia 7 
de agosto no Senado, que ga-
rante 50% das vagas nas uni-
versidades e cursos tecnológi-
cos federais para estudantes 
de escolas públicas. A ex-
pectativa é que Dilma assine 

Estudantes da rede pública terão 50% das vagas nas federais
o projeto nos próximos dias para que 
ele passe a vigorar imediatamente.  

Desse percentual de 50%, meta-
de será destinado a estudantes com 
renda familiar igual ou inferior a 1,5 
salário mínimo por pessoa. Paralela-
mente, para 50% de todas as vagas da 
instituição, serão aplicados critérios 
raciais. Estudantes que se autodecla-
rarem negros, pardos ou indígenas 
terão cotas proporcionais ao número 

neste dia 27, uma ampla divul-
gação do site do FNDC (http://
www.fndc.org.br/) da campa-
nha, incentivando milhares 
de cidadãos a acessarem o site 
durante este dia, a fazerem um 
“twitaço”,  e a utilizarem as redes 
sociais como o Facebook para 
divulgação da campanha, entre 
outras formas de ciberativismo.

Nas cidades e estados 
haverá panfletagens, atos de 
rua performáticos (com mú-
sica, poesia, teatro, vídeos), 
debates em espaços públicos 
e enterro do CBT.

desse grupo de pessoas que vivem 
no estado no qual se localiza a 
universidade, com base em da-
dos do último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), não sendo levada em 
conta a renda per capita da pessoa.

A lei, ao ser sancionada 
por Dilma Rousseff, modifica-
rá o sistema de divisão de va-
gas das universidades federais.

Aposentados  e cu são a Conse at ia

nas r s  nas r as

Em uma concorrida assem-
bleia, nessa 6ª feira, dia 17/8, no 
auditório do Quinhentão do CCS, 
os professores da UFRJ decidi-
ram pela manutenção da greve. 
Com 283 votos favoráveis contra 

Docentes continuam na greve
253 contrários, os docentes 
reafirmaram a continuidade 
da greve, acenando ao CNG-
Andes-SN para continuar na 
luta pela reabertura das nego-
ciações com o governo federal.
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Os técnicos-administrativos 
em educação celebraram a unida-
de na luta nos mais de dois meses 
em greve participando, dia 14, do 
ato contra a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
organizado pelos comandos lo-
cais de greve de professores e de 
estudantes. A Comissão de Infra-
estrutura do CLG-Sintufrj marcou 
a data cortando e servindo aos 
grevistas e usuários do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) um delicioso bolo 
de chocolate especialmente enco-
mendado para a ocasião. 

A manifestação iniciada às 9h, 
foi marcada pela afixação de fai-

A comissão formada por téc-
nicos-administrativos, professo-
res e estudantes dia 13 cobrou, do 
chefe de Gabinete do Reitor, Mar-
celo Land, o fato da UFRJ constar 
da lista de universidades que já 
aderiram à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
pois ficou sabendo que, desde 7 de 
julho o reitor oficializou a inten-
ção da universidade dar início à 
etapa inicial de adesão à Ebserh.

Categoria quer mais do governo

Reitoria confirma pré-adesão à Ebserh
Em ofício (GR nº 0314/12) 

enviado à Ebserh, o reitor Car-
los Levi afirma que a iniciativa 
foi recomendada na sessão do 
Conselho Superior de Coorde-
nação Executiva (CSCE), dia 
29 de maio passado, para in-
formar “da intenção da UFRJ, 
em comum acordo com a Eb-
serh”, adotadar, “as providên-
cias necessárias à realização 
dos estudos e diagnósticos, eta-

pa inicial da adesão, visando à 
definição dos termos finais do 
contrato de apoio da Ebserh à 
gestão dos nossos hospitais uni-
versitários”.

Ebserh no HUCFF
No ofício, Carlos Levi infor-

ma que a decisão do CSCE foi 
tomada “após várias rodadas 
de discussão e muitos esclare-
cimentos realizados em dife-

rentes instâncias da UFRJ”.  Na 
oportunidade, Marcelo Land 
confirmou que ele e Amâncio 
Paulino de Carvalho foram 
designados pelo reitor para 
acompanhar a implantação da 
gestão da Ebserh na UFRJ. Nos 
dias 21, 22 e 23 de agosto, a 
Ebserh visitará, para diagnós-
tico das condições, o HUCFF 
com vistas à elaboração do 
contrato com a UFRJ.

Consuni? Só depois...
Segundo Marcelo Land, a 

Reitoria somente pretende levar a 
discussão sobre a Ebserh ao Con-
suni depois de elaborado o con-
trato de adesão da universidade à 
empresa, o que deverá ocorrer a 
partir do resultado do diagnósti-
co técnico do HUCFF. A segunda 
unidade de saúde da UFRJ a ser 
diagnosticada pela Ebserh será o 
Instituto de Ginecologia.

A assembleia no auditório do 
Quinhentão (CCS) foi um espa-
ço de avaliação, pela categoria, 
dos informes nacionais e locais. 
Os trabalhadores presentes con-
sideraram eficazes os atos e mo-
bilizações realizados na semana 
anterior na UFRJ e país afora. Se-
gundo eles, garantiram a visibili-
dade do movimento grevista com 
a ampla cobertura da imprensa, 
o que repercutiu na decisão do 
governo de prosseguir negocian-
do com a Fasubra-Sindical.

Segundo os informes nacio-
nais, além de rejeitar o tempo 
para pagamento do reajuste pro-
posto de 15,8% (divididos em três 
anos - de 2013 a 2015), o CNG-
Fasubra reivindica a retomada 
das discussões sobre progressão 
e incentivo à qualificação, com 

Ato no HUCFF reuniu 
trabalhadores e estudantes

xa com o texto “SOS Greve UFRJ” 
feita à mão, medindo 34 metros de 
comprimento e pesando 80 quilos, 
na empena do prédio do HUCFF 
voltado para a Linha Vermelha.

Não à Ebserh
Do ponto de partida da mo-

bilização os grevistas seguiram 
em passeata até o local onde é 
feita a triagem de pacientes do 
HUCFF, ocasião na qual deram 
continuidade ao ato político e 
à panfletagem contra a Ebserh, 
assim como confraternizaram 
pelos mais de dois meses de 
greve dos técnicos-administra-
tivos em educação.

estabelecimento de prazo para 
conclusão dos trabalhos do GT 
sobre terceirização; a garantia 
da jornada de 30 horas para toda 
a categoria e de democratização 
das instituições, incluindo elei-
ções paritárias e que os técnicos-
administrativos em educação 
possam ser reitores; e implanta-
ção da Comissão Interna de Su-
pervisão da Carreira (CIS) com a 
racionalização.

Propostas aprovadas
A categoria decidiu intensi-

ficar a radicalização nos estados 
como forma de dar sustentação 
ao CNG-Fasubra na mesa de ne-
gociação, e as centrais sindicais, 
por sua vez, devem se unir e apro-
var moção de apoio aos grevistas. 
No âmbito local, os técnicos-admi-

nistrativos discutiriam na reunião 
do CLG-Sintufrj, na quarta-feira, 
15, às 14h, no Espaço Cultural, 
medidas práticas a serem adotadas 
para não permitir que na UFRJ 
se saia da greve sem comemorar 
conquistas da pauta interna.

A assembleia foi encerrada com 
parte dos presentes divididos em 
duas comissões: uma, saiu do Qui-
nhentão direto para o IFCS, para 
reforçar a ação de resistência for-
mada pelos estudantes e impedir o 
retorno ao trabalho dos professores 
do Instituto de História. A outra en-
grossou a comitiva da Adufrj-SSind 
que foi ao Gabinete do Reitor exigir 
explicações sobre por que a UFRJ 
fazia parte da lista de universidades 
que já aderiram à Ebserh se o Con-
selho Universitário ainda não havia 
deliberado a respeito.

CATEG R AS da UFRJ colocam enorme aixa na empena do UCFF

r  na r

o  unanimidade, os t cnicos administ ati os em educação da  ap o a am na assembleia do dia  a continuidade da g e e
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Reunida novamente no Qui-
nhentão, em assembleia perma-
nente, na quinta-feira, dia 16, ca-
tegoria decide, por unanimidade, 
pela continuidade da greve

Apesar do governo rever par-
cialmente a sua proposta anterior, 
manteve o parcelamento de 15,8% 
em três anos, o que não foi acei-
to pela categoria. Os funcionários 
continuam mobilizados, e nova 
assembleia foi marcada e realiza-
da na sexta-feira, 17 de agosto.  

Greve continua com
assembleia permanente

 ue o go e no ap esentou

O Comando Unificado da UFRJ (técnicos-administrativos, estudantes e 
professores) definiu um calendário de mobilização para esta semana, quando 
a comissão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) visitará 
os hospitais da UFRJ.

Esta semana é decisiva para 
o movimento grevista. O gover-
no informou ao CNG-Fasubra 
que não tinha alterações a fa-
zer na proposta apresentada 
semana passada e que este tem 
até o dia 22 de agosto, quando 
haverá nova reunião, para res-
ponder se aceita ou não. 

O CNG-Fasubra apresentará 
para a base da categoria o im-
pacto da proposta para análise, 
inclusive com tabelas. Por isso, 
no dia 21, terça-feira, às 10h, 
no auditório do Quinhentão, é 
importante o comparecimento 
em massa para a tomada de 
decisão – com todas as infor-
mações necessárias –, se aceita 
ou não a proposta do governo, 
com variação apenas nos ane-
xos III e IV.

Na UFRJ, a categoria esteve 
reunida no dia 17 no auditório 
Samira Mesquita, da Reitoria, e 
refletiu sobre o momento atual 
da greve e a necessidade de defi-
nição de qual rumo tomar.

Com dois meses de para-
lisação e o governo insistindo 
no parcelamento do índice de 
15,8%, o consenso é o de que 
a responsabilidade de uma 
decisão coesa e coerente é fun-
damental. Por isso, os presentes 
avaliaram que apenas sob bases 
concretas, isto é, uma análise 
detalhada sobre o impacto da 
proposta do governo, o movi-
mento poderá se pronunciar.  

r  na r

Os técnicos-administrativos da 
UFRJ não querem parcelamento e 
reivindicam um percentual a ser 
negociado de uma só vez para 2013. 
Eles consideraram , assim como a 
Fasubra, um avanço na proposta 
do governo, mas ainda insuficiente. 
A decisão foi encaminhada ao Co-
mando Nacional de Greve, que se 
reuniu novamente com o governo 
às 19h do mesmo dia 16. 

A categoria acatou orientação 
do CNG-Fasubra de permanecer em 

assembleia permanente para avaliar 
a negociação em curso e aprovou 
também moção de repúdio ao novo 
“comunica” do Planejamento sobre 
corte de ponto. Além disso, aprovou 
que o CNG inclua a questão da Eb-
serh no debate e a reivindicação de 
uma agenda com o governo para 
debater a carreira. Ao CNG foi en-
viada, também, solicitação de mais 
explicações e esclarecimentos sobre 
a proposta do governo, que viria a 
acontecer na sexta-feira ou sábado.

Assembleia avaliará proposta do governo

Mobilização contra Ebserh
20/8 – Segunda-feira
8h–Panfletagem no HU e no IPPMG
11h – Panfletagem na Vila Residencial e na Maré

21/8 – Terça-feira
10h – Panfletagem no IPPMG
11h30 – Aula Pública na entrada do IPPMG

22/8 – Quarta-feira
8h30 – Aula Pública no HU
10h – Aula Pública no HU (entrada principal para o CCS)

Se de um lado há uma sinali-
zação positiva do governo em re-
lação à extensão dos percentuais 
de qualificação para as classes 
da nossa carreira, de outro há o 
fator altamente negativo da ma-
nutenção do parcelamento do 
índice de 15,8% em três anos. As 
cartas estão dadas, e nesse jogo é 
preciso não apenas mobilização 
e força, mas astúcia e estratégia.

- Manutenção dos 15,8% distribuídos em três anos;
- Aplicação da primeira parcela a partir de março de 2013;
- Extensão do anexo IV (percentuais de incentivo à qualificação 
ao servidor que possui educação formal superior a exigida para o 
cargo) para todas as classes;
- Somatório de carga horária dos cursos de capacitação (que 
tenham no mínimo 20 horas) para mudança de nível de 
capacitação referente ao anexo III (Progressão por capacitação 
profissional);
- Aumento do Step (diferença entre níveis) para 3,7% e 3,8% com 
incidência em 2014 e 2015;
- O estabelecimento de cinco mesas de negociação: racionalização 
dos cargos; redimensionamento dos cargos; terceirização; 
reposicionamento dos aposentados e democratização das 
instituições federais de ensino superior.

 
refletem sobre os destinos 
da greve. Na  feira, dia 2 , 
ser  mais um dia de decisão



A       C A        A  A       sintu o g b   sintu sintu o g b

Os dirigentes do CNG-Fasubra foram recebidos por Sérgio Mendonça, se-
cretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento (MPOG), 
e receberam a minuta do acordo levada para análise do CNG. Como es-
tava em conformidade com a proposta, foi enviada de volta ao MPOG.

A coordenação geral da Fasubra informou que, assinado o acordo, a catego-
ria retornaria ao trabalho a partir do dia 27. No entanto, assembleia geral da ca-
tegoria na UFRJ, realizada na manhã do dia 23, deliberou por continuar a greve 
com a realização de uma assembleia na terça-feira, 28, para decidir o retorno. 

Governo apresenta termo de acordo

Assembleia ge al  ia  de agosto, te ça ei a, s  o as
Audit io ami a es uita eito ia

Gara t o a  
r c a  
ro o ta  

a re e ta a  
 categor a e  

gre e
o go er o 
or a o  a 

ta o ter o 
e acor o 

re ta te a  
egoc a e  
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eia no Encarte Especial
o posicionamento do
CN Fasubra acerca da 
proposta do governo
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Dando continuidade ao 
tema “Concurso Público” ini-
ciado na edição nº 900, vamos 
abordar, agora, o direito a no-
meação em cargo público.

Em muito já se manifestou 
a doutrina e a jurisprudência 
sobre ser a nomeação em car-
go público uma expectativa de 
direito, ou direito subjetivo. Por 
sua relevância, a matéria foi re-
cebida pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) como de reper-
cussão geral, e este se manifes-
tou no sentido de que aprovado 

Direito a nomeação em cargo público
em concurso público, dentro do 
número de vagas, tem direito à 
nomeação.

Ressalte-se que, por ter 
sido julgada como matéria de 
repercussão geral, a tendência 
dos tribunais será a de seguir 
a interpretação do STF, mes-
mo não se tratando de súmula 
vinculante (que registra a in-
terpretação pacífica ou majori-
tária adotada por um tribunal a 
respeito de um tema específico), 
que possui um peso maior.

Em sua fundamentação, o 

STF salienta que as vagas pre-
vistas em edital já pressupõem a 
existência de cargos e a previsão 
de lei orçamentária, não poden-
do prosperar a simples alegação 
da administração pública de 
indisponibilidade financeira 
desacompanhada de elemen-
tos concretos. 

Sendo assim, de acordo com 
a decisão do STF, aprovado em 
concurso público, dentro do 
número de vagas oferecido no 
edital, o candidato tem direito 
subjetivo à nomeação. 

O Sintufrj consultou a PR-4 
sobre a existência de concursos 
para o cargo de técnico e analis-
ta em Tecnologia da Informação 
com exigências de titulação dife-
rentes.

A PR-4 explica que no caso de 
técnicos e analistas em TI, como 
se trata de profissão não regula-
mentada, a exigência de curso 

TI: exigência de diploma não 
tem amparo legal

profissionalizante não tem am-
paro legal. 

A UFRJ, por diversas ocasi-
ões, segundo a PR-4, foi alvo de 
ações judiciais para dar posse a 
candidatos que não a possuíam 
e perdeu. Por ser uma questão 
controversa e que estava geran-
do prejuízos de diversas ordens, 
a instituição decidiu não exigir 

mais a formação específica. 
Mas há ainda outro problema 
sobre a questão: o Incentivo à 
Qualificação. O servidor que in-
gressou apenas com a exigência 
do ensino médio e possui certifi-
cado técnico – e mesmo aquele 
que entrou com a exigência do 
curso técnico – , e se sentir lesa-
do, deve entrar com processo.

Os auxiliares administrativos 
da UFRJ executam tarefas iguais 
às do assistentes administrativos, 
mas recebem salário menor por-
que foram enquadrados em ou-
tra classe no plano de carreira. 
Em reunião há alguns meses, 
aprovaram a proposta do Sintu-
frj de entrar com ação adminis-
trativa pleiteando a diferença. 

Auxiliares e assistentes administrativos 
exercem iguais tarefas

Para isso, foi criado um formu-
lário na PR-4 que deveria ser 
preenchido pelo servidor nesta 
situação e ser impresso e assi-
nado pela chefia e pelo diretor 
da unidade.

A partir daí, o que foi feito 
na PR-4? Segundo o superin-
tendente de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, a Pró-Reitoria de 

Pessoal acertou um procedi-
mento: levantar a lista de au-
xiliares, verificar em que uni-
dades trabalham, levantar o 
número de assistentes lotados 
na unidade e solicitar que estes 
preencham formulário igual, 
“para que se comprovem, defi-
nitivamente, que exercem roti-
nas e tarefas iguais”.

Seu Milton Francisco da 
Silva, frequentador do Espaço 
Saúde do Sintufrj, conquistou 
o 5º lugar na sua faixa etá-
ria – entre 60 e 64 anos –, na 
XVI Meia Maratona Interna-
cional do Rio, realizada no dia 
19. O trajeto de 21,097 km foi 
percorrido por seu Milton, de 
61 anos, em exatos 1h35m52.

Milton é carpinteiro da Pre-
feitura da UFRJ e elogia o Espaço 
Saúde: “É cem por cento! Isso aqui 
não pode parar”. Ele diz que depois 
que começou a frequentar o Espa-

Aluno do Espaço Saúde conquista 5º lugar em maratona
ço, mudou totalmente seu condi-
cionamento físico: “Me sinto mais 
resistente. Também participei da 
Corrida da Ponte em 20 de maio. 
Do jeito que entrei, saí, não senti 
nada”, comemora, explicando 
que no Espaço Saúde faz ativida-
des de corrida e de fortalecimento 
muscular. “Está sendo excelente. 
Ganhei uma resistência de 30% 
acima do meu normal. Estou com 
61 anos e não tomo um compri-
mido para dor de cabeça. Não sinto 
cansaço. É uma maravilha. Esse 
Espaço tem que continuar”.

Sob este tema, o Fórum de Ciência 
e Cultura (FCC) da UFRJ organizou 
um ciclo de se-
minários para 
articulação e di-
álogo de várias 
áreas de conhe-
cimento para a 
formulação da 
política cultural 
da UFRJ. 

A programa-
ção começa no 
dia 29, no Salão Pedro Calmon, na 
Praia Vermelha. A abertura será às 9h, 
com a presença do reitor e pró-reitores. 
O coordenador do FCC, Carlos Vainer, 
apresenta o tema “Uma política cul-
tural, artística e de difusão científico-
cultural da UFRJ”. 

A partir das 16h, participam da 

oc  az cultu a 
mesa que discute “Experiências de 
difusão artística, científica e cultu-

ral da UFRJ” 
Neuza Luzia, 
coordenadora-
geral do Sin-
tufrj, Mauro 
Iasi, da Adufrj-
SSind,e Rafael 
Nogueira, do 
D C E - M á r i o 
Prata. 

A plenária 
final, no dia 21 de novembro, de-
verá definir diretrizes da Política 
Cultural, Artística e de Difusão 
Científico-Cultural da UFRJ.

A programação está no site 
www.forum.ufrj.br 

Fonte: SGCOMS-UFRJ

O Centro de Letras e Artes (CLA) 
da UFRJ convida para Ato de Cele-
bração da Vida “Aloísio Teixeira”, no 
dia 30, quinta-feira, às 11h, na Igre-
ja de São Francisco da Penitência, 
no Complexo Arquitetônico do Con-
vento de Santo Antônio, no Largo da 

omenagem a Alo sio ei ei a

Carioca. Além de homenagear 
o ex-reitor, a cerimônia lem-
brará também outros colegas, 
desaparecidos recentemente. É 
preciso confirmar presença pelo 
e-mail aliceufrj@yahoo.com.
br ou pelo telefone 25981703.

SE  T  com a e uipe do Espaço Sa de em registro eito em maio, uando participou da 
Corrida da Ponte

n ss s ir i s

A Coordenação de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj informa 
que estão abertas as inscrições para 
a excursão à cidade de Conservató-
ria, local de realização do IX En-
contro da Melhor Idade e do festival 

Aposentados  
cu são a Conse at ia

Eu Também Sei Dançar. Data: 
de 28 a 30 de setembro. Infor-
mações com a empresa Anjutour 
Viagens e Turismo pelo telefone 
(21) 3368-7642 ou pelo e-mail: 
anjutour@gmail.com.
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A assembleia geral da cate-
goria, realizada na manhã de 23 
de agosto, no auditório do Qui-
nhentão, no CCS, deliberou por 
continuar a greve e retornar ao 
trabalho somente com a assina-
tura do acordo com o governo. A 
assembleia deliberou, também, 
por encaminhar esta proposta 
para ser seguida nacionalmente.

A decisão foi tomada com 
base no informe dos delegados 
da UFRJ no CNG-Fasubra, que 
esclareceram que na reunião do 
dia 22 o governo não apresen-
tou a minuta do acordo para ser 
assinada, por isso a greve não 
podia ser encerrada com a volta 
ao trabalho dia 27 de agosto. As 
informações oficiais do CNG não 
haviam sido ainda apresentadas 
para os sindicatos de base.

Assembleia dia 21 acata indicativo do 
Comando Nacional

A categoria da UFRJ decidiu 
acatar o indicativo do Comando 
Nacional de Greve (CNG-Fasu-
bra), que orientou pela aceitação 
da proposta do governo. A decisão 
foi tomada em assembleia geral 
dia 21 de agosto, no auditório do 
Quinhentão, no Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS).

O debate foi longo e deman-
dou tempo para explicação e 
avaliação: mais de cinco horas, 
com apresentação do estudo do 
CNG-Fasubra contendo o impac-
to da proposta do governo, assim 
como o estudo das perdas e 24 
inscrições para avaliação. Duas 
propostas foram à votação, tendo 
obtido o maior número de votos 
aquela favorável ao indicativo 
do CNG-Fasubra, de aceitação da 
proposta do governo federal e saí-
da unificada da greve.

No documento do CNG – que 
o Sintufrj reproduziu para dis-
tribuição na assembleia – são 
apresentados três cenários para 
avaliação, indicando a aceitação 
da proposta diante da conjuntura 
atual e dos limites dados na nego-
ciação, porém sem abandonar a 
crítica política ao governo Dilma. 
Além disso, indica o retorno uni-
ficado no dia 27 de agosto.

Avaliação
Depois da leitura do documento, 

o representante da Direção da Fa-
subra e do CNG, Francisco de Assis, 
explicou o processo da negociação, 
o estudo da Fasubra e procurou di-
rimir as dúvidas levantadas. Outro 
estudo também foi apresentado, esse 
a pedido do CLG-Sintufrj, indicando 
as perdas de 2010 a 2012, mostrando 
que elas chegaram ao patamar de 
17,82%. Encerrada a etapa de socia-
lização de informações, passou-se 
para as avaliações. 

O plenário pôde ouvir e re-
fletir sobre o debate de ideias 
e análises de 24 companheiros 
que se inscreveram. As avalia-
ções dividiram-se. Duas pro-
postas foram então colocadas 
para apreciação.  A proposta 
1 rejeitava o parcelamento e 
propunha levar para o governo 
o índice de 17,82%, defendida 
por Valdenise e José Rodolfo; 
e a proposta 2 aceitava o en-
caminhamento CNG-Fasubra, 
defendida por Neuza Luzia, 

coordenadora do Sintufrj. A 
proposta 1 obteve 140 votos e a 
proposta 2, 184 votos. Houve 8 
abstenções com uma declara-
ção de voto.

Com o aceite da proposta do 
governo, os técnicos-adminis-
trativos da UFRJ voltaram a se 
reunir em assembleia geral na 
quinta-feira, dia 23, para ava-
liar o resultado das assembleias 
de base pelo país e o da reunião 
do CNG-Fasubra com o governo 
no dia 22 de agosto.

- 15,8% pagos em três anos;
- Aplicação da primeira parce-
la a partir de março de 2013;
- Extensão dos percentuais 
de incentivo à qualifica-
ção ao servidor que possui 
educação formal superior à 
exigida para o cargo, para 
todas as classes, a partir de 
janeiro de 2013 (Anexo IV);
- Soma de carga horária dos 
cursos de capacitação (que 
tenham no mínimo 20 ho-
ras) para mudança do nível 
de capacitação (Anexo III);
- Aumento da diferença entre 
os níveis para 3,7% e 3,8%, 
com incidência em 2014 e 
2015, respectivamente;
- Cinco mesas de negociação: 
racionalização dos cargos; 
redimensionamento dos car-
gos; terceirização; reposicio-
namento dos aposentados 
e democratização das uni-
versidades.

A p oposta 
aceita

Greve continua e retorno só com assinatura do 
acordo de fim de greve

“Entendemos que não 
podemos, nesta assembleia 
de quinta-feira, 23, sem um 
acordo devidamente assinado, 
ratificar o fim da greve e o re-
torno ao trabalho na segunda-
feira, dia 27. (...) Entendemos 
que, caso contrário, estaríamos 
dando um cheque em branco 
ao governo”. Assinam o in-
forme: Carlos Pereira, Fábio 
Marinho, Fábio Porto, Ger-
ly Micely, Iaci Azevedo, Jorge 
Pereira e Tatiana Fortunata.

Poucos elementos
No dia 23, pela manhã, tam-

bém ainda não havia sido comu-
nicado às bases, oficialmente pelo 
CNG, o retorno da decisão sobre o 
aceite da proposta do governo e o 
retorno ao trabalho previsto para 
o dia 27 de agosto. O relato oficial 
sobre a reunião com o governo do 
dia 22 também ainda não havia 
chegado para avaliação da as-
sembleia.

Diante dos elementos apre-
sentados a categoria deliberou 
por não encerrar a greve. Nova 
assembleia foi marcada para 
terça-feira, 28, às 10h, no auditó-
rio Samira Mesquita, na Reitoria, 
para avaliação, à luz de todas as 
informações necessárias. Um dia 
antes, 27, às 10h, o CLG-Sintufrj 
faz reunião no Espaço Cultural.

Con i a o in o me 
u gente dos 
delegados da 

SE  DADES, AG delibera pela continuidade da greve

TRA A AD RES se concentram na análise da proposta apresentada
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   Várias entidades, entre as 
quais o Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Rio de Janeiro 
(Cremerj) e o Fórum de Saúde do 
Rio de Janeiro, participaram do 
ato político de denúncia contra 
Ebserh, na quarta-feira, dia 22, 
organizado pelos CLGs do Sintufrj, 
da Adufrj-SSind e dos estudantes. 
Na oportunidade, foi passado o 
abaixo-assinado nacional contra 
a privatização da saúde pública, 
que também reforçará as ações 
jurídicas contra a Ebserh, como 
a de inconstitucionalidade, que o 
movimento nas universidades pre-
tende encaminhar.

“O objetivo dessas manifesta-
ções é abrir um canal de comuni-
cação entre os usuários dos HUs e 
os trabalhadores para esclarecer 

Cresce a mobilização contra a Ebserh
Na semana passada, a luta 

para impedir que a universidade 
abra as portas para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) mobilizou a 
comunidade universitária em 
greve. Na Praia Vermelha, na 
segunda-feira, 20, o Conselho 
do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), com base em 
diagnóstico feito pela direção 
da Escola de Serviço Social e do 
Instituto de Psicologia, se posi-
cionou contra a Ebserh. Além 
disso, o Conselho aprovará um 
documento na reunião de 2 de 
setembro que pautará a posição 
do CFCH em todas as instâncias 
deliberativas da UFRJ. Na Cidade 
Universitária, foram realizadas 
duas manifestações: uma no Ins-
tituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG) e ou-
tra no Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF).

 
Futuro com a Ebserh assusta 

Dois sentimentos crescem 
entre os trabalhadores do IPPMG 
em relação ao futuro: decepção e 
temor. Pelo menos foi isso o que 
transpareceu das emocionadas 
manifestações dos profissionais 
da área de saúde da unidade 
que participaram da aula pú-
blica sobre a Ebserh, promo-
vida pelos CLGs das categorias 
da UFRJ, na terça-feira, dia 21.  

“Essa Reitoria não é nossa 
amiga. Quando nos aposentar-
mos, ensino e pesquisa estarão 
à venda. É degradante e triste ver 
gente que ajudamos a eleger, e 

que deveriam estar lutando contra 
a Ebserh, passar por nós de cabeça 
baixa. Saibam que não vem nin-
guém de fora fazer diagnóstico, são 
os daqui mesmo que se encarrega-
rão disso. Porque estão entre nós 
os responsáveis pela entrada, na 
universidade, dessa empresa”, afir-
mou uma funcionária do IPPMG.

A aula pública foi ministrada 
pelos grevistas no pátio no qual os 
familiares dos pacientes aguardam 
a vez para serem atendidos em um 
dos consultórios do amplo ambu-
latório. Às 10h, quando começou 
a manifestação, o movimento 
de pessoas era grande no local.   

“Trabalhamos com amor e pai-
xão, e é lamentável vermos colegas 

se escondendo pelos corredores 
com medo, porque a Ebserh é 
uma briga pelo poder que co-
meça em Brasília. E o povo nem 
sabe o que vai perder. Estamos 
às vésperas da aposentadoria, e 
como queremos deixar para as 
novas gerações uma herança de 
excelência e dignidade, a nos-
sa greve não é só por salário: é 
também contra o sucateamen-
to e a privatização dos HUs. Por 
isso, espero que a partir de hoje 
a luta contra a Ebserh se intensi-
fique”, afirmou uma enfermeira.

Orientação: denuncie
A orientação aos trabalha-

dores é que entrem em contato 

com as entidades assim que no-
tarem qualquer movimentação 
de pessoas estranhas ao ambiente 
hospitalar. “Eles virão secreta-
mente para uma tarefa que nós 
temos condições muito melhor 
que eles de realizar, que é diag-
nosticar uma realidade que co-
nhecemos muito bem e temos 
competência para transformá-la. 
Vamos impedir esse estupro”, dis-
se uma integrante do CLG-Sintufrj.

A coordenadora do Sintufrj 
Chantal Russi explicou as ra-
zões da mobilização: “Este ato 
é um alerta aos ataques desfe-
chados aos hospitais públicos, 
em especial aos HUs, que pas-
sam por um processo de priva-

tização, com as universidades 
perdendo o controle da gestão 
dessas unidades, o que afetará 
a formação dos profissionais 
de saúde e a pesquisa, além 
de ocorrer a precarização do 
atendimento à população. Em 
relação aos trabalhadores, o 
ataque ocorre à nossa carrei-
ra. Somos regidos pelo Regime 
Jurídico Único (RJU), que nos 
garante a estabilidade para 
manter a máquina pública 
funcionando. Porque o servi-
ço público precisa ser mantido 
no decorrer dos anos, indepen-
dentemente dos governos. Mas 
com a Ebserh deixaremos de 
ser trabalhadores do Estado”.

GRE STAS participam de aula p blica sobre a Ebserh

Ato no HUCFF e passeata

o que está ocorrendo com a saúde 
pública no país”, informou  Fátima 
Silianski, do CLG-Adufrj.

A manifestação foi encerrada 
com passeata até o IPPMG. No per-

curso, os grevistas usaram o carro 
de som para expor à população que 
a Ebserh significa a privatização 
dos HUs nos moldes impostos aos 
hospitais da rede pública em todo o 

scla ecimento

O chefe de Gabinete da 
Reitoria, professor Marcelo 
Land, esclarece que, ao con-
trário do que foi publicado 
na edição nº 999-12 do Jornal 
do Sintufrj, página 3, ele e o 
professor Amâncio Paulino de 
Carvalho não foram designa-
dos pelo reitor para acompa-
nhar a implantação da gestão 
da Ebserh na UFRJ. A tarefa 
dada a eles, segundo Land, foi 
a de acompanhar, como ob-
servadores da Reitoria, a visita 
diagnóstica da Ebserh ao Hos-
pital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF).

Estado do Rio de Janeiro, que pas-
saram a ser administrados por Or-
ganizações Sociais (OS), Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Ocips) e fundações.

A S um ato político contra a privatização dos Us

s rh
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Com o intuito esclarecer a 
possibilidade de contratação da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), Carlos 
Levi, reitor da UFRJ, se explica 
pela “completa sintonia com a 
deliberação do Conselho do Cen-
tro de Ciências da Saúde (CCS)”, 
que levou o Conselho Supe-
rior de Coordenação Executiva 
(CSCE), em decisão unânime, a 
autorizar a Reitoria a dar início 
“à realização de estudos diag-
nósticos necessários à definição 
dos termos da proposta de con-
trato com a Ebserh para apoio à 
gestão dos hospitais da UFRJ” à 
época da campanha eleitoral na 
qual foi eleito reitor, Carlos Levi, 
quando perguntado qual seria 
sua posição em relação ao mo-
delo de gestão ora apresentado 
para os hospitais universitários, 
afirmou que sua postura seria 
de “resistência aos termos em 
que está proposta essa solução 
do problema dos extraquadro 
dos hospitais” (edição 959 do 
Jornal da Sintufrj, página 9).

À luz da decisão do CSCE, o rei-
tor responde às perguntas a seguir:

Jornal do Sintufrj: Por que a 
direção da Ebserh confirma a 
adesão da UFRJ à empresa? 

Carlos Levi: Entendi que a 
Ebserh usou o termo para se re-
ferir ao processo de levantamento 
diagnóstico para a elaboração da 
proposta de contrato a ser apre-
sentada à UFRJ. Na verdade, a 
participação da UFRJ somente 
poderá ser confirmada após (caso 
haja) a celebração do competen-
te contrato de apoio à gestão dos 
hospitais da UFRJ, cujos termos 
deverão ser, necessária e previa-
mente, apreciados para fins de 
deliberação pelo Conselho Uni-
versitário (Consuni). Reafirmo 
que qualquer outra interpre-
tação que se queira fazer será 
equivocada e, portanto, deverá 
ser prontamente rejeitada.

JS: Por que dirigentes da Eb-
serh já dão ordens por escrito 
aos funcionários dos HUs da 
UFRJ, conforme foi denuncia-
do no Conselho Universitário?

Carlos Levi: É importante 

n r is a  carl s l i  r i r a r

Contratar ou não a Ebserh? 
Eis a questão

esclarecer que, por decisão do 
próprio Ministério da Educação, 
as funções da antiga Coordena-
ção Geral de Hospitais Universi-
tários (CGHU), órgão vinculado 
à Secretaria de Educação Supe-
rior (SESu), foram integralmen-
te transferidas para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh), empresa pública 
vinculada ao ministério, criada 
pela Lei Federal nº 12.550, de 15 
de dezembro de 2011. A CGHU 
era o órgão do MEC responsável 
pela coordenação das ativida-
des dos hospitais universitários 
federais, responsabilidade que 
incluía o controle e pagamento 
do chamado Adicional por Plan-
tão Hospitalar (APH), dos hospi-
tais universitários federais. Em 
função dessas mudanças, o pa-
gamento das APHs passou a ser 
controlado pela Ebserh. Isso ex-
plica o comunicado enviado ao 
HUCFF, referente ao pagamento 
dos seus APHs. Mas isso não sig-
nifica, em absoluto, que a UFRJ 
tenha estabelecido contrato de 
qualquer tipo com a Ebserh. Re-
afirmo que isto somente poderá 
vir a ocorrer se, e somente se, 
o Consuni deliberar favoravel-
mente pela participação da UFRJ 
na Ebserh.

JS: Por que técnicos da Ebserh 
realizarão visitas técnicas ao 

HUCFF se a UFRJ ainda não dis-
se sim à empresa?

Carlos Levi: Em completa 
sintonia com a deliberação do 
Conselho do Centro de Ciências 
da Saúde, o Conselho Superior de 
Coordenação Executiva, reunido 
na sessão pública de 29/5/2012 
e por decisão unânime de seus 
membros, autorizou a Reitoria a 
dar início à realização de estudos 
diagnósticos necessários à defi-
nição dos termos da proposta de 
contrato com a Ebserh para apoio 
à gestão dos hospitais da UFRJ. 
Estamos, portanto, dando curso 
a uma etapa preliminar e essen-
cial para o processo de decisão da 
universidade, que permitirá a de-
finição dos pontos concretos sobre 
os quais a comunidade da UFRJ 
deverá se posicionar, cabendo ao 
nosso Consuni a responsabilidade 
pela decisão final. O levantamento 
diagnóstico inclui a realização de 
visitas, inicialmente, programadas 
para acontecer no HUCFF, IPPMG, 
Ipub e Maternidade-Escola.

JS: Para contratação com a 
Ebserh, é realmente necessá-
ria a aprovação do Conselho 
Universitário? 

Carlos Levi: A universidade 
tem autonomia para decidir 
pela contratação ou não dos 
serviços da Ebserh. Caberá ao 
nosso Consuni apreciar os ter-

mos desse contrato e decidir 
sobre a sua conveniência à luz 
dos interesses maiores da UFRJ. 

JS: A UFRJ está sendo obriga-
da pelo Ministério do Plane-
jamento e/ou da Educação a 
aderir à Ebserh?

Carlos Levi: Não. No entan-
to, é importante deixar claro que 
esta foi a única alternativa ofe-
recida às universidades federais 
para regularizar a contratação 
da mão de obra complementar 
dos seus hospitais. Essa força de 
trabalho, no caso do HUCFF, por 
exemplo, corresponde a cerca de 
30% do seu quadro de pessoal. 
Por força de determinação do Tri-
bunal de Contas da União (TCU), 
este pessoal complementar deverá 
ser dispensado, sem outra possi-
bilidade de substituição, impon-
do gravíssimas restrições às ativi-
dades dos nossos hospitais. 

JS: Quando é que a Reitoria 
pretende expor ou abrir essa 
discussão para a comunidade 
universitária? 

Carlos Levi: Para que haja 
um debate amplo e esclareci-
do acerca da Ebserh na UFRJ, 
considero fundamental que se 
conheça os termos do contrato 
que a empresa pretende apre-
sentar à universidade. A partir 
da apresentação da minuta de 

contrato, considerando-se os 
pontos concretos que deverão 
ser avaliados, teremos, aí sim, 
a possibilidade de realizar um 
processo de discussão amplo, 
objetivo e profundo. A previsão 
mais natural é que a discus-
são deverá ter um foco maior, 
certamente, no âmbito da pró-
pria comunidade do CCS, onde, 
qualquer que seja a decisão, as 
repercussões e consequências 
ocorrerão de maneira mais di-
reta e imediata.  

JS: Ainda há tempo para isso? 
Carlos Levi: Sim. O prazo 

desta discussão será sempre pro-
porcional e compatível com as 
responsabilidades envolvidas no 
processo de decisão e as necessi-
dades e urgências requeridas pe-
las soluções. 

JS: O que de fato o senhor 
acha dos HUs serem adminis-
trados pela Ebserh?

Carlos Levi: A seriedade 
do tema nos exige enfrentar a 
discussão de forma madura e 
responsável. A decisão do Con-
gresso Nacional de criar uma 
empresa pública para apoiar 
a gestão dos hospitais univer-
sitários federais nos impõe a 
obrigação de avaliar as condi-
ções que nos serão oferecidas 
para viabilizar esse apoio, mas 
sempre respeitando o espaço 
delimitado pelos princípios 
constitucionais da autonomia 
universitária. A indicação do 
diretor-geral dos nossos hos-
pitais pela UFRJ, por exemplo, 
deve ser cláusula pétrea e tem 
que ser garantida. No entanto, 
me parece claro que somente 
após conhecermos os termos da 
proposta de contrato poderemos 
assumir, com segurança, uma 
posição esclarecida, responsá-
vel e coerente. Até lá, estarei 
comprometido com a constru-
ção de um caminho institu-
cional que possibilite a nossa 
comunidade e as nossas instân-
cias deliberativas uma reflexão 
consistente e informada sobre 
os problemas enfrentados pelos 
nossos hospitais e as suas alter-
nativas de solução.

s rh
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A UFRJ, em Macaé, nunca 
esteve tão movimentada quan-
to na quarta-feira, 22.  Nesse 
dia, o reitor Carlos Levi, acom-
panhado de pró-reitores, cum-
priu uma extensa agenda no 
campus, que incluiu adoção de 
ações em benefício dos cursos 
de graduação na área da saúde, 
principalmente o de Medicina, 
recepção a novos técnicos-admi-
nistrativos e professores e uma 
homenagem a Aloísio Teixeira, 
ex-reitor, falecido recentemente. 

Por solicitação da comissão de 
técnicos-administrativos em edu-
cação do campus UFRJ-Macaé, a 
direção do Sintufrj, representada 
pelas coordenadoras-gerais Noe-
mi Andrade e Neuza Luzia, en-
tregaram, durante a homenagem 
a Aloísio Teixeira, o banner que 
reproduz uma das frases cunha-

Curso de Medicina em Macaé já 
tem hospital-escola

eito ia in este no campus, assinando aco dos com a e eitu a de aca , e econ ece a 
impo t ncia de Alo sio ei ei a pa a a ampliação e consolidação da  na egião

r maca

das pelo ex-reitor por resumir 
sua opção política de toda a vida: 
“Permaneci um combatente das 
mesmas lutas: a democracia, a so-
berania nacional, o socialismo”.       

Acordos
Duas ações importantes da 

Reitoria foram a assinatura, 
pelo reitor Carlos Levi e pelo 
prefeito de Macaé Riverton Mus-
si, do contrato de locação de 
leitos hospitalares destinados 
às atividades dos estudantes do 
curso de Medicina e determo 
aditivo para uso do Centro de 
Estudos Integrados de Saúde do 
Hospital da Prefeitura de Macaé.

No início de 2013, o Centro, 
que já tem rede wi-fi, estará prepa-
rado para funcionar como espaço 
de complementação das rotinas 
acadêmicas do hospital, com 

quatro salas de aula, biblioteca, 
sala de professores e auditório.  

O contrato assinado entre a 
UFRJ e a Prefeitura de Macaé vai 
garantir até 100 leitos no Hospital 
São João Batista, uma das uni-
dades de saúde mais tradicionais 
do município, com 80 anos de 
existência. A Reitoria espera com 
isso pôr fim à crise no curso de 
Medicina, que foi gerada princi-
palmente pela falta de hospitais 
de ensino para os estudantes. Na 
oportunidade, Carlos Levi falou do 
desafio que é levar a universidade 
para o interior: “Estudantes, po-
pulação e administração pública 
estão elevando o patamar de suas 
realizações. Para a cidade é a con-
firmação de todas as suas expecta-
tivas ,e, para nós, fica confirmado 
o acerto que foi a decisão de tra-
zer a universidade para Macaé”. 

Boas-vindas
O diretor do campus UFRJ-

Macaé, Gilberto Zanetti, citou 
nominalmente todos os no-
vos concursados, mas somen-
te compareceram à recepção 
festiva os docentes. Os oito 
técnicos-administrativos em 
educação que passaram a fazer 
parte da categoria no municí-
pio não participaram, porque 
não foram incluídos no convi-
te enviado pela universidade. 
Ao constatar o erro, a direção 
do campus enviou e-mails a 
cada um deles, mas o con-
vite on-line não funcionou, 
conforme informou o diretor.

Além da chegada dos novos 
docentes (9 para Enfermagem, 11 
para Nutrição, 8 para Farmácia, 2 
para Química, 16 para Medicina 
e 2 para atuar de forma integrada 

nos cursos de Enfermagem, Nu-
trição e Medicina) e técnicos-ad-
ministrativos, o reitor apresentou 
a nova coordenadora do curso de 
Medicina em Macaé, a professo-
ra Jussara Mathias Netto Khouri.         

Homenagem e 
confraternização
O dia especial na UFRJ-

Macaé foi encerrado com a ho-
menagem a Aloísio Teixeira. A 
exibição de um vídeo contan-
do a trajetória de realizações 
do ex-reitor na UFRJ emocio-
nou a comunidade universi-
tária de Macaé, que reconhece 
a importância e empenho de 
Aloísio para a criação do cam-
pus, que hoje tem com quatro 
polos, onde são oferecidos 11 
cursos de graduação e dois de 
pós-graduação stricto sensu.

Homenagem: um vídeo sobre a trajetória de realizações do ex-reitor Aloísio Teixeira , que se empenhou para a criação do campus, emocionou a comunidade
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Após décadas de disputa 
judicial, a UFRJ conseguiu 
reaver o imóvel ocupado pela 
antiga casa de espetáculos Ca-
necão em 2010, mas o prédio 
permaneceu fechado desde en-
tão e se encontra com móveis 
deteriorados e infraestrutura 
precária. Agora, a universida-
de decidiu remover o mobi-
liário – que não foi retirado 
por quem deveria retirar – e 
proceder a obras de recupera-
ção, após a desocupação do 
imóvel pelos estudantes que 
estão lá desde 25 de julho. 

As informações são do coor-
denador do Fórum de Ciência e 
Cultura (FCC) e interlocutor da 
Reitoria em relação ao antigo 
Canecão, Carlos Vainer, que nos 
concedeu entrevista por e-mail. 
Aqui, ele faz referência tam-
bém ao projeto cultural Arena 
Minerva de Música e Arte e, que 
contém as diretrizes para o uso 
do imóvel, e o mais rápido pos-
sível, do antigo “Canequinho” 
para uso em eventos artísticos 
e culturais de pequeno porte.

Reitoria espera desocupação 
para recuperar Canecão

r

Jornal do Sintufrj: Como está a 
situação do mobiliário deixado 
pelo antigo ocupante? 

Carlos Vainer: O antigo ocu-
pante deixou uma infinidade de 
bens no local. A UFRJ tornou-se 
depositária fiel destes bens. Ele 
já foi intimado mais de 10 vezes 
para retirar seus bens, alguns 
dos quais estão, ao que sabemos, 
penhorados como garantia de 
dívidas do antigo ocupante com 
terceiros. Durante um tempo a 
UFRJ aguardou que ele retirasse 
estes bens. Como ele se esconde 
para não receber as intimações 
das mãos dos oficiais de justi-
ça, a UFRJ decidiu proceder à 
sua remoção para outro lugar, 
a fim de poder dar partida às 
obras de recuperação – sobretu-
do da cobertura, rede elétrica e 
hidráulica. Além de deixar uma 
enorme quantidade de móveis 
deteriorados, equipamentos 
inúteis, que, para surpresa e in-
dignação nossa, tentou, em vão, 
vender à UFRJ, o antigo ocupante 
praticamente depredou o imóvel, 
deixando-o em estado lastimável.

JS: Como anda a nego-
ciação com os estudantes 
para desocupação do imóvel?

Carlos Vainer: Repetidamen-
te manifestamos aos estudan-
tes os enormes riscos que estão 
correndo, assim como todos os 
que convidam para espetáculos 
e outras atividades, em virtude 
da dramática precariedade das 
instalações elétricas, cobertura 
e extintores. Reconhecendo o 
legítimo e inquestionável direi-
to de manifestação dos nossos 
estudantes, mas ao mesmo tem-
poextremamente preocupados 
com os graves riscos de acidentes 
que poderemos estar lamentan-
do amanhã, oferecemos, desde o 
primeiro dia, o imóvel da Lauro 
Muller nº 1 (antigo bingo) para 
que promovessem sua ocupa-
ção, suas manifestações, suas 
atividades culturais. Propusemos 
que mantivessem faixas e outros 
signos da ocupação da Vences-
lau Brás, 215, garantindo desta 
forma o caráter simbólico de 
sua ação, mas que se deslocas-
sem 10 passos, para não correr 

riscos. Infelizmente, até agora 
não conseguimos persuadi-los 
de que sua permanência poderá 
ter graves consequências para 
sua integridade física e saúde. Do 
ponto de vista das reivindicações 
dos estudantes não há qualquer 
divergência importante. As ques-
tões ainda pendentes (formas de 
participação da sociedade civil, 
forma do conselho e da gestão) 
devem, da perspectiva do FCC, 
ser objeto de discussão ampla na 
comunidade e com a sociedade, 
não podendo ser objeto de nego-
ciações com apenas um ou outro 
grupo do corpo social da UFRJ.

Arena Minerva de 
Música e Arte

O projeto prevê que a Arena 
seja um espaço artístico e cultu-
ral da cidade. Tudo o que envolve 
o novo espaço será voltado para a 
promoção pública da música, da 
arte e da cultura nas mais varia-
das manifestações e formas, so-
bretudo aquelas fora do circuito 
comercial e do mercado cultural.

Será também um local de 
formação da cidadania artís-
tica e cultural da juventude e 
de formação profissional para 
produção de eventos e espetá-
culos e administração cultu-
ral. Haverá eventos e atividades 
para o público infantil e ado-
lescente das escolas públicas. 

O autofinanciamento é uma 
diretriz importante para não 
onerar a universidade e se dará 
por meio de alocações orçamen-
tárias, de convênios com entida-
des promotoras da cultura e das 
artes, de contratos de locação 
e da geração de recursos atra-
vés de suas próprias atividades. 

  da UFRJ ocuparam o Canecão dia 2  de jul o e no dia 2  realizaram ato foto  para reivindicar a 
transformação da antiga casa de espet culos em um centro cultural p blico, com ingressos a preços populares para os 
eventos.

JS: A Reitoria já defi-
niu seu projeto cultural e 
como pretende utilizar a 
antiga casa de espetáculos?

Carlos Vainer: O Comitê 
Técnico do Plano Diretor apre-
sentou ao debate uma proposta 
em 17 de dezembro de 2010, em 
reunião da qual participaram 
muitos docentes, bem como 
representantes da Adufrj e do 
DCE. Este documento é o “Pro-
jeto Arena Minerva de Música e 
Arte (AMMA), Comitê Técnico 
do Plano Diretor UFRJ 2020 – 
proposta para discussão. Cida-
de Universitária, 17/12/2010. 
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No dia 27 de agosto, quando 
o arcaico Código Brasileiro de 
Telecomunicações completa 50 
anos, estão previstas ações, país 
afora e no ciberespaço, para 
marcar o lançamento da Cam-
panha Nacional por Liberdade 
de Expressão e por um Novo 
Marco Regulatório das Comu-
nicações. 

O fato acontece em momen-
to delicado da história do país, 
com o chamado “mensalão” 
em foco na mídia, mas tam-
bém com a mídia em foco. O 
que seria o maior julgamento 
da história política do país não 
encontrou eco no coração do 
povo? A mídia tenta ocupar o 
lugar de quem julga? O que os 
novos marcos regulatórios têm 
a ver com o “mensalão”?

“Há uma afirmação da ex-
presidente da Associação Nacio-
nal de Jornais, Judith Brito, de 
que não havendo oposição, a 
mídia tinha que assumir a fun-
ção de oposicionista. Acho que 
nós acadêmicos ainda vamos 
ter que teorizar acerca disso que 
nunca se viu, não só na histó-
ria deste, como de qualquer 
país, pelo menos nos tempos 
contemporâneos: a mídia as-
sumindo um papel claramente 
partidário”, comenta Marcos 
Dantas, professor titular da Es-
cola de Comunicação (ECO) da 
UFRJ, pesquisador de economia 
política da informação, comu-
nicação e cultura, políticas pú-
blicas em tecnologias digitais e 
regulamentação dos meios de 
comunicação, entre outros te-
mas.

Para ele, a questão que se 
coloca é entender por que as 
grandes corporações assumi-
ram esse papel. Ou por que 
foram unânimes no apoio ao 
governo Fernando Henrique 
Cardoso, embora este assumisse 
as mesmas práticas atribuídas 
ao governo Lula, inclusive com 
revelações de compra de votos 
para a reforma que introduziu 
a reeleição, o que não causou o 
mesmo escândalo que o “men-
salão” E também “por que 
aquela mesma unanimidade a 
favor e agora uma contra? Essa 
questão tem que ser investiga-
da”, sustenta o professor.

Até porque essa postura, a 
seu ver, não expressa a reali-
dade social e econômica: “As 

n r is a  marc s an as

A mídia, o “mensalão” e os marcos regulatórios
próprias elites, ou classes domi-
nantes, dão um razoável apoio 
ao governo Lula e ao governo 
Dilma. Não estão nesta opo-
sição desabrida. Sem falar do 
povo, que ficou muito satisfeito 
com o governo Lula e está satis-
feito com governo Dilma”.

Jornal do Sintufrj: Por que, en-
tão, esta construção unânime 
na mídia?

Marcos Dantas: Os conglo-
merados midiáticos de alguma 
maneira parecem querer defen-
der uma estrutura construída no 
passado, que precisa ser mudada. 
Provavelmente, o regime de po-
der que passou a ser representa-
do pela ascensão do Partido dos 
Trabalhadores (PT) foi percebido 
como uma ameaça. Enquan-
to que com o partido tucano 
(Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB) seria mais fá-
cil, com o PT, por causa da sua 
constituição social, dos grupos 
que influenciam a política, eles 
se viram na necessidade de impor 
um policiamento violento, para 
que tais grupos não propusessem 
mudanças de regras.

JS: Quiseram engessar o governo?
Marcos Dantas: E manter 

sob permanente chantagem. E a 
grande chantagem é o “mensa-
lão”.  Veja bem, estou levantan-
do hipóteses que alguém poderia 
estudar melhor: como a de que, 
num ambiente político que tem o 
PT na sua hegemonia, o tipo de 
mudança que tem que ser feita 
causa uma grande insegurança 
para estes conglomerados, que 
preferiam ter no poder um grupo 
no qual pudessem confiar.

JS: O ex-ministro da Secreta-
ria de Comunicação Social, 
Franklin Martins, deixou um 
pré-projeto pronto de mar-
co regulatório. Por que nada 
aconteceu?

Marcos Dantas: Exatamente 
por causa do terror permanente. 
Na década de 1950, os meios de 
comunicação se uniram, sobre-
tudo, contra um projeto de desen-
volvimento nacionalista liderado 
por Vargas. O que fez ele? Criou 
um jornal, o Ultima Hora, e 
chamou para dirigi-lo um jorna-
lista competente, Samuel Wainer. 
Um jornal graficamente impac-
tante, com os melhores jornalis-

tas da época. Só tinha uma dife-
rença: era a favor do governo. Foi 
um imenso sucesso. Mas jamais 
conseguiu êxito comercial ou 
angariava publicidade necessária 
para torná-lo rentável. 

JS: Isso porque estava em dis-
puta um projeto nacional?

Marcos Dantas: Exata-
mente. A mídia não está aí para 
promover debate político e para 
colocar em discussão um 
grande pro-
jeto de país. 
Mas para re-
produzir 
as condi-
ções de 
consumo 
de interesse 
da socie-
dade ca-
pitalista. 
O resto é 
discurso: 
objetividade, verdade, liberdade. 
A sua fonte de recurso funda-
mental é sua verba publicitária. 
Se não promove a sociedade de 
consumo, não tem verba publici-
tária. É simples assim. O grande 
embate ideológico representa, na 
verdade, dois modelos de socieda-
de. Esse embate que se colocou 
ali não chegava nem a tal radi-
calidade: o simples fato de que 
proporcionaria a construção de 
um país que não estaria na órbita 
política e econômica dos Estados 
Unidos da América (EUA) já foi 
suficiente para reunir essa mídia 
contrária ao governo, e a maneira 
que ele encontrou para combatê-
lo foi criar um jornal tão podero-
so quanto. Trazendo de lá pra cá, 
esse conglomerado de mídia que 
se acostumou a uma estrutura de 
poder se considera no monopólio, 
inclusive, de estabelecer as leis 
que regulam seu poder, de prefe-
rência lei nenhuma.

JS: O Código Brasileiro de Te-
lecomunicações está comple-
tando 50 anos e está defasado. 
Com esse momento político é 
difícil a sua revisão?

Marcos Dantas: A única 
maneira de fazer isso, hoje, é o 
governo assumir a liderança do 
processo e submeter um pro-
jeto à nação. O ministro Paulo 
Bernardo disse que, ao invés de 
um projeto, ele queria submeter 
uma consulta pública de per-

guntas. Pode ser uma manobra 
inteligente. Mas o fato concreto 
é que até agora não saiu nada. 

JS: Falta coragem para en-
frentar o poder da mídia?

Marcos Dantas: É um poder 
muito grande, há que se reco-
nhecer. Mas não é apenas isso. 
Tenho condições de afirmar que 
o governo não tem projeto. Esse 
é um tema – eu sou militan-
te na área – muito hermético 
para a sociedade e até mesmo 
para pessoas que não são do 
campo da comunicação. Além 
de ser, claro, um tema extrema-
mente ideologizado.

JS: Talvez aí esteja o maior pro-
blema?

Marcos Dantas: Dizem: “isso 
é censura!” Mas não é. Todas as 
principais democracias têm re-
gulamentação dos meios, regras 
que digam que certas coisas não 
são admissíveis. Agora, quem 
estabelece estas regras? A socie-
dade. É o debate plural. Isto não 
é censura. Tem que ter regras 
claras que estabeleçam, de forma 
plural e transparente, quais são 
as condições éticas e morais do 
funcionamento desses meios. Se 
hoje temos um debate legal que 
está se resolvendo da pior manei-
ra, fragmentária em vez de um 
corpo legal orgânico que consi-
dere a convergência, não há mais 
sentido em falar de radiodifusão, 

telecomunicações, internet. Deve-
se entender a comunicação como 
um conjunto. As operadoras que 
colocam esse aparelhinho aqui 
na minha mão (smartphones co-
nectados à internet) não são mais 
operadoras de telecomunicações: 
são produtoras e divulgadoras de 
conteúdo. Não se pode ter num 
aparelho que fique nas mãos de 
qualquer criança, com filmes 
pornográficos, por exemplo, ab-
solutamente acessíveis. Não há 
necessidade de regular isso?

JS: Para garantir papel hegemô-
nico, a mídia, então, tem que 
atingir o governo? 

Marcos Dantas: É esse con-
glomerado midiático que se sente 
hoje ameaçado. Sabe que vai ter 
que passar por mudanças e preci-
sa ter alguém confiável para não 
mudar nada. Mas não consegue. O 
PT mostrou-se esperto. Tem casca 
grossa. É hoje bastante articulado 
com o empresariado brasileiro. 
Isso tudo tem um preço político. 
Constrói alianças. Com isso, fica 
cada vez mais difícil derrubar.

JS: Em última análise, o governo 
do PT vai prosseguir sob pres-
são da mídia?

Marcos Dantas: E a grande 
jogada deles agora é pressionar 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) a não permitir outra de-
cisão que não seja a condena-
ção dos réus do “mensalão”.
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POSICIONAMENTO DO CNG ACERCA DA PROPOSTA APRESENTADA PELO 
GOVERNO E ORIENTAÇÕES À BASE COM OS PARÂMETROS QUE ORIENTARAM CNG 
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Estamos diante de um 
governo com altos índices 
de aprovação popular e 
mesmo que a maioria do 
funcionalismo público 
tenha votado neste go-
verno com a esperança 
de mudanças, estas não 
vieram. Lamentavelmen-
te, diante de uma crise 
econômica mundial, o 
curso das principais ações 
estratégicas do governo 
Dilma prioriza o atendi-
mento das demandas do 
sistema financeiro e dos 
megaempresários sob o 
pressuposto de garantias 
do emprego da iniciativa 
privada. Com a política 
de juros altos, manteve 
os banqueiro com lucros 
astronômicos há anos, 
garantindo as metas 
de superávit primário e 
generosas isenções fis-
cais ao empresariado. 
E uma ampla política 

de privatizações com 
o nome de concessões;

� Na última reunião 
com o MEC e MPOG, ficou 
claro para os represen-
tantes do movimento que 
o governo não irá mais 
avançar na proposta apre-
sentada à categoria. E foi-
nos pedido uma resposta, 
sob a alegação de que há 
dezenas de categorias em 
greve e, caso rejeitemos, o 
montante de recursos desti-
nado aos técnicos das IFES, 
hoje estipulado em 2,9 bi-
lhões de reais, será destina-
do para outras categorias;

� A margem de negocia-
ção após o dia 31 de agosto 
é praticamente nula, pois 
se fecha o prazo para a 
entrega da proposta de or-
çamento a ser enviada ao 
Congresso. Lembrando que 
o governo informou que irá 
fechar todos os acordos até 
o dia 24 de agosto e a cor-

relação de forças naquela 
casa é imensamente desfa-
vorável aos trabalhadores;

� Que estamos no limi-
te do corte de ponto, so-
frendo pressões e práticas 
antissindicais por parte do 
MPOG e da AGU sobre os 
gestores (reitores) e que 
já existem ações em várias 
universidades de suspensão 
de FG’s de trabalhadores 
que aderiram à greve, além 
da iniciativa de entrega de 
listas de integrantes do mo-
vimento, visando o corte de 
ponto, e esta ação já atin-
ge até diretores da FASU-
BRA com o ponto cortado;

� Esta greve é uma das 
mais fortes greves dos Téc-
nicos Administrativos em 
Educação e do setor federal 
e uma das mais fortes gre-
ves de todo funcionalismo 
público federal já constru-
ídas neste século. E não 
podemos esquecer que no 

início do nosso movimento 
impusemos uma derrota 
importante ao governo, 
que foi o recuo da MP 568, 
garantindo os percentuais 
de insalubridade e pericu-
losidade vigentes e a não 
redução dos vencimen-
tos dos médicos federais;

� Iniciamos a greve com 
o governo dizendo que não 
negociava com grevistas, 
mas a força da nossa greve e 
das ações radicalizadas nas 
bases (principalmente com 
suspensão das matrículas, 
acampamento nas reito-
rias e em Brasília, marchas 
e bloqueio em rodovias, 
manifestações nos aero-
portos junto aos deputados, 
bloqueio do prédio do Mi-
nistério do Planejamento, 
reunir parlamentares, 37 
deputados e deputadas, de 
duas importantes comis-
sões do congresso nacional, 
Educação e Trabalhado, 

Considerando que:

para pressionar o gover-
no, em defesa dos técnicos 
administrativos das IFES, 
pressão de 3 importantes 
Centrais Sindicais), ações 
unificadas com professores 
e estudantes e manifesta-
ções regionais e nacionais, 
furou o bloqueio da grande 
mídia e impôs ao governo 
a abertura de negociação;

� A negativa por parte 
da categoria à proposta 
de 15% parcelados, com a 
ampliação e radicalização 
da greve em mais de 60 
instituições, mesmo na-
quelas não filiadas à Fa-
subra e sem sindicatos or-
ganizados por todo o país, 
obrigou o governo a ceder 
ao que não queria. Amplia-
mos a proposta com um 
elemento fundamental de 
preservação e melhoria da 
carreira (Anexo III, Anexo 
IV e STEP -), além de uma 
agenda acordada com o 

governo, com início, meio 
e fim, lembrando que pre-
servamos nosso bem maior 
que foi manter a paridade 
entre ativos e aposentados, 
questão esta inexisten-
te em outras categorias;

� A última proposta 
apresentada pelo governo 
contém limitações, fruto 
da opção política do go-
verno em privilegiar re-
cursos do orçamento para 
o pagamento de juros da 
dívida pública, recusan-
do-se a aumentar os re-
cursos para a educação;

� Entendemos que a 
proposta parcelada em 
três anos não atende aos 
anseios da categoria, não 
cobre plenamente todas as 
perdas e não atende efeti-
vamente todas as classes. 
Porém, é preciso anali-
sar friamente os cenários 
que teríamos no caso de 
uma recusa da proposta.
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� Cenário 1: Rejeitamos a proposta e continuaremos a 
greve. Nesse cenário a categoria em greve estaria trilhando 
um caminho de muitas dúvidas e inseguranças. Onde o 
montante que nos foi ofertado seria distribuído para outras 
categorias em greve e o risco de corte de ponto generalizado 
é eminente. A tendência maior da evolução de uma greve 
nessas condições seria sairmos sem acordo, sem qualquer 
avanço e com os salários cortados, o que imporia dura 
derrota para nossa categoria.

� Cenário 2: Rejeitarmos a proposta e recuarmos da 
greve, projetando a perspectiva de uma nova greve para 
2013, construindo um possível acordo para 2014. É difícil 
afirmar com segurança que conseguiríamos após duas 
greves, sem nenhum ganho, conservar disposição na 
categoria para construir outra greve tão poderosa que 
arrancasse 3 bilhões em um ano. Trata-se de uma aposta 

Após este debate dos cenários possíveis, o CNG/Fasubra apro-
vou, por ampla maioria, indicar para a categoria avaliar, nas 
assembleias gerais a se realizarem nos dias 20 e 21 de agosto, 
a aceitação da proposta na perspectiva de que estão dados, em 
função da conjuntura atual, os limites para o momento, sem, 
contudo, deixar de registrar nossa crítica política ao governo que 
premia outros setores privados em detrimento do investimento 
social que a sociedade almeja.

A aceitação da proposta significa indicar o retorno unificado 
ao trabalho para o dia 27 de agosto, segunda-feira.

Por fim, o CNG/Fasubra irá acatar efetivamente o que a 
maioria das assembleias de base aprovar em todo o país. É de-
cisão final da base e, esta tradição, queremos sempre preservar 
e fortalecer, cumprindo o nosso papel de condutor da greve na-
cional, orientando e apresentando todos os aspectos e análises 
feitas, sem escamotear o debate sério, pois sempre acreditamos 
na disposição de luta da nossa categoria.

Assim estamos diante de t s cen ios
de alto risco e sem parâmetros, hoje, para uma decisão 
segura da categoria. E ainda é responsabilidade nossa 
alertar que poderíamos construir uma greve isolada, pois 
não sabemos se o desenho da greve na educação federal 
estaria na ordem do dia novamente.

� Cenário 3: Aceitarmos a atual proposta como parte da 
luta rumo ao ideal traçado pela categoria. Nesta perspectiva 
temos a condição de garantir a valorização da luta em-
preendida pela categoria neste momento. Importante este 
reconhecimento, pois foram grandes os esforços em cada 
base da Federação. Além disto, seria este o combustível ne-
cessário ao enfrentamento dos próximos períodos. Qualquer 
luta futura estará em um patamar superior ao acordo de 
2007. Lembrando ainda que o governo não está impondo 
que não podemos exigir maiores valores num cenário mais 
otimista da economia mundial.

C asub a indica
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A greve segue forte e 
mobilização tem que 
se intensificar

Em 60 universidades federais, técnicos-adminis-
trativos em educação aderiram à greve nacional 
por melhores salários e condições de trabalho, 
pela sobrevivência das universidades federais e 
contra a privatização dos seus hospitais de ensino 
via Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). Página 6

A chapa esquenta na UFRJ
O termomêtro explodiu. A chapa esquenta na UFRJ. Para corte de ponto a resposta é com fogo.
Governo, em “Comunica”, ordena às reitorias o corte de ponto. Categoria reage exigindo a não submissão 
da UFRJ ao autoritarismo e defende a autonomia universitária: não ao corte de ponto!
CLG-Sintufrj conclama a categoria para as atividades da semana que impedirão a ação repressiva do 
governo: acampamento na Reitoria com vigília e velório, seguido de café da manhã e enterro do governo. 
Depois, todos ao Consuni pra que possamos defender o nosso direito de greve e exigir que o colegiado 
superior da UFRJ se posicione em favor a autonomia universitária e contra o autoritarismo do governo

Greve termina com categoria unida e fortalecida 
Pág. 3

Diretoria do Sintufrj convoca eleições 
Pág. 3
 
Frente diz Não! à Ebserh 
Págs. 4 e 5

Assembleia Geral
Dia 11 de setembro, terça-feira, às 13h
Auditório Samira Mesquita (Reitoria)
Pauta: Prorrogação do mandato da gestão e 
aprovação Regimento Eleitoral
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Muitos temas envolvem o adicio-
nal de insalubridade/periculosida-
de e o servidor que fica exposto aos 
agentes prejudiciais a sua saúde. Na 
maioria das vezes os temas estão re-
lacionados a aposentadoria especial, 
acréscimo de tempo de serviço pela 
contagem especial e saúde do traba-
lhador .

Mas o que muitos não sabem 
está ligado ao básico para dar início 
ao recebimento do adicional que o 
servidor pode ter direito, ou não.

A Lei 8.112/90 prevê o direito ao 
adicional de insalubridade. Vejamos: 
“Art. 68. Os servidores que trabalhem 
com habitualidade em locais insalu-
bres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou 
com risco de vida, fazem jus a um 
adicional sobre o vencimento do car-
go efetivo.

§ 1º - O servidor que fizer jus 
aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá optar por um 
deles.

§ 2º - O direito ao adicional de 
insalubridade ou periculosidade ces-
sa com a eliminação das condições 
ou dos riscos que deram causa a sua 
concessão.”

É de se verificar, na própria lei, 
os requisitos que devem ser preen-
chidos para que o servidor tenha o 
direito ao recebimento do mencio-
nado adicional. No entanto, mui-

olicitação de adicionais de 
insalub idade e pe iculosidade

ossos i eitos

tos servidores que preenchem os 
requisitos para receber o adicio-
nal não estão recebendo porque 
não têm conhecimento do que 
prevê a Lei e não fazem a soli-
citação.

É importante deixar claro 
que, apesar do servidor ter o di-
reito de requerer o pagamento 
do adicional, a Administração 
Pública tem o dever de fazer o 
controle permanente da ativi-
dade de servidores em operações 
ou locais considerados insalu-
bres. Assim, vejamos: “Art. 69. 
Haverá permanente controle da 
atividade de servidores em ope-
rações ou locais considerados 
penosos, insalubres ou perigo-
sos.”

Diante disso, a nossa tese 
tem prevalecido no sentido de 
que sendo detectado, através de 
perícia, o direito de receber o adi-
cional, o pagamento deve ser fei-
to, considerada a data em que o 
servidor passou a ser exposto aos 
agentes insalubres e não apenas 
a partir da data da perícia.

Orientamos para que nos 
casos de dúvida os servidores 
entrem em contato pelo tele-
fone (21) 3194-7119 e mar-
quem uma consulta para ser 
atendido no Departamento 
Jurídico do Sintufrj.

A aula inaugural será dia 14 de setembro, 
à 9h20, com apresentação de um filme em que 
Aloísio Teixeira (ex-reitor da UFRJ falecido há 
pouco mais de um mês) registra sua concepção 
dos intérpretes do Brasil. O curso será apresenta-
do pelos professores Ricardo Bielschowsky, Maria 
Malta, Maria Lucia Teixeira Werneck, Carlos Vai-
ner, Ana Maria Malin, José Paulo Netto, Salvador 
Teixeira Werneck Vianna, entre outros.

A Coordenação de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj informa 
que estão abertas as inscrições para 
a excursão à cidade de Conservató-
ria, local de realização do IX Encon-
tro da Melhor Idade e do festival Eu 

Cu so abe to nt p etes do asil

Cl ssicos do ensamento ocial asilei o
A organização pretende realizar a primeira 

sessão no auditório Pedro Calmon, do FCC-UFRJ; 
as outras aulas serão na sala 102 do Instituto de 
Economia, na Praia Vermelha.

O curso tem 45 vagas. Está previsto para acon-
tecer às sextas-feiras (e em algumas segundas-
feiras), das 9h20 às 12h50, entre os dias 14/9 e 
14/12. Para se inscrever basta enviar e-mail 
para mariammalta@yahoo.com.br

Também Sei Dançarw. Data: de 
28 a 30 de setembro. Informa-
ções com a empresa Anjutour 
Viagens e Turismo pelo telefone 
(21) 3368-7642 ou pelo e-mail: 
anjutour@gmail.com. 

Aposentados  
e cu são a Conse at ia

A a m cia não pa a  e o ue podemos ap ende  com isso 

Os professores da UFRJ, em 
assembleia geral da Adufrj-SSind 
realizada dia 31, no Auditório 
Quinhentão (CCS), votaram pelo 
fim da greve. 

“O movimento da UFRJ integra 
a luta nacional capitaneada pelo 
Andes-SN por carreira, condições 
de trabalho e salários. O gover-
no, intransigente, suspendeu as 
negociações unilateralmente, no 
início de agosto, depois de assinar 
um acordo fajuto com o Proifes, 
entidade que não representa a 
maioria dos docentes universitá-
rios do país”, relatou a Adufrj em 
sua página eletrônica, informan-

o esso es ence am g e e

do ainda que o movimento 
levará ao Conselho de Ensino 
de Graduação a proposta de 
retorno às aulas no dia 10 de 
setembro.

A assessoria de imprensa 
do Gabinete do Reitor, ao no-
ticiar a decisão, divulgou que, 
segundo a pró-reitora de Gra-
duação  Angela Rocha, “o Con-
selho de Ensino de Graduação 
(CEG) deve definir o dia 10 de 
setembro como data de retor-
no às aulas. O novo calendário 
acadêmico será elaborado pelo 
CEG na próxima quarta-feira, 
em sua reunião ordinária”.

A greve dos servidores técnico-
administrativos de nossa universi-
dade acabou. As conquistas obtidas 
podem ser vistas por uns como 
grandes conquistas e por outros 
como não sendo tão grandes, mas 
seguramente foram vitórias para 
a categoria. Isso torna o momento 
ainda mais oportuno para apre-
sentar o ponto de vista da Direção 
da Faculdade de Farmácia sobre a 
questão “A Farmácia não para”.  
Isso porque não quero falar de gre-
ve. Quero falar de democracia, res-
peito e liberdade de expressão. Não 
quero falar de greve, pois este ins-
trumento, direito constitucional do 
trabalhador, é nossa maior arma. 
Nossa porque também sou um tra-
balhador. Pensar em acabar com 
o direito de greve e a organização 
sindical soa tão insano como abo-
lir outras instituições igualmente 
importantes em um sistema demo-
crático como o Congresso Nacional. 
Mas o direito de greve é um direito e 
não um dever. Como consequência 
em uma greve, todos ganham ou 
perdem; a greve é de todos. Mas o 
direito de não fazer greve também 
deve ser respeitado. Mais ainda: a 
necessidade de se entender o porquê 

de não se querer fazer greve e usar 
o local, momento e meios adequa-
dos para trocar ideias, ideologias e 
pontos de vista é fundamental para 
a democracia. Mas a Farmácia não 
para! Não sei dizer. Somos mais de 
200 servidores atualmente. Rece-
bemos 320 alunos por ano (turnos 
diurno e noturno). Talvez vários 
não tenham aderido à greve. Mas 
vários outros aderiram. A Direção 
da Unidade não sabe precisar sim-
plesmente porque a organização 
da greve cabe legitimamente aos 
nossos sindicatos e não a Direto-
res, Reitores ou outras autoridades. 
Mas quem entrou ou não em greve 
tomou esta decisão de acordo com 
suas convicções. Nunca pressiona-
dos ou assediados por quem quer 
que seja. Em nossa reunião de 
Corpo Social e através de corres-
pondência eletrônica a toda a co-
munidade, a Direção se manifestou 
claramente sobre a total liberdade 
de fazer ou não fazer greve. Sem 
represálias de nenhum tipo. 

Não sei por que a Farmácia 
não para. Mas é fácil descobrir. Pro-
curem nossos colegas técnico-ad-
ministrativos, professores e nossos 
alunos e perguntem. Conheçam a 

Farmácia. A resposta virá e com cer-
teza quem quiser recebê-la vai ser 
muito bem acolhido. Mas saibam 
que enquanto estiver na Direção, 
nunca a coação, assédio ou pressão 
farão parte desta resposta. Erramos 
sim. Ainda não somos divinos. Mas 
um erro que pudesse ser compara-
do a assédio, coação ou similares 
não partiu da direção da Faculdade 
de Farmácia. Vamos fortalecer cada 
vez mais nossa estrutura sindical e 
dar a ela o que é fundamental para 
seu fortalecimento: Nosso respei-
to e capacidade de ouvir, mais do 
que escutar. O calor da discussão 
divide o plenário. Mas, segundos 
depois, na porta de saída, voltamos 
a ser colegas e corresponsáveis pelo 
futuro da Universidade Pública, 
Gratuita e de Qualidade de nosso 
país. Gostaria ainda de parabenizar 
a Presidência do Sintufrj pela aula 
de democracia ao abrir este espaço 
para expor nosso ponto de vista. 

Sem saudações universitárias, 
mas com um grande abraço a to-
dos, me despeço.

Lúcio Cabral
Diretor da Faculdade de 

Farmácia da UFRJ

A
Depois de mais de 80 dias em 

greve, retornamos ao trabalho, 
mais fortalecidos e com a convic-
ção de que vale a pena lutar. 

Nossa categoria, em nível 
nacional e aqui na UFRJ, deu 
um “banho” de organização e 
coragem.

Enfrentamos um governo 
intransigente, que no auge de 
sua arrogância tentou ignorar 
o movimento paredista, amea-
çou com corte de ponto e tentou 
jogar a população contra nós, 
acreditando que com isso co-
locaria a greve no isolamento. 
Soubemos enfrentar tudo isso, 
e a cada ataque respondíamos 
com mais greve, organização e 
radicalização.

E o que se viu foi a realiza-
ção da maior greve do serviço 

público da história deste país!
Nossa maior vitória foi a 

unidade que construímos com o 
conjunto dos servidores federais. 
Foi assim que conseguimos der-
rotar a política de intransigência e 
autoritarismo deste governo, que 
anunciava que não negociava 
com grevistas. Mas que, ao final, 
foi obrigado a reconhecer a força 
do movimento e negociar com os 
trabalhadores em greve.  

O resultado financeiro ficou 
muito aquém do que queríamos. 
É claro que os 15% em três anos 
não recupera o que já perdemos. 
E nem de longe poderíamos con-
siderar isso como vitória. Mas a 
conquista da extensão do incen-
tivo à qualificação para todas as 
classes e o aumento dos valores 
da maioria destes percentuais fo-

ram, sem dúvida, uma grande 
conquista. Além do ganho fi-
nanceiro para quem tem certifi-
cado, agora poderemos pleitear 
que a universidade acabe com a 
exigência de nível superior para 
requisição de projetos.

Saímos dessa greve anima-
dos e unidos para garantir nos-
sos direitos. E para dar um basta 
no desrespeito do governo com 
os servidores, deveremos cons-
truir uma grande mobilização 
dos servidores públicos federais 
para conquistarmos a nossa 
data base. Só assim poderemos 
impedir que acumulemos per-
das salariais. Isso significa que 
estamos dando apenas um ATÉ 
BREVE ao governo! 

Direção do Sintufrj

is p n s
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Assim como na assembleia de 
deflagração de greve em 5 de ju-
nho, a categoria compareceu à as-
sembleia de saída de greve dia 28 de 
agosto de forma vigorosa e proposi-
tiva. O auditório Samira Mesquita, 
na Reitoria, ficou pequeno.

Com a assinatura do Termo de 
Acordo entre governo e Comando 
Nacional de Greve-Fasubra dia 24 
de agosto, os participantes na as-
sembleia acataram a orientação 
nacional de saída unificada e de-
liberaram pelo retorno ao trabalho 
dia 29 de agosto.

Encerrada a greve, a luta dos 
técnicos-administrativos continua. 
Uma comissão política indicada 
pelo Comando Local de Greve-
Sintufrj para acompanhar os des-
dobramentos da pauta interna foi 
referendada.

A assembleia decidiu, também, 
que na batalha contra a Ebserh 
haverá paralisações nos dias dos 
atos programados pelo movimento, 
facilitando assim a participação da 
categoria, que está autorizada a sair 
do seu local de trabalho para refor-
çar as manifestações. 

Em relação às eleições para 
a nova diretoria do Sintufrj, deli-
berou-se que o jornal publicará a 
convocação de assembleia especí-

Greve acaba, mas luta continua

fica com proposta de calendário e 
regimento para decisão final.

Movimento
Mais de 80 dias foi o tempo 

que durou a batalha dos técnicos-
administrativos em educação, 
numa das maiores greves do fun-
cionalismo já realizadas. A parali-
sação da categoria – a educação 
saiu na frente do movimento geral 
e crescente dos servidores públicos 

por reajuste e reestruturação das 
carreiras – reavivou o movimento, 
dando voz a novos atores e mais 
força à velha guarda.

Na UFRJ a avaliação da gre-
ve foi muito bem traduzida pelo 
funcionário da Farmácia Thiago 
Meyer. Ele leu na assembleia um 
emocionante depoimento sobre a 
sua participação e a da categoria 
nas ações de rua, na universidade, 
no local de trabalho, etc. Como dis-

se e foi muito aplaudido: “E a luta 
continua! A greve acaba, mas ainda 
há muito por ser feito, por todos!” 

No Termo de Acordo constam:
- A reestruturação da tabela de 

remuneração a partir de março de 
2013 e a implementação da nova 
estrutura dos steps (diferença en-
tre os níveis) a partir de janeiro de 
2014, com reflexos até 2015;

- A alteração da tabela para 

Progressão por Capacitação; 
- A revisão da estrutura e dos 

percentuais de Incentivo à Qualifi-
cação; 

- A alteração do artigo 10 da Lei 
da Carreira para permitir a acumu-
lação de cargas horárias dos cursos 
de capacitação que tenham no mí-
nimo 20 horas;

- O Vencimento Básico Comple-
mentar (VBC) não será absorvido 
quando da implementação dos no-
vos valores na remuneração;

- Os quatro grupos de traba-
lho constituídos (Racionalização, 
Terceirização, Democratização nas 
Ifes, Reposicionamento de Aposen-
tados) terão de 120 a 180 dias para 
conclusão dos temas.

ASSE E A aprovou o indicativo do Comando Nacional de retorno ao trabalho

O Sintufrj abre espaço 
no jornal para as correntes 
políticas que participaram 
ativamente da greve e para 
todos os sindicalizados(as) 
que queiram enviar ava-
liação do movimento de 
greve para publicação.

A aliaç es

Foi aprovado em assem-
bleia geral durante a greve que 
a Diretoria do Sintufrj só con-
vocaria as eleições para o pró-
ximo mandato após o término 
da greve. Para a Assembleia 
geral do dia 11 de setembro 

A diretoria do SINTUFRJ convoca eleições para o próximo mandato. A proposta 
de Regimento Eleitoral estará disponível a partir do dia 4 de setembro no site 
da entidade (www.sintufrj.org.br) e será publicado no jornal na próxima edição. 
Com esta edição do Jornal do Sintu rj está sendo distribuído o Caderno de 
Prestação de Contas.

Con ocação pa a as eleiç es da di eto ia e ecuti a 
do intu   andato 

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro - Sintufrj, nos termos do artigo 51 do Estatuto vigente na 
data da Eleição, convoca as eleições para preenchimento dos cargos da diretoria 
executiva do Sintufrj com seus (suas) respectivos (as) suplentes, com mandato 
de dois anos relativo ao biênio 2012/2014. A eleição será nos dias 29,30 e 31 de 
outubro de 2012. O horário de votação será das 9 às 17 horas, exceto nas seções 
que atenderão aos hospitais universitários, em que a votação ocorrerá das 7 às 
20 horas. Nas unidades não hospitalares, com funcionamento noturno, a votação 
ocorrerá das 8 às 19 horas.

O pedido de registro de chapas será feito na secretaria da sede do Sintufrj nos 
dias 8 e 9 de outubro de 2012, no horário das 9 às 17 horas, e será homologado 
no dia 10 de outubro de 2012.

No caso do pedido de impugnação de chapas ou candidatos (as) inscritos (as), 
este deverá ser efetivado no dia 11 de outubro de 2012, das 9 às 16 horas, com a 
Comissão Eleitoral, que estará reunida na sede do Sintufrj.

Assembleia dia 

ia  de setemb o, s  
audit io ami a es uita 
p dio da eito ia
auta  o ogação do mandato e 

ap o ação do egimento leito al

estão pautadas a prorrogação 
de mandato e a aprovação do 
Regimento Eleitoral. É impor-
tante informar que sem a pror-
rogação oficial do mandato as 
chaves bancárias da entidade 
são bloqueadas. 

Sintufrj convoca eleições

EDITAL



 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999-1  – 3 a 9 de sete bro de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

 

s rh

Na semana em que a comis-
são da Ebserh fez reuniões e visi-
tou os hospitais universitários da 
UFRJ, a comunidade lançou, dia 
30 de agosto, a Frente em Defesa 
dos HUs, no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
A frente, composta pelas entidades 
representativas dos técnicos-admi-
nistrativos, professores e estudantes, 
pretende sustentar que a guerra em 
prol da saúde pública e dos hospi-
tais de ensino não está perdida.

Mais do que ter uma posição 
contrária à adesão da UFRJ à Eb-
serh, a frente quer promover uma 
campanha que massifique a ma-
nutenção da gestão dos HUs pela 
universidade e defenda verba es-
pecífica para seu funcionamento. 
Para isso, instigará sua publiciza-
ção por meio de peças de propa-

Criada a Frente em Defesa dos HUs
ganda, distribuição de material, 
veiculação de informações, abaixo-
assinado e criação de um fórum de 
discussão.

No lançamento da frente, a 
posição da Reitoria em relação ao 
processo da Ebserh na universi-
dade foi criticada por todos. Para 
as entidades, a submissão da 
Administração Central da maior 
universidade do país à empresa 
que vem sendo imposta pelo go-
verno, depõe contra sua tradição 
de vanguarda no que diz respeito 
ao exercício da democracia e da 
autonomia universitárias. 

Na terça-feira, 4 de setembro, 
a frente se reúne novamente para 
organizar as diretrizes definidas 
em sua primeira reunião. Será 
às 12h, no auditório 5E-19, no 
HUCFF.

A comunidade exige que a 
Reitoria dê um basta a esta for-
ma ditatorial e arrogante de in-
filtração da Ebserh nos hospitais 
e que realmente faça a discussão 
de forma ampla e democrática

Segundo dirigentes das en-
tidades representativas dos ser-
vidores na UFRJ, entre os dias 
28, 29 e 30 de agosto, a visita 
técnica dos gestores da Ebserh 
para fazer um diagnóstico dos 
HUs se efetivou. Mas, sob graves 
questionamentos. 

A tal visita foi marcada por 
uma série de manobras para evi-
tar manifestações. “As entidades 
ficaram de fora. Mesmo porque, 
da forma como foi construído 
este encontro, a nossa ida pode-
ria legitimar essa maneira ab-
surda de empurrar goela abaixo 
da comunidade esta política de 
fato consumado que a Reitoria 
da UFRJ está adotando”, criti-
cou a coordenadora do Sintufrj 
Gerly Miceli. 

Segundo ela, os gestores da 
empresa estão se apresentando 

O professor Nelson Souza e Silva fará 
uma palestra sobre o que representa a con-
tratação da Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh) para a UFRJ. 

As ações para a contratação da empresa têm 
sido feitas de forma velada e a comunidade uni-

As entidades que integram o Fó-
rum em Defesa dos HUs vão divul-
gar em suas páginas o plebiscito em 

Diagnóstico com reuniões às escuras?

Nelson Souza Silva faz palestra 
sobre a Ebserh

com extrema arrogância. “E só 
se comportam assim porque es-
tão tendo, por parte da Reitoria 
e de diretores, respaldo e livre 
acesso a informações. Definiti-
vamente, esta não é a forma de-
mocrática de discussão”, avalia 
a dirigente sindical, apontando 
o modo às escondidas com que 
as reuniões estão ocorrendo, 
com salas vigiadas por seguran-
ças e com a dissimulação quan-
to ao local exato. 

“A Reitoria tem que parar 
com esse processo e estabelecer 
discussão democrática com a 
comunidade. Não vamos aceitar 
o fato consumado. Não vamos 
permitir que diretores coloquem 
documentos sobre a vida funcio-
nal de servidores à disposição de 
gestores desta empresa, quando 
sequer foi aprovada. E mesmo 
assim esta ‘entra com o pé na 
porta’ dizendo que aquele diri-
gente que não permitir acesso a 
documentos será processado por 
improbidade administrativa”, 
denunciou Gerly Miceli.

Ato uni icado em de esa dos s

Na manhã do dia 30, em rente  portaria principal do U, durante o ato uni cado contra 
a Ebserh, militantes distribuíram pan etos  população alertando sobre as ameaças de 
privatização dos hospitais universitários.

versitária tem sido sistematicamente atropelada. 
Na semana passada a visita da comissão de gestão 
UFRJ/Ebserh aos hospitais universitários da UFRJ 
trouxe mais insegurança e dúvidas aos servidores.

A palestra será no dia 11 de setembro, ter-
ça-feira, às 11h, no auditório 9E34, no HU.

ani este se
que a comunidade poderá se ex-
pressar e o abaixo-assinado contra 
a Ebserh. Fique atento e participe!
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Empresa lança plano de cargos e 
salários, realiza processo seletivo no 
Piauí e inicia processo de “assunção 
do HUCFF”, enviando questionários 
para hospitais da UFRJ.

A Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) fez publicar 
no Diário Oficial da União (DOU), 
dia 23 de agosto, seu regimento 
interno e um plano de cargos e 
salários. O regimento dispõe da es-
trutura, da competência dos órgãos 
de administração e fiscalização e 
do contrato de adesão à empresa. A 
instituição que aderir ao contrato 
abre mão da administração de seus 
hospitais universitários. A gestão fica 
a cargo da empresa e a contratação 
de profissionais será por concurso, 
mas pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

Os gestores sustentam que o 
hospital da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI) foi o primeiro a aderir 
à nova empresa. E com isso, abriram 
processo seletivo simplificado para 
379 vagas temporárias no hospital, 
em funções de nível médio e supe-
rior: advogado, analista, adminis-
trador, biólogo, físico, médicos, fi-
sioterapeutas, assistente, técnico em 
farmácia, enfermagem e radiologia, 
entre outros.

Eles vão ditar a política salarial 
dos servidores?

“Estão fazendo o papel deles. 
Cabe à universidade dizer-lhes que 
não nos interessa”, reagiu Nelson 
Souza e Silva, diretor do Instituto 
do Coração Edson Saad, professor 
titular da Faculdade de Medicina da 
UFRJ.

Segundo ele, quando o governo 
tentou lançar a medida provisória 

Ebserh pretende assumir HUs da UFRJ
que reduzia o salário dos médicos 
dos hospitais federais, buscava tor-
nar mais atraentes os salários ofe-
recidos pela nova empresa de forma 
a atraí-los para o regime celetista. 
“Não conseguiram porque os médi-
cos reagiram do mesmo modo que 
a universidade tem que reagir. Não 
queremos essa empresa. Eles vão 
ditar a política salarial da universi-
dade? Eles vão dizer quais são os sin-
dicatos que reconhecem? Vão ditar a 
carreira dos profissionais de saúde? 
Não me interessa o valor que esta ali. 
O que está em jogo é a ingerência 
de uma empresa externa ditando a 
política institucional, de pessoal e 
salarial”.

“A empresa é prestadora de ser-
viço. Como vou entrar para uma 
empresa que se diz pública, mas de 
direito privado que vai gerenciar fun-
cionários que estão na universidade? 
Duas políticas salariais paralelas? No 
que conseguirem vitória nisso, vão in-
vadir outras áreas. Nada impede que 
daqui a pouco se tenha uma empresa 
na universidade de serviços educacio-
nais. Por isso, martelamos: isso não é 
simplesmente uma empresa. Faz par-
te de uma reforma do Estado.  É re-
passe de recursos públicos para o setor 
privado. O modelo de desenvolvimen-
to é incentivar o grande empresariado 
brasileiro. A universidade não deveria 
ter se aberto para essa visita. Manda-
ram para diretores dos hospitais ques-
tionários para que respondam sobre 
vários itens de produtividade”, critica 
o diretor.

Mas Nelson relata que há rea-
ções. Ele foi chamado à Universidade 
Federal de Pernambuco e do Espírito 
Santo para explicar os problemas 
da empresa. “Ninguém assinou 

contrato. O que a universidade fez 
foi aceitar dialogar com a empresa 
sobre a contratualização. O governo 
vai deixar de mandar dinheiro para 
a UFRJ se não aceitar o contato? Se 
não mandar, fere a Constituição e 
cabe ação judicial.”

Ebserh não é fato consumado
No dia 24, gestores da Ebserh 

enviaram comunicado aos diretores 
de hospitais e institutos de saúde da 
UFRJ em que informa dar prossegui-
mento ao contato telefônico do pre-
sidente da Ebserh, Rubens Rebelatto, 
junto à Reitoria da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, confirman-
do “o início dos trabalhos de assun-
ção do Hospital Universitário pela 
empresa”. E propõe a realização da 
primeira reunião e uma agenda de 
trabalho, com etapas de diagnóstico 
e apresentação de um “roteiro de ca-
racterização”, uma coleta de dados.

As direções dos HUs já receberam 
o tal roteiro em que devem informar, 
segundo Márcio Amaral, vice-diretor 
do Instituto de Psiquiatria da UFRJ 
(Ipub), o levantamento de todos os 
dispositivos (terapêuticos, de investi-
gação diagnóstica, etc.) de cada um.

“Estão atropelando, tentando 
fazer a política do fato consumado. 
Um jogo violento. Não há um plano 
B: ou isso ou nada. Mentira, porque 
o governo tem obrigação legal de 
manter o funcionamento das uni-
dades que não fizerem a adesão”, 
alerta.

“A saída é resistir, convencer 
as pessoas e votar contra. Estamos 
falando a língua deles e deixando 
de exercer nosso papel de elite cul-
tural de uma sociedade, devorados 
pela mentalidade empresarial que 

é tacanha e canhestra, reduzidos a 
números. Em resposta, eles nos adu-
lam, dizendo que seremos sempre a 
academia. Acontece que, desde sua 
origem e concepção por Platão, a tal 
academia foi totalmente alienada 
dos problemas da vida das socieda-
des (consequência do suplício de 
Sócrates). Se a Ebserh passar, vão 
inventar para nós uma espécie de 
“Play-Ground do saber”.

Em artigo em que critica a me-
dida, Amaral aponta: “Só quem não 
tem qualquer noção do que seja a ca-
racterização de uma coisa qualquer 
poderia tratar um mero inventário 
como instrumento de caracterização 
de um hospital universitário (...) a 
sua principal característica é servir 
para a formação de novos profissio-

Em decisão unânime e por 
aclamação, o Conselho Univer-
sitário da Universidade Federal 
do Paraná (Coun), em reunião 
no dia 30, rejeitou a contratação 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares para comandar o 
Hospital das Clínicas da UFPR.

“A adesão total para nós não 
é interessante porque fere a au-
tonomia da universidade. E essa 
apreciação não é apenas nossa, 
até hoje apenas 10 das 43 univer-
sidades federais aderiram à em-
presa, o que mostra que é preciso 
escolher outro cenário para re-
solver os problemas dos hospitais 
universitários”, afirmou o reitor 
Zaki Akel ao jornal Gazeta do 
Povo, sustentando que vai buscar 
com o governo outras formas de 
resolver os problemas de verbas 

nais, atendendo, por consequência, 
de maneira diferenciada. Por essa 
razão, precisa dispor dos instrumen-
tos mais modernos de terapêutica e 
investigação, não podendo, por isso 
mesmo, receber o mesmo tratamen-
to de outras unidades pelos órgãos 
públicos (no sentido de contagem 
numérica de realização de procedi-
mentos).”

Para ele, os responsáveis pela 
Ebserh não têm noção dos prin-
cípios que devem reger um HU. 
“Em consequência, vão tratá-los 
como se fossem empresas quais-
quer, com suas metas numéricas 
e impessoais”, avalia, concluin-
do que a Ebserh é, na verdade, 
um instrumento de descaracteri-
zação dos HUs.

UFPR não entrega a chave do HU
e contratação de pessoal que com-
prometem o funcionamento dos 
hospitais.

Segundo o Sinditest-PR, a 
rejeição da Ebserh era uma das 
reivindicações que os servidores 
técnico-administrativos da UFPR 
apresentaram à Reitoria na greve 
deste ano e uma luta de toda a co-
munidade acadêmica.

A situação não é diferente em 
outras Ifes que nem por isso vão en-
tregar a chave de seus hospitais. “A 
comunidade mostra que o processo 
pode ser revertido. Se todas rejeita-
rem a solução esdrúxula da Ebserh, 
esta empresa morrerá”, aponta Nel-
son Souza e Silva, alertando que a 
UFRJ precisa rejeitar essa proposta 
o quanto antes e apresentar a sua 
proposta autônoma, já existente: o 
Complexo Hospitalar.

A DADE: Conselho Universitário da UFPR rejeita Ebserh

s rh
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“Pelo seguinte informe, os de-
legados da UFRJ ao Comando Na-
cional de Greve (CNG-Fasubra) 
entre 9 e 24 de agosto levam à 
base da categoria o conhecimento 
sobre como o CNG-Fasubra cons-
truiu suas deliberações nestas 
últimas duas semanas de greve.

QUA - 8 de agosto
Na UFRJ, realizávamos as-

sembleia que nos elegia delega-
dos ao CNG. Em Brasília, ocorreu 
a reunião do CNG-Fasubra com o 
MEC, abordando parâmetros de 
negociação da proposta (relatório 
disponível no IG-08, de 09/08).

E N C A M I N H A -
MENTO: A reunião do CNG 
na véspera, 7 de agosto, autorizou 
consensualmente a discussão 
dos parâmetros com o MEC, sem 
protocolar nenhum documento 

No primeiro dia do ciclo de seminários 
“Você faz Cultura 2012”, 29 de agosto, no 
Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ, 
os três segmentos da comunidade univer-
sitária apresentaram ideias e partilharam 
experiências. 

O ciclo é uma promoção do FCC-UFRJ, 
cujo objetivo é reunir elementos para a 
formulação de uma política cultural própria 
da universidade. Do seminário, que irá até 
novembro, sairá um documento que definirá 
suas diretrizes e será submetido à aprovação 
do Conselho Universitário (Consuni).

O Sintufrj divulgou o projeto Universidade 
para os Trabalhadores para mostrar a impor-
tância do investimento na área educacional e 
cultural, como forma de definir uma identidade 

CNG-Fasubra: dos parâmetros ao MEC à assinatura do acordo
O texto que segue trata de um informe que foi dado por Fábio Marinho na assembleia de 28 de agosto, cujo autor solicitou sua publicação.

oficial ao governo. Os parâmetros 
foram enviados às bases em assem-
bleias dos dias 8, 9 e 10 de agosto, 
para retificação e aprimoramento.

QUA - 15 de agosto
Reunião com o MPOG (relató-

rio disponível no IG-10, de 15/08). 
Após a reunião com o MPOG, 
reunião do CNG faz o balanço 
das perspectivas de avanço na 
proposta. O CNG aprovou também 
nesta reunião uma nota de escla-
recimento sobre a dinâmica dos 
encaminhamentos do Comando 
Nacional e da Direção da FASUBRA, 
em resposta a uma nota de repúdio 
ao CNG encaminhada pela base do 
SINTUFF (disponível no mesmo 
IG-10).

ENCAMINHAMEN-
TO: No CNG, ocorreu a primeira 
das três únicas votações em toda 

a greve.
Proposta única: envio de nota 

de esclarecimento do CNG à dire-
ção e às bases do SINTUFF, aprova-
da pela ampla maioria dos mais de 
100 delegados (3 votos contrários e 
6 abstenções, aproximadamente).

QUI - 16 de agosto
Nova reunião com o MPOG. 

O governo afirma que não irá 
avançar na proposta apresenta-
da, estabelecendo o prazo de 22 
de agosto para uma resposta da 
categoria.

SEX - 17 de agosto
Reunião do CNG aprova a 

indicação às bases da aceitação 
da proposta.

ENCAMINHAMEN-
TO: Ocorreu a segunda das três 
únicas votações em toda a greve.

Proposta 1: indicação de 
aceitação da proposta, aprovada 
pela ampla maioria dos mais 
de 100 delegados. Proposta 2: 
encaminhamento da UFRJ para 
descer a proposta sem nenhuma 
indicação, rejeitada, tendo 12 
votos a favor, aproximadamente 
(incluídos os sete votos dos de-
legados da UFRJ que fizeram a 
proposta).

SÁB - 18 de agosto
CNG aprova conteúdo do 

documento para descer às bases 
em IG orientando a aceitação da 
proposta e o retorno ao trabalho 
no dia 27 de agosto.

ENCAMINHAMEN-
TO: O texto do documento foi 
lido e aprovado consensualmen-
te pelo CNG, à exceção da questão 
da data de retorno. Ocorreu a 

terceira das três únicas votações 
em toda a greve. Proposta de 
indicar o dia 27 de agosto para 
retorno aprovada por ampla 
maioria.

QUI - 23 de agosto
Reunião do CNG analisa, 

retifica e aprova consensu-
almente a minuta do acordo 
apresentada pelo governo, 
assinado pela Direção da Fa-
subra naqueles termos no dia 
seguinte. A bancada da UFRJ de-
fendeu que o encaminhamento 
tomado em nossas bases, de não 
decidir em assembleia o retorno 
ao trabalho para o dia 27 sem 
ter o acordo assinado em mão, 
fosse adotado nacionalmente. 
Mas, devido ao esvaziamento 
do CNG-Fasubra, a proposta 
foi retirada.

Fábio Marinho”

ATENÇÃO
Auxiliares 
administrativos

Sintufrj, Comissão de Funcionários 
e PR-4 agendam reunião para tratar 
especialmente dos problemas que en-
volvem os trabalhadores enquadrados 
como auxiliares administrativos na 
UFRJ. Se você faz parte deste grupo, 
não deixe de participar! É importante 
que esta reunião seja não apenas es-
clarecedora, mas que abranja o maior 
número de problemas. 
Dia 5 - 10h - Auditório da EBA 
- Prédio da Reitoria - 6º andar

Comunidade discute política cultural

própria ao funcionário técnico-administrativo, 
buscando, assim, seu reconhecimento como 
ator importante na cena universitária. O Curso 
Pré-Vestibular (CPV-Sintufrj), sucesso há 25 
anos, é parte deste projeto.

A coordenadora-geral Chantal Russi des-
tacou o caráter libertador e emancipatório da 
cultura: “um povo culto é capaz de defender 
a democracia e lutar pelos seus direitos”. Ela 
chamou a atenção em sua explanação para 
que a universidade acabe com a exigência de 
o técnico-administrativo ser de nível superior 
nos editais para recursos de projetos. “Com 
o nosso acordo de greve isso foi superado”, 
declarou a dirigente sindical.

A Adufrj-SSind e o DCE-Mário Prata 
concentraram suas exposições sobre a 

utilização do espaço do ex-Canecão, des-
tacando princípios para a política cultural 
da universidade. Mauro Iasi, presidente da 
Adufrj, criticou o caráter mercantilista da 
produção cultural brasileira e disse que 
três pontos essenciais não podem faltar 
numa política da UFRJ: caráter público, 
financiamento próprio e natureza vol-
tada para a comunidade universitária e 
a sociedade. O coordenador de cultura 
do DCE-Mário Prata, Rafael Nogueira, 
falou sobre a ocupação dos estudantes no 
ex-Canecão, que completou um mês dia 
27 de agosto, e apresentou as propostas 
do DCE, resumindo que “defendemos a 
transformação do Canecão em um centro 
cultural cem por cento público”.

Homenagem
No último dia 30, uma homenagem 

promovida pelo CLA ao ex-reitor da 
UFRJ, Aloísio Teixeira, lotou a Igreja de 
São Francisco da Penitência, no Com-
plexo Arquitetônico de Santo Antônio, 
no Largo da Carioca.
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Companheiros:
Chegamos ao final de nos-

sa greve. Penso que deveríamos 
uma última vez ter dito não 
àquela que ficou conhecida 
como “proposta indecente” e 
aguardarmos uma última ro-
dada de negociações. Entretan-
to, tomei conhecimento de um 
texto bastante interessante que 
dizia, a respeito desta propos-
ta, que ela “não é exatamente 
o que queríamos, mas é o que 
o governo não queria dar”. Isso 
é um fato! Nossa presidente e 
seus ministros mostraram-se 
inflexíveis, mesmo após mais 
de 50 reuniões, e afirmaram 
que “seriam mais fortes que a 
greve”. Pois bem, companhei-
ros, o governo não é tão forte 
quanto dizia ser.

Essa reflexão sugere que 
saiamos da greve, não de forma 
melancólica, mas com a certeza 
de que, embora muito aquém 
do desejado, houve importan-
tes avanços em nossa carreira, 
principalmente a reestrutura-
ção do Anexo IV do PCCTAE.

Ontem, conversando com 
algumas pessoas, companhei-
ros militantes, me dei conta do 

“Não é exatamente o que queríamos, 
mas é o que o governo não queria dar”
Texto lido pelo companheiro Thiago Meyer, técnico-administrativo em exercício na Faculdade de Farmácia, na 
assembleia geral do dia 28 de agosto, que discutiu e deliberou a volta ao trabalho, após 85 dias de greve

quanto trabalhamos intensa-
mente nestes quase três meses, 
de como foi preciso coragem, 
disposição e uma vontade 
imensa para construir e man-
ter, por tanto tempo, esta que 
foi a grande greve deste início 
de século, em nível nacional. 

Percebi, nos olhares destes 
companheiros, a certeza de que 
fizemos o melhor. A certeza de 
que aqueles laços, criados entre 
nós, eram indissolúveis, laços 
estes estabelecidos em função 
de nossos anseios por uma UFRJ 
melhor, para trabalhadores e 
usuários. Laços estes imprová-
veis, haja vista que possuímos 
pontos de vistas divergentes, 
por vezes antagônicos. Porém, 
a força e a justeza de nossos ob-
jetivos comuns acabaram por 
ser mais fortes que tais diver-
gências. 

Sim, fomos poucos. De uma 
categoria composta, em mé-
dia, por 11 mil, pouquíssimos 
saíram momentaneamente de 
suas zonas de conforto para, 
juntos, construirmos esse movi-
mento. O planejamento dos ru-
mos da greve demandava horas 
de discussões intermináveis e, 

por vezes, chegamos de madru-
gada ao Fundão para a execu-
ção de atos que contribuíram, 
sem dúvida, de forma decisiva 
para as nossas conquistas. 

Nossas vidas e interesses pes-
soais ficaram em segundo pla-
no, e por muita vezes tivemos 
que lidar com a incompreensão 
de nossos amados familiares. 
É... De fato, não foi nada fácil. 

Ainda assim, farei tudo no-
vamente, quando for preciso. 
Pois, não se iludam, será pre-
ciso! Entrarei novamente em 
luta sem hesitação, pois não há 
como descrever a satisfação de 
olhar para trás e perceber que, 
mesmo um grupo pequeno, 
quando imbuído de determina-
ção, força de vontade alcança 
grandes e, por vezes, inespe-
radas conquistas. Isso ocorre 
porque a soma de nossas forças, 
contrariando a Matemática, é 
maior que nossas forças, indivi-
dualmente. É essa sinergia, um 
dos grandes segredos dos movi-
mentos de massa.

Os companheiros que se au-
sentaram de nossa greve, por 
qualquer razão, perderam uma 
oportunidade singular de gran-

de crescimento pessoal, pois a 
plenitude da cidadania somen-
te se dá quando somos agentes 
das transformações e, invaria-
velmente, em nossa militância, 
acabamos nos transformando 
também. Falo por experiência 
própria.

Para mim e mais sete servi-
dores da Faculdade de Farmá-
cia, as transformações foram 
grandes. Pois quebramos o 
dogma de que a “Farmácia não 
para!” Nosso direito de greve 
foi garantido com muitas difi-
culdades, através do confronto 
com chefias tirânicas e coorde-
nações despolitizadas, que pou-
co compreenderam a magnitu-
de de nossas ações. Tivemos que 
ser duros e empreender uma 
batalha hercúlea para assegu-
rar nosso direito constitucional 
de greve e assim fazer história, 
abrindo caminhos para poste-
riores diálogos e reflexões sobre 
o papel do técnico-administra-
tivo na universidade e seus di-
reitos. 

Agradeço, com muita juste-
za, a participação ativa do Sin-
tufrj nesse processo, especial-
mente à nossa grande amiga e 

mentora, Therezinha Martins 
(assessora do Sintufrj), por ter 
não apenas conduzido nossa 
problemática de forma extre-
mamente competente, mas por 
ter sido agente destas transfor-
mações pessoais de que falo. 
Teca nosso muito obrigado!

E a luta continua! A greve 
acaba, mas ainda há muito por 
ser feito, por todos!

Cabe a nós, trabalhadores, 
conduzir diligentemente as ne-
gociações a respeito de nossa 
pauta interna de reivindicações 
e, urgentemente, garantir um 
debate sério e esclarecido sobre 
a Ebserh entre Reitoria, corpo 
social e usuários dos HUs. As 
comissões para atuação nesses 
dois eixos estão sendo formadas 
e nossa participação é funda-
mental.

Conclamo todos para par-
ticiparem, ativamente, des-
sas lutas. Não desperdiçemos 
a oportunidade de participar 
dessas importantes transforma-
ções pelas quais passamos e, no 
processo, também nos transfor-
marmos.

Um abraço fraterno,
Thiago Rodrigues Meyer
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Pós-greve: mobilização
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Frente lança manifesto 
EBSERH

A diretoria do Sintufrj pede desculpas 
aos trabalhadores do Instituto de Psiquiatria 
(Ipub) pela não realização na última quinta-
feira, dia 6, às 10h, da reunião sobre a Ebserh 
agendada pela entidade para ocorrer no au-
ditório Leme Lopes.

A pessoa com as informações mais re-
centes sobre a Ebserh que iria conduzir a dis-

A Frente em Defesa dos Hospi-
tais Universitários lança um mani-
festo para denunciar a forma pela 
qual a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh) vem se 
infi ltrando na UFRJ e atuando nos 
seus hospitais, provocando reação 
vigorosa da comunidade universi-
tária contra a Empresa. 

A Frente, que é composta pelas 
entidades representativas dos téc-
nicos-administrativos, professores, 
estudantes e integrantes da comu-
nidade universitária, lança mani-
festo em prol da saúde pública, dos 
hospitais de ensino e da autonomia 
universitária.  

Na UFRJ, a visita da comissão 
técnica da Ebserh foi feita de forma 
velada e criou vários constrangi-
mentos para os servidores e profi s-
sionais de saúde dos HUs visitados. 
“A nossa reação tem que ser ime-
diata e permanente, acompanhan-
do de perto essa questão. Este Ma-
nifesto vem para mostrar que não 
vamos aceitar esta imposição sem 
lutar pelos HUs”, afi rma a diretora 
de Políticas Sindicais do Sintufrj, 
Gerly Miceli. 

A próxima reunião da Frente 
em Defesa dos HUs está marcada 
para o dia 20 de setembro, de 11h 
às 13h, no auditório 5E-19, no HU-
Ilha do Fundão.

Saúde do Trabalhador

NASCIDA EM ILHÉUS, Bahia, 
Fany Solter é atualmente 
professora na Karlsruhe 
e co fi r o  re e a o 
Festival. Pela divulgação da 
nossa música na Europa, 
recebeu a Medalha Villa-Lobos 
do governo brasileiro.

Nota de falecimento
Com pesar, informamos o falecimento do vigilante aposentado Jair Graça Nascimento, 

conhecido como Jajá de Maricá, no dia 4 de setembro. Aos 74 anos, ele foi vítima de infarto. 
Ele foi enterrado no município de Maricá-RJ, onde morava. “Um ser humano ímpar que 
alegrava seu ambiente de trabalho e com o qual eu tive o prazer de conviver em serviço e 
continuamente depois que ele se aposentou”, disse a diretora do Sintufrj, também vigilante, 
Kátia da Conceição.

No dia 14 será assinado o acordo de 
cooperação técnico-acadêmica entre a Pró-
Reitoria de Pessoal e Serviços Gerais (PR-4) 
e institutos, núcleos de pesquisas, escolas, 
departamentos acadêmicos, serviços e ins-
tâncias de controle social da UFRJ em prol 
da Saúde do Trabalhador da Universidade, 
dentro da perspectiva do novo Subsistema 
Integrado de Atenção ao Servidor Público 
Federal (SIASS), do qual a Divisão de Saúde 
do Trabalhador (DVST) faz parte.

A programação começa às 9h, com 

a participação do pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine; a diretora da DVST, 
Rosemarie Portella;  a chefe da Seção de 
Programas Especiais da DVST, Terezinha 
Ramos;  a diretora do IPUB , Maria Tava-
res e a responsável técnica do Programa 
de Saúde Mental,  Silvia Jardim. Às 10h30, 
haverá palestra sobre Trabalho e desgaste 
mental, com Edith Selihmann-Silva que, 
às 12h, lança livro com o mesmo tema. 
O evento será no Auditório Leme Lopes do 
IPUB, Praia Vermelha.

Aos trabalhadores do Ipub
cussão foi obrigada a atender uma situação 
urgente, não conseguindo chegar a tempo ao 
Ipub. 

Uma nova reunião será marcada pelo 
Sintufrj para o Ipub, após consulta aos tra-
balhadores sobre a melhor data e horário, 
conforme é prática desta diretoria com a di-
vulgação que sempre acontece.     

A quinta edição do Festival Internacional 
de Música Brasil-Alemanha será realizada en-
tre os dias 23 e 30 de setembro. A iniciativa é 
resultado de parceria entre a Escola Superior 
de Música de Karlsruhe (Hochschule für Musik 
de Karlsruhe), a Escola de Música da UFRJ e o 
Instituto Villa-Lobos da UniRio. 

Coordenado pelos professores Luiz Carlos 
Justi (UniRio), Michael Uhde (ESMK) e André 
Cardoso (UFRJ) o festival proporciona aperfei-

Festival Brasil-Alemanha é atração em 
setembro na Escola de Música

çoamento musical para alunos e profi ssionais 
do Brasil e da América-Latina com professores 
da Alemanha. Além dos cursos, os professores 
realizarão concertos.

Inscrições - As inscrições, gratuitas, podem 
ser feitas entre os dias 02 e 21 de setembro. Os 
interessados deverão preencher a fi cha de ins-
crição disponível no site da Escola de Múcia 
(www.musica.ufrj.br) e a enviá-la para fest-
bral@musica.ufrj.br.

FRENTE em defesa dos Hospitais Universitários lança manifesto em prol da saúde pública, dos hospitais e da autonomia
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Reposição de aulas irá até outubro

O Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG) definiu a forma da 
aplicação da Lei que instituiu 50% 
das vagas nas universidades fede-
rais para quem estudou todo o en-
sino médio em escola pública. Den-
tro desse percentual, as vagas serão 
distribuídas a partir de um recorte 
racial proporcional à composição 
da população de negros, partos ou 
indígenas em cada estado. De acor-
do com a lei, as universidades têm 
prazo de quatro anos para cumprir 
integralmente a reserva de 50% das 
vagas.

Em sua deliberação, o CEG 
aplica a Lei, mas pede a garantia 
das políticas de apoio estudantil 
bem como sua ampliação. O Con-
selho decidiu que a UFRJ solicitará 
ao MEC a ampliação de recursos 
para as universidades federais para 
ampliar a política de assistência 
estudantil e a sua plena aplicação.

De acordo com o CEG, será 
mantido o atual percentual de 30% 
das vagas destinadas aos alunos que 
tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas e 
a partir de 2014 este percentual será 
elevado a 50%. O número de vagas 
aos autodeclarados pretos, pardos 
e indígenas será na proporção de 
13%, 43% e 0,5% respectivamente.

O Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG) em sessão dia 5 de 
setembro aprovou o novo calen-
dário acadêmico de 2012 com a 
reposição das aulas perdidas devido 
à greve nacional dos professores e 
técnicos-administrativos. O calen-
dário é único e será considerado 
nulo e passível de sanções a reali-
zação de atos acadêmicos fora dos 
prazos previstos pelo CEG.

Como já anunciado, para o 
primeiro período, as aulas reco-
meçaram em 10 de setembro com 
cinco semanas de reposição po-
dendo chegar a seis semanas. Se a 
unidade optar por cinco semanas, 
o prazo será até 13 de outubro.  O 
segundo período começará dia 22 
de outubro e terminará em 16 de 
março de 2013. 

A reposição será feita de acordo 
com as peculiaridades de cada uni-

dade/curso, respeitando-se o turno 
de cada curso, podendo haver au-
las aos sábados e/ou em horários 
extragrade para cumprir a carga 
horária das disciplinas de forma in-
tegral no período da reposição. Isto, 
desde que aprovado previamente 
pela instância responsável pelo cur-
so e comunicado ao CEG.

Em atendimento à solicita-
ção dos alunos, o CEG deliberou 
também que havendo aulas em 
horários extragrade não ocorrerá o 
cômputo de frequência e não serão 
permitidas avaliações, ressalvando-
se os cursos que já adotem esta prá-
tica regularmente.

O recesso acadêmico será de 22 
de dezembro de 2012 a 13 de janei-
ro de 2013, podendo haver redução 
de uma semana no caso das unida-
des que adotarem o calendário de 
seis semanas para reposição. 

Nova lei de cotas precisa vir junto com mais recursos
O colegiado definiu também 

que em 2013, 15% serão destinados 
para candidatos oriundos de famí-
lias com renda per capita igual ou 
inferior a um salário mínimo, e a 
partir de 2014 o percentual eleva-se 

para 25% das vagas.
Em 2010, a UFRJ já havia im-

plantado a política de ações afirma-
tivas no seu concurso de acesso. A 
proposta aprovada para o vestibular 
de 2011 reservou 20% das vagas 

Retorno com força e unidade
Nesta semana estudantes e 

docentes retornam às atividades! 
Celebramos este recomeço com a 
vitória do movimento grevista, que 
mostrou a importância da comu-

nidade universitária permanecer 
unida diante dos problemas que se 
apresentam diariamente na Uni-
versidade. Os estudantes acenaram 
não apenas com apoio total ao 

movimento grevista, mas trouxe-
ram suas reivindicações à tona. Os 
professores estiveram firmes em 
seus propósitos e conquistaram a 
opinião pública apresentando a 

realidade salarial que assola há 
décadas a educação pública. E, os 
técnicos-administrativos, de forma 
vigorosa e propositiva, realizaram 
uma das maiores greves da histó-

ria do funcionalismo público com 
uma meta: manter a mobilização 
para alcançar vitória em todas as 
lutas agendadas. Este é o nosso 
desafio!

para candidatos oriundos do ensi-
no público. E no vestibular de 2012 
este índice passou para 30%.

Em sua deliberação, o CEG 
aprovou também a garantia das 
políticas de apoio estudantil bem 

como sua ampliação. E ainda deci-
diu que a UFRJ solicitará ao MEC a 
ampliação de recursos para as uni-
versidades federais para ampliar, 
assim, a política de assistência estu-
dantil e a sua plena aplicação.

Consel o de Ensino de raduação aprova novo calend rio
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A diretora do Sintufrj, coor-
denadora de Comunicação da 
entidade, Kátia da Conceição, faz 
parte da coordenação nacional do 
Seminário Nacional de Segurança 
das Instituições Públicas de Ensino 
Superior, que reúne representantes 
das instituições públicas de ensino 
superior no país.

“Nosso objetivo não é discutir 
apenas temas relacionados direta-
mente aos nossos problemas diá-
rios, mas envolver todas as questões 
de segurança que existem hoje na 
sociedade. A segurança deve existir 
em todas as partes. Não adianta 
termos um sistema de segurança 
excelente na universidade se fora 
dela nós estivermos em risco. Nosso 
seminário quer expor problemas, 
mas também deseja apresentar 
soluções”, afirma Kátia da Concei-
ção, que é vigilante na UFRJ.   

Estiveram presentes no encon-

Seminário nacional dos 
vigilantes em novembro

igilantes de todo o pa s se euni am nos dias  e  de agosto na 
ni e sidade ede al do a  A  pa a plane a  a  edição anual do 
emin io acional de egu ança das nstituiç es blicas de nsino upe io  

tro organizador do Seminário re-
presentantes da Fasubra e de outras 
Ifes (Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Pernambuco, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais 
e Goiás), que fazem parte  tanto da 
Coordenação Nacional quanto das 
coordenações regionais.

Programação intensa
O seminário, aberto a ouvintes, 

será realizado entre os dias 26 de 
novembro e 1º de dezembro, no 
auditório do Centro de Eventos 
Benedito Nunes – UFPA, e espera 
receber pelo menos 300 pessoas. 

Na programação, painéis e 
palestras irão garantir o apro-
fundamento das discussões. O 
objetivo é apresentar propostas 
para a solução dos problemas 
apontados e, depois, divulgá-las 
por todo o país. 

São temas que estão na 

ordem do dia, como conjun-
tura nacional, Ebserh, carrei-
ra, qualidade de vida e meio 
ambiente. E assuntos mais 
específicos do setor, como edu-
cação e segurança no trânsito, 
direitos humanos e segurança, 

gerenciamento de crise e segu-
rança eletrônica, legislação e 
contradições na segurança das 
Instituições Públicas de Ensino, 
passando pelos projetos de lei 
em tramitação no Congresso, 
como o debate do uso ou não de 

armamento, limites do uso da 
autoridade e assessoria jurídi-
ca ao vigilante em serviço. Es-
tes são assuntos que envolvem 
não apenas os trabalhadores do 
setor, mas todos os servidores 
públicos e a sociedade em geral. 

Todos os coordenadores do I Semin rio se reuniram na UF A para preparar o evento

Cerca de 70 trabalhadores da 
Divisão de Frotas Oficiais da Uni-
versidade estiveram reunidos na 
Garagem no último dia 5 para 
criar uma comissão de apoio à 
Direção da Divisão e discutir as 
condições de trabalho. Estiveram 
presentes a coordenadora geral 
do Sintufrj, Noemi de Andrade; 
a coordenadora de Transportes 
da UFRJ, Carmem Lúcia;  o Di-
retor da Divisão, Joel Brandão; 
e a assessora do Sintufrj, The-
rezinha Martins. E foi criada a 
Comissão de Apoio à Direção, 
composta por Flaviano, Paulo 
César, Elias, Ednaldo e Felicia-
no. Os funcionários decidiram 

Condutores de
veículos da UFRJ: 
reunião quinzenal

que haverá reuniões quinzenais, 
com a participação da assessora 
do Sintufrj, Therezinha Martins. 
Entre os temas a serem aborda-
dos está a Saúde do Trabalhador.

Encontro do serviço público
Em abril de 2013 vai aconte-

cer no Rio de Janeiro o próximo 
Encontro Nacional dos Conduto-
res de Veículos Oficiais do Serviço 
Público Federal. Segundo Vander 
de Araújo, que é funcionário da 
UFRJ e participa da comissão 
organizadora do Encontro, “este 
é um evento muito importante, 
porque é um momento especial 
para unificar e planejar as lutas”. 

eunião com os igilantes ede ais do CC
ede do intu   ia , s 
 auta  condiç es de t abal o

igilante

Foto: a s Tei eira UF A
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RE  convocada pelo Sintu rj: mais um passo no processo

ocu e o seu CA  em ual ue  situação de d ida  
 undamental ga anti  o andamento deste p ocesso

Formulário servirá de prova no processo
É de se imaginar que pessoas 

que exerçam trabalhos iguais rece-
bam salários iguais. Mas essa não 
é a realidade de cerca de 450 tra-
balhadores da UFRJ enquadrados 
como auxiliares em administração 
que, embora exerçam as mesmas 
tarefas de assistentes em adminis-
tração, recebem salário inferior. 

O Conselho Universitário já 
aprovou resolução favorável à so-
lução do problema. A Administra-
ção Central também se manifes-
tou neste sentido. Mas a luta pela 
equalização dos salários entre au-
xiliares e assistentes – que embora 
enquadrados em níveis diferentes, 
cumprem as mesmas tarefas na 
UFRJ – terá que se estender ao 
Ministério do Planejamento. Os 

Qual a novidade? 
Será feita pesquisa sobre o 

serviço realizado pelos assis-
tentes administrativos. A PR-4 
disponibilizou na internet  um 
formulário que deve ser im-
presso e preenchido pela chefia 
imediata, descrevendo as tare-
fas desempenhadas por cada 
assistente em administração do 
setor.  O documento deve ser as-
sinado tanto pelo chefe quanto 
pelo diretor da Unidade. 

Por que o formulário é 
importante? 

Uma primeira pesquisa foi 
feita sobre as tarefas desempe-
nhadas pelos auxiliares admi-
nistrativos. Então, agora, esta 
pesquisa sobre as funções reali-
zadas pelos assistentes é essen-
cial, porque as similaridades es-
tarão atestadas pelo chefe e pelo 
diretor, dando credibilidade ao 
processo.

Onde achar o formulário? 
O documento pode ser aces-

sado na página da PR-4 (http://
www.pr4.ufrj.br/principal.htm) 
no espaço de Informes.

“Vocês, auxiliares administra-
tivos, precisam ser multiplicado-
res. Temos que vencer todas as di-
ficuldades. Esta é mais uma peça 
que dá sustentação ao processo e é 
fundamental que chefes imediatos 
e diretores, que lidam diretamente 
com o pessoal, atestem a situação 
atual que envolve a função de as-
sistente.”

  
Neuza Luzia, 

coordenadora geral do Sintufrj

 “O Sintufrj está conosco nesta 
luta. No entendimento da Reito-
ria nós temos este direito. Não é 
um processo que deva ser rápido, 
mas tem que ser viabilizado da 
melhor maneira possível. Com o 
Sindicato, iremos à Brasília reu-
nir forças com o apoio do MEC, 
para irmos ao Ministério do Pla-
nejamento, tentar viabilizar a 
solução administrativa.” 

Josemar Vilaça, 
membro da Comissão dos 
auxiliares administrativos

“Do ponto de vista da univer-
sidade a gente tem a posição da 
Reitoria, do Conselho Universi-
tário e da PR-4 a favor. Mas esta 
questão não se resolve no âmbito 
da universidade. Por isso consul-
tamos a Procuradoria da UFRJ 
e a Assessoria Jurídica do Sintufrj 
que sugeriram a confecção de 
mais esta prova documental para 
dar respaldo ao ponto de vista ad-
ministrativo.”

Agnaldo Fernandes, 
superintendente da PR-4

trabalhadores agora partem para 
mais uma etapa. 

No dia 5, cerca de 130 trabalha-
dores de diversas unidades partici-
param da reunião promovida pelo 
Sintufrj no auditório da Escola de 
Belas Artes-Prédio da Reitoria. Con-
vocada pelo Sindicato, a reunião, 
com a Comissão de Auxiliares Ad-
ministrativos, contou com a partici-
pação do Superintendente da PR-4, 
Agnaldo Fernandes.  

Ficou decidido que, até o dia 21 
de setembro, um novo formulário 
deverá ser preenchido pelo chefe 
da seção e assinado pelo diretor da 
unidade, informando as atividades 
dos assistentes do setor. O formu-
lário foi disponibilizado no dia 6 
de setembro na internet pela PR-4 

(http://www.pr4.ufrj.br/principal.
htm). O link “Novo Formulário de 
Atribuições dos Auxiliares em Ad-
ministração” pode ser encontrado 
no espaço de informes ao centro da 
página.

Há alguns meses, foi realizada 
pesquisa referente aos auxiliares 
administrativos. Agora, o objetivo 
será fazer a comparação das infor-
mações apuradas entre os auxilia-
res e os assistentes em uma mesma 
seção/Unidade para fundamentar a 
reivindicação de solução adminis-
trativa do problema.

Neste momento, é fundamental 
que todos os trabalhadores envolvi-
dos nesta questão mantenham-se 
informados e ajudem na divulga-
ção dos próximos passos. 

Onde não há assistentes, 
como preencher o formu-
lário? 

No caso da seção contar 
exclusivamente com servidores 
em cargo de auxiliares em ad-
ministração, a direção da uni-
dade deve reproduzir em papel 
timbrado o seguinte: “Declaro 
que as atividades inerentes ao 
cargo de assistente em admi-
nistração são exercidas pelo 
servidor ocupante do cargo de 
auxiliar em administração.”

E se o chefe ou o diretor 
recusarem-se a preencher 
o formulário?

Os trabalhadores do setor 
devem avisar o Sindicato para 
que se faça uma ação especial, 
sensibilizando as chefias da 
importância desta etapa neste 
processo.

Qual a data limite para a 
entrega do formulário?

São dez dias úteis a contar da 
disponibilização do formulário na 
página da PR-4:. O limite é o dia 
21 de setembro.

Onde entregar o formu-
lário preenchido?

O formulário preenchido 
precisa ser encaminhado à 
recepção da sede e das subse-
des do Sintufrj no IFCS e no 
campus Praia Vermelha, das 
9h às 17h, com cópia para ser 
registrado o recibo.

Há auxiliares em dife-
rentes setores, adminis-
trativos, financeiros ou 
acadêmicos e com dife-
rentes atribuições. Como 
preencher o formulário?

Quem vai preencher o for-
mulário é o chefe imediato, 
que vai detalhar a função do 
assistente em administração 
do seu setor.

Estou em processo de 
aposentadoria. Se me 
aposentar, perco o direito 
ao resultado do processo?

O processo foi aberto. Se o 
servidor está se aposentando, 
os resultados serão adquiridos.
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Técnicos-administrativos deixam
Quatro técnicos-
administrativos 
da Faculdade 
de Medicina 
da UFRJ 
estão fazendo 
a diferença. 
Edson Siqueira 
Gomes e Tânia 
Cristina Soares 
Guimarães 
se uniram 
e criaram 
um sistema 
tecnológico 
para controle 
e operação do 
Almoxarifado 
– considerado 
o mais rico da 
universidade. 
Já a dupla 
Judas Tadeu 
de Tupinambá 
Barbosa e 
Francis Gomes 
vai brindar 
pesquisadores 
com o 
lançamento 
de três livros 
de conteúdos 
surpreendentes. 
As publicações 
traçam o per  l 
sócioeconômico 
dos alunos 
dos cursos de 
Fonoaudiologia 
e Fisioterapia, 
e da Faculdade 
de Medicina 

Edson trabalha na UFRJ des-
de 1989 – “sou do tempo do bit 
lascado, da leitora de cartões de 
entrada de dados”, brinca –, e 
desde 1999 atua como adminis-
trador de redes da Faculdade de 
Medicina. Atendendo à solicita-
ção de Tânia Cristina, chefe do 
Patrimônio e Almoxarifado, Ed-
son criou, a partir das demandas 
expostas pela colega, um pro-
grama revolucionário. A inova-
ção tecnológica funciona via in-
ternet e se divide em duas partes: 
uma é a base de dados que con-
tém todas as informações do se-
tor; a outra é um aplicativo que 
permite o controle do estoque a 
qualquer momento. Até o início 
de outubro, o Almoxarifado da 
Faculdade de Medicina operará 
pelo novo sistema.

“O programa está em fase 
de implantação, porque precisa 
ser feito o inventário do estoque, 

Iniciativa beneficia a todos

cadastradas e treina-
das as pessoas que te-
rão acesso ao sistema, 
assim como o pessoal 
que dará suporte”, 
informa Edson, que 
também já moderni-
zou as rotinas do Setor 
de Pessoal e Protocolo. 

Tânia Cristina 
quer que ele também 
informatize o Setor de 
Patrimônio, onde fi ca 
guardado o acervo 
histórico da Faculda-
de de Medicina desde 
a sua fundação, em 
1808, como mobili-
ário, equipamentos 
cirúrgicos e de pesqui-
sa, e quadros pintados por artistas 
do início do século passado, como 
Araújo Porto Alegre. 

“O software de controle do Pa-
trimônio ainda é um projeto, por-

EDSON E TÃNIA: Unidos criaram um sistema tecnológico inovador

PÁGINA DO CCS: Abrigará o novo sistema

que é um programa mais difícil 
de ser feito por envolver itens que 
podem ser movimentados entre os 
setores. Além disso, há vários tipos 

de aquisições: com verba de pes-
quisa, pela reitoria, doação. Tudo 
isso difi culta uma mudança de 
rotina”, explica o profi ssional.

CATEGORIA
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O autor das pesquisas que 
agora vão se transformar em 
livros é o Judas Tadeu, 62 anos, 
25 dos quais passados na Secre-
taria Acadêmica da Faculdade 
de Medicina. A primeira publi-
cação será lançada em outubro, 
mês em que se celebra o Dia do 
Servidor Público, e apresentará 
em 360 páginas em papel cuchê 
dados dos alunos que se forma-
ram médicos pela UFRJ de 2007 
a 2011. A iniciativa é da direção 
da unidade. 

Francis entrou na UFRJ em 
2004, e trabalha com Judas Ta-
deu. Formado em Publicidade e 
Propagada e com pós-graduação 
em marketing, fora da universi-
dade atua como design gráfi co. 
Quando soube do reconhecimen-
to do trabalho do amigo, se ofe-
receu para ajudar e, junto com a 
amiga designer Priscila Benfeita, 
fez o projeto conceitual das capas 
dos três livros. 

 Logo depois, serão lançados 
os dois livros que reúnem infor-
mações dos alunos das 28 tur-
mas dos cursos de Fisioterapia e 
Fonoaudiologia criados em 1994 
pela Faculdade de Medicina. O 
trabalho de Judas Tadeu consiste 
num banco de dados que oferece 
informações precisas sobre o per-
fi l sociológico dos estudantes que 

suas marcas na Medicina

O almoxarifado fi ca no sub-
solo da Faculdade de Medicina, 
no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS). Lá são guardados ma-
teriais de laboratório, escritório, 
informática, higiene e limpeza, e 
ainda produtos não consumíveis 
ou descartáveis. São cerca de três 
mil itens, a maioria de diferen-
tes fontes e variedades, como é o 
caso, por exemplo, de tonner e 
cartuchos para impressoras.

Segundo Edson, o programa 
é o mesmo de uma loja virtual 
só que não envolve dinheiro. In-
clusive, os 550 trabalhadores da 
faculdade, entre técnicos-admi-

Loja virtual
nistrativos e professores, terão acesso 
ao sistema pela intranet e poderão 
solicitar ao gabinete da direção que 
compre os itens que precisam e este-
jam faltando no estoque.  

Quando o sistema estiver funcio-
nando totalmente, vai sobrar mais 
tempo para Tânia Cristina se dedicar 
a outras tarefas. E a natureza vai 
agradecer pela economia de papel. 
“Uma vez por mês sou obrigada a 
fazer, manualmente, a contagem de 
cada item existente no almoxarifado 
para a prestação de contas. Com a 
informatização isso acaba e a movi-
mentação que é feita em formulários 
de papel com duas vias também. Os 

pedidos serão feitos eletronicamente 
pela intranet”, festeja a chefe. 

“o mesmo de uma 
loja virtual só 
que não envolve 
dinheiro. Inclusive, 
os 550 trabalhadores 
da faculdade, 
entre técnicos-
administrativos e 
professores, terão 
acesso ao sistema 
pela intranet”

EDSON: Desenvolvedor do software

Trabalho de pesquisa único na UFRJ

entraram e permaneceram na uni-
versidade até a formatura.

“Acompanho os alunos desde a 
entrada deles na universidade. Regis-
tro a nota de cada um no vestibular, 
controlo a formação das turmas e 
fecho com a média individual e cole-
tiva. Pesquiso onde cursaram o ensino 
médio, a naturalidade, onde moram 
e com que idade chegaram aqui e sa-
íram. Só falta pesquisar os matricula-
dos no curso de Terapia Ocupacional, 
que ainda não formou a primeira 
turma”, relata Judas Tadeu.   

FRANCIS ajudou Judas Tadeu a executar o projeto

CATEGORIA



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999 1  – 10 a 1  de setembro de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 8

  

         

s c ss  n  sin r

epois de mais de  dias em 

g e e, o eto no ao t abal o 

t az in me as ati idades  o 

agendamento da Assembleia 

de estação de Contas e a 

con ocação das eleiç es pa a o 

p imo mandato da di eto ia 

do intu , cump indo decisão 

da catego ia em Assembleia 

du ante a g e e  

o dia  deste m s, a di eto ia 

do indicato publicou dital 

pa a o p imo mandato e 

disponibilizou, no dia , o 

egimento leito al no site da 

entidade  sintu o g b   

A di eção do intu  ap esenta 

p oposta de egulamento 

leito al pa a eleiç es da 

no a di eto ia ue e e ce  

mandato no bi nio  

a edição passada, publicamos 

o dital de con ocação das 

eleiç es indicadas pa a os dias 

,  e  de outub o

estação de Contas
A diretoria publicou no dia 31 de agosto no site da en-

tidade a Prestação de Contas do período de setembro de 
2010 a março de 2012. No dia 3 de setembro, distribuímos 
o Caderno impresso nos campi da Universidade. 

De acordo com o Estatuto, todas as contas publicadas 
ficam disponíveis para consulta dos(as) sindicalizados(as) 
por um período 30 dias. A documentação está na sede do 
Sintufrj de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Estão aprovadas pelo Conselho Fiscal as contas do pe-
ríodo de setembro de 2010 a julho de 2011. De agosto de 
2011 a março de 2012, as contas ainda não foram apre-
ciadas. 

A assembleia para aprovação da Prestação de Contas 
será no dia 1º de outubro, às 13h, no auditório Samira 
Mesquita, prédio da Reitoria.

o ogação do mandato
Na pauta da Assembleia do dia 11, temos a prorrogação 

do mandato, ato inadiável e imprescindível para viabilizar 
o funcionamento pleno da entidade e garantir democrati-
camente o processo sucessório. 

m ponto da ist ia
Lembrando a trajetória recente das sucessões no Sindi-

cato e reconhecendo que a greve está sempre presente em 
nossa agenda de lutas, a história se repete. Em dezembro 
de 2006, por exemplo, após a greve dos 100 dias, foi reali-
zada assembleia para discutir e debater a prorrogação do 
mandato da direção e as eleições. 

Assembleia
auta  Ap o ação da p o ogação do mandato e do egimento eleito al
A   , A A s , no Audit io ami a es uita, eito ia

leiç es nos 
dias ,  e 

 de outub o

leiç es nos 
dias ,  e 

 de outub o
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egulamento leito al do 

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Edu-
cação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTU-
FRJ, nos termos do artigo 51 do Estatuto vigente, torna pú-
blico a proposta do Regulamento Eleitoral, para as eleições 
relativas à direção do Sindicato, que exercerá mandato no 
biênio 2012 – 2014. Este regulamento será apreciado e 
aprovado na Assembleia Geral do dia 11 de setembro de 
2012, às 13 horas no Auditório Samira Mesquita, Prédio da 
Reitoria, Cidade Universitária -  Ilha do Fundão.

DA DATA E HORA DAS ELEIÇÕES

Artigo 1º - A eleição para preenchimento dos cargos 
da Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- SINTUFRJ, com seus(suas) respectivos(as) suplentes, 
com mandato de 02 anos relativo ao biênio de 2012/2014, 
realizar-se-á nos dias 29, 30 e 31 de outubro 2012. Em ha-
vendo necessidade de realização de segundo turno as elei-
ções ocorrerão nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2012.

§ 1º - O horário de votação será de 09:00 às 17:00 ho-
ras, exceto nas seções que atenderão os Hospitais Universi-
tários e as Unidades em funcionamento noturno.

§ 2º - Nas unidades hospitalares, a votação ocorrerá 
das 07:00 às 20:00 horas.

§ 3º - Nas unidades não hospitalares, com funciona-
mento noturno, a votação ocorrerá da 08:00 às 19:00 horas.

Artigo 2º - É condição para realização da eleição a 
existência de pelo menos 01 (uma) chapa inscrita, con-
tendo os nomes dos(as) 24 candidatos(as) aos cargos efe-
tivos e dos(as) 03 suplentes, seus números de registro na 
UFRJ, número do SIAPE e a assinatura de todos(as) os(as) 
seus(suas) integrantes.

DOS ELEITORES

Artigo 3º - São eleitores(as), para fins deste Regula-
mento, todos(as) os(as) servidores(as) técnico-adminis-
trativos e docentes, incluindo ativos(as), aposentados (as) 
e licenciados(as) desde que filiados(as) ao SINTUFRJ até 
27 de setembro de 2012 ou com desconto da contribuição 
ao Sindicato no contracheque do mês de setembro de 2012 
e que estejam em dia com suas obrigações estatutárias.

Parágrafo Único - No caso de servidor com acumula-
ção de cargos, e que tenha, efetivamente, filiação em am-
bos os registros, estando quites com suas obrigações sin-
dicais, terá direito a dois votos, sendo-lhe fornecidas duas 
cédulas para votação.

Artigo 4º - A lista de eleitores(as) será divulgada no dia 
8 de outubro de 2012.

§ 1º - Os(As) eleitores(as) ausentes da listagem po-
derão reivindicar sua inclusão, e os(as) interessados(as) 
poderão questionar mediante impugnação de forma fun-
damentada, a lista apresentada, até 10 de outubro de 2012, 
por escrito, junto à Comissão Eleitoral.

§ 2º - Em caso de impugnação do nome de algum(a) 
eleito(a), o(a) interessado(a) fundamentará os motivos 
da impugnação, cabendo o julgamento e decisão final à 
Comissão Eleitoral.

§ 3º - A relação definitiva dos(as) filiados(as) com di-
reito a voto será divulgada no dia 15 de outubro, quinze 
dias antes do pleito, ficando à disposição para consulta de 
todos(as) os(as) interessados(as) na sede do Sindicato.

Artigo 5º - O SINTUFRJ fornecerá as etiquetas contendo en-
dereço dos sindicalizados(as) aposentados (as) para cada chapa.

Parágrafo Único - Durante o período eleitoral, haven-
do necessidade de envio de correspondência por parte da 
Diretoria Executiva, para os(as) sindicalizados(as), o texto 
será submetido à apreciação das chapas concorrentes.

DOS CANDIDATOS(AS) E DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS

Artigo 6º - Poderão candidatar-se os(as) 

sindicalizados(as) com pelo menos 1(um) ano ininter-
rupto de filiação ao SINTUFRJ, desde que estejam em dia 
com suas obrigações estatutárias para com a Entidade.

Parágrafo 1º – Considerar-se-á em dia com suas obri-
gações estatutárias todos(as) filiados(as) que atendam aos 
requisitos expressos no art.5o e 6o do estatuto e que não 
tenham sofrido qualquer penalidade com base nos dispo-
sitivos do capitulo III, art.7o e 8o e seus. No caso de o sindi-
calizado preencher os requisitos do presente parágrafo mas 
esteja em dívida com o SINTUFRJ as mesmas deverão estar 
quitadas até 24 horas antes da inscrição.

Parágrafo 2º - Em cada chapa, poderão se candidatar 
ao terceiro mandato consecutivo os diretores que estão 
cumprindo o segundo mandato, observando-se o limite de 
30% na inscrição da chapa.

Artigo 7º - Nenhum membro da Diretoria Executiva 
do SINTUFRJ poderá acumular seu mandato com cargos 
da Direção ou Função Gratificada, ou seus sucedâneos, na 
administração da UFRJ, ou nas Instituições referidas no 
artigo 1º, parágrafo 1º, deste Estatuto.

Artigo 8º - O pedido de registro de chapas será feito junto 
à secretaria da sede do SINTUFRJ nos dias 08 e 09 de outubro 
de 2012, no horário de 9:00 às 17:00 horas e será homologa-
do no dia 10 de outubro de 2012 até as 12:00 horas.

Artigo 9º - Os cargos da Diretoria Executiva a serem 
ocupados serão os seguintes:

1. Coordenação Geral

2. Coordenação de Organização e Política Sindical

3. Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical

4. Coordenação de Administração e Finanças

5. Coordenação de Comunicação Sindical

6. Coordenação de Políticas Sociais

7. Coordenação de Esporte e Lazer

8. Coordenação de Aposentados e Pensionistas

§ 1º - Cada Coordenação é composta por 03 (três) 
membros.

§ 2º - Devem ainda ser inscritos(as) 03 (três) 
candidatos(as) Suplentes.

§ 3º - Sendo o pleito baseado na majoritariedade a 
chapa deve ser inscrita com 27 (vinte e sete) nomes nas 
respectivas coordenações e suplência de forma indicativa, 
que poderão ser alterados de coordenações a critério da 
chapa vencedora.

Artigo 10 - As chapas deverão conter, além dos nomes, 
na forma citada no artigo anterior, as respectivas assina-
turas e número de registro siape dos(as) candidatos(as) e, 
em apenso, suas cartas-plataforma. 

Parágrafo Único - Os pedidos de inscrição das chapas 
que não  preencherem o requisito no caput deste artigo 
serão indeferidos.

Artigo 11 - As chapas registradas deverão ser nume-
radas em ordem crescente, a partir do número 1(um), 
devendo ser rigorosamente obedecida, no que couber, a 
ordem de registro.

Artigo 12 - Encerrado o prazo para inscrição das cha-
pas concorrentes ficará criada a Comissão Eleitoral que 
providenciará, de imediato, a lavratura de ata da qual 
constará o número total de chapas inscritas, seus nomes, 
número de registro de seus integrantes, que será assinada 
pelos membros da Comissão Eleitoral e por pelo menos 
1(um/uma) integrante de cada chapa.

Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral divulgará a ata 
de que trata o caput deste artigo imediatamente após sua 
lavratura e assinatura.

Artigo 13 - No caso de pedido de impugnação de cha-
pas ou candidatos (as) inscritos(as), este deverá ser efe-

tivado no dia 10 de outubro de 2012, das 12:00 às 18:00 
horas, junto a Comissão Eleitoral que estará reunida na 
sede do Sindicato.

Artigo 14 – Havendo pedido de impugnação de 
candidatos(as) ou chapas, a Comissão Eleitoral se pronun-
ciará até as 12:00 horas do dia 11 de outubro de 2012, deci-
dindo todos os casos apresentados sempre de forma funda-
mentada, cabendo recurso até as 17:00 horas do mesmo dia.

Artigo 15 - Confirmada a impugnação, decisão da 
qual não caberá mais recurso, as chapas terão até às 12:00 
horas do dia 15 de outubro de 2012, para substituição de 
nomes, se for o caso, a qual será analisada pela Comissão 
Eleitoral até às 16:00 horas do mesmo dia.

Artigo 16 - Feita a substituição dos nomes impugnados, 
e havendo aprovação da Comissão Eleitoral, será lavrada 
nova ata com as alterações procedidas, que terá a mesma 
divulgação assegurada à ata original.

Artigo 17 - A Comissão Eleitoral será composta por:

1. 02 (dois) integrantes da Diretoria Executiva;

2. 02(dois) representantes de cada chapa inscrita.

§ 1º - Os(as) integrantes da Comissão Eleitoral elege-
rão, entre si, um(a) Presidente, e 2 (dois) Secretários(as).

§ 2º - Inscritas as chapas e credenciados(as) os (as) 
representantes de cada chapa, cessa imediatamente a par-
ticipação do(a) representante da Diretoria Executiva na 
Comissão Eleitoral.

§ 3º - A Comissão Eleitoral avaliará a necessidade de 
sua ampliação e poderá fazer a qualquer momento, respei-
tada a paridade na representação de cada chapa inscrita.

Artigo 18 - Caberá à Comissão Eleitoral organizar e co-
ordenar o processo eleitoral, recebendo pedidos de impug-
nação e recursos interpostos, competindo-lhe decidir toda a 
matéria a ele pertinente e, em última instância, sempre com 
base no Estatuto do SINTUFRJ e no disposto neste Regula-
mento Eleitoral, nos princípios gerais de direito e equidade.

Artigo 19 - A Comissão Eleitoral se reunirá diariamente 
e durante os 03(três) dias da eleição, a qualquer momento 
que se fizer necessário.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

Artigo 20 - O voto é facultativo e o sufrágio universal é 
secreto, sendo obrigatória a identificação do(a) eleitor(a) 
no momento da votação, mediante a apresentação do do-
cumento de identidade com foto à mesa receptora.

Parágrafo Único - É vedado o voto por procuração.

Artigo 21 - O voto será atribuído à chapa completa, 
sendo considerados nulos os votos rabiscados, com mais 
de uma chapa assinalada, ou sem a rubrica de pelo menos 
um Mesário, observando o disposto no § único do Art. 25º.

Artigo 22 - Serão considerados votos válidos apenas 
aqueles atribuídos a qualquer uma das chapas concor-
rentes, bem como aqueles em que for assinalada uma e 
somente uma das chapas concorrentes, ressalvados o dis-
posto neste regimento no capítulo da apuração.

Artigo 23 - Os locais de votação serão divulgados pela 
Diretoria Executiva nesta edição do Jornal do SINTUFRJ.

Parágrafo Único - Haverá seções eleitorais em todas as 
Unidades e Centros que se encontrem geograficamente iso-
lados ou fora dos campi.

Artigo 24 - Em cada local de votação haverá uma mesa 
receptora, composta por um membro de cada chapa, com 
iguais direitos, a quem competirá organizar e dirigir os 
trabalhos de votação, bem como dirimir, em primeira instân-
cia, as controvérsias observadas no curso do processo eleitoral.

§ 1º - No caso da referida mesa receptora, por qualquer 
motivo, não vier a ser instalada, caberá à Comissão Elei-
toral viabilizar a sua implementação, garantindo o direito 

l i s
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a voto dos(as) sindicalizados(as), com o mínimo de um 
mesário de uma das chapas para a instalação.

§ 2º - Os nomes dos(as) mesários(as) serão apresenta-
dos pelas chapas concorrentes à Comissão Eleitoral, devendo 
cada chapa indicar pelo menos 2 (dois/duas) mesários(as) 
fiscais e 1 (um) suplente por cada local de votação.

§ 3º - Os (as) mesários (as)/fiscais efetivos (as) e os 
(as) suplentes poderão se revezar como mesários e fiscais.

Artigo 25 - Ficará sob a guarda dos(as) mesários(as) os 
seguintes materiais:

a) Urna lacrada e rubricada pelos mesários;
 
b) Listagem dos(as) eleitores do local de votação;

c) Número de cédulas iguais ao número de leitores(as) 
do local de votação acrescido de reserva de 5% (cinco por 
cento), por dia;

d) A ata de votação do dia;

Parágrafo Único - As cédulas inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anotação correspondente à ata do dia.

Parágrafo Único - As cédulas inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anotação correspondente à ata do dia.

Artigo 26 - As rubricas dos (as) mesários (as) nas cé-
dulas de votação deverão ser feitas no ato de identificação 
dos (as) eleitores (as).

Artigo 27 - No ato de abertura de cada urna para recebi-
mento dos votos, será lavrada ata, que ficará sob a guarda 
dos (as) mesários (as) durante a votação e deverá conter:

a) Nome e local de votação (Centro/Unidade);

b) Número da urna;

c) O nome dos (as) mesários (as), assim como a subs-
tituição dos (as) mesmo (as);

d) Horário de abertura e fechamento da urna;

e) Número de eleitores (as) e de votação da urna;

f) Qualquer anormalidade ou fato relevante ocorrido 
durante a votação ou qualquer registro que seja solicitado 
por fiscais das chapas.

Artigo 28 - A abertura e fechamento das urnas, a cada 
dia de votação, deverá ser feito rigorosamente no horário 
estabelecido para aquele local, através de lacre obrigatório 
e rubricado por pelo menos 1 (um) dos (as) componentes 
da mesa receptora e 1 (um) da Comissão Eleitoral.

Artigo 29 - Será colhido em separado o voto referente a elei-
tor (a) cujo nome não conste na listagem relativa à sua urna, 
desde que comprovada sua filiação ao SINTUFRJ nas condições 
e prazos estabelecidos pelo artigo 3º deste Regulamento.

Artigo 30 - Será permitida a boca de urna desde que 
não atrapalhe o ato da votação.

Artigo 31 - Em cada local de votação haverá uma seção 
eleitoral e em cada uma delas uma urna, que deverá ser 
trocada por outra nova em cada dia de eleição devendo as 
já utilizadas serem enviadas para a sede  do SINTUFRJ tão 
logo seja encerrada a votação no dia respectivo.

Parágrafo Único - As urnas ficarão depositadas em sala 
previamente designada para este fim, de conhecimento de 
todas as chapas inscritas no processo eleitoral, cabendo a 
estas a fiscalização da guarda.

DA APURAÇÃO

Artigo 32 - A Apuração ficará a cargo de 8 (oito) 
mesas compostas por, no máximo, 1 (um) apurador 
(a) de cada chapa.

§ 1º - A apuração será no dia 01 de novembro de 
2012, após o fechamento das urnas e da organização 

dos trabalhos pela Comissão Eleitoral.

§ 2º - As chapas indicarão um nome para integrarem 
cada uma das mesas apuradoras, respeitado o limite do 
caput deste artigo, sendo permitida a substituição dos in-
dicados.

§ 3º - Os (as) apuradores (as) deverão ser credenciados 
(as) pela Comissão Eleitoral.

Artigo 33 - Abertas as urnas, a mesa apuradora verificará se 
o número total de cédulas corresponde ao número de votantes, 
mediante verificação dos dados constantes da ata de votação.

Artigo 34 - Caso haja diferença superior a 5% (cinco 
por cento) entre o número total de votos e o número de 
votantes constantes da ata referida no artigo anterior, a 
mesa apuradora deverá requisitar a listagem de votação e 
verificar as assinaturas dela constantes.

Artigo 35 - Em se mantendo a diferença observada, 
após todas as checagens e recontagens possíveis por parte 
da Mesa apuradora, a urna em questão será anulada, sob 
autorização da Comissão Eleitoral, não devendo ser apu-
rada em nenhuma hipótese.

Parágrafo Único - Os votos em separados não serão con-
siderados para efeito da anulação de que trata este artigo.

Artigo 36 - Os votos serão apurados e registrados em ata 
de apuração, da qual deverá constar: 

a) Local de votação do qual procede a urna;

b) Total de eleitores da urna;

c) Total de votantes da urna;

d) Total de assinaturas e de cédulas;

e) Número de votos válidos de cada chapa;

f) Número de votos nulos;

g) Número de votos em branco;

h) Número de votos em separado;

i) Assinatura dos (as) apuradores (as).

Artigo 37 - O processo de apuração será acompanhado 
pela Comissão Eleitoral e pelos(as) fiscais designados(as) 
pelas chapas concorrentes, no limite de 02 (dois) fiscais 
para cada chapa inscrita, devidamente credenciados (as) 
junto àquela comissão, permitida a substituição.

Artigo 38 - Finda a apuração, a Comissão Eleitoral to-
talizará os votos, elaborando mapa final de votação que 
conterá a discriminação dos votos para cada chapa, dos 
votos brancos e dos nulos, por local de votação e já totali-
zados os de toda a Universidade.

DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

Artigo 39 – As eleições para Diretoria executiva do SIN-
TUFRJ ocorrerão de acordo com os seguintes critérios:

I – Quando houver apenas duas chapas inscritas, a chapa 
eleita será aquela que obtiver maioria simples dos votos válidos.

II - Se houver mais de duas chapas inscritas, as eleições 
para Diretoria Executiva do SINTUFRJ ocorrerão em dois 
turnos, desde que nenhuma delas obtenha, no primeiro 
turno, 50% mais 1 (cinqüenta por cento mais um ) dos 
votos válidos no processo eleitoral.

III - No caso da chapa mais votada, no primeiro turno, 
obter 50% mais 1 (cinqüenta por cento mais um) dos votos 
válidos, esta será aclamada vencedora sem necessidade de 
segundo turno.

IV - Havendo necessidade de realização de dois turnos 
nas eleições, o segundo turno ocorrera nos dias 27, 28 e 29 
de novembro de 2012.

V – Na hipótese do inciso anterior concorrerão no segundo 
turno apenas as duas chapas mais votadas no primeiro turno.

VI - Havendo empate entre as chapas concorrentes no 
segundo turno, serão realizados tantos turnos subsequen-
tes quanto forem necessários para estabelecer o desempate.

VII - É vedada a fusão de chapas regularmente inscri-
tas, bem como a mudança de candidatos, em qualquer dos 
turnos, salvo se houver impugnação de candidatos.

VIII- No caso de haver apenas uma chapa inscrita a 
mesma estará eleita com maioria simples dos votos váli-
dos.

Artigo 40 - Feita a apuração e totalização dos votos, obser-
vados os requisitos do artigo anterior, serão considerados eleitos 
para a Direção Executiva e suplência os candidatos constantes 
na lista ordenada da chapa vencedora do pleito, devendo, por 
fim, ser lavrada ata final das eleições pela comissão eleitoral, 
que será imediatamente levada a público, e da qual constará:

1- Dia, hora e local da abertura e encerramento dos 
trabalhos;

2- Numero total de eleitores(as) que votarem;
3- Resultado geral da apuração;
4- Narração sucinta de protestos eventualmente for-

mulado pelas chapas;
5- Todas as demais ocorrências relevantes havidas 

durante a apuração;
6- A diretoria eleita e seus respectivos cargos.

Artigo 41 - O prazo para apresentação de recurso dos 
resultados da eleição será de 2 (dois) dias úteis contados a 
partir do primeiro dias útil após a proclamação do resulta-
do pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – Serão acolhidos pela Comissão 
Eleitoral, exclusivamente os recursos das chapas concor-
rentes que digam respeito à violação das normas estabele-
cidas por este regulamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 42 - A cédula de votação será elaborada pela Co-
missão Eleitoral.

Artigo 43 - A posse da nova Diretoria Executiva do SIN-
TUFRJ será realizada no mínimo em 15 (quinze) dias cor-
ridos após o resultado final.

Artigo 44 - Cada chapa poderá credenciar até 2 (dois/
duas) advogados (as) junto à Comissão Eleitoral para 
acompanhamento do processo eleitoral.

Parágrafo Único - O assessor jurídico do SINTUFRJ es-
tará à disposição para dirimir quaisquer dúvidas porven-
tura existentes.

Artigo 45 - As Chapas concorrentes têm direito a mate-
rial gráfico para divulgação de suas campanhas suportado 
pela Entidade, na seguinte forma:

a) 1.000 cartazes A3 (colorido);

b) 10.000 jornais em formato tablóide (duas cores);

c) 7.000 notas em formato A4 ou 14.000 em ½ ofício 
(preto e branco);

d) a elaboração da arte final ficará a cargo de cada 
chapa, devendo ser entregue à Diretoria Executiva do SIN-
TUFRJ até 7 (sete) dias antes da eleição;

e) 300 folhas de adesivos em papel A4.

f) quatro faixas tamanho 1,30m x 3,00m, formato da 
capacidade total da máquina de impressão (colorido). 

Parágrafo Único – Recebido o arquivo digital, com 
uma cópia impressa, o material será executado por ordem 
de chegada e entregue ao representante da Chapa em até 
48 horas.

Artigo 46 - Os casos omissos neste Regulamento 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral por maioria 
simples.

Rio de janeiro, 4 de setembro de  2012.

egulamento leito al do 

l i s
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SE CA A DADES R R

1 A M 1 all da Reitoria

Reitoria

9:00 s 17:00

Gabinete do Reitor
Gabinete Pr -Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos rgãos Colegiados
CPP
Auditoria Interna

uvidoria da UFRJ
Sup. ecnologia da In ormação e Comunicação

2 A M 2 all da Reitoria

PR  e PR

9:00 s 17:00

Sup. Geral de Graduação e Corpo iscente
ivisão de Ensino/SG-1
ivisão de iplomas/SG-1
ivisão de Assist ncia ao Estudante
ivisão de Integração Acad mica/SG-1

Sup. Geral para Graduados e Pes uisa
ivisão de Ensino da P s-Graduação/SG-2
ivisão de Pes uisa/SG-2
ivisão de ivulgação e Interc mbio/SG-2
ivisão de Acompanhamento Financeiro/SG-2
iv. de Coordenação, Execução e Pes uisa/

SG-2

3 A M 3 all da Reitoria

PR  e SG

9:00 s 17h

Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e esenvolvimento

ivisão de rçamento, Plan. e Gestão/SG-3
ivisão de Gestão rçamentária/SG-3
ivisão de Gestão Patrimonial/SG-3
ivisão Gestão ecnologia da In ormação/

SG-3

4 A M 4 all da Reitoria

PR  e PR

9:00 s 17h

Superintend ncia de Pessoal
ivisão de Pagamento
ivisão de Legislação
ivisão de Apoio Gerencial

Protocolo da SR-4
ivisão de Recursos umanos
ivisão de Cadastro
ivisão de Pessoal da Reitoria

Coordenação de esenvolvimento Pro ssional
C SIPE
Superintend ncia Geral de Extensão

ivisão de Atividades Gerenciais/SG-5
ivisão de Cultura/SG-5
iv. Integração Universidade Comunidade/

SG-5
ivisão de Educação/SG-5
ivisão de Eventos/SG-5

5 A M 5 Alojamento Alojamento Estudantil 9:00 s 17:00
6 A M 6 Creche Creche niversitária 9:00 s 17:00

7 A M 7 S

D ST  P lo áutico e Transportes

9:00 s 17:00
ivisão de Sa de do rabalhador

P lo Náutico
ivisão de ransportes

8 A M 8 Pre eitura
Universitária

Pre eitura niversitária  ET  e ESC

8:00 s 17:00

Escrit rio écnico da Universidade
Serviços de Planos e Projetos/E U
Serviço de Execução e Fiscalização/E U
Serviço de Administração/E U
Serviço de Manutenção Geral/E U

ivisão de Projetos
ivisão de Projetos e Im veis ombados
ivisão de Atividades Gerenciais

Pre eitura Universitária
ivisão de Administração
ivisão de rá ego Urbano
ivisão de Manutenção
ivisão de Paisagismo
ivisão de esenho Industrial
ivisão de ados e ele onia
ivisão de Redes Urbanas
ivisão de Segurança - ISEG
ivisão de Eletromec nica
ivisão de Limpeza Urbana

Instituto de Estudos de Sa de Coletiva

9 A M 9 Pre eitura P
Sub Pre eitura Praia ermelha

9:00 s 17:00Pre eitura Universitária Coord. Praia ermelha
Pre eitura Universitária Coord. Centro

10 CCMN 1 all do CCMN

CC  e DRE

09:00 s 17:00
CCMN

RE
Comissão de estibular/SG-1

11 CCMN 2 Inst. de Matemática nstituto de atemática 8:00 s 19:00

12 CCMN 3 all do bloco A do C
nstituto de F sica e nstituto de u mica

8:00 s 19:00Instituto de Física
Instituto de uímica

13 CCMN 4 Inst. de Geoci ncias nstituto de Geociências 8:00 s 19:00
14 CCMN 5 NCE CE 9:00 s 17:00
15 CCMN 6 alongo bservat rio do alongo 9:00 s 17:00

16 CLA 1 all da Reitoria
C A e FA

9:00 s 17:00CLA
Faculdade de Ar uitetura e Urbanismo

17 CLA 2 all da Reitoria
E A e PP R

9:00 s 17:00Escola de elas Artes
IPPUR

18 CLA 3 Escola de M sica Escola de sica 9:00 s 17:00
19 CLA 4 Faculdade de Letras Faculdade de etras 9:00 s 17:00

20 CFC  1 ecania do CFC
CFC

9:00 s 17:00CFC
NEPP-

21 CFC  2 all do IFCS FCS 8:00 s 19:00
22 CFC  3 Instituto de Psicologia nstituto de Psicologia 9:00 s 17:00

23 CFC  4 Fac. de Educação
FE e EC

8:00 s 19:00Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

24 CFC  5 Esc. de Serviço Social Escola de Serviço Social 8:00 s 19:00
25 CFC  6 CAp Col gio de Aplicação 9:00 s 17:00

26 CCJE 1 Inst. de Economia

CC E  E e FACC

8:00 s 19:00
CCJE
Instituto de Economia
N cleo de Estudos Internacionais
FACC

27 CCJE 2 Faculdade de ireito Faculdade de Direito 8:00 s 19:00
28 CCJE 3 C PPEA C PPEAD 9:00 s 17:00

29 CCS 1 loco K do CCS
CCS e nstituto de utrição

9:00 s 17:00CCS
Instituto de Nutrição

30 CCS 2 loco L do CCS

 C   CCF e PP

9:00 s 17:00

Instituto de io uímica Médica
Instituto de Ci ncias iomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de io ísica Carlos Chagas Filho
N cleo de Pes uisas de Produtos Naturais

31 CCS 3 loco A do CCS

FF   e TES

8:00 s 19:00
Faculdade de Farmácia
Instituto de iologia
NU ES

32 CCS 4 Fac. de dontologia Faculdade de dontologia 9:00 s 17:00
33 CCS 5 Esc. de En ermagem Escola de En ermagem 9:00 s 17:00
34 CCS 6 Inst. de Ginecologia nstituto de Ginecologia 8:00 s 14:00
35 CCS 7 Inst. de Neurologia nsituto de eurologia 07:00 s 20:00
36 CCS 8 IPU nstituto de Psi uiatria 07:00 s 20:00
37 CCS 9 IPPMG PP G 07:00 s 20:00
38 CCS 10 ESFA ESFA 07:00 s 17:00
39 CCS 11 EEF EEFD 08:00 s 19:00
40 CCS 12 Maternidade Escola aternidade Escola 07:00 s 20:00

41 CCS 13 Subsolo do U

F  DT e CES

07:00 s 20:00
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de oenças do rax

42 CCS 14 Subsolo do U
CFF e DE

07:00 s 20:00ivisão de En ermagem
UCFF

43 CCS 15 Subsolo do U

Divis es CFF

07:00 s 20:00

Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de ados

ivisão Médica
ivisão de Apoio Assistencial
ivisão de Sa de da Comunidade
ivisão Recursos umanos
ivisão de Atividades Gerenciais
ivisão de Engenharia
ivisão de Finanças

44 CCS 16 Comissão Eleitoral

Campus aca

Comissão 
Eleitoral

Polo Universitário
Polo Ajuda
Polo arreto
Polo Novos Cavaleiros

45 C  1 all do bloco A do C
CT e Escola Polit cnica

09:00 s 17:00C
Escola Politécnica

46 C  2 loco E do C Escola de u mica 9:00 s 17:00
47 C  3 loco G do C C PPE 9:00 s 17:00
48 C  4 IMA nstituto de acromol culas 9:00 s 17:00

49 FCC 1 Sede FCC
FCC e iblioteca Central

9:00 s 17:00FCC
iblioteca Central

50 FCC 2 Museu Nacional useu acional 9:00 s 17:00
51 FCC 3 orto/Museu useu acional 9:00 s 17:00

52 E RA Comissão Eleitoral Casa da Ciência Comissão 
Eleitoral

53 E RA Comissão Eleitoral Divisão Gráfica Comissão 
Eleitoral

54 E RA Comissão Eleitoral Polo er m Comissão 
Eleitoral

55 AP SE TAD S Espaço Cultural Aposentados 9:00 s 17:00

SE CA A DADES R R

ocais pa a otação

l i s



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999-1  – 10 a 1  de sete bro de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 12

  

         

ia  de setemb o, s    
audit io ami a es uita p dio da eito ia

Assembleia e al
auta  o ogação do mandato da i eção do indicato e 

ap o ação do egimento leito al

a n a



SUCESSÃO 
ELEITORAL
Saiba tudo o que aconteceu em 
detalhes na Assembleia do dia 
11 de setembro. Pág.3

SAÚDE
IPPMG vai decidir em plebiscito 
se vai ou não se mudar para as 
novas instalações propostas em 
projeto arquitetônico. Há dúvi-
das se o projeto é do complexo 
hospitalar prometido ou se é da 
EBSERH. Pág.5

PÓS-GREVE

O retorno à rotina 
Págs.4 e 5

Desconstituição política

AssembleiA aprovou a prorrogação do mandato da gestão atual, mas imperrou no regimento eleitoral

21 de setembro é o último dia para que to-
dos os chefes de seção e diretores de unidade 
informem as atividades dos assistentes de seus 
setores. O formulário está disponível no endereço 
da PR-4 na internet e pode ser retirado pelo link 
“Formulários” que está na página (www.pr4.ufrj.
br/principal). A pesquisa com os auxiliares já foi 
feita. O processo agora será fazer a comparação 
das informações apuradas entre os auxiliares e os 
assistentes em uma mesma seção/Unidade visan-
do dar andamento ao processo do grupo de au-
xiliares administrativos que busca a equalização 
dos salários. E embora enquadrados em níveis 
diferentes, cumprem as mesmas tarefas na UFRJ.

CARReiRA

Qual é a diferença?  
DIMITRIH

Auxiliares 
Administrativos
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is p n s

A partir deste número, vamos publicar esta coluna para dar infor-
mações sobre Saúde e sobre o espaço que é mantido pelo Sindicato na 
sede. Você pode participar enviando mensagem para espacosaude@
sintufrj.org.br

Na contagem regressiva para a comemoração de um ano de inau-
guração do Espaço, no dia 29 de setembro, foi lançada uma Pesquisa 
de Satisfação entre os frequentadores do Espaço. Com apenas um 
mês, mais de 90 pessoas deixaram opinião.Veja os gráficos abaixo:

DICAS para uma postura melhor

LER/DORT

Muitos trabalhadores, principalmente aqueles que fazem uso 
constante do computador, queixam-se de dores nos braços, formiga-
mento, dores nas costas, cansaço e dores no pescoço. Esses sintomas, 
muitas vezes são decorrentes de uma lesão muscular causada por 
uma postura inadequada durante um longo período. Essas patologias 
são conhecidas como LER (Lesões por Esforços Repetitivos) ou DORT 
(Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) que afetam 
tendões, músculos e nervos.

Previna-se:
 Estabeleça pausas de 5 a 10 minutos para cada uma hora 

sentado.
 Seu teclado deve ficar em posição tal que seus pulsos não 

fiquem flexionados.
 O monitor deve estar entre 45 e 70 cm de distância da sua 

cabeça e alinhado um pouco abaixo da altura dos seus olhos.
 Sua cadeira deve permitir um apoio razoável para as suas 

costas, seus pés devem tocar completamente o chão e seus joelhos 
devem estar a 90 graus.

 Pratique regularmente exercícios de relaxamento e alonga-
mento.

Equipe Espaço Saúde

Valter Nogueira, no dia 7 de setembro, vítima de 
insuficiência cardíaca, aos 72 anos. Valter era pai do 
diretor do Sintufrj Valdeir Alves, que é coordenador 
de Esportes. Valter foi administrador de edifícios; 
admitido em julho de 1960.

Moacir Teixeira de Souza, no dia 7 de setembro.  

Quantas vezes por semana você frequenta o Espaço Saúde?

Como você classifica os serviços prestados pelo Espaço Saúde?

bitu io
A prefeitura da Cidade Uni-

versitária promove a 2ª Se-
mana da Árvore. O objetivo é 
sensibilizar e mobilizar toda a 
comunidade do campus para 
as questões socioambientais. 
Ao longo da semana, haverá 

emana da o e
apresentação de projetos e ofi-
cinas voltadas para incentivar 
as pessoas a mudar hábitos com 
medidas simples. Haverá tam-
bém a realização de palestras 
para a conscientização da pre-
servação dos recursos naturais 

e a necessidade de diminuir a 
poluição no meio ambiente. No 
encerramento, dia 21 de setem-
bro, data em que se comemora 
o Dia da Árvore, haverá visita 
e plantio de árvores no Parque 
Ecológico da Ilha do Catalão. 

No Conselho Universitário do dia 13 de setembro, 
foi aprovado o calendário universitário e a proposta 
do CEG de aplicação da nova lei de cotas na UFRJ. 

c ns ni

Por aclamação, foi aprovado o nome Aloísio Teixeira 
para o  Campus Macaé, que vai oficializar a decisão 
no dia 19, quarta-feira. 

omenagem a Alo sio ei ei a

O governo vai concluir a 
reforma da previdência do setor 
público. Estava prevista para 
meados de setembro, a publica-
ção no DOU do Decreto que cria 
a nova Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Pú-
blico Federal (Funpresp). A nova 
entidade - que pela intenção do 
governo vai receber contribuições 
dos novos servidores a partir de 
fevereiro - já vai funcionar com 
uma ajuda considerável de R$ 75 
milhões da União.

Com isso, o trabalhador que 
ingressar no serviço público, pelo 
novo sistema, terá como teto de 
aposentadoria o mesmo do INSS 
(R$3.916,20). Para complementar 
seus vencimentos vai ter que con-
tribuir para um fundo de pensão 

pr i ncia 

Governo espera contribuições em fevereiro

com 8,5% do salário. A regra não 
muda para os atuais servidores.

Para quem está com dúvidas 
sobre o momento da aposenta-

doria, o Departamento Jurídico 
do SINTUFRJ avalia que deve-se 
aguardar a publicação do Decreto, 
para que se possa responder com 

SE AD RES na sessão ue aprovou a Funpresp

Foto : aldemir arreto/Ag ncia Senado

Depois da greve, o primeiro 
Baile promovido pela Oficina 
de Dança do Sintufrj no Espaço 
Cultural do Sindicato foi um 
sucesso! Dançar ao som da Banda 

3º Baile foi um sucesso

Novos Tempos reuniu mais de 
cem técnicos-administrativos. 
Comandado por DJ Nego, o Baile 
significou um momento muito 
especial de confraternização. 
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SUCESSÃO NO SINTUFRJ

A assembleia realizada na terça-
feira, dia 11 de setembro, no auditório 
Samira Mesquita, prédio da Reitoria, 
aprovou a prorrogação do mandato 
da atual diretoria do Sintufrj até o 
encerramento do processo sucessório, 
ou seja, a posse da próxima direção 
eleita. 

O outro ponto de pauta era a 
aprovação do regimento eleitoral. 

Apesar das ponderações da mesa 
sobre risco de queda do quórum elei-
toral, em virtude do longo feriado en-
tre o primeiro e o segundo turno, e do 
esvaziamento da universidade no úl-
timo mês do ano, os presentes na as-
sembleia rejeitaram o calendário pro-
posto pela direção sindical e aprovou 
a proposta feita pelos membros que 
compõem a oposição a atual diretoria 
de realização da eleição sindical nas 
seguintes datas: primeiro turno, nos 
dias 12, 13 e 14 de novembro; segun-
do turno, nos dias 3, 4 e 5 de dezem-
bro. Com este calendário, conforme 
chamou a atenção a coordenadora-
geral do Sintufrj, Neuza Luzia, que 
compôs a mesa da assembleia, as 
chapas concorrentes terão apenas 
uma semana a mais de tempo para 
a campanha, devido ao feriado de fi -
nados. A diretoria do Sintufrj chegou 
a apresentar nova proposta, que con-
sistia na realização do primeiro turno 
em 5, 6 e 7 de novembro e o segundo 
turno em 27, 28 e 29 de novembro.    

No lugar da disputa política, o 
golpe 

Depois das longas discussões so-
bre o calendário eleitoral e o auditório 
esvaziado e  tendo a mesa esclarecido 
que todos os destaques feitos ao Re-
gimento Eleitoral a respeito de datas 
estavam superados, porque serão 
objeto de adaptação ao novo calen-
dário aprovado naquela assembleia, 
os integrantes de uma das correntes 
de oposição apresentaram a inclusão 
de um parágrafo no artigo sexto do 
regimento eleitoral, que se reporta 
ao artigo 26º, do inciso 2 do estatuto 
em vigor, com o intuito de cercear a 
participação dos atuais dirigentes do 
Sindicato no processo eleitoral.

O assessor jurídico do Sintufrj, 
André Viz, que justamente participou 
da assembleia com a tarefa de prestar 
esclarecimentos à categoria, lem-
brou que “o estatuto é claro sobre o 
direito de cada sindicalizado poder ser 
candidato às eleições do Sindicato”, 
referindo-se ao artigo 52, parágrafo 
segundo do estatuto, que diz: “Para se 
candidatarem à diretoria executiva do 
Sindicato, os integrantes da categoria 
deverão estar fi liados à entidade pelo 

Categoria vai às urnas só em novembro
Pela primeira vez ocorre tentativa de judicializar o processo eleitoral do Sintufrj 

A organização do nosso 
movimento é muito rica. Para 
chegarmos onde estamos 
foram décadas de lutas mui-
to sérias, de embates com a 
direita organizada, conquis-
tando autoridade junto à Uni-
versidade e à sociedade. Um 
dos princípios fundamentais 
dos movimentos sociais orga-
nizados, construídos e desen-
volvidos historicamente, é o 
caráter democráti co de suas 
enti dades, processos e instân-
cias de representação e deli-
beração. Para as organizações 
de trabalhadores combati vas 
e independentes - que desde 
a origem associaram suas lu-
tas econômicas a projetos de 
emancipação, de liberdade, de 
transformação social - a demo-
cracia é um valor essencial, im-

Eleição esvaziada

O artigo 
“Em caso de candidatura de 
membros da atual direção, 
considerar-se-à em dia os que 
tenham atendido aos parágrafos 
anteriores e também os 
dispositivos do artigo vinte e seis, 
inciso dois”.

Entenda o caso
 Esse grupo de oposição 

pinçou um artigo do estatuto 
que remete a deliberações no 
Congresso. O grupo deixou claro 
na assembleia que estão se refe-
rindo  à demissão de uma fun-
cionária acusada de desfalque e 
à anulação do contrato coletivo 
de trabalho. Portanto, por causa 
destas duas causas não querem 
que a atual diretoria se candi-
date. Se por um lado é verdade 
que não foi cumprido o artigo 
rigorosamente também é ver-
dade que é preciso preservar o 
patrimônio da categoria. 

Demissão da funcionária 
Quando esta gestão assumiu, 

por não ter tido de direito de de-
fesa na acusação de desfalque, a 
funcionária buscou este direito 
na Justiça. Logo, se o sindicato 
tivesse demitido esta funcioná-
ria, inevitavelmente o sindicato 
estaria condenado a uma perda 
fi nanceira imensurável. 

Anulação do contrato coletivo
Com relação ao contrato co-

letivo, a decisão de não anular se 
deveu primeiro porque não há ins-
trumento legal que permita a anu-
lação unilateral de um contrato 
assinado por dois lados. E a gestão 
anterior  havia aberto um processo 
judicial, pedindo a anulação do 
contrato coletivo dos funcionários 
do Sintufrj. Como havia este pro-
cesso judicial não foi possível para 
a nova gestão cumprir a delibera-
ção do Congresso. E após alguns 
meses, o juiz determinou que o 
contrato era válido. Ou seja, nova-
mente, caso a gestão atual tivesse 
cumprido as determinações do 
congresso, o Sintufrj teria tido um 
enorme prejuízo, pois seria conde-
nado a pagar uma indenização 
coletiva e os passivos trabalhistas 
gerados pela ação.

E foi com esses motivos que, 
na assembleia, setores da oposi-
ção incluíram e votaram a favor 
de uma cláusula de barreira no 
regimento eleitoral  na tentativa de 
impedir o direito dos componentes 
da atual gestão de serem candida-
tos na sucessão eleitoral do Sintufrj 
2012-2014. 

menos há 12 meses, e estar em dia 
com as suas obrigações estatutárias”. 

“Esta é a única condição para po-
der ser ou não candidato às eleições, 
portanto, o Regimento Eleitoral não 
deve ser referência a nada que possa 
ferir este direito”, reafi rmou o advoga-
do do Sindicato. A coordenadora-geral 
da entidade, Noemi Andrade, que 
também compôs a mesa da assem-
bleia, observou que “não se pode co-
locar no regimento eleitoral nada que 
desautorize os direitos individuais dos 
sindicalizados, pois isso signifi ca ju-
dicializar o processo eleitoral. Porque 
qualquer sindicalizado poderá entrar 
na Justiça para garantir o seu direito à 
candidatura”. 

Neuza Luzia complementou 
afi rmando que, politicamente, o que 
estava sendo proposto pela Tribo seria 
um retrocesso na base eleitoral do 
Sintufrj. “A disputa deve ser de projeto 
e nas urnas como sempre fi zemos”, 
disse. Houve esforços da direção do 
Sindicato para chamar à razão os pre-
sentes, mas a proposta da Tribo de in-
clusão do artigo teve adesão de outras 
correntes de oposição e foi aprovada 
por 32 votos a favor e 25 votos contra. 

Propor que os dias para a vo-
tação sejam 12, 13 e 14 de novem-
bro, véspera de feriado, signifi ca 
criar um vácuo de votos. 

Apurar os votos de uma impor-
tante eleição durante ou após um 
longo feriado signifi ca dizer não à 
transparência deste processo!

Marcar o segundo turno para 
3, 4 e 5 de dezembro, início de mês, 
com pagamento salarial e décimo-
terceiro, é afastar o leitor das urnas.  

Editorial

Em defesa da democracia
prescindível e inegociável.

Mesmo para aqueles que, 
por diversas razões, não acom-
panham o coti diano do nosso 
Sindicato, é claramente visível o 
compromisso que temos com 
a gestão democráti ca e trans-
parente de nossa enti dade e de 
nossos fóruns de deliberação. 

Por isso mesmo, vemos com 
naturalidade e com oti mismo 
a existência e a manifestação 
de opiniões, de projetos e de 
correntes diferentes em nosso 
movimento organizado. Eles 
são a expressão da vitalidade de 
nossa organização social. Consi-
deramos os momentos eleito-
rais pontos de encontro políti co 
fundamentais, em que devem 
se  manifestar, livremente, o de-
bate de ideias, o confronto de 
projetos, a avaliação de nossas 

lutas, de nossa enti dade, de 
nossos representantes, enfi m, 
a opinião e a vontade coleti vas.

Tudo isso requer, contudo, 
cuidados e compromissos rí-
gidos com a éti ca na políti ca. 
Não comparti lhamos da ideia 
que se dissemina na univer-
sidade de desconsti tuição da 
políti ca. Não podemos permi-
ti r que atos isolados como o 
que ocorreu na assembleia do 
dia 11 de setembro interrom-
pam o processo democráti co 
da sucessão no Sintufrj. O es-
forço de todos deve sempre 
estar voltado para garanti r que 
nossa democracia não se de-
genere, não se desfi gure, não 
reproduza o que há de pior na 
frágil democracia formal co-
mandada pelo Estado.

Direção do Sintufrj
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Na semana 
passada, dia 10 de 
setembro, as aulas 
recomeçaram em 
todos os campi 
da Universidade. 

s técnicos-
administrativos, 
por sua vez, 
retornaram ao 
trabalho no dia 29 
de agosto, uando 
a greve terminou, 
e começaram 
a se organizar 
para dar conta da 
pilha de serviços 
acumulados durante 
os mais de 80 dias 
de greve. Este 
trabalho, segundo 
alguns dos técnicos-
administrativos 
das unidades ue 
visitamos nesta 
reportagem, está 
sendo eito no 
horário normal. 
Na maioria 
das unidades, 
os pr prios 
trabalhadores 
tomaram suas 
provid ncias para 
colocar o trabalho 
em dia. Mas tanto 
diretores uanto 
che es de setor 
convocaram 
reuni es especí  cas 
com todos os 
uncionários para 

ade uar o trabalho 
diário ao ac mulo 
ue se ez durante a 

greve

Muito serviço, mas 
Campus aia 
e mel a

Na recepção da Psicologia, 
Dilson Ribeiro retomou seu 
trabalho normalmente. Ele é 
responsável por dar todas as 
informações sobre os setores, 
departamentos e serviços da 
Psicologia. E com a volta ao 
trabalho, as dúvidas não param 
de chegar. “O que mais querem 
saber é sobre o atendimento 
ps icológico  da  Div i são  de 
Psicologia Aplicada. É a infor-
mação que eu mais dou aqui”, 
declarou. 

C
No Setor de Pessoal do IFCS 

a previsão é de que o serviço 
acumulado esteja em dia até o 
fi nal deste mês. “Temos uma 
pilha de processos com os mais 
variados pedidos solicitados des-
de antes da greve e que fi caram 
parados. Os malotes que estavam 
na Reitoria estão chegando. E 
apesar de sermos dois daremos 
conta, ” afi rmaram Ana Thereza 
e Bernardo Carleoni.

Na manhã do dia 10 de 
setembro, segunda-feira, fogo 
e explosões no prédio da Facul-
dade de Letras surpreenderam a 
todos na Cidade Universitária. 
Era o primeiro dia de retomada 
da rotina com a volta às aulas! O 
Corpo de Bombeiros foi aciona-
do e a notícia se espalhou pelas 
emissoras de rádio, atraindo a 
cobertura da imprensa. Mas, 
apesar do prejuízo material, 
calculado inicialmente em 
cerca de R$ 53 mil, a direção 
comemorou o fato de todos que 
se encontravam no prédio terem 
sua integridade física preser-
vada. As chamas do fogo que 
começou no primeiro andar, no 
corredor D, chegaram a atingir o 
terceiro andar do prédio. 

No dia seguinte, 11, a equi-
pe da direção mostrou à repor-
tagem do Sintufrj os estragos na 
sala e nos equipamentos. Do 
lado de fora do almoxarifado, 
havia muito material plástico, 
computadores, estantes de ferro 
e até um ar condicionado cen-
tral que era novo e ainda seria 
instalado para uso. A proporção 
do incêndio foi grande. Há 
suspeitas de que o incêndio 
possa ter sido causado por um 
curto-circuito, mas só a perícia 
irá comprovar. 

A direção da Letras agrade-
ceu a ajuda dos funcionários 
para controlar o fogo, destacan-
do a iniciativa dos prestadores 

Incêndio na Letras 
causou prejuízo 

de serviço e terceirizados. A 
agil idade do Grupamento 
Operacional para Tecnologias 
Avançadas (Gota) foi elogiada 
pela vice-diretora Cláudia Fáti-
ma Martins. Para ela, a rapidez 
foi fundamental para o bom 
desfecho do incidente. Cláudia 
disse também que o fogo não 
atingiu outras salas como a 
biblioteca que fica próxima 
ao almoxarifado por causa da 
superestrutura de concreto do 
prédio. 

 Segundo o diretor de Admi-
nistração, Jorge Luiz Barbosa, a 
direção da Faculdade irá pedir 
recursos e pretende iniciar a 
obra de recuperação o mais bre-
ve possível. “No almoxarifado 
havia praticamente material 
para consumo básico. Perde-
mos 99%, mas o que compensa 
foi não termos tido feridos, pois 
o prejuízo material nós recupe-
ramos”, avaliou sabiamente o 
administrador. O funcionário 
responsável pelo almoxarifado, 
Alexandre Moreira, que o diga. 
Quando viu que algo estava 
errado foi abrir a porta e aca-
bou sendo testemunha de uma 
explosão: “Fui informado pelo 
bombeiro que o oxigênio foi li-
berado quando eu abri a porta e 
isso provocou a explosão. Neste 
momento, eu me abaixei e saí 
engatinhando. Não me aconte-
ceu nada!”, relatou Alexandre 
Moreira.

RGE Luiz arbosa e Cláudia Fátima Martins 
comemoraram o ato de não ter havido eridos no inc ndio
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todo mundo vai dar conta Cidade 
ni e sit ia
Na Ilha do Fundão, dois setores 

distintos da universidade e com 
atividades diversas dão indícios 
do que foi a organização para o 
retorno ao trabalho após a greve.

O Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e Regional 
(Ippur) parou totalmente suas 
atividades. Mas o processo foi 
construído coletivamente entre 
funcionários, docentes e estudan-
tes e o resultado não poderia ser 
outro: a retomada foi tranquila e 
organizada.

Quem conta é Vera Barradas, 
chefe de atividades gerenciais do 
IPPUR, instituto que, além de re-
ferência nacional e internacional 
no programa de pós-graduação 
em Planejamento Urbano e Re-
gional, apresenta o curso de Gestão 
Pública para o Desenvolvimento 
Econômico e Social (GPDES), 
graduação compartilhada com 
unidades do Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas (CCJE), 
mas também sediado no Fundão. 
“Decidimos parar totalmente, 
inclusive processos de defesas e 
bancas. Agora vamos recomeçar. 
Há concursos, edital para mestrado 
e doutorado. Mas não há nenhum 
caos. Apesar do Conselho de Ensino 
para Graduados não ter suspenso 
o calendário acadêmico, os pro-
fessores, funcionários e alunos 
fizeram greve e todos discutiam 
as demandas o tempo todo. O fato 
da paralisação ter sido das três 
categorias, de todos entenderem 
a importância da greve ajudou 
muito”, disse Vera.

 “Estamos realmente com 
um volume grande de serviço”, 
explica Rodrigo da Cruz, chefe 
na Subcoordenação de Cadastro 
da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
contando que a demanda reprimi-
da é grande. Tanto por parte da 
própria PR-4, quanto de outros 
setores que estavam em greve. Na 
semana passada, o setor lidava 
com o contrato de novos profes-
sores substitutos de unidades. A 
Subcoordenação é responsável 
por todo cadastro , efetivos ou 
temporários, em assuntos como 
nomeações, contratações, licenças, 
progressões. “É um setor essencial. 
Se a gente não faz o cadastro, nada 
anda. A gestão de pessoal da UFRJ é 
feita pelo Siape (sistema integrado 
de recursos humanos), mas sem os 
dados cadastrais, o Siape não con-
segue fazer nada”, explica Rodrigo 
da Cruz. No caso dos substitutos, 
com o retorno ao serviço as uni-
dades mandaram muitos processos 
para dar andamento na PR-4. “E 
vamos conseguir implantar todos 
eles até o fechamento da folha. São 
mais de 100. Nesta folha realmente 
o setor está bastante assoberbado. 
Creio que dobrou o serviço, sim”, 
diz Rodrigo.

Importante setor, o protocolo 
recebe todos os documentos 
enviados e encaminha ao setor 
responsável da universidade: 
abre processos, recebe e troca 
malotes, trata de requerimen-
tos, entre outros. No protocolo 
da Psicologia, as funcionárias 
Gracie Maria e Marina de Jesus 
definiram, logo no primeiro dia 
de retorno ao trabalho, a forma 
como colocariam o trabalho 

acumulado em dia. Nessa pri-
meira semana, começaram a 
organizar todos os documentos 
para dar os encaminhamentos 
necessários. Segundo elas, o 
acúmulo foi enorme e há pressa, 
pois um destes documentos é 
o diploma. “É um documento 
fundamental para o aluno, 
por isso precisamos resolver 
rápido”, afirmaram as funcio-
nárias.

Sandra Maria, na Biblioteca, 
conta que, apesar do volume 
de trabalho, não há problemas 
quanto ao sistema operacional. 
“Como nós retornamos antes da 
volta às aulas, deu para atualizar-
mos os cadastros de empréstimo 
e de recebimento de livros. Ela 
explica que “isto acontece, porque 
o próprio sistema depois de um 
tempo não permite renovação”. 

Segundo Agacilda Alves, chefe da Biblioteca, a té 
agora está dando para dar conta do serviço, pois da 
equipe - que já é reduzida - há funcionários em férias 
e de licença médica. Em sua avaliação, todo o trabalho 
da Biblioteca só será normalizado até o final do ano. 
“Na primeira semana de retorno chegou um caminhão 
de material”, explicou.

iblioteca 
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O governo do PT/PMDB não conseguiu 
controlar a revolta dos servidores públicos 
nos seus três meses de greve. Os docentes e 
técnico-administrativos das federais, po-
liciais e rodoviários federais, auditores da 
Receita Federal e muitos outros cruzaram 
os braços, lutando contra a política de re-
ajuste zero de Dilma. Apesar das ameaças 
de corte do ponto, não recuamos.  

O governo mentiu quando dizia não 
ter dinheiro para reajuste salarial, pois, 
durante nossa greve, lançou um plano de 
privatização de ferrovias, estradas e portos, 
destinando R$ 138 bilhões do BNDES para 
financiar o setor privado. Eike Batista, 
cuja fortuna cresceu de forma estrondosa 
à sombra dos governos petistas, declarou 
que o pacote de Dilma era um “kit de 
felicidade”!  .

O surgimento de uma nova geração 
de lutadores contribuiu para que os 
trabalhadores passassem por cima das 
velhas direções burocráticas sindicais e 
fizessem com que as centrais sindicais 
pelegas (CUT, CTB, Força Sindical)  se 
relocalizassem  junto às suas bases. A 
coragem e a disposição de enfrentar a 
burocracia deu o tom da greve, dimi-
nuindo o prestígio do PT e da CUT entre 
seus próprios militantes.

Em meio ao medíocre crescimento do 
PIB, com uma crise econômica batendo 
na porta do país e uma conjuntura de 
crescimento das lutas dos trabalhadores, 
aliados ao julgamento do “mensalão”, 
expondo as vísceras do PT, e ao grande 
desgaste do governo por causa de sua 
intransigência na greve, Dilma não 
consegue sustentar sua popularidade, 
tendo queda significativa nas capitais 
do país.  A condenação do petista João 
Paulo Cunha, pelo STF, por crime de 
corrupção e o fraco desempenho dos 
candidatos do PT nas capitais, mostram 
o enfraquecimento deste governo. Mas 
o fato mais importante que mostra que 
Dilma não é esta fortaleza toda foi sua 
incapacidade de impedir e derrotar a 
maior greve dos servidores públicos dos 
últimos 20 anos. Precisou das direções 
governistas e das direções da esquerda 
para desmontar nossa greve.

A OPERAÇÃO DESMONTE DE UMA 
GREVE NUNCA ANTES VISTA

Na intenção de desmontar nosso 
movimento, o governo se valeu dos 
setores governistas da FASUBRA para 
por um fim à paralisação nas univer-
sidades.  Ao contrário do ANDES-SN, 
que recusou a proposta que indicava 
reajuste que, nem sequer cobriam a 
reposição de perdas inflacionárias, 
a FASUBRA se curvou à pressão do 
governo do PT e orientou suas bases 
a aceitar os 15,8% parcelados em três 
anos com algumas mudanças na es-
trutura da carreira, como o Incentivo à 
Qualificação a todos os níveis, que não 

A GREVE DOS SERVIDORES FEDERAIS: 
A MAIOR DA HISTÓRIA.

atende toda a categoria.  Mas, diante da 
perda de prestígio, essas direções, pre-
cisaram  que correntes e organizações 
de esquerda se incorporassem nesta 
política para legitimar o fim da greve.              

Para estarrecimento das bases, 
somaram-se nesse desmonte as dire-
ções da CSP-Conlutas e da Intersindical 
(Vamos à luta) que, sem confiar nas 
bases e na força da greve, acharam que 
“não dava mais” e também aceitaram 
a migalha proposta por Dilma. Com 
a única oposição dos companheiros 
da Unidos pra Lutar e do PSLivre e o 
indicativo do Comando de Greve, as 
assembleias foram disputadas pelo país 
afora, sendo que 42 delas aceitaram a 
proposta, enquanto 16 a rejeitaram, 
demonstrando o nível de resistência 
da categoria.

 
A UFRJ e a saída precipitada da greve

Corretamente antecipamos a entrada 
em greve. Porém, após o recuo da FASU-
BRA, a direção encaminhou às bases o 
indicativo de aceitação da proposta e saída 
da greve através de um Informativo terro-
rista, dizendo que era “pegar ou largar” 
ou o montante de R$ 2,9 bilhões seria 
repassado para outras categorias. O erro 
foi propor o recuo em um momento em 
que as lutas cresciam e diversas categorias 
rejeitavam essa proposta rebaixada, como 
foi o caso da Condsef, Sinasef, Andes-SN, 
PF e outras.

Aqui na UFRJ, nossa assembleia foi 
polarizada a ponto de quase rejeitar a 
proposta defendida pelo bloco governista 
(CSD e Tribo). Avaliamos como correta 
nossa proposta de rejeição a esse acordo e 
continuidade da greve, pois não devíamos 
recuar no Ascenso do movimento e abrir 
mão de reivindicações, como a luta pelas 
30 horas e contra a privatização dos HUs, 
através da entrada da Ebserh.

O parcelamento do índice só bene-
ficiou ao governo, que buscou criar um 
ambiente domesticado para garantir a 
governabilidade de Dilma e “paz” durante 
a Copa e as eleições presidenciais de 2014, 
enquanto corre para aprovar a retirada de 
nosso direito de greve.

A força de nossa greve demonstrou 
que podemos muito mais, mas para isso 
devemos construir uma nova direção 
para a Fasubra e, também, para o nosso 
Sindicato, que seja pautada pela luta, 
democracia pela base e na independên-
cia frente ao Governo e à Reitoria. Mas, 
devemos ir além, precisamos derrotar 
os partidos que aplicam e apoiam a 
atual política econômica, de arrocho e 
privatização, não votando nos candidatos 
governistas, elegendo parlamentares 
lutadores e coerentes, que apóiam a luta 
dos servidores e que estejam do lado dos 
trabalhadores.

Unidos pra Lutar

A experiência da Greve de 2011 foi 
o ponto de partida para a mobilização 
que tivemos em 2012. Pensar estes 
dois momentos em separado seria um 
grande equívoco! A postura intransi-
gente do governo, materializada com 
a judicialização da última greve, e a 
insatisfação dos trabalhadores com 
o conjunto de ataques aos Técnico-
administrativos  em Educação sofridos 
no governo Dilma são indiscutíveis.

 Em 2011, mesmo com diversos 
setores do movimento sindical dos 
TAE`s  sendo contrários ao movimento 
paredista e trabalhando contra a greve 
(inclusive o maior grupo político na 
direção da FASUBRA naquele período e 
a atual direção do SINTUFRJ), aquela 
mobilização foi o embrião da grande 
mobilização ocorrida este ano. A 
vitória política da greve de 2011 foi, 
portanto,  o que tornou possível a 
greve de 2012.

 Aquele cenário de total intransi-
gência do governo, apatia dos traba-
lhadores e completa falta de unidade 
no nosso movimento (por posições de 
grupos atreladas aos governos e reito-
rias) começou a ser superado a partir 
da pressão das bases e construção 
de uma campanha salarial que veio 
acompanhada por intenso debate sobre 
direitos dos trabalhadores. 

A expansão precarizada do REUNI, 
a falta de investimento do governo 
Dilma no serviço público, os 47% 
destinados aos banqueiros e rentistas 
da dívida pública em 2011, entre ou-
tros elementos, transformaram esse 
acúmulo político em ação.

 Mesmo que a conquista econômica 
tenha sido muito limitada, esta foi 
uma greve com avanço na carreira e 
vitórias políticas substantivas. Diante 
de um governo intolerante, que man-
tinha um plano econômico de reajuste 
zero, que se recusava em negociar 
com os grevistas, que  tentou colocar 
a opinião pública contra a greve e que 
utilizou medidas de represália como 
decretos de substituição dos grevistas 
e corte de ponto, o funcionalismo 
Federal construiu uma greve forte e 
de grande abrangência o que fez o 
governo recuar e apresentar propostas.

Dobramos a intransigência do 
governo e conseguimos forçar  ne-
gociação, rompendo com o fantasma 
do total congelamento salarial e 
apontando para a necessidade de 
novas mobilizações, especialmente 
porque ainda temos perdas salariais 
acumuladas de anos anteriores. Essa 
intransigência somente pode ser der-
rotada com a unidade nas ações e pela 
radicalidade de nossos atos.

A aposta da FASUBRA em construir 
ações unificadas de greve no segmento 
da educação e com o conjunto das 
entidades representadas no Fórum de 
entidades do serviço público federal 
possibilitou inúmeros avanços. Os 
que apostavam em uma greve isolada 

SÓ A LUTA MUDA A VIDA... E A LUTA 
CONTINUA!

foram derrotados pela própria história, 
na construção da maior greve unifi-
cada dos últimos tempos.

 
A GREVE NA UFRJ

                                                                                  
Na UFRJ estiveram mobilizados 

muitos novos militantes de nossa 
categoria, assim como foi possível 
resgatar tantos outros que já se desa-
nimavam com a lógica burocrática do 
movimento sindical e de atrelamento 
a governos, partidos e reitorias.

Nós TAE`s da UFRJ avançamos mui-
to  em relação a última greve e con-
seguimos em grande medida seguir o 
calendário nacional, participando das 
atividades indicadas nacionalmente.

 Muitos servidores passaram a se 
envolver com a luta dos TAE`s a partir 
desta greve e houve um grande avanço 
no sentido de repensar velhas  práti-
cas do movimento sindical da UFRJ. 
Desde a dinâmica das assembleias até 
a organização de caravanas e acam-
pamentos, os trabalhadores em greve 
reivindicaram seu direito de repensar 
e propor outras formas de construção 
coletiva.

 No que diz respeito à pauta in-
terna da UFRJ infelizmente foram 
pouquíssimos os avanços. Univer-
sidades, como a UTFPR, obtiveram 
avanços como a implantação das 30 
horas em turnos contínuos e a UFPR 
conseguiu barrar a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – EBSERH. 
Na UFRJ ainda ficamos à mercê da 
enrolação da reitoria, especialmente 
pela falta de firmeza em enfrentar a 
administração da Universidade com a 
mesma disposição com que tratamos 
a intransigência do governo Dilma.

 A unidade entre técnico-administra-
tivos, professores e estudantes foi ponto 
positivo para fortalecer a greve na Uni-
versidade. É importante que tenhamos 
clara a necessidade de unidade na luta 
em diferentes espaços da Universidade, 
em especial contra a privatização das 
unidades hospitalares da UFRJ através da 
implantação da EBSERH. Essa luta deve 
ser nossa prioridade daqui pra frente junto 
com professores e estudantes.

 Apenas com total autonomia do 
movimento sindical e muita mobiliza-
ção seremos capazes de enfrentar este e 
outros desafios. Para isso, se faz mais do 
que necessária a participação ativa de 
todos os servidores na construção de uma 
Universidade verdadeiramente pública, 
gratuita, laica e de qualidade, que garanta 
os direitos de seus servidores, estudantes e 
usuários de serviços.

E VOCÊ, JÁ FEZ A SUA PARTE? 
SINDICALIZE-SE E VENHA PARA 
A LUTA!

 
Assinam este texto todos os ativistas 
organizados no Sintufrj Vermelho  

Oposição de Verdade (a exceção dos 
militantes da “Unidos pra Lutar”).
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SAÚDE

A área construída corres-
ponderá à que foi demolida: 
80.000m². Vai abrigar 450 
leitos e todas as unidades de 
serviço do HU. O início da obra 
está previsto para o fi m de 
2013 e deverá levar cinco anos, 
ao custo de R$200 milhões.

Para o reitor Carlos Levi, 
em nota divulgada pela asses-
soria de imprensa da Univer-

O IPPMG deve ou não ir para o novo HU?
Em breve, a 
comunidade 
do Instituto de 
Puericultura e 
Pediatria Martagão 
Gesteira deverá 
decidir se vai 
abrigar-se ou não 
no novo prédio do 
HU. A promessa 
é de instalações 
modernas e 
adequadas às 
atividades de 
saúde. No entanto, 
muitos temem que 
o custo possa ser 
alto, como a perda 
de identidade 
do Instituto. A 
discussão, que 
segue pelas 
próximas semanas, 
vai culminar com 
um plebiscito

Projeto do novo HU em curso
Com a implosão da ala sul do 

prédio do HU, a chamada perna 
seca, em dezembro de 2012, houve o 
compromisso por parte do governo de 
construção de uma nova unidade que 
abrigaria a área assistencial deixan-
do para a parte que restou do prédio 
antigo apenas atividades de pesquisa 
e ensino.

Desde então, o Grupo de Pesquisa 
Espaço Saúde, do Programa de Pós-
graduação da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo (FAU) da UFRJ, 
convidado pela reitoria, elabora o 
projeto do novo HU. 

O arquiteto Mauro Santos, co-
ordenador do grupo, e quem assina 
o projeto, foi convidado pela direção 
do Instituto para apresentá-lo para a 
comunidade local. Mas a exposição, 
na semana passada, dia 10, no audi-
tório da Pupileira, tinha um porquê a 
mais. 

O diretor Edmilson Migowski 
contou que há um mês e meio, ele e 
o vice-diretor, Bruno Leite, foram con-
vocados pelo reitor para uma reunião 
em que foi apresentada a possibilida-
de do instituto ser deslocado para as 
novas instalações do HU. 

No novo prédio seriam oferecidos 
100 leitos incorporados como emer-
gência e o Instituto seria abrigado 
numa ala. Isto, em particular, rece-
beu críticas por parte da direção. No 
entanto, para Migowiski a decisão e 

suas consequências devem ser discu-
tidas internamente. Por isso, solicitou 
a exposição.

Questionamentos
O arquiteto falou dos novos valo-

res na arquitetura de espaços e saúde, 
como a adoção de modelos humani-
zados, redução da escala dos edifícios 
(a maioria com quatro andares além 
do térreo), conforto ambiental, aces-
sibilidade e acolhimento. Mostrou a 
quantidade e disposição dos blocos, os 
serviços que devem conter, números, 
cifras e propostas de utilização dos 17 
novos prédios.

Depois da exposição vieram os 
questionamentos, por exemplo, onde 
fi cariam os laboratórios ou se os ser-
viços não previstos no projeto, como 
laboratórios, seriam terceirizados.

“Sou arquiteto”, respondeu 
Mauro, informando que cobra diaria-
mente dos dirigentes, diretrizes sobre 
o funcionamento do hospital para 
adaptar seu projeto às necessidades. 
“Cada uma dessas unidades tem sua 
estrutura”, diz. “Defi nir os hospitais 
é fundamental. Por isso a importân-
cia da reunião de hoje: para discutir 
a entrada do IPPMG ou não neste 
projeto. Posso ajudar nesta discussão 
do ponto de vista do conhecimento”, 
argumentou.

Os presentes manifestaram ainda 
a preocupação sobre como fi caria o 
instituto nesta que muitos avaliaram 
ser a concretização do complexo 
hospitalar. Outros concordaram que 
poderia signifi car a perda de identida-
de, e alguns lembraram a ameaça da 
constituição da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares.

Apenas o IPPMG foi chamado 
para a nova estrutura do HU, portan-
to, não seria a conformação do com-
plexo. Mas o arquiteto retrucou que 
“se vai ser HU ou se vai ser empresa, 
isto nada tem a ver comigo”, disse, in-
sistindo que cuida apenas do projeto.

Também alarmaram os presen-
tes, hipóteses como a de submissão 
em caso de adesão ao novo HU ou a 
de que o instituto sucumbiria se per-
manecer onde está.

Muitos defenderam que, perma-
necendo onde está, há plenas condi-
ções do Instituto se desenvolver. Para 
o vice-diretor, o instituto tem espaço 
para crescer. A posição do diretor tam-
bém é de que o Instituto permaneça 
no seu prédio original.

Mas a resposta à reitoria deve-
ria ser dada já no dia 12, muito em 
cima da hora. Por isso, a direção 
apresentou proposta de levar à rei-
toria um calendário de discussão, 
com reuniões semanais, sempre às 
quartas-feiras, e depois de quatro 
encontros, um plebiscito para a co-
munidade decidir. 

Novo hospital da 
UFRJ só em 2018

sidade, o atual HU Clementino 
Fraga Filho tem uma arquite-
tura inadequada para as ativi-
dades que desenvolve.  Instala-
ções ventiladas, iluminadas e 
confortáveis são características 
que o arquiteto Mauro Santos, 
professor da FAU e coordenador 
do Grupo de Pesquisa Espaço 
Saúde, que assina o projeto, es-
pera ver refletidas na assistência 

ao paciente. 
O grupo tem, segundo seu 

coordenador, professor Marce-
lo Land, longa experiência em 
projetos para ambientes de saú-
de. E o arquiteto Mauro Santos 
defende que, assim como está 
ocorrendo neste caso, a uni-
versidade deve utilizar  mais a 
própria mão de obra que forma 
e o conhecimento que produz.

O ARQUITETO Mauro Santos apresentou o projeto no IPPMG 





Dia 3 de outubro – 13h – Auditório Samira Mesquita – Reitoria

Até dezembro, portais da 
UFRJ serão inaugurados

Este é o projeto aprovado para a constru-
ção dos portais nos acessos à Cidade Univer-
sitária. Os portais fazem parte das diretrizes 
e ações relacionadas ao Plano Integrado de 
Segurança aprovado pelo Consuni na sessão 
do dia 8 de março deste ano. O Plano possui 
nove itens, como a ampliação da cobertura 
das áreas públicas da Cidade Universitária 
com a instalação de câmeras de monitora-
mento e vigilância e redefi nição da localiza-
ção de guaritas de vigilância. 

PLANO DE 
SEGURANÇA

Assembleia de Prestação de Contas 
da Gestão 2010-2012

Novos Concursados 
Chega na Universidade a segunda leva de novos funcionários convocados neste semestre.  Página 3

Consulta via internet
Os sindicalizados que entraram com pro-

cesso para receber os atrasados calculados 
pela Reitoria poderão fazer consulta proces-
sual pela internet.  O programa para acessar 
a consulta e o cadastro de cada sindicalizado 
está em fase de execução.  A previsão é que 
o serviço esteja disponível em outubro. 

3,17%
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No dia 20, faleceu Carlos 
Nelson Coutinho, vítima 

de  câncer. 
O  p r o f e s -
sor  eméri-
to da UFRJ 
t o r n o u - s e 
reconhecido 

no mundo como um dos 
mais influentes pensadores 
brasileiros do final do século 
XX e princípio do XXI. Desde 
1986, técnico-administra-
tivos, docentes e alunos da 
Escola de Serviço Social da 
UFRJ tiveram a honra e a 
sorte de conviver com o bri-
lhantismo de Carlito, como 
era carinhosamente chama-
do.  Foi liderança teórico-
acadêmica no processo de 
renovação do Programa de 
Pós-Graduação em Serviço 
Social, levando-o à condi-
ção de agência nacional e 
internacional de formação 
de docentes e pesquisadores 
da área.

Orlando Agrellos Filho 
faleceu no dia 21 de setem-
bro vítima de um acidente 
de  moto.  Trabalhou na 
Microbiologia e nos últimos 
anos estava no Instituto de  
Biofísica. Orlando Augusto 
entrou na UFRJ como au-
xiliar no Departamento de 
Microbiologia Geral do Ins-
tituto de Microbiologia. Em 
1984, passou para Química 
no curso de Licenciatura e 
Bacharelado na então Fa-
culdade de Humanidades 
Pedro II, Fahupe. Ainda em 
1984, aos 22 anos, apesar 
das dificuldades encontradas 
para seguir adiante no curso 
universitário, não desani-
mou e lutou para conseguir 
se formar. De 1995 a 2004 
conciliou o trabalho na UFRJ 
com as aulas que dava à noi-
te na Faculdade Salgado de 
Oliveira. Em 1997 retornou 
à pós-graduação, quando 
passou em segundo lugar 
para o curso de mestrado 
em Química de Produtos 
Naturais. Em 1999 se titulou 
Mestre pelo Núcleo de Pes-
quisas e Produtos Naturais 
(NPPN). Estimulado pela 
defesa de tese de mestrado, 
inscreveu-se para admissão 
ao doutorado do NPPN, sendo 
o primeiro colocado.
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bitu io

astou adotar uma rotina 
de frequência ao Espaço 
Saúde do Sintufrj para 

que a aposentada Dirce Braga dos 
Anjos, 66, ex-copeira do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), onde trabalhou 
por 25 anos, começasse a supe-
rar a erisipela boiose* na perna 
esquerda, doença que a manteve 
internada seis meses no Hospital 
Federal Cardoso Fontes, em 
Jacarepaguá. A doença apareceu 
de repente, em 2010, e depois de 
uma internação e muitas idas ao 
médico, somente agora a perna 
começou a responder ao trata-
mento. Hoje, Dirce comemora 
resultados: “Eu es-
tou vendo a minha 
perna desinchar e 
as feridas secarem!”

Hoje, a aposen-
tada técnica-admi-
nistrativa valoriza o 
atendimento aten-
cioso e profissio-
nal que recebe no 
Espaço Saúde do 
Sintufrj. Cheia de energia e de-
terminação, utiliza o transporte 
coletivo para fazer o trajeto Jaca-
repaguá-Ilha do Fundão e nunca 
falta às sessões de drenagem 

ete minação e opo tunidade 
p omo em a cu a

B

linfática com a fisioterapeuta 
Fabiana Alexandre Cardoso. “O 
angiologista que acompanha o 

meu caso aprovou 
o tratamento que 
faço no Espaço 
Saúde, porque é 
bem feito, como 
tem que ser. Se eu 
tivesse que pagar 
pelo serviço, eu 
estaria pagando 
caro e o resultado 
poderia não ser 

bom”, afirma Dirce, que chegou 
a ter até a visão afetada pela 
doença. 

 *Erisipela boiose é uma infecção 
por cocos gram-positivos.     

“Foi uma ótima ideia 
do Sintufrj criar o 
Espaço Saúde.  Aqui 
eu me sinto bem. Faço 
o tratamento há quase 
um ano e não vou parar 
mais. Além disso, ainda 
encontro meus ex-colegas 
de trabalho. É uma 
alegria!”

Dirce Braga dos Anjos

O Museu Nacional da UFRJ 
promove nesta semana uma 
programação especial para pro-
fessores e alunos do ensino funda-
mental e médio que integra a 6ª 
edição da Primavera dos Museus, 
coordenada pelo Instituto Brasi-
leiro de Museus (Ibram/MinC). O 
evento acontece em mais de 800 
instituições, espalhadas por 364 
municípios brasileiros. Este ano, o 
tema é A Função Social dos Museus 
e celebra os 40 anos da Declaração 
da Mesa Redonda de Santiago do 
Chile, realizada em 1972 – durante 
o governo de Salvador Allende. A 
Declaração é um marco na história 
e ressaltou a importância dos mu-
seus como instituições a serviço da 
sociedade com importante papel 
na formação da consciência das 
comunidades. 

 

m s  naci nal 

A Coordenação de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj informa 
que em virtude de problemas de 
saúde da responsável pela empresa 
que agendou a excursão à cidade 
de Conservatória, o passeio está 
suspenso, aguardando nova data.  

ap s n a s

cu são adiada

O Programa de Prevenção à 
Hipertensão (Protege HAS), da  
Divisão de Saúde do Trabalha-
dor (DVST), em parceria com 
o Espaço Saúde do Sintufrj, vai 
comemorar o Dia Mundial do 
Coração, na quarta-feira, 26 de 
setembro, oferecendo à comuni-
dade universitária esclarecimen-
tos sobre os riscos das doenças 
cardíacas e promovendo um 
conjunto de medidas de orien-
tações preventivas. As atividades 
serão realizadas no hall do prédio 
da Reitoria, das 9h às 14h.  

 e intu  
se unem 
pelo co ação 

Na última edição, a matéria 
relativa à implementação do 
regime de previdência comple-
mentar dos servidores públicos 
federais foi publicada com erro 
editorial. O Departamento Jurídi-
co do Sintufrj estava aguardando 
a publicação do decreto regula-
mentador da Lei 12.618/2012 
PARA para fazer uma análise 

A Fasubra, o Andes-SN e 
a Fenasps protocolaram, dia 
18, na Procuradoria Geral da 
República, representação com 
pedido de ajuizamento de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN) no Supremo Tribunal 
Federal contra a criação da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Enserh) pela lei 

rra a

Previdência Complementar do Servidor

Os museus são 
formadores de 
consciência

mais específica da questão. 
O decreto 7.808/2012, que 

cria a Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Pú-
blico Federal do Poder Executivo 
- Funpresp-Exe - foi publicado 
no dia 21, no Diário Oficial da 
União. Assim, nas edições futuras 
estaremos disponibilizando os 
estudos e informações pertinentes.

A  cont a 
nº 12.550/2011. O procurador 
da República Oswaldo Barbosa 
Silva expressou apoio incondi-
cional da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão. Para ele, 
a lei que criou a Ebserh ofende 
os princípios constitucionais 
de autonomia universitária e 
universalidade de atendimento 
do sistema SUS. 

ual  a di e ença
D RE T S E DE ERES

Foto : aldemir arreto/Ag ncia Senado

A próxima reunião da frente composta pelos representes do 
SINTUFRJ, ADUFRJ e DCE, será na próxima quinta-feira, dia 27 
de setembro, às 11h30, no auditório 4E 44, no HUCFF.

ente em de esa dos ospitais 
ni e sit ios da 
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 Palestras, exibição de vídeos 
e a participação das entidades 
sindicais fizeram parte de uma 
ambientação criada pela PR-4 
para a recepção aos novos con-
cursados no último dia 19. São 
159 novos técnico-administrativos 
em educação: 41 para cargos de 
nível superior e 118 para nível 
médio, sendo que destes, 47 são 
assistentes em administração. Este 
ano, esta é a segunda convocação 
de aprovados em concursos. De 
acordo com o diretor da Divisão 
de Recursos Humanos da Pró-
Reitoria de Pessoal, Jorge Freitas, 
266 aprovados continuam na lista 
de espera para serem chamados 
quando houver vagas. 

Clareza às escuras
A Pró-Reitoria de Pessoal foi 

obrigada a suspender parte das 
atividades programadas para o 
evento em virtude da interrupção 
do fornecimento de energia elétrica 
no Auditório do CCS. A luz faltou no 
momento em que a coordenadora-
geral do Sintufrj, Chantal Russi, 
apresentava a entidade aos novos 
trabalhadores da UFRJ. E foi no 
escuro que ela deu o seu recado.  Ela 
fez um relato sucinto da história das 
lutas da categoria, enfatizando que 
o Sintufrj é reconhecido por ocupar 
espaços em defesa da universidade 
pública, de qualidade e gratuita. E 
frisou a conquista da carreira, em 
2005, e do mais recente movimento 
grevista: “A carreira que temos não 
nos garante a ascensão funcional, 
mas os índices de qualificação 
foram estendidos a todos os níveis 
nesta greve que durou quase três 
meses”. 

O café da manhã servido no 
evento foi oferecido pelo Sintufrj, 
como iniciativa para celebrar os 
recém-ingressos na UFRJ.  

n s c nc rsa s 

Carreira é tema importante para quem entra na Universidade 

Ser convocado para o cargo 
de administrador de edifício 
na UFRJ era o que faltava para 
Lélio Lima, 46 anos, viúvo, dar 
uma guinada em sua vida. Para 
tornar-se técnico-administrativo 
de nível médio da UFRJ, ele, 
que é formado em Direito com 
pós-graduação em MKT, deixou 
para trás a profissão de repre-
sentante comercial e a cidade 
de São Paulo, onde morava. “Eu 
já fui funcionário público da 
Prefeitura de Diadema e oficial 
do Exército. Mais uma vez, estou 
apostando numa vida nova”, diz 
Lélio, que já se instalou no Rio 
de Janeiro.  

Eliane Santiago, Dina Soares 
Bezerra de Menezes e Carla Gon-
çalves Moraes são engenheiras. 
Elas se conheceram na posse e vão 
trabalhar no Escritório Técnico da 
Universidade (ETU). Em comum, 
além da profissão, elas têm as aspi-

A Diretoria do Sindica-
to dos Trabalhadores em 
Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
- SINTUFRJ, nos termos 
do artigo 51 do Estatuto 
vigente na data da Eleição, 
convoca as eleições para 
preenchimento dos cargos 
da diretoria executiva do 
SINTUFRJ com seus (suas) 
respectivos (as) suplentes, 
com mandato de dois 
anos relativos ao biênio 
2012/2014 conforme apro-
vado na assembleia realiza-
da no dia 11 de setembro 
de 2012 e torna aberto o 
processo eleitoral. A elei-
ção será nos dias 12,13 e 
14 de novembro de 2012. O 
horário de votação será das 
9 às 17 horas, exceto nas 
seções que atenderão os 
hospitais universitários, em 
que a votação ocorrerá das 
7 às 20 horas. Nas unida-
des não hospitalares, com 
funcionamento noturno, a 
votação ocorrerá das 8 às 
19 horas.

O pedido de registro de 
chapas será feito na secre-
taria da sede do SINTUFRJ 
nos dias 15 e 16 de outubro 
de 2012, no horário das 9 
ás 17 horas, e será homolo-
gado no dia 17 de outubro 
de 2012.

No caso do pedido de 
impugnação de chapas ou 
candidatos(as) inscritos(as), 
este deverá ser efetivado 
no dia 18 de outubro de 
2012, das 9 às 16 horas, 
com a Comissão Eleitoral, 
que estará reunida na sede 
do SINTUFRJ.

A  
Con ocação 

pa a as eleiç es da 
di eto ia e ecuti a do 

 
mandato  

ia  de outub o    Audit io ami a es uita  eito ia

Assembleia de estação de Contas 

da estão 

Esta assembleia  neces
sária ao processo legal de 
aprovação de contas da ges
tão  ue está encerrando o 
mandato neste . A pre
sença de todos as  os as  
sindicali ados as   impres
cind vel  por ue precisamos 
valori ar a sa de financeira e 
patrimonial do Sindicato. 

  Caderno de Prestação de 

Contas desta gestão per odo 
setembro de  a março de 

 está sendo  distribu do 
nos campi. esta edição do 

ornal  estamos publicando 
as contas do per odo de abril 
a julho de . 

 per odo de setembro de 
 a julho de  já oi apro

vado pelo Conselho Fiscal. s 
meses subse uentes ainda 

não oram apreciados. 
esta edição  tamb m está 

sendo publicado o Regimento 
Eleitoral com as mudanças 
propostas e aprovadas na 

ltima assembleia  dia  de 
setembro. Acompanha tamb m 
o novo Edital de convocação 
das eleiç es para os dias  

 e  de novembro  v spera 
do eriado. 

rações. “Espero, na UFRJ, poder me 
desenvolver mais na minha área 
e conhecer outros setores. Quero 
estudar, fazer mestrado”, projeta 
Eliane. “Consegui a estabilidade 
que desejava para continuar estu-
dando e atuar em outros setores”, 

diz Dina. “Estou em busca de 
aperfeiçoamento profissional, 
por isso já faço mestrado na UFRJ. 
Ser aprovada no concurso era a 
oportunidade que buscava quan-
do decidi trocar Minas Gerais pelo 
Rio de Janeiro”, garante Carla. 
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CARREIRA

O caminho natural para um 
curso de pós-graduação seria através 
da UFRJ, local de trabalho do técni-
co-administrativo, mas ainda não 
há uma política institucional defi -
nida para a qualifi cação do servidor, 
embora essa demanda exista desde a 
instituição do PCCTAE. 

Segundo o Pró-Reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, a UFRJ está cons-

Mestrado: difi culdades 
precisam ser enfrentadas Estadual de 

Londrina 
oferece 
mestrado 
profissional 
para servidor

EXEMPLO

truindo uma estratégia para atender 
ao servidor: “Estamos atuando com 
a Pró-Reitoria de Graduação para ter 
um programa voltado para o servi-
dor. Ainda não temos uma defi nição, 
mas acredito que antes do fi nal do 
ano já possamos apresentar algo.”

Na UFRJ,os cursos de mestra-
do são criteriosos com a seleção de 
alunos. Cada unidade é responsável 
pelo oferecimento dos seus cursos, 
os parâmetros diferem, e as vagas 
são poucas e concorridas. É uma 
Universidade que prima pela pes-
quisa. Para quem trabalha fi ca di-
fícil apresentar títulos acadêmicos 
e cumprir todas as exigências na 
seleção. Se o candidato consegue 
ultrapassar essa barreira ainda tem 
de se desdobrar para acompanhar o 
ritmo intenso de estudo. No caso de 
uma universidade particular, há o 
agravante do custo fi nanceiro e os 
cursos, em alguns casos, costumam 
ter qualidade a desejar. Então, como 
fazer o mestrado? Quem hoje faz o 
mestrado relata que foi através de 
muita pesquisa e busca por infor-
mações que conseguiu uma saída. 

A bibliotecária da Faculdade de 
Letras, Irany Gomes, já tinha espe-
cialização e desde 2005 fez vários 
cursos de extensão, aproveitou os 
cursos oferecidos pela Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4), e se desdobrou 
para viabilizar sua pós-graduação. 
Não foi um caminho fácil. No ano 
passado, Irany, funcionária da UFRJ 
desde 1994, conheceu o Ideia (Insti-

tuto de Desenvolvimento Educacio-
nal Iberoamericano) e afi rma ter 
encontrado a solução.  

“Eu me informei na UFRJ, 
na Fundação Getúlio Vargas, nas 
particulares. Busquei todas as pos-
sibilidades na internet. Acabei des-
cobrindo o Instituto Ideia. Escolhi 
o meu curso, mestrado em Ciên-
cias da Educação, na Universidade 
Americana do Paraguai, uma das 
melhores da América Latina. Eles 
têm convênios com universidades 
públicas do Brasil. Os cursos são 
reconhecidos pelo Ministério da 
Educação e há facilidade na lín-
gua. São três Módulos que você 
pode cursar nas férias. No meu 
caso consegui licença na Univer-
sidade. O valor do curso é viável e 
temos desconto como servidores. 
E dá para custearmos a estadia, o 
transporte e a alimentação, além de 
sermos muito bem recebidos. Estou 
muita satisfeita!”, conta Irany que 
já cursa disciplinas com vistas ao 
doutorado.   

Marcia Ehmann é relações pú-
blicas da Prefeitura Universitária e 
diz que também descobriu o Ideia 
através de pesquisa na internet. Ela 
faz parte do grupo de mestrado em 
Ciências da Educação e disse que 
foi no Paraguai que veio a conhe-
cer alguns de seus colegas da UFRJ. 
Em janeiro de 2013 ela completará 
o terceiro módulo e defenderá sua 
tese em 2014. Marcia, que entrou 
na UFRJ em 2010, faz seu curso nos 

meses de janeiro e julho, porque 
está em estágio probatório e não 
pode se licenciar. Segundo ela, a 
experiência de vida é o maior atra-
tivo deste mestrado. “É lógico que 
a melhoria no salário é bem vinda, 
mas estou muito feliz de poder es-
tudar fora e conhecer outra cultu-
ra. E a possibilidade de podermos 
dar aula também me atrai bastan-
te”, explica. 

Títulos reconhecidos
Na internet, você pode saber 

mais sobre o Idea no www.ideiae-
duc.com.br. O Instituto foi criado 
em 2001 e é dirigido por profi ssio-
nais pós-graduados da Educação. 
Oferece mestrado e doutorado em 
Educação, Administração, Direito, 
Saúde Pública através do Projeto de-
nominado Mercosul. São estabele-
cidos convênios entre universidades 
públicas do Brasil e do Paraguai. As 
aulas são realizadas em Assunção, 
na Universidade America e na Uni-
versidade Nacional do Paraguai. Os 
alunos têm todo o apoio necessá-
rio tanto do Instituto quanto das 
universidades estrangeiras.Várias 
universidades federais do Brasil 
e Cefets têm convênios fi rmados 
com o Instituto. As federais do Ce-
ará, Paraíba, Santa Maria, Goiás 
e Minas Gerais, dentre outras, re-
validam ou reconhecem os títulos 
de pós-graduação em instituições 
estrangeiras como a Universidade 
Americana e a Nacional. 

O mestrado profissio-
nal é uma modalidade 
de formação no âmbito 
da pós-graduação stricto 
sensu. A oferta de cursos 
nesta modalidade tem 
ênfase em princípios de 
aplicabilidade técnica e 
flexibilidade operacio-
nal. Alguns dos objetivos 
do mestrado profissional 
são capacitar profissio-
nais qualificados para o 
exercício da prática fun-
cional avançada e inova-
dora de procedimentos. 
É um mestrado necessá-
rio para uma instituição 
pública de ensino como 
a universidade, que tam-
bém precisa valorizar a 
experiência profissional 
de seu corpo técnico-ad-
ministrativo, o que não 
se traduz de forma real 
em sua política institu-
cional e de pessoal em 
relação à qualificação. 

Em 2008, a Univer-
sidade Estadual de Lon-
drina (UEL), no Paraná, 
criou o Mestrado Profis-
sional em Gestão da In-
formação, o primeiro no 
Brasil na área da Ciên-
cia da Informação, para 
capacitar os profissio-
nais inseridos no mer-
cado de trabalho para o 
exercício das atividades 
de gestor da informação 
em organizações.  O cur-
so foi voltado para servi-
dores da UEL, graduados 
com experiência profis-
sional na área do curso, 
independente do Curso 
de Graduação.  Até 2010, 
foram formadas três tur-
mas, com um total de 
54 pessoas. Desde 2009, 
a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal 
(Capes) regulamentou o 
mestrado profissional. 

MARCIA EHMANN está fazendo o mestrado no exterior

Estudar sempre 
foi uma fonte de 
crescimento pessoal 
e pro  ssional. Muitos 
funcionários técnico-
administrativos, imbuídos 
por esse sentimento, 
 zeram um investimento 
pessoal ao longo de 
anos de trabalho, mas 
que infelizmente não se 
traduziu salarialmente. 
Com o Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-
Administrativos em 
Educação (PCCTAE), 
em 2005, o incentivo 
à capacitação e à 
quali  cação trou e um 
novo horizonte para parte 
da categoria. Agora, 
após as conquistas 
do recente movimento 
grevista, como extensão 
dos percentuais de 
incentivo  quali  cação 
para todas as classes e 
aumento dos valores da 
maioria dos percentuais, 
a oportunidade se 
coloca para todos. Mas 
o camin o não é f cil. 
Nesta reportagem, 
mostramos a experiência 
de um grupo de mais 
de 10 pessoas que 
estão fazendo sua pós-
graduação no Projeto 
Mercosul. A pioneira 
neste caminho é a 
bibliotecária Irany Gomes 
que será a primeira do 
grupo a concluir seu 
mestrado em Ciências 
da Educação em janeiro 
de 2 .
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EBSERH

Muitas dúvidas e apenas uma certeza: 
não queremos a Empresa na UFRJ!

Romildo Bonfi m, professor da Faculdade de 
Medicina e integrante da Frente em Defesa dos 
Hospitais Universitários da UFRJ e da Frente Es-
tadual Contra a Privatização da Saúde no Estado 
do Rio, reconhece que a maioria das pessoas tem 
muitas dúvidas com relação ao cenário que se 
instalará em caso de adesão à Ebserh, em parti-
cular quanto ao convívio dos dois regimes - RJU e 
CLT e o destino dos terceirizados. “Sabemos que, 
com as contratações de forma precarizada, a in-
tenção do governo é acabar com o RJU, embora os 
estatutários não possam ser afetados. Muitos estão 
também preocupados com a lógica capitalista e a 
perda do caráter público do hospital. Essa propos-
ta vai afetar diretamente a população que usa o 
SUS”, resume ele.

“Ninguém assinou contrato”, garante o dire-
tor do Instituto do Coração, Nelson Souza e Sil-
va, explicando que o que a Universidade fez foi 
aceitar dialogar com a empresa sobre a contratu-
alização. No dia 24 de agosto, gestores da Ebserh 
enviaram comunicado aos diretores de hospitais 
propondo uma agenda de trabalho, com etapas 
de diagnóstico e apresentação de um “roteiro de 
caracterização”, uma espécie de coleta de dados. 
Os diretores vão apresentar um levantamento 
de cada hospital. Para Nelson, “o governo não 
vai deixar de mandar dinheiro para a UFRJ se 
a Ebserh não for aceita: “Se não mandar, fere a 
Constituição e cabe ação judicial. Se todas rejeita-
rem a solução esdrúxula da Ebserh, esta empresa 
morrerá”.

“ “

” ”
Nesta edição, fi zemos um 

levantamento sobre as princi-
pais questões que envolvem a 
contratação da Empresa. Quem 
responde é a diretora do Sintufrj, 
Gerly Miceli, da Coordenação de 
Política Sindical do Sindicato. 
Para Gerly, a comunidade não 
deve se preocupar com essas 
dúvidas, mas ter uma certeza: 
“Este modelo não serve para a 
Universidade, para seus traba-
lhadores e principalmente para 
a sociedade brasileira. Todos 
precisam se integrar neste debate.

 Diante de novas regras, os 
servidores continuam sendo da 
Universidade? E o pagamento, 
será feito ou não pela Univer-
sidade?

O servidor estatutário poderá, 
segundo a Lei 12.550/2011, ser 
cedido para a Ebserh com ônus 
fi nanceiro para a Empresa, que 
vai assumir o pagamento salarial. 
Quando o servidor se aposentar, 
como é estatutário, volta para a 
Universidade, pois ela é que fará 
o pagamento da aposentado-
ria. Porém, se receber alguma 
gratifi cação da Ebserh além do 
salário, não será levada para a 
aposentadoria.

E os terceirizados? Eles terão 
contrato? Vai ser preciso fazer 
concurso para serem contrata-
dos? Quem não for aproveitado 
será mandado embora?

Para os cargos não extintos 
pelo PCCTAE, a Empresa vai fazer 
uma seleção simplifi cada. Para 
os cargos extintos no PCCTAE 

Resistência à privatização
GERLY, dirigente do 
Sintufrj: as dúvidas 
vão virar certezas para 
qualquer um que se 
envolver no movimento 
contra a Ebserh

Ebserh na 
UFRJ

O Conselho Superior de 
Coordenação Executiva (que 
reúne pró-reitores e decanos) 
autorizou a Reitoria a dar 
início a diagnósticos para 
definição dos termos da 
proposta de contrato com a 
Ebserh. O diagnóstico está 
sendo feito mas o assunto 
não chegou ao Conselho 
Universitário. Vale lembrar 
que em entrevista ao Jornal 
do Sintufrj (edição nº 999/13, 
página 5), o reitor da UFRJ, 
Carlos Levi, disse que cabe ao 
Consuni a responsabilidade 
pela decisão fi nal.  “A partir 
da apresentação da minuta de 
contrato, considerando-se os 
pontos concretos que deverão 
ser avaliados, teremos, aí sim, 
a possibilidade de realizar um 
processo de discussão amplo, 
objetivo e profundo”, disse o 
Reitor. 

UFPR barrou a 
Ebserh

Em decisão unânime e 
por aclamação, o Conselho 
Universitário da Universi-
dade Federal do Paraná, 
em agosto passado, rejeitou 
a contratação da Empresa 
por considerar que fere a 
autonomia da universidade. 
A Reitoria vai buscar com 
o Governo outras formas 
de resolver os problemas de 
verbas e de contratação de 
pessoal que comprometem o 
funcionamento dos hospitais. 

- como o de mensageiros, higiene, 
vigilância, nutrição-produção - a 
Ebserh vai fazer uma licitação para 
escolher a empresa que irá 
fornecer a mão de 
obra. 

A carga horária 
atual será mantida, 
como, por exemplo, as 
30 horas que acabaram de ser 
conquistadas pela Enfermagem? 

O Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, modelo para as unidades 
da Ebserh, funciona com o regime 
de 36 horas semanais. Mas, pelo 
que se tem apurado, o contrato 
com a Ebserh é de 40 horas. Os 
servidores terão de passar para o 
regime celetista?

Não. Todo mundo vai continuar 
como estatutário, mas com o cargo 
em extinção. Não se contrata mais 
estatutários para os hospitais. Os 
cargos dos que se aposetarem estarão 
extintos.

Como fi carão os aumentos 
salariais? É verdade que estes 
servidores vão fi car estagnados, 
sem progressões? 

Os cedidos terão os mesmos 
aumentos salariais que os ocupantes 
da Carreira técnico-administrativa. 
No entanto, a dúvida que permanece 
até aqui e que não se soube esclarecer 
ainda é como se dará a avaliação 
para a progressão. As chefi as que fa-
zem nossa avaliação são estatutárias. 
Mas, depois, quem garante que não 
seremos avaliados por estes gestores? 
Essa é uma grande preocupação que 
ninguém responde*. 

E como fi carão os casos de 

desvio de função?
Consultei pessoas que elaboraram 

a Carreira da Ebserh e elas foram bem 
claras: a empresa não atua com desvio 
de função. Quem, na Universidade, 
estiver em desvio de função, retornará 
à função de origem. 

Há alguma possibilidade 
de haver um extra salarial para 
complementar a carga horária 
dos que têm as 30 horas?

Não. Vão impor a carga horária 
de 40 horas em caso de uma eventual 
adesão à Ebserh. 

A lógica do trabalho e da avalia-
ção vai ser produtivista?

No mínimo, porque daqui a 
algum tempo vai ter que dar lucro.

Os contratos que podem ser feitos 
com convênios privados podem 
afetar o atendimento à população?

Apesar de constar que será 100% 
SUS, em alguns artigos (da lei de 
constituição da empresa) consta 

que esta vai buscar outras fontes 
de custeio. Não só para pesquisa 
mas também para assistência. E 
essas fontes de custeio são os planos 
privados. 

Como fi ca a indissociabili-
dade do ensino, da pesquisa e 
da extensão?

O ensino e a pesquisa vão fi car 
reféns da indústria farmacêutica, 
dos grandes feudos de pesquisa. A 
Ebserh visa o lucro e vai fomentar 
pesquisas, mas de acordo com o 
mercado, e não da sociedade. 

*Respostas do Pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine: Para o 
pró-reitor, ninguém sabe mesmo 
ainda ao certo como se dará a 
avaliação. Embora na Reitoria não 
haja opinião formada, Gambine 
avalia que a UFRJ poderia pensar 
uma forma de contrato com a 
Empresa em que os servidores não 
fossem cedidos.

Editorial
Apesar dos esforços dos 

trabalhadores da DVST e do 
U para atender com e  ci ncia 

e destreza, mantendo a qualida-
de no atendimento à saúde da 
população e/ou dos trabalhado-
res da Universidade, a falta de 
estrutura física, orçamentária e 
de pessoal existente na UFRJ 
tem causado perdas inclusive 
de vida. 

Encontra-se em curso o pro-
cesso de implantação do SIASS 
(Subsistema Integrado de Aten-
ção à Saúde do Servidor), mas 
o ritmo como este se dá está 
aquém das necessidades reais 
da comunidade da UFRJ.

Alerta-se para o fato de que, 
se a morosidade no encami-
nhamento da política de saúde 
do trabalhador se mantiver, o 
custo em vidas pode se agravar 
enormemente.

Quantas Marias Apareci-
das – servidora do IPPMG, 
que faleceu recentemente pela 
inoperância e desmonte da 
saúde pública – terão que morrer 
para que a Instituição forneça 
a tempo condições para que a 
saúde dos seus trabalhadores 
seja efetivamente uma política 
prioritária e não apenas um belo 
projeto que não sai do papel?

Direção do Sintufrj
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O retorno ao trabalho, após 
uma greve unitária e forte, teve 
um sabor especial para um 
grupo de servidores da Farmácia, 
que aprenderam/ensinaram 
valiosas lições para toda a cate-
goria. Os servidores PARARAM o 
trabalho durante a greve e no re-
torno ao trabalho levaram para 
a direção da Farmácia uma pro-
posta de REESTRUTURAÇÃO dos 
setores nos quais estão lotados, 
mostrando o firme compromisso 
que construíram com os rumos 
de uma Universidade Pública, 
gratuita e de qualidade.

A direção do Sintufrj tem 
como objetivo principal orga-
nizar os trabalhadores para que 
juntos lutem pelos seus direitos, 
e as lutas pontuais que são trava-
das, vitoriosas ou não, são uma 
verdadeira escola de formação 
de consciência de classe e cida-
dania. Desta forma, o Sintufrj 
acolheu as denúncias trazidas 
por um grupo de servidores, 
que se relacionavam a práticas 
autoritárias de chefias, e com 
tal grupo foi construindo um 
processo de discussão e acom-
panhamento. Neste processo, os 
servidores foram descobrindo/
discutindo a necessidade de 
pensarem a Universidade para 
além do momento de reivindica-
ção salarial, e consensualmente 
decidiram fazer uma proposta 
de reestruturação dos setores 
que, como sinalizada pelo di-
retor, ocorreria após o período 
paredista.

De forma democrática e cidadã, 
a proposta formulada após inúme-
ras horas de reunião no Sintufrj, 
versa sobre condições de trabalho, 
organização do trabalho, processo 
de trabalho e clima organizacional.

Após reunião realizada com 
o diretor da Farmácia dia 12/09, 
ficou ainda mais evidente a 
necessidade de socializar o rico 
processo, pois a criação dos novos 
cursos para a qual aponta o sr. 
diretor, se realizada nas condições 
atuais, precariza ainda mais as 
condições de trabalho. Urge então 
que se discuta as formulações que 
emergiram no período de greve, 
pois acredita-se que elas possam 
ser úteis não só à Farmácia mas 
a outros setores da Universidade.

Dentre as diversas lições ensi-
nadas pelos servidores grevistas da 
Farmácia, duas merecem especial 
atenção: 1) os trabalhadores, 
quando unidos, são capazes de 
produzir muito além de produtos; 
e 2) aqueles que realizam o traba-
lho são os que mais o conhecem e, 
portanto, mais podem contribuir 
para que este seja realizado em 
condições saudáveis e eficientes.

arm cia 

Escola de luta, 
lições da greve

Na Divisão de Processamento Técnico, a bibliote-
cária Samantha Pontes conta que o serviço que faz é 
essencial, o que não a impediu de participar da greve. 
“Além de identificarmos as necessidades das bibliote-
cas em termos técnicos, controlamos a aquisição de 
material. No período da greve houve a contratação de 

Depois da greve, 
ibi
 Sistema de 
ibliotecas e 

In ormação da 
UFRJ (Sibi) é um 
dos setores ue não 
pode se dar ao luxo 
de parar totalmente, 
pois gerencia 43 
bibliotecas da 
universidade. Neste 
setor, a e uipe de 
14 pro ssionais, 
promove o 
desenvolvimento 
das bibliotecas e 
a capacitação de 
seus membros, 
cuida da atualização 
e da manutenção 
dos acervos, 
trabalha para a 
modernização e 
a in ormatização, 
de nindo também 
as políticas de 
in ormação e 
padr es técnicos a 
serem seguidos

Durante a greve, na Divisão 
de Memória Institucional a histo-
riadora e diretora do setor, Andrea 
Queiroz teve de se desdobrar para 
dar conta da organização do III Se-
minário “A Universidade e os seus 
lugares de memória”, programado 
para o início de setembro. “Não 
podemos parar. Aqui o trabalho é 
voltado para a própria instituição 
e a pesquisa. Sou eu que coordeno 
tudo, trabalhamos com projetos e 
bolsistas, e tive que criar alterna-
tivas”, explica.

Assim como Samantha, a 
bibliotecária e webmaster Fabiola 
Pinudo, do Centro Referencial do 
Sibi, trabalhou com a essencialida-
de procurando também participar 
da greve indo às assembleias e 
atividades na Praia Vermelha. 
Ela é responsável pelo sistema, 
ao portal da Capes e pelo atendi-
mento ao público. Diante do que 
era essencial definiu sua rotina. 
“Cada um decidiu como faria o 
trabalho. Eu diminuí minha carga 
de trabalho”, esclarece.

livros adquiridos – processos e licitações já realizadas – 
que precisavam de andamento, pois tínhamos prazo 
para cumprir sob o risco de multa. É uma atividade 
essencial na greve”, declara. “De qualquer forma fui 
às assembleias e estive nas atividades aqui na Praia 
Vermelha, sempre participei do movimento”, finaliza.

A chefe da Seção de Pessoal da DVST, Rita de Cássia, disse que todos os 
processos que dependiam da Reitoria, como marcação de férias, perícia 
de insalubridade e periculosidade, entre outros, ficaram acumulados, 

mas o ambiente é de tranquilidade e o serviço está sendo normalizado. 
Ela explicou que, no período de greve, somente deram andamento às 
demandas essenciais, como licenças médicas e exames admissionais. 

Rita de Cássia, Ra uel 
Gaudino e Gl ria 
Pagano (em pé)
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nstituto de u mica

“Aqui, no Instituto de Quími-
ca, fizemos greve sem problemas 
e, ao retornar, encontrei tudo 
como deixei”, disse Eliza Moura 
do Rosário, copeira há dez anos 
na unidade. 

João Bernardino de Oliveira, 
motorista, “não fez greve em 
consideração à diretora”. Mas 
afirmou que ficou mais parado 
do que trabalhou, “porque a 
UFRJ parou”. 

As quatro funcionárias da 
secretaria do gabinete do Insti-
tuto de Matemática - Valquíria de 
Oliveira Ramos, Luziana Rezende, 
Nazaré da Cruz Pereira Rezende 
e Marissa Carvalho Teixeira - se 
revezaram na greve e assim man-
tiveram a rotina de atendimento 
ao público e aos professores, em 
dia. Segundo Nazaré, somente o 
que dependia da Reitoria esperou 
para ser despachado depois da 
greve. 

nstituto de atem tica

Na Seção de Ensino onde tra-
balham nove pessoas, a direção 
cogita suspender transferências, 
isenções e mudanças de cursos 
em função da greve. Segundo 
Patrick Esteves, assistente em 
administração, se não fizessem 
revezamento estariam “atola-
dos” como aconteceu na greve 
de 2005, quando o número de 
funcionários era menor e ainda 
teve concurso. Davi Pinheiro da 
Silva (à direita), do Protocolo, 
também informou que a rotina 
no setor está normal. 

Henrique Amorim que foi empossado durante a greve e exerce 
a função de secretário da direção, observou: “O movimento está 
lento porque o instituto ainda não voltou ao normal”. 

eles põem a casa em ordem
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Carmem Amaral, chefe do 
Setor de Pessoal do Instituto 
de Bioquímica Médica, contou 
que os plantões no período de 
greve foram organizados com 
a participação dos 15 técnicos-
administrativos da administra-
ção da unidade. “Realizamos 
as tarefas urgentes e que não 
dependiam do Protocolo Central, 
que parou. Mas, alguns processos 
levei em mãos, como contrato 
vencendo de professor visitante, 
tanto brasileiro como estrangei-
ro”, afirmou. Como a unidade só 
conta com um funcionário por 
seção, à exceção da Graduação, 
que tem dois, Carmem disse que 
excesso de trabalho independe 

nstituto de io u mica

Durante a greve, até os tra-
balhadores da portaria do Museu 
Nacional fizeram plantão. Eles 
respondem pelo controle de en-
trada e saída de materiais, além 
de receberem os visitantes. “Somos 
cinco e trabalhávamos um dia 
sim e outro não”, detalhou Maria 
Therezinha Perri. Situação oposta 
é vivida na oficina, onde a falta de 
profissionais e a escala especial 
de trabalho, na greve, causaram 
sensível aumento das demandas. 
O setor é responsável pela ma-
nutenção de todo o prédio e em 
preparar a sala para os museólogos 
montarem exposições.

“Como o prédio é muito anti-
go, um dia do plantão mínimo era 
para manter o básico funcionan-
do. Por isso, três exposições estão 
na fila aguardando que a oficina 
conclua a sua parte para serem 
montadas”, informou Robson 
Mendes, chefe do setor. Atual-
mente, a oficina conta com 20 
trabalhadores, entre marceneiros, 
bombeiros, vidraceiros, eletricis-
tas, pintores, mas são insuficientes 
para atender às necessidades da 
unidade. “A cada ano um grupo 
se aposenta e eu nunca vejo 
essas vagas serem preenchidas”, 
queixou-se Robson, preocupado 
com o futuro do Museu.

useu  acional
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A Seção de Museologia está 
fazendo a sua parte para pôr a 
agenda em dia. Os dez técnicos-
administrativos: museólogos, 
historiadores e biólogos também 
fizeram greve, mas garantem que 
as dificuldades para montagem 
das exposições já existia. “De-
pendemos de outros setores, como 
da oficina, para realizar nosso 
trabalho. Mas os atrasos ocorrem 
também por conta de falta de ma-
teriais, que necessitam de licitação 
para serem comprados”, explicou 
o chefe Marco Aurélio Caldas. 

Elisete de Souza Nepomuceno 
e Deise Passos Lima informaram 
que, com outros dois funcionários, 
conseguiram manter em dia o 
Setor Financeiro com as escalas 
de revezamento durante a greve. 
Mas reclamaram do excesso de 
trabalho, principalmente Deise, 
que também atende ao Biotério 
Central do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS). 

nstituto de ic obiologia

Como o Siga parou, os pro-
cessos rotineiros dos alunos do 
Instituto de Microbiologia não 
andaram na greve, mesmo com 
o revezamento dos funcionários 
na Secretaria de Graduação. “É 
muito trabalho acumulado”, 
constatou a técnica-adminis-
trativa Vânia Queiroz. 

Os oito bibliotecários e os 
sete assistentes administrativos 
da biblioteca do Horto Botânico 
participaram da greve ao mesmo 
tempo em que se revezavam no 
atendimento de envio de cópias 
de documentos solicitados pela 
internet e em manter a rotina dos 
periódicos permutados com órgãos 
no Brasil e exterior. “A maior pre-
ocupação na greve era monitorar 
as instalações para resguardar as 
obras, todas raras, de goteiras, 
pois o prédio, embora novo, está 
precisando de obras”, afirmou o 
chefe Edson Vargas da Silva. 

useu  acional

urval Gomes Pinto, 
Marco Aurélio Caldas, 

Sabrina amasceno 
Silva e Edna Maria 

Pereira Martins
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ABRIL DE 2012

         

NOTAS 
EXPLICATIVAS:
1) RECEITAS
(1.1) receita oriundas do 

 ati vos e aposenta-
dos  e  pensionistas
(1.2) receita oriundas 
taxa de administração dos 
conv nios   
 

2) DESPESAS
.  bene  cio não cumu-

lati vo
.  despesas com água, 

ca é, aç car, lanches com 
reuni es e ati vidades das 
coordenações e outros

.  despesas com trans-
portes dos estagiários e 
do con  nuo em ati vidades 
do sindicato

.  custas udiciais, 
autenti caç es e reconhe-
cimento de fi rma

.  escritorio de advoca-
cia que acompanha a ação 
civil p blica nos tribunais 
superiores em brasilia

.  honorários con-
tábeis, consultoria e 
assessoria advoca  cia , 
informações forenses)

.  tele onia fi a e m vel 
da sede e das subsedes

.  postagem do ornal 
semanal e materiais im-
pressos ora

EVENTOS REALIZADOS 
NO MÊS

 nauguração do spaço 
a de 

 etorno da ofi cina de 
dança de salão na 

 ia Nacional de uta - 
asseata da ampanha 
alarial na andelária

 nscriç es dos corredo-
res no circuito ATHENAS

eunião de posentados 
e Pensionista

 eali ação do  N-
FASUBRA

LEGENDA:

DESPESAS COM PESSOAL

 N

  

 N  

   N

N N   N  

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS  FINANCEIRAS

TOTAL

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

1. RECEITAS:

N  -     .
N N  - 

 N     N N  .
  

TOTAL

2. DESPESAS:

PESSOAL

SALÁRIOS 
ENCARGOS TRABALHISTAS
AUXÍLIO TRANSPORTE

 N  .
EXAME MÉDICO
TOTAL

ADMINISTRATIVAS

INFORMÁTICA
USO E CONSUMO (2.2)
PASSAGENS URBANAS (2.3)

N  
MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA)

  
TOTAL

SERVIÇOS  PRESTADOS

PESSOA FÍSICA (RPA`S)
 

LEGAIS E JUDÍCIAIS (2.4)
    .

CONSULTORIA E ASSESSORIA (2.6)
TOTAL

COMUNICAÇÕES

CORREIOS
N  .

N   N ,    N N
    .

TOTAL

ATIVIDADES  DO  SINDICATO

N ,     
  N     

AUXILIO FUNERAL (SINDICALIZADOS)
N  
N  

    
CONGRESSOS SEMINÁRIOS  CONFERENCIAIS

ALUGUEL  DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA
AUXILIO NATALIDADE
TOTAL

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES)

N    N
TOTAL

TRIBUTÁRIAS

PIS SOBRE FOLHA
TOTAL

FINANCEIRAS

N    N
MULTAS E JUROS
TOTAL

. 

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,
,
,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

,
. ,

,

N  N   N     -  -
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MAIO DE 2012

NOTAS 
EXPLICATIVAS:
1) RECEITAS
(1.1) receita oriundas do 

 ati vos e aposenta-
dos  e  pensionistas

2) DESPESAS
.  bene  cio não cumu-

lati vo
.  despesas com água, 

ca é, aç car, lanches com 
reuni es e ati vidades das 
coordenaç es e outros

.  despesas com trans-
portes dos estagiários e 
do con  nuo em ati vidades 
do sindicato

.  custas udiciais, 
autenti caç es e reconhe-
cimento de fi rma

.  escritorio de advoca-
cia que acompanha a ação 
civil p blica nos tribunais 
superiores em brasilia

.  honorários con-
tábeis, consultoria e 
assessoria advoca  cia , 
in ormaç es orenses

.  tele onia fi a e m vel 
da sede e das subsedes

.  postagem do ornal 
semanal e materiais im-
pressos ora
(2.9) 3% sobre o total 
recebido das ta as admi-
nistrati vas oriundas dos 
conv nios

EVENTOS REALIZADOS 
NO MÊS

 eminário esafi o da 
iberdade de pressão 

em ão aulo
 aile da campanha sa-

larial com a banda Novos 
empos
 eali ação da rimeira 
aminhada da a de
 eunião de posenta-

dos e Pensionistas
 aravana a rasilia
 lenária estatutaria da 

Fasubra
 ublicação da revista 

Carreira
 emana do rabalhador 

com transmição ao vivo 
via internet do portal do 
Sintufrj

 on raterni ação dos 
trabalhadores do polo de 

erém

LEGENDA:

DESPESAS COM PESSOAL

 N

  

 N  

   N

N N   N  

 

  N N

DEFICIT

TOTAL

,

,

,

,

,

,

,

,

- ,

,

1. RECEITAS:

N  -     .
N N  - 

TOTAL

2. DESPESAS:

PESSOAL

 
N  

 N
 N  .

EXAME MÉDICO
   

TOTAL

ADMINISTRATIVAS

N
  N  .

N  N  .
N  

  N
    

TOTAL

SERVIÇOS  PRESTADOS

  
 

   .
    .

N    .
TOTAL

COMUNICAÇÕES

CORREIOS
N  .

N   N ,    N N
    .

TOTAL

ATIVIDADES  DO  SINDICATO

N ,     
  N     

 N  N
N  
N  

    
   N   

N N
 N

N  N
  

TOTAL

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES)

N    N
N    N

TOTAL

TRIBUTÁRIAS

  
N  .

TOTAL

FINANCEIRAS

N    N

TOTAL

3. DEFICIT

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

1
. ,
. ,
. ,

- . ,

N  N   N     -  -

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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JUNHO DE 2012

NOTAS 
EXPLICATIVAS:
1) RECEITAS
(1.1) receita oriundas do 

 ati vos e aposenta-
dos  e  pensionistas   
arrecadação 
(1.2) receita oriundas taxa 
de administração dos 
conv nios  

2) DESPESAS
.  bene  cio não cumu-

lati vo
.  despesas com água, 

ca é, aç car, lanches com 
reuni es e ati vidades das 
coordenações e outros

.  despesas com trans-
portes dos estagiários e do 
con  nuo em ati vidades do 
sindicato

.  custas udiciais, auten-
ti caç es e reconhecimento 
de fi rma

.  escritorio de advocacia 
que acompanha a ação civil 
p blica nos tribunais supe-
riores em Brasília

.  honorários contábeis, 
consultoria e assessoria 
advoca  cia , in orma-
ções forenses)

.  tele onia fi a e m vel 
da sede e das subsedes

.  postagem do ornal 
semanal e materiais impres-
sos fora

.  gastos com a greve 
pagos pela conta   

. -
.   sobre o total rece-

bido das ta as administrati -
vas oriundas dos conv nios

(OBS) Início da GREVE na 
 em  - 

bertura da conta   
. -  N    

  N -
ÇÃO

EVENTOS REALIZADOS NO 
MÊS

 lenária da asubra
 aravana  rasília
 arti cipação no   

- ongresso stadual da 
-

– Primeiro Encontro dos 
écnicos em ssuntos du-

cacionais
 cursão promovida pela 

coordenação de posen-
tados e ensionistas  
Mendes

 a é da manhã na acul-
dade de dontologia

 to sho  na andelária
– Baile da GREVE com a 
banda Novos empos

LEGENDA:

DESPESAS COM PESSOAL

 N

  

 N  

   N

N N   N  

 

  N N

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

1. RECEITAS:

N  -     .
N N  - 

 N     N N  .
  

2. DESPESAS:

PESSOAL

 
N  

 N
 N  .

 
   

ADMINISTRATIVAS

N
  N  .

N  N  .
N  

  N
    

SERVIÇOS  PRESTADOS

  
 

LEGAIS E JUDICIAIS (2.4)
ASSESSORIA JURIDICA RIEDEL ADVOGADOS (2.5)

N    .

COMUNICAÇÕES

CORREIOS
N  .

N   N ,    N N
    .

ATIVIDADES  DO  SINDICATO

N ,     
  N     

 N  N
N  
N  

    
   N   

N N
 N

  
GREVE (2.9)

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES)

N    N
N    N

TRIBUTÁRIAS

  
N  .

FINANCEIRAS

N    N

. 

. . ,
. ,
. ,

,
. . ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,
,
,
,
,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

. ,

N  N   N     -  -

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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JULHO DE 2012

NOTAS 
EXPLICATIVAS:
1) RECEITAS
(1.1) receita oriundas do 

 ati vos e aposenta-
dos ,  pensionistas  
e repasse undo de greve 

 sobre s e o-
centes) SIAPE 06/2012, 
recebido em 03/07/2012
(1.2) receita oriundas 
taxa de administração dos 
conv nios 

2) DESPESAS
.  bene  cio não cumu-

lati vo
.  despesas com água, 

ca é, aç car, lanches com 
reuni es e ati vidades das 
coordenações e outros

.  despesas com trans-
portes dos estagiários e 
do con  nuo em ati vidades 
do sindicato
(2.4) custas judiciais, 
autenti caç es e reconhe-
cimento de fi rma

.  escritorio de advoca-
cia que acompanha a ação 
civil p blica nos tribunais 
superiores em rasília

.  honorários con-
tábeis, consultoria e 
assessoria advoca  cia , 
in ormaç es orenses

.  tele onia fi a e m vel 
da sede e das subsedes

.  gastos com a greve 
pagos pela conta  

 . - ,antes do 
repasse, e pela conta  

 . -  N   
GREVE)
(2.9) 3% sobre o total 
recebido das ta as admi-
nistrati vas oriundas dos 
conv nios

(OBS) rans er ncia do va-
lor arrecadado N   
GREVE de R$ 776.521,21 
da conta   . -

 para a conta   
. -  N   

GREVE)

EVENTOS REALIZADOS 
NO MÊS

 aravana  rasília 
- archa nifi cada de er-
vidores blicos

  ongresso Nacio-
nal da Central Única dos 
rabalhadores - N  

- em ão aulo
 ncontro da oorde-

nação de posentados e 
Pensionistas

 arti cipação no rraiá 
vante ompanheiro - 

LEGENDA:

  

 N

DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS

 N  

   N

N N   N  

 

  N N

26,78%

1,02%

4,06%

2,35%

25,98%

0,30%

0,37%

0,85%

38,28%

100,00%

1. RECEITAS:

N  -     .
N N  - 

 N    N N  .

2. DESPESAS:

PESSOAL

 
N  

 N
 N  .
   

ADMINISTRATIVAS

N
  N  .

N  N  .
N  

  N
    

SERVIÇOS  PRESTADOS

  
 

   .
    .

N    .

COMUNICAÇÕES

CORREIOS
N  .

N   N ,    N N
   

ATIVIDADES  DO  SINDICATO

N ,     
  N     

 N  N
N  
N  

    
   N   

N N
 N

GREVE (2.8)
  

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES)

N    N
N    N

TRIBUTÁRIAS

  
N  .

FINANCEIRAS

N    N

. 

1.583.772,68
280,00

107.231,19
1.691.283,87

288.174,03
116.947,14

16.483,83
31.062,29

298,63
452.965,92

7.420,55
3.615,53
3.920,45

20,00
124,20

2.162,02
17.262,75

28.314,22
11.461,18
10.773,66

3.000,00
15.177,80
68.726,86

20.490,69
16.844,75

43,00
2.434,04

39.812,48

17.147,35
1.111,18

10.574,00
48.144,32
38.826,06
19.527,90

273,44
130,00
373,20
200,00

291.386,20
11.775,00

439.468,65

3.420,26
1.575,00
4.995,26

3.041,68
3.217,45
6.259,13

14.351,70
21,28

14.372,98

647.419,84

N  N   N     -  -

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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egulamento leito al do 

s c ss  n  sin r

DA DATA E HORA DAS ELEIÇÕES

Artigo 1  - A eleição para 
preenchimento dos cargos da 
Diretoria Executiva do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - SINTUFRJ, com seus 
(suas) respectivos(as) suplentes, 
com mandato de 02 anos rela-
tivo ao biênio de 2012/2014, 
realizar-se-á nos dias 12, 13 e 14 
de novembro 2012, nas seções 
eleitorais a serem publicadas 
em edições futuras do Jornal do 
SINTUFRJ. Em havendo necessi-
dade de realização de segundo 
turno as eleições ocorrerão nos 
dias 03, 04 e 05 de dezembro 
de 2012.

 1  - O horário de votação 
será de 09 às 17 horas, exceto 
nas seções que atenderão os 

ospitais Universitários e as 
Unidades em funcionamento 
noturno.

 2  - Nas unidades hospita-
lares, a votação ocorrerá das 07 
às 20 00 horas.

 3  - nas unidades não hos-
pitalares, com funcionamento 
noturno, a votação ocorrerá da 
08 00 às 19 00 horas.

Artigo 2  -  condição para 
realização da eleição a existência 
de pelo menos 01 (uma) chapa 
inscrita, contendo os nomes 
dos(as) 24 candidatos (as) aos 
cargos efetivos e dos(as) 03 
suplentes, seus n meros de re-
gistro na UFRJ, n mero do SIA E 
e a assinatura de todos(as) os(as) 
seus(suas) integrantes.

DOS(AS) ELEITORES(AS)

Artigo 3  - São eleitores(as), 
para fins deste Regulamento, 
todos(as) os(as) servidores(as) 
t cnico-administrativos e do-
centes, incluindo ativos(as), apo-
sentados (as) e licenciados(as) 
desde que filiados(as) ao SIN-
TUFRJ at  o mês de setembro 
de 2012 que este am em dia com 
suas obrigações estatutárias.

arágrafo nico - No caso de 
servidor com acumulação de car-
gos, e que tenha, efetivamente, 
filiação em ambos os registros, 
estando quites com suas obri-
gações sindicais, terá direito a 

Diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Educação da Univer-

sidade Federal do Rio de Janei-
ro - SINTUFRJ, nos termos do 
artigo 51 do Estatuto vigente, 
torna público o Regulamento 
Eleitoral aprovado na assem-
bleia Geral de 11 de setembro 
de 2012. Este regulamento será 
para as eleições da direção do 
Sindicato, mandato no biênio 
2012 – 2014. 

dois votos, sendo-lhe fornecidas 
duas c dulas para votação.

Artigo 4  - A lista de 
eleitores(as) será divulgada em 
primeira versão no dia 16 de 
outubro de 2012

 1  - Os(As) eleitores(as) 
ausentes da listagem poderão 
reivindicar sua inclusão, e os(as) 
interessados(as) poderão ques-
tionar mediante impugnação 
de forma fundamentada, a lista 
apresentada, at  18 de outubro 
de 2012, por escrito, unto à 
Comissão Eleitoral.

 2  - Em caso de impugnação 
do nome de algum(a) eleito(a), 
o(a) interessado(a) fundamenta-
rá os motivos da impugnação, 
cabendo o ulgamento e decisão 
final à Comissão Eleitoral.

 3  - A relação definitiva 
dos(as) filiados(as) com direito 
a voto será divulgada no dia 30 
de outubro, ficando  à disposi-
ção para consulta de todos(as) 
os(as) interessados(as) na sede 
principal do Sindicato.

Artigo 5  - Durante o per odo 
eleitoral, havendo necessidade 
de envio de correspondência 
por parte da Diretoria Executiva, 
para os(as) sindicalizados(as), o 
texto será submetido à aprecia-
ção das chapas concorrentes.

arágrafo nico - O SINTUFRJ 
enviará aos aposentados um 
caderno contendo os programas 
de todas as chapas concorrentes 
no pleito.

DOS CANDIDATOS(AS) E DA 
INSCRIÇÃO DE CHAPAS

Artigo 6  - oderão candida-
tar-se os(as) sindicalizados(as) 
com pelo menos 1(um) ano inin-
terrupto de filiação ao SINTUFRJ, 
desde que este am em dia com 
suas obrigações estatutárias 
para com a Entidade.

arágrafo 1o  Considerar-
se-á em dia com suas obrigações 
estatutárias todos(as) filiados(as) 
que atendam aos requisitos ex-
pressos no art.5o e 6o do esta-
tuto e que não tenham sofrido 
qualquer penalidade com base 
nos dispositivos do capitulo III, 
do t tulo I, art.7o e 8o e seus. 
No caso de o(a) sindicalizado(a) 
preencher os requisitos do 
presente parágrafo mas este a 
em d vida com o SINTUFRJ as 
mesmas deverão estar quitadas 
at  24 horas antes da inscrição.

arágrafo 2o - Em cada cha-
pa, poderão se candidatar ao 
terceiro mandato consecutivo os 
diretores que estão cumprindo o 
segundo mandato, observando-
se o limite de 30  na inscrição 
da chapa.

Artigo 7  - Nenhum mem-

bro da Diretoria Executiva do 
SINTUFRJ poderá acumular seu 
mandato com cargos da Direção 
ou Função ratificada, ou seus 
suced neos, na administração 
da UFRJ ou nas Instituições re-
feridas no artigo 1 , parágrafo 
1 , do Estatuto do SINTUFRJ 
em vigor.

Artigo 8  - O pedido de regis-
tro de chapas será feito unto à 
secretaria da sede do SINTUFRJ 
no dia 09 de outubro de 2012, no 
horário de 9 00 às 17 00 horas e 
será homologado no dia 10 de 
outubro de 2012.

Artigo 9  - Os cargos da 
Diretoria Executiva a serem 
ocupados serão os seguintes

1. Coordenação eral

2. Coordenação de Organi-
zação e ol tica Sindical

3. Coordenação de Educa-
ção, Cultura e Formação Sindical

4. Coordenação de Adminis-
tração e Finanças

5. Coordenação de Comuni-
cação Sindical

6. Coordenação de ol ticas 
Sociais

7. Coordenação de Esporte 
e azer

8. Coordenação de Aposen-
tados e ensionistas

 1  - Cada Coordenação  
composta por 03 (três) mem-
bros.

 2  - Devem ainda ser 
i n s c r i t o s ( a s )  0 3  ( t r ê s ) 
candidatos(as) Suplentes.

 3  - Sendo o pleito basea-
do na ma oritariedade a chapa 
deve ser inscrita com 27 (vinte 
e sete) nomes nas respectivas 
coordenações e suplência de 
forma indicativa, que poderão 
ser alterados de coordenações 
a crit rio da chapa vencedora.

Artigo 10 - As chapas deve-
rão conter, al m dos nomes, na 
forma citada no artigo anterior, 
as respectivas assinaturas e n -
mero de registro siape dos(as) 
candidatos(as) e, em apenso, 
suas cartas-plataforma. Todas as 
chapas inscritas deverão conter, 
no m nimo, trinta por cento de 
mulheres em sua composição.

arágrafo nico - Os pedidos 
de inscrição das chapas que 
não  preencherem o requisito 
no caput deste artigo serão 
indeferidos.

Artigo 11 - As chapas regis-
tradas deverão ser numeradas 
em ordem crescente, a partir 
do n mero 1(um), devendo ser 

rigorosamente obedecida, no 
que couber, a ordem de registro.

Artigo 12 - Encerrado o prazo 
para inscrição das chapas con-
correntes ficará criada a Comis-
são Eleitoral que providenciará, 
de imediato, a lavratura de ata 
da qual constará o n mero total 
de chapas inscritas, seus nomes, 
n mero de registro de seus inte-
grantes, que será assinada pelos 
membros da Comissão Eleitoral 
e por pelo menos 1(um/uma) 
integrante de cada chapa.

arágrafo nico - A Comissão 
Eleitoral divulgará a ata de que 
trata o caput deste artigo ime-
diatamente ap s sua lavratura 
e assinatura.

Artigo 13 - No caso de pe-
dido de impugnação de chapas 
ou candidatos (as) inscritos(as), 
este deverá ser efetivado no dia 
11 de outubro de 2012, das 09 
às 17 horas, unto a Comissão 
Eleitoral que estará reunida na 
sede do Sindicato.

Artigo 14  avendo pedido 
de impugnação de candidatos(as) 
ou chapas, a Comissão Eleitoral 
se pronunciará at  às 15 horas 
do dia 15 de outubro de 2012, 
decidindo todos os casos apre-
sentados sempre de forma fun-
damentada, cabendo recurso at  
as 12 horas do dia 16 de outubro.

Artigo 15 - Confirmada a 
impugnação, decisão da qual 
não caberá mais recurso, as 
chapas terão at  às 12 horas 
do dia 17 de outubro de 2012, 
para substituição de nomes, se 
for o caso, a qual será analisada 
pela Comissão Eleitoral at  às 17 
horas do mesmo dia.

Artigo 16 - Feita a substitui-
ção dos nomes impugnados, e 
havendo aprovação da Comissão 
Eleitoral, será lavrada nova ata 
com as alterações procedidas, 
que terá a mesma divulgação 
assegurada à ata original.

arágrafo nico - Inscritas as 
chapas e credenciados(as) os (as) 
representantes de cada chapa, 
cessa imediatamente a partici-
pação do(a) representante da 
Diretoria Executiva na Comissão 
Eleitoral.

Artigo 17 - A Comissão Elei-
toral será composta por

1. 02 (dois) integrantes da 
Diretoria Executiva

2. 02(dois) representantes de 
cada chapa inscrita.

 1  - Os(as) integrantes da 
Comissão Eleitoral elegerão, 
entre si, um(a) residente, e 
2(dois) Secretários(as).

 2  - A Comissão Eleitoral 
avaliará a necessidade de sua 

ampliação e poderá fazer a 
qualquer momento, respeitada 
a paridade na representação de 
cada chapa inscrita.

Artigo 18 - Caberá à Co-
missão Eleitoral organizar e 
coordenar o processo eleitoral, 
recebendo pedidos de impug-
nação e recursos interpostos, 
competindo-lhe decidir toda a 
mat ria a ele pertinente e, em 

ltima inst ncia, sempre com 
base no Estatuto do SINTUFRJ e 
no disposto neste Regulamento 
Eleitoral, nos princ pios gerais 
de direito e equidade.

Artigo 19 - A Comissão 
Eleitoral se reunirá diariamente 
e durante os 03(três) dias da 
eleição, a qualquer momento 
que se fizer necessário.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

Artigo 20 - O voto  facul-
tativo e o sufrágio universal e 
secreto, sendo obrigat ria a 
identificação do(a) eleitor(a) no 
momento da votação, mediante 
a apresentação do documento 
de identidade com foto à mesa 
receptora.

arágrafo nico -  vedado 
o voto por procuração.

Artigo 21 - O voto será 
atribu do à chapa completa, 
sendo considerados nulos os 
votos rabiscados, com mais de 
uma chapa assinalada, ou sem 
a rubrica de pelo menos um 

esário, observando o disposto 
no  nico do Art. 25 .

Artigo 22 - Serão considera-
dos votos válidos apenas aqueles 
atribu dos a qualquer uma das 
chapas concorrentes, bem como 
aqueles em que for assinalada 
uma e somente uma das cha-
pas concorrentes, ressalvados 
o disposto neste regimento no 
cap tulo da apuração.

Artigo 23 - Os locais de 
votação serão divulgados pela 
Diretoria Executiva, nas edições 
do Jornal do SINTUFRJ que an-
tecedem a votação, de acordo 
com a avaliação da Comissão 
Eleitoral.

arágrafo nico - averá 
seções eleitorais em todas as 
Unidades e Centros que se 
encontrem geograficamente 
isolados ou fora dos campi.

Artigo 24 - Em cada local de 
votação haverá uma mesa recep-
tora, composta por um membro 
de cada chapa, com iguais direi-
tos, a quem competirá organizar 
e dirigir os trabalhos de votação, 
bem como dirimir, em primeira 
inst ncia, as controv rsias ob-
servadas no curso do processo 
eleitoral.
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 1  - No caso da referida 
mesa receptora, por qualquer 
motivo, não vier a ser instala-
da, caberá à Comissão Eleitoral 
viabilizar a sua implementação, 
garantindo o direito a voto dos 
(as) sindicalizados (as), com o 
m nimo de um mesário de uma 
das chapas para a instalação.

 2  - Os nomes dos (as) 
mesários (as) serão apresenta-
dos pelas chapas concorrentes 
à Comissão Eleitoral, devendo 
cada chapa indicar pelo menos 
2 (dois/duas) mesários (as) fiscais 
e 1 (um) suplente por cada local 
de votação.

 3  - Os (as) mesários (as)/
fiscais efetivos (as) e os (as) 
suplentes poderão se revezar 
como mesários e fiscais.

Artigo 25 - Ficará sob a 
guarda dos (as) mesários (as) os 
seguintes materiais

a) Urna lacrada e rubricada 
pelos mesários

 
b) istagem dos (as) eleitores 

do local de votação

c) N mero de c dulas iguais 
ao n mero de leitores (as) do 
local de votação acrescido de 
reserva de 5  (cinco por cento), 
por dia

d)A ata de votação do dia

arágrafo nico - As c dulas 
inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anota-
ção correspondente à ata do dia.

arágrafo nico - As c dulas 
inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anota-
ção correspondente à ata do dia.

Artigo 26 - As rubricas dos 
(as) mesários (as) nas c dulas 
de votação deverão ser feitas 
no ato de identificação dos (as) 
eleitores (as).

Artigo 27 - No ato de abertu-
ra de cada urna para recebimen-
to dos votos, será lavrada ata, 
que ficará sob a guarda dos (as) 
mesários (as) durante a votação 
e deverá conter

a) Nome e local de votação 
(Centro/Unidade)

b) N mero da urna

c) O nome dos (as) mesários 
(as), assim como a substituição 
dos (as) mesmo (as)

d) orário de abertura e 
fechamento da urna

e) N mero de eleitores (as) 
e de votação da urna

f) ualquer anormalidade 
ou fato relevante ocorrido 
durante a votação ou qualquer 
registro que se a solicitado 

por fiscais das chapas.

Artigo 28 - A abertura e 
fechamento das urnas, a cada 
dia de votação, deverá ser fei-
to rigorosamente no horário 
estabelecido para aquele local, 
atrav s de lacre obrigat rio e 
rubricado por pelo menos 1 (um) 
dos (as) componentes da mesa 
receptora e 1 (um) da Comissão 
Eleitoral.

Artigo 29 - Será colhido em 
separado o voto referente a 
eleitor (a) cu o nome não conste 
na listagem relativa à sua urna, 
desde que comprovada sua filia-
ção ao SINTUFRJ nas condições e 
prazos estabelecidos pelo artigo 
3  deste Regulamento.

Artigo 30 - Será permitida 
a boca de urna desde que não 
atrapalhe o ato da votação.

Artigo 31 - Em cada local de 
votação haverá uma seção elei-
toral e em cada uma delas uma 
urna, que deverá ser trocada 
por outra nova em cada dia de 
eleição devendo as á utilizadas 
serem enviadas para a sede  do 
SINTUFRJ tão logo se a encerra-
da a votação no dia respectivo.

arágrafo nico - As urnas 
ficarão depositadas em sala 
previamente designada para 
este fim, de conhecimento de 
todas as chapas inscritas no 
processo eleitoral, cabendo a 
estas a fiscalização da guarda.

DA AP RAÇÃO

Artigo 32 - A Apuração ficará 
a cargo de at  8 (oito) mesas 
compostas por, no máximo, 1 
(um) apurador (a) de cada chapa.

 1  - A apuração será ap s o 
fechamento e recolhimento de 
todas as urnas e da organização 
dos trabalhos pela Comissão 
Eleitoral.

 2  - As chapas indicarão um 
nome para integrarem cada uma 
das mesas apuradoras, respeita-
do o limite do caput deste artigo, 
sendo permitida a substituição 
dos indicados.

 3  - Os (as) apuradores (as) 
deverão ser credenciados (as) 
pela Comissão Eleitoral.

Artigo 33 - Abertas as urnas, 
a mesa apuradora verificará se o 
n mero total de c dulas corres-
ponde ao n mero de votantes, 
mediante verificação dos dados 
constantes da ata de votação.

Artigo 34 - Caso ha a dife-
rença superior a 5  (cinco por 
cento) entre o n mero total de 
votos e o n mero de votantes 
constantes da ata referida 
no artigo anterior, a mesa 
apuradora deverá requisitar a 
listagem de votação e verificar 

as assinaturas dela constantes.

Artigo 35 - Em se mantendo 
a diferença observada, ap s to-
das as checagens e recontagens 
poss veis por parte da esa 
apuradora, a urna em questão 
será anulada, sob autorização 
da Comissão Eleitoral, não de-
vendo ser apurada em nenhuma 
hip tese.

arágrafo nico - Os votos 
em separados não serão consi-
derados para efeito da anulação 
de que trata este artigo.

Artigo 36 - Os votos serão 
apurados e registrados em ata 
de apuração, da qual deverá 
constar  

a) ocal de votação do qual 
procede a urna

b) Total de eleitores da urna

c) Total de votantes da urna

d) Total de assinaturas e de 
c dulas

e) N mero de votos válidos 
de cada chapa

f) N mero de votos nulos

g) N mero de votos em 
branco

h) N mero de votos em 
separado

i) Assinatura dos (as) apura-
dores (as).

Artigo 37 - O processo de 
apuração será acompanhado 
pela Comissão Eleitoral e pelos 
(as) fiscais designados (as) pelas 
chapas concorrentes, no limite 
de 02 (dois) fiscais para cada 
chapa inscrita, devidamente 
credenciados (as) unto àquela 
Comissão, permitida a substi-
tuição.

Artigo 38 - Finda a apuração, 
a Comissão Eleitoral totalizará 
os votos, elaborando mapa 
final de votação que conterá a 
discriminação dos votos para 
cada chapa, dos votos brancos e 
dos nulos, por local de votação 
e á totalizados os de toda a 
Universidade.

DO RES LTADO DAS ELEIÇÕES

Artigo 39  As eleições para 
Diretoria executiva do SINTUFRJ 
ocorrerão de acordo com os 
seguintes crit rios

I  uando houver apenas 
duas chapas inscritas, a chapa 
eleita será aquela que obtiver 
maioria simples dos votos 
válidos.

II - Se houver mais de duas 
chapas inscritas, as eleições para 
Diretoria Executiva do SINTUFRJ 

ocorrerão em dois turnos, desde 
que nenhuma delas obtenha, 
no primeiro turno, 50  mais 1 
(cinq enta por cento mais um 
) dos votos válidos no processo 
eleitoral.

III - No caso da chapa mais 
votada, no primeiro turno, obter 
50  mais 1 (cinq enta por cento 
mais um) dos votos válidos, esta 
será aclamada vencedora sem 
necessidade de segundo turno.

I  - avendo necessidade 
de realização de dois turnos 
nas eleições, o segundo turno 
ocorrera nos dias 3, 4 e 5 de 
dezembro de 2012.

  Na hip tese do inciso 
anterior concorrerão no segun-
do turno apenas as duas chapas 
mais votadas no primeiro turno.

I - avendo empate entre 
as chapas concorrentes no se-
gundo turno, serão realizados 
tantos turnos subsequentes 
quanto forem necessários para 
estabelecer o desempate.

II -  vedada a fusão de 
chapas regularmente inscritas, 
bem como a mudança de candi-
datos, em qualquer dos turnos, 
salvo se houver impugnação de 
candidatos.

III- No caso de haver apenas 
uma chapa inscrita a mesma es-
tará eleita com maioria simples 
dos votos válidos.

Artigo 40 - Feita a apuração 
e totalização dos votos, obser-
vados os requisitos do artigo 
anterior, serão considerados 
eleitos para a Direção Execu-
tiva e suplência os candidatos 
constantes na lista ordenada 
da chapa vencedora do pleito, 
devendo, por fim, ser lavrada ata 
final das eleições pela comissão 
eleitoral, que será imediatamen-
te levada a p blico, e da qual 
constará

1- Dia, hora e local da 
abertura e encerramento dos 
trabalhos

2- Numero tota l  de 
eleitores(as) que votarem

3- Resultado geral da 
apuração

4- Narração sucinta de 
protestos eventualmente for-
mulado pelas chapas

5- Todas as demais ocor-
rências relevantes havidas du-
rante a apuração

6- A diretoria eleita e seus 
respectivos cargos.

Artigo 41 - O prazo para 
apresentação de recurso dos 
resultados da eleição será de 
2 (dois) dias teis contados a 
partir do primeiro dias til ap s 
a proclamação do resultado pela 
Comissão Eleitoral.

arágrafo nico  Serão aco-

lhidos pela Comissão Eleitoral, 
exclusivamente os recursos 
das chapas concorrentes que 
digam respeito à violação das 
normas estabelecidas por este 
regulamento.

DISPOSIÇÕES INAIS

Artigo 42 - A c dula de 
votação será elaborada pela 
Comissão Eleitoral.

Artigo 43 - A posse da nova 
Diretoria Executiva do SINTUFRJ 
será realizada no m nimo em 15 
(quinze) dias corridos ap s o 
resultado final.

Artigo 44 - Cada chapa po-
derá credenciar at  2 (dois/duas) 
advogados (as) unto à Comissão 
Eleitoral para acompanhamento 
do processo eleitoral.

arágrafo nico - O as-
sessor ur dico do SINTUFRJ 
estará à disposição para dirimir 
quaisquer d vidas porventura 
existentes.

Artigo 45 - As Chapas con-
correntes têm direito a material 
gráfico para divulgação de suas 
campanhas suportado pela Enti-
dade, na seguinte forma

a) 1.500 cartazes A3 (colo-
rido)

b) 12.000 ornais em formato 
tabl ide (duas cores)

c) 9.000 notas em formato 
A4 ou 18.000 em  of cio (preto 
e branco)

d) a elaboração da arte final 
ficará a cargo de cada chapa, 
devendo ser entregue à Direto-
ria Executiva do SINTUFRJ at  
5 (cinco) dias antes da eleição

e) 500 folhas de adesivos em 
papel A4.

f) quatro faixas tamanho 
1,30m  3,00m, formato da 
capacidade total da máquina de 
impressão (colorido).

arágrafo nico - Recebida a 
arte-final em papel, o material 
será entregue em at  72 horas.

Artigo 46 - Os casos omissos 
neste Regulamento serão resol-
vidos pela Comissão Eleitoral 
por maioria simples.

egulamento leito al do 
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Não queremos Ebserh e ratos!

A SE TA FE RA  28, direção echou a cozinha do ospital por causa de in estação de ratos. ág.

igimos da eito ia 
posição t anspa ente 
sob e bse   

i eto ia escla ece 
casos ue 
comp ometem a
integ idade do
intu  

Para comemorar a edição 1000 do Jornal, o Sintufrj preparou uma 
exposição especial com as principais capas da publicação ao longo dos 
últimos 28 anos. A mostra vai percorrer sete unidades dos campi revivendo 
capas selecionadas do Jornal do Sintufrj, resgatando a importância de uma 
publicação de luta dos trabalhadores em educação da UFRJ. No dia 9*, a 
abertura no hall da Reitoria terá mesa redonda com nomes que também 
fazem parte desta história: Carlos Maldonado, João Eduardo, Roberto 
Gambine, Denise Góes e Thiago Meyer.
*Acompanhe no jornal e no site a programação completa do evento.

CONVITE
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is p n s

As obras do BRT/Transca-
rioca começaram na Cidade 
Universitária no dia 24 pas-
sado. A rua Bruno Lobo está 
interditada ao tráfego para 
que os operários realizem a 
prospecção das redes elétrica e 
hidráulica antes do início das 
atividades. Barreiras foram 
instaladas no trecho entre o 
IPPMG e o HUCFF. Com a in-
terdição, houve alterações nos 
acessos para as ambulâncias na 
emergência do IPPMG, para o 
estacionamento dos médicos no 
Hospital Universitário e para a 
chegada de pacientes portado-
res de necessidades especiais 
e de municípios vizinhos. Os 
motoristas que costumam vir 
pela Rua Professor Paulo Roc-
co, devem contornar todo o HU 
para chegar à Rua Bruno Lobo. 
Há operadores de trânsito para 
orientar os motoristas sobre 
como proceder para chegar a 
cada um dos locais. A previsão 
é de que as obras do BRT (Bus 
Rapid Transit) estejam concluí-
das em meados do ano que vem, 
segundo a concessionária.

Conectados
Na mesma medida da 

vultosa obra do BRT, surgem 
as dúvidas da comunidade 
universitária. As obras podem 

 muda t nsito 
na l a do undão

afetar os hospitais? Como vai 
ficar o acesso ao local? Vão 
destruir o terminal rodoviário 
recém-construído?

O prefeito da Cidade Uni-
versitária Ivan Ferreira Carmo 
afirma que as obras não vão 
afetar a estrutura do prédio 
e não são profundas. Pelo 
contrário, vão beneficiar a 
Universidade com a estação 
da BRT, ainda sem lugar 
certo, mas certamente no 
entorno do HU e do IPPMG. 
A obra vai prever ainda uma 
passagem rebaixada (no nível 
da antiga emergência do HU) 
ligando o IPPMG ao hospital, 
para facilitar o acesso entre os 
hospitais. “Esse BRT vai nos 
conectar com a Transoeste, 
Transcarioca e Transbrasil 
numa malha que levará a 
qualquer lugar da cidade e 
reduzirá o número do ônibus 
no campus”, avalia Ivan.

A obra deve atingir uma 
parte da área do terminal. 
Mas, segundo Ivan, o termi-
nal não vai sair de onde está 
hoje. Segundo o Prefeito, 
houve várias apresentações 
do projeto BRT em colegiados 
como o Conselho de Centro do 
CCS, e o Conselho Superior de 
Coordenação Executiva, que 
aprovaram a medida.

  

O belo projeto de portal para a 
Cidade Universitária que apresen-
tamos na edição anterior não vai 
sair em dezembro, conforme deter-
minação do Consuni na sessão no 
dia 8 de março deste ano, quando 
foi aprovado o Plano Integrado 
de Segurança. Segundo o prefeito 
da UFRJ, Ivan Ferreira Carmo, o 
Plano, que possui outras etapas 
- como a instalação de câmeras 
de monitoramento e vigilância e 
redefinição da localização de gua-
ritas - vai ter que esperar um pouco 
mais. O Prefeito explica que a data 
do início da obra do primeiro por-
tal, na entrada da Linha Amarela, 
mudou em função da greve e ainda 
não foi redefinida. Ele acrescenta 
que o problema está para além 
da simples obra do portal, mas no 
rearranjo do traçado das vias de 
acesso ao Fundão, na área onde 
será instalado. 

Em vez do acesso direto da 
Linha Amarela e da Linha Ver-
melho ao campus pela lateral do 
CCMN como é hoje, as duas vias 
se tangenciarão sob o pórtico e 
o motorista, no campus, poderá 
optar seguir em direção à Reitoria 
ou em direção ao HU. Com essa 
modificação portão quatro (da 
Linha Vermelha) ficará fechado 
e só será usado em caso de neces-
sidade. A licitação para dar início 
à execução do projeto, segundo 
o Prefeito, está em curso e sua 

o eto dos po tais  adiado

expectativa é que as obras estejam 
prontas no início do ano que vem. 

Novas etapas - O segundo 
portal previsto é o do acesso da 
Prefeitura e o terceiro, ao lado do 
IPPMG.  Mas ambos estão numa 
área que sofrerá impacto das 
obras do BRT, que vão mudar a 
topografia local (não se sabe se a 
via do BRT passará por cima ou 
por baixo da saída do campus). Ou 

seja, ainda há muito que definir. 
O projeto prevê ainda a insta-

lação de câmeras nos portais que 
vão registrar a entrada e a saída dos 
veículos. A Divisão de Segurança 
vai monitorar esse movimento e 
em caso de qualquer evento no 
campus, fecha o acesso.

Na Ponte Estaiada, de saída do 
campus, haverá apenas monitora-
mento eletrônico, mas não portal.

Os técnicos-administrativos 
aprovados em seleção pública 
de nível médio para a UFRJ, mas 
cujos editais exigiam certificado 
de técnico de laboratório, querem 
saber a resposta. 

A funcionária da Seção de Ad-
missão, da Pró-Reitoria de Pessoal, 
Brenda Guimarães, pesquisou e 
constatou que os dois últimos edi-
tais de concursos (editais 85/2010 
e 21/2012), mesmo para a função 
de técnico de laboratório, somente 
exigiam o ensino médio completo. 

O edital 30/2009, ofereceu 
aos candidatos três opções de cer-
tificado para a função de técnico 
de laboratório: “ensino médio 
profissionalizante; ensino médio 
completo e curso técnico na área.”

atas
Na última edição, na reportagem sobre Pós-greve, no depoimento 

de Andrea Queiroz, a informação correta é V Seminário Memória, Do-
cumentação e Pesquisa. No depoimento de Carmem Amaral, faltou a 
conclusão quando a entrevistada afirmou que “o excesso de trabalho 
independe de greve. Pedimos desculpas, especialmente à historiadora, 
pela nossa falha.

INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
Tenho ou não direito?

eunião com
A A   C
Dia 10 - 14h - Espaço Cultural Sintufrj

PONTO DE VISTA
Na interpretação do chefe 

substituto da Seção de Admissão, 
Márcio Neves, como o trabalhador 
foi aprovado em concurso de nível 
médio e o diploma de técnico de la-
boratório é de nível médio, ele não 
se enquadra nos artigos 11 e 12, da 
Lei nº 11.091 e da Medida Provisó-
ria 431/2008 -- Plano de Carreira 
dos Técnicos-Administrativos em 
Educação --, que dispõem sobre o 
Incentivo à Qualificação. Mas disse 
que nada impede que os que se 
sentirem prejudicados entrem com 
recurso administrativo na PR-4 
para obter a confirmação legal.

Os artigos sobre o Incentivo 
à Qualificação dizem o seguin-
te: “Será instituído o incentivo 

à qualificação ao servidor que 
possuir educação formal superior 
ao exigido para o cargo de que é 
titular.”

COMO RECORRER
Quem se decidir pelo recurso 

administrativo reivindicando o 
direito ao Incentivo à Qualificação 
deve redigir o texto e entregá-lo na 
Seção de Protocolo, da PR-4, que 
fica no 8º andar do prédio da Rei-
toria, orientou o responsável pelo 
setor, Carlos Guedes. O documento 
seguirá para a análise da Divisão 
de Recursos Humanos.  

O Departamento Jurídico do 
Sintufrj encontra-se à disposição 
dos trabalhadores para tratar sobre 
o assunto. 
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ão dupla 
O procurador geral da 

República, Oswaldo Barbosa 
Silva afi rma: “A Lei que criou 
a Ebserh ofende os princípios 
constitucionais de autonomia 
universitária e universalidade 
de atendimento do SUS.”

O assessor do reitor da 
UFRJ para assuntos de Saúde, 
especialmente em relação à 
Ebserh, Amâncio Paulino, 
afirma: “É estória que a 
Ebserh não vai respeitar a 
autonomia universitária. Isso 
não ocorrerá!” 

ão dupla 
“Não devemos nos preo-

cupar com o futuro para testar 
um modelo.” Renato Vianna, 
procurador da UFRJ

“A empresa defi nirá os 
rumos dos hospitais-escola 
de forma apartada da uni-
versidade, que é instituição 
dotada de autonomia didáti-
co-científi ca, administrativa, 
financeira e patrimonial, 
além de regida pelo princípio 
constitucional da indissocia-
bilidade do ensino, pesquisa e 
da extensão.” Lucieni Pereira 
da Silva, especialista em fi -
nanças públicas e presidente 
da Associação Nacional dos 
Auditores de Controle Externo 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil. 

O debate sobre a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh) realizado pelo 
Instituto de Psiquiatria da UFRJ 
(Ipub), no último dia 24, foi 
monopolizado pelas argumen-
tações jurídicas da presidente 
da Associação Nacional dos 
Auditores de Controle Externo 
dos Tribunais de Contas do Bra-
sil (ANTC), Lucieni Pereira da 
Silva, especialista em finanças 
públicas. Segundo a auditora 
federal, “a Ebserh quebra a 
autonomia universitária, por-
que autarquias autônomas (as 
universidades) serão geridas por 
outro corpo juridicamente au-
tônomo (a Ebserh)”.  Também 
estavam no debate o professor 
Nelson Souza e Silva, diretor do 
Instituto do Coração Edson Saad 
– voz solitária entre dirigentes 
de instituições de saúde na UFRJ 
contra a adesão da Universidade 
à empresa; o professor da Facul-
dade de Medicina e assessor do 
Reitor para assuntos de saúde, 
especialmente em relação à 
Ebserh, Amâncio Paulino de 
Carvalho; e o procurador da 
UFRJ, Renato Cândido Vianna. A 
diretora do Ipub, Maria Tavares 
Cavalcanti, mediou o debate. 

O procurador da UFRJ, Re-
nato Vianna, propôs: “temos 
que debater o que existe hoje 
e o modelo da Ebserh tem um 
arcabouço razoável”. Na opinião 
dele, há muita desinformação 

A Ebserh é uma iniciativa privatista!

e o mais importante é a UFRJ 
fazer uma boa negociação com 
a Empresa. “A ligação entre a 
Ebserh e a Universidade será 
jurídica, contratual. E quem 
dá as cartas juridicamente é 
o contratante”, simplificou o 
Procurador da UFRJ. 

Segundo Amâncio Paulino, 
“é estória que a Ebserh não vai 
respeitar a autonomia universi-
tária” e que violará a Constitui-
ção.  Ele afirmou que “isso não 
ocorrerá, porque a Empresa tem 
defi nição conhecida, como tam-
bém não precisa de lucro, porque 
tem orçamento, e sendo parte da 
administração direta, não pode 

mp esa ai causa  impactos e iscos econ micos, iscais e sociais 

fazer parceria com empresa pri-
vada”. Amâncio justifi ca a criação 
do cargo de superintendente em 
substituição aos diretores atuais 
dos HUs: “A fi gura do superinten-
dente foi uma escolha com base 
no Hospital de Clínicas da USP, 
que é uma autarquia especial, o 
quadro de pessoal é CLT e todos 
recebem adicionais salariais”. 
Outro argumento utilizado por 
Amâncio em favor da Ebserh é 
que a Empresa estuda criar uma 
gratifi cação igual para todos os 
funcionários da Universidade que 
decidirem entrar nela.

Às justifi cativas dos defensores 
da Ebserh, que alegam que a 

crise pela qual passam os HUs é 
um problema de gestão e não de 
falta de recursos, Nelson Souza 
e Silva se contrapôs, indagando: 
“Por que o orçamento que vai 
para a Ebserh não vem para a 
unidade orçamentária do Com-
plexo Hospitalar? Não somos 
incompetentes. Não precisamos 
de intermediário. A Universidade 
é autárquica e autônoma e não 
precisa contratar empresa para 
gerir serviços hospitalares. Ela 
tem é que formar pessoal na área 
de gestão de saúde e brigar por 
dotação orçamentária. O plano 
B contra a crise é: Entregue o 
orçamento para os HUs!”

ebate
ios p o issionais de sa de e p o esso es se mani esta am cont a a ent ada da bse  na ni e sidade

“Com a Ebserh, os cargos 
de servidores nos HUs estarão 
em extinção”

Gerly Miceli, coordenadora do 
Sintufrj, parabenizou a iniciativa 
do Ipub, sinalizando que “estes 
debates são fundamentais para 
que a comunidade universitária 
se manifeste sobre a Ebserh” e 
criticou “era isto que a Reitoria 

deveria estar fazendo, porque todos 
devem se integrar a este debate. 
A decisão não deve ser solitária, 
unicamente da Reitoria”. Quanto 
à Ebserh realizar processo seletivo 
simplifi cado, conforme enfatizou 
Amâncio Paulino, para contrata-
ção temporária de trabalhadores 
para os HUs, a sindicalista lembrou 
que, desde 2010, existe a possibili-
dade de contratação de servidores, 

sem autorização do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), para reposição de 
vagas oriundas de aposentadoria 
ou morte. Porém, no caso dos 
hospitais não é o que vem aconte-
cendo.  Com a Ebserh a UFRJ não 
fará mais concurso público para 
a área de saúde, então nos HUs os 
cargos de servidores estarão em 
extinção”, afi rmou Gerly. 

“Preocupo-me com a po-
sição da Reitoria que não 
discute a Ebserh”

Nilson Theobald, diretor 
do Sintufrj e representante 
dos técnicos-administrativos 
no Conselho Universitário, foi 
pontual: “Como membro do 
Consuni preocupo-me com a 
posição da Reitoria que não 
discute a Ebserh, mas envia seus 
representantes para defender a 
empresa nos debates. Eu não 

quero discutir o contrato com a 
Ebserh e, sim, se essa Empresa 
nos interessa.”

“A exceção do Amâncio 
Paulino, os diretores das oito 
unidades hospitalares não saem 
por aí defendendo a Ebserh”

 O vice-diretor do Instituto de 
Psiquiatria, Márcio Amaral, é 
contra a Ebserh: “O instituto não 
precisa de tutela. O que começou 
com um decreto, no último dia do 
ano, e depois virou terrorismo, só 
pode terminar mal. O Ipub é feito 
por pessoas para servir a pessoas. 
Aqui não precisamos de Ebserh!” 
E completou: “A medicina é feita 
de relações orgânicas e as Orga-
nizações Sociais (OSs) e Unidades 
de Pronto Atendimento (Upas) 
funcionam na base do dinheiro”. 
Segundo o médico, “a exceção do 
Amâncio Paulino, os diretores das 
oito unidades hospitalares não 

saem por aí defendendo a Ebserh”, 
e concluiu: “Essa fl exibilização 
é para pôr a gente na rua sem 
difi culdade.”    

 
“Falta libido à UFRJ em de-

senvolver um plano de gestão 
avançado para os hospitais”

“A UFRJ comete o pecado de 
não investir em recursos humanos 
e a Ebserh também não investirá. 
Hoje os estudantes não aprendem 
o que precisam aprender, porque 
são poucos leitos com pacientes 
para muitos alunos. Falta libido 
à UFRJ em desenvolver um plano 
de gestão avançado para os hos-
pitais, o que poderia fazer com a 
ajuda da Coppead (Instituto de Pós-
Graduação e Pesquisa em Admi-
nistração, responsável por oferecer 
os melhores cursos preparatórios 
para o mercado de trabalho). A 
Universidade está se apequenando”, 
frisou Eduardo Costa, professor da 
Faculdade de Medicina.

 

A  F D , Renato C ndido ianna, procurador da Universidade e a diretora do Instituto de Psi uiatria, 
Maria avares Cavalcanti  em primeiro plano, a especialista em  nanças p bicas e presidente da 
AN C, Lucieni Pereira da Silva, e o diretor do Instituto do Coração Edson Saad Nelson Souza e Silva

 P , o audit rio  cou lotado para o debate
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CULTURA

Programação 
variada

A Escola de Música oferece 
uma programação variada com 
entrada franca. A intensa ativi-
dade artística desenvolvida pelos 
professores, alunos e técnicos-
administrativos proporciona ao 
público uma temporada variada 
que inclui concertos sinfônicos e 
de câmara, vocais e instrumentos 
abrangendo os diversos períodos 
da história da música com ênfa-
se no repertório dos compositores 
brasileiros.

Uma destas programações é a 
Série Talentos UFRJ que apresenta 
a produção de alunos, ex-alunos, 
funcionários e professores da Es-
cola. Os concertos são realizados 
na Sala da Congregação todas 
as quartas-feiras às 18h30. Os 
programas são escolhidos através 
de um processo de inscrição no 
qual o intérprete propõe a data 
do concerto, apresenta seu projeto 
artístico e currículo. O Festival de 
Violões, que está em sua terceira 
edição, mantém a tradição de 
manter grandes nomes para con-
certos e atividades pedagógicas.

Outubro
Dia 1- Segunda-feira – Orquestra 
de Sopros da UFRJ, 19h
Dia 3- Quarta-feira – Série Talen-
tos UFRJ – Orquestra de Câmara 
Carioca, 18h30
Dia 10 - Quarta-feira – Série Ta-
lentos UFRJ – Quinteto Lorenzo 
Fernandez, 18h30
Dia 17 - Quarta-feira – Coull 
Quartet, 19h
De 24 a 28 - III Festival de Violões 
da UFRJ  

Projeto que leva ópera para crianças 
envolve dezenas de profi ssionais da UFRJ
Para comemorar o dia das crianças, será a vez da Ópera Cavalinho Azul

Um dos setores da Escola que 
dão suporte para tudo o que se faz é 
o Setor Artístico e Cultural. A equi-
pe é formada pelo diretor artístico, 
professor João Vidal, e pelos técni-
cos-administrativos André Garcez, 
Francisca Marques, Paula Buscá-
cio, Rafael Reigoto e Rosimaldo 
Martins, todos produtores culturais.  

“Aqui o trabalho não pára. A 
Escola tem diversas atividades o 
ano inteiro e somos responsáveis 
por quase tudo. Cada um faz um 
pouco de tudo. Não há espaço 
para o tédio, muito pelo contrá-
rio”, declara o grupo. André Gar-

Só podia partir de um profi s-
sional de universidade pública a 
proposta de levar ópera as crianças 
brasileiras. E só podia partir desta 
instituição composta de pessoas 
comprometidas com uma produ-
ção de qualidade levar à sociedade 
aquilo que faz de melhor. Juntamos 
toda essa vontade e temos a mate-
rialização do projeto “A escola vai 
a ópera”, idealizado pela professora 
Maria José Chevitarese e realizado 
por inúmeros profi ssionais da UFRJ 
de várias unidades.

Em sua terceira edição este au-
dacioso projeto acontecerá de 9 a 12 
de outubro, na Escola de Música da 
UFRJ, com a apresentação da ópera 
O Cavalinho Azul, texto de Maria 
Clara Machado e música de Tim 
Rescala. Todos os que participam 
deste projeto vencedor – ganhou 
três edições do Programa de Ex-
tensão Universitária do MEC– têm 
grande satisfação em poder propor-
cionar ao público um espetáculo 
tão singular e rico culturalmente.

 “Minha idéia foi a de levar 
este universo da ópera às crianças 
que são mais receptivas e abertas a 
novas experiências. Envolve mui-
ta gente e nos enche de orgulho”, 
declara Maria José Chevitarese. 
Segundo ela, para a realização do 
Cavalinho Azul, estão envolvidos 
30 cantores, 40 instrumentistas, a 
equipe de produção do cenário, a 
equipe de produção do fi gurino, a 
equipe de iluminação, o pessoal da 
programação visual e o setor artísti-
co. São os profi ssionais da Escola de 
Música, da Escola de Belas Artes, da 
Escola de Comunicação.

As apresentações , com dura-
ção de 60 minutos cada, serão na 
Escola de Música, no Salão Leo-
poldo Miguez. Serão duas récitas 
exclusivas para as escolas da rede 
pública – dias 9 e 10, às 14h30 – e 
duas abertas ao público – dia 9, às 
18h30 e dia 12, às 16h. Em relação 
as apresentações para o público a 
produção da Escola de Música so-
licita que cheguem com uma hora 
de antecedência. O espetáculo é 
muito procurado e no ano passado 
as portas tiveram que ser fechadas 
para evitar tumulto.  A direção 
geral é de Maria José Chevitarese, 
direção cênica de Cláudio Castro 
Filho, e participação do Coral Brasil 
Ensemble-UFRJ.      

Por trás do espetáculo

cez. muito falante, é o mais antigo. 
Ele está na Música há seis anos e 
na UFRJ desde 1987. Francisca, sua 
contemporânea de Universidade, é 
a mais nova, com três anos no setor. 
Rafael veio na leva do concurso de 
2010 e Paula no de 2011.

O Setor Artístico e Cultural res-
ponde pela administração das sa-
las de concertos, manutenção dos 
instrumentos musicais e demais 
equipamentos, pela programação 
artística, pela produção dos eventos 
ofi ciais da Escola de Música, como 
a Série Talentos da UFRJ, incluindo 
a produção de programas, cartazes 

e outros impressos, como também 
a divulgação. O Setor de Comuni-
cação que tem os técnicos-admi-
nistrativos Márcia Carnaval, Ana 
Liao, Mauro Albino, Francisco 
Conte e Maria Celina Machado 
trabalha intimamente ligado ao 
artístico. 

No caso do projeto A Escola Vai 
a Ópera o setor artístico cuida da 
produção com as escolas e recebe 
as crianças nos dias dos espetácu-
los. Sobre o trabalho em conjunto 
com a comunicação, toda a arte 
do Cavalinho Azul, por exemplo, 
foi feita por Márcia Carnaval.

Francisca, Rosimaldo, Rafael, André e Paula são do Setor Artístico

Maria José Chevitarese, idealizadora do Projeto
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A quem interessa entregar 
o HUCFF aos ratos?

O que já vinha sendo foco de comentá-
rio no HUCFF comprovou-se de forma séria. 
Uma severa infestação de ratos causou o 
fechamento temporário da cozinha central 
do Hospital. Na sexta-feira, dia 28, a cozi-
nha produziu sua última refeição. Depois, 
foi fechada para obras emergenciais na 
tentativa de contornar o grave problema.

Um cartaz da direção geral afixado 
na porta do refeitório anunciava que por 
motivos de reforma emergencial nas de-
pendências da cozinha, a partir de então, 
o Serviço de Nutrição e Dietética passaria 
a adquirir as refeições e distribuí-las aos 
residentes, pacientes e acompanhantes. 

O cartaz informou também que não 
seria mais possível fornecer refeições para 
as demais categorias do corpo social do 
HU, em particular ao pessoal extra-quadro, 
por determinação da Controladoria Geral 
da União.

O diretor do Hospital José Marcus Raso 
Eulálio, em visita ao local, explicou que 
esperava que a situação se resolvesse no 
menor tempo possível e que de fato se deu 
em decorrência da necessidade de obras em 
função do aumento da quantidade de ratos. 
Ele garantiu que não foi uma determinação 
da Vigilância Sanitária, mas iniciativa da 
própria direção: “Nós mesmos fechamos”, 
disse, explicando que, com a retirada dos 
entulhos da demolição perna seca (bem ao 
lado) os ratos se deslocaram para a cozinha 
em busca de alimentos e proliferaram. O 
diretor diz que a medida foi necessária, 
mas que será transitória. E informa que 
solicitou uma alternativa ao reitor sobre 
a alimentação aos extra-quadro e que este 
pedido está sendo estudado.

Entre as medidas emergenciais estão o 
fechamento de acessos dos bichos, como o 
conserto de vidros quebrados, fechamento 
de coifas, colocação de telas.

 “É doloroso, mas é o que deve ser feito”, 
lamentou a nutricionista Roseli Barbosa da 
Costa, chefe do Serviço de Nutrição, sobre o 

Em novembro de 2009, houve um regis-
tro de ocorr ncia na 37  P para averiguar 
o possível desvio tendo como lesado o 
Sintu rj. Em julho de 2010 a empresa de 
auditoria externa contratada, con orme 
decisão de assembleia, entregou o relat rio 
nal  gestão anterior ue não o levou para 
undamentar o registro de ocorr ncia. 

Logo ap s a posse, a gestão atual, 
diante do relat rio da auditoria externa 
e de seus apontamentos sobre as irre-
gularidades e desvios administrativos e 
nanceiros, oi  delegacia para entender 

a situação. Constatou-se ue somente um 
registro de ocorr ncia havia sido eito e isto 
não levaria a nenhum desdobramento para 
solucionar o caso. iante desta in ormação, 
a diretoria atual encaminhou  delegacia o 
relat rio nal da auditoria para undamentar 
a ocorr ncia e trans ormá-la em den ncia.

Para acompanhar o processo, a atual 
gestão, contratou advogado criminalista, ex-
clusivamente, para assessorar o Sindicato. 
Este ato oi decisivo para o prosseguimento 
das investigaç es. Porém, em unção do 
relat rio da auditoria azer parte de in uérito 
policial, o advogado in ormou  direção ue 
havia impedimento para a sua publicação  
sob pena de expor o sindicato ao risco de 
mais uma ação judicial. Assim, o re erido 
relat rio oi disponibilizado na sede do 
sindicato para consulta aos sindicalizados. 

 A partir da inclusão do relat rio da 
auditoria externa e com a identi icação 
nominal de possíveis envolvidos, o dele-
gado deu encaminhamento ao processo 
investigativo  averiguar possível estelionato 
tendo como lesado o Sintu rj. epoimentos 
oram colhidos, documentos oram adicio-
nados, relat rios técnicos com in ormaç es 
detalhadas oram providenciados pela atual 
diretoria para serem incluídos e analisados 
pela polícia. esde o início, a atual gestão 
tratou este assunto com cuidado para ue o 
Sintu rj e a categoria não ossem expostos 
mais do ue a situação exigia e para não 
inter erir nas investigaç es.

Ap s investigação  DP acata 
den ncia da atual direção e encaminha 
processo ao inist rio P blico

 Na ltima semana, o advogado crimi-
nalista in ormou ao Sintu rj ue, diante do 
cumprimento de todas as exig ncias, esta 
den ncia oi acatada e, como conse u n-
cia, o delegado da 37  P a encaminhou 
ao Ministério P blico. 

Ap s a posse, a atual direção do Sintu rj tomou conhecimento do relat rio nal da 
auditoria externa ue apontava irregularidades na contabilidade do sindicato. Um elenco 
de irregularidades oi apontado no relat rio: recusa de diretores da gestão anterior para 
entregar documentos para o bom andamento dos trabalhos, possíveis raudes de gastos 
com rubricas de vale-re eição e tic ets-combustível, aumento substancial nas despesas 
com reprogra a, desvio na olha de pagamento a título de empréstimos a uncionários, 
alta de prestação de contas de estas de con raternização de dezembro de 2008 e a 
manutenção de uma empresa de contabilidade ue causou prejuízos  entidade errando 
nos serviços prestados. 

iante deste lamentável uadro de irregularidades e, por ser um caso extremamente 
grave com indícios de desvios, a atual diretoria encaminhou o relat rio nal da auditoria 
externa  37  P.  Ao chegar  delegacia constatou ue nada havia sido eito além do 
registro da ocorr ncia, ato ue inviabilizava o processo investigativo. 

utro ato lamentável ocorrido e ue 
na época também oi in ormado  cate-
goria aconteceu na véspera da posse da 
atual gestão. ois diretores da gestão 

ue se encerrava entraram na sede do 
sindicato, aproximadamente s 16h45 e 
solicitaram  uncionária do setor nan-
ceiro, a emissão de um che ue no valor 
de R  16.250,00 para pagar uma suposta 
publicação encomendada pelo Sintu rj.  A 
uncionária se recusou a emitir o che ue 

solicitado, pois não havia nenhum re-
gistro no setor re erente  execução de 
um trabalho deste valor. Além disso, a 
solicitação se con itava com as regras de-
liberadas e chanceladas com a Fasubra e 
a CU  onde todos os che ues somente 
seriam emitidos com a assinatura de um 
representante de cada corrente política 
integrante da uela direção.  Mesmo as-
sim esses diretores pegaram o che ue e 
oram embora. 

A atual diretoria, ao ser comunicada 
do ato pela uncionária, ue estava muito 
nervosa com o ocorrido, tentou sustar o 
che ue ue, para desagradável surpre-
sa, já tinha sido sacado mesmo ora do 
expediente bancário.

iante da gravidade dos aconte-
cimentos a atual direção encaminhou 
den ncia  37  P. ocumentos oram 
ornecidos para ue esta investigação 
osse sucedida. 

E TE DA S CAS S

e iedade com o intu

fechamento da cozinha. Ela justificou que 
a presença dos bichos aumentou muito, 
mesmo com a desratização periódica em 
dia. O problema foi detectado há cerca 
de duas semanas. Solicitaram até a visita 
de biólogos. Mas todas as medidas foram 
insuficientes. Em reunião, as chefias de 
seção decidiram mandar um documento 
à direção do HU solicitando intervenção. 
“Não poderíamos, como profissionais da 
saúde, conviver com esta situação e a di-
reção, então, tomou a decisão de fechar”, 
resumiu a nutricionista. Os trabalhadores 
da cozinha não serão dispensados. Conti-
nuarão trabalhando normalmente, mas 
se dedicarão à seleção e distribuição da 
alimentação. 

Kátia Verônica, nutricionista e chefe da 
seção de produção, ratificou que a decisão 
foi tomada em conjunto. A Prefeitura da 
UFRJ já foi chamada para fechar todos 
os acessos e controlar a infestação com 
urgência.  

Os funcionários do setor evitam co-
mentar o problema. Apenas um deles se 
manifestou e disse que achou a medida 
acertada.

Ap s 
in estigação 
da pol cia, 
ambos os 
casos o am 
acatados e 
encamin ados 
ao 

AS NU RICI NIS AS Kátia (che e da produção) e Roseli lamentaram o ato

EDITORIAL
Se o problema já vinha acon-

tecendo, especialmente em um 
local que exige higiene ao máximo, 
como uma co inha, e mais ainda 
quando se trata de um hospital, 
fa -se urgente saber aonde está a 
administração desta Unidade da 
UFRJ, considerando-se que a Rei-
toria está construindo o ambiente 
para a contratação da Ebserh.  ina-
creditável que a gestão do UCFF 
tenha chegado a este ponto  Todos 
sabemos que o problema do UCFF 

 de gestão, mas não imaginávamos 
que chegaria ao ponto de conviver 
com ratos  Ou  desleixo ou  pol -
tica para a implantação da Ebserh.
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DATAS
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
15/06/2011
15/06/2011
16/06/2011
16/06/2011
16/06/2011
20/06/2011
21/06/2011
22/06/2011
22/06/2011
22/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011

28/06/2011
01/07/2011
01/07/2011
01/07/2011
01/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
11/07/2011
12/07/2011
12/07/2011
13/07/2011

20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
21/07/2011

22/07/2011
26/07/2011
26/07/2011
26/07/2011
26/07/2011
26/07/2011
28/07/2011

01/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
04/08/2011
04/08/2011

04/08/2011

04/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011

GASTOS DURANTE O PERÍODO DE GREVE
CHBB 854465 - AJUDA DE CUSTO (100 PESSOAS X R$ 210,00) - CARAVANA A BRASILIA
CHBB 854466 - AJUDA DE CUSTO (04 PESSOAS X R$ 210,00) - CARAVANA A BRASILIA
CHBB 854467 - SUPRIMENTO DE VIAGEM - CARAVANA A BRASÍLIA
CHBB 854469 - AJUDA DE CUSTO (33 PESSOAS X R$ 210,00) - CARAVANA A BRASILIA
CHBB 854470 - SUPRIMENTO DE VIAGEM - CARAVANA A BRASILIA
TRANSF. ON LINE - GRAN BUFFET - CAFÉ DA MANHÃ (104 PESSOAS X R$ 5,00)
TRANSF. ON LINE - GRAN BUFFET - CAFÉ DA MANHÃ ( 31 PESSOAS X R$ 5,00)
TRANSF. ON LINE - MINAS BRASILIA T. CLUBE (104 PESSOAS X R$ 30,00)
TRANSF. ON LINE - MINAS BRASILIA T. CLUBE (31 PESSOAS X R$ 30,00)
TED - TJ TRANSPORTE E TURISMO (ALUGUEL 02 ÔNIBUS) - NF: 561
DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854465 DIA 14/06/2011
DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854469 DIA 14/06/2011
TED - TJ TRANSPORTE E TURISMO (ALUGUEL 01 ÔNIBUS)
CHBB 854473 - SUPRIMENTO PARA DESPESAS DA GREVE 
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ OFICINA DO AUDIO - NFE 39 - ALUGUEL DE CARRO DE SOM
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/OFICINA DO AUDIO - PAGTº DE 03 DIAS ALUGUEL CARRO DE SOM
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ LUCIA R.M.CAMPOS - CARRO DE SOM ASSEMBLÉIA C/ATO EM BOTAFOGO
DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854467 DIA 14/06/2011
DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854470 DIA 14/06/2011
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/LUCIANO (20 DIAS X r$ 70,00) - AJ.CUSTO CNG
TRANSF.ON LINE  SINTUFRJ P/ IACI (20 DIAS X R$ 70,00) - AJ. CUSTO CNG
TRANSF.ON LINE  SINTUFRJ P/ MILTON (20 DIAS X R$ 70,00) - AJ. CUSTO CNG
TRANSF.ON LINE SINTUFRJ P/ GILSON (20 DIAS X R$ 70,00) - AJ.CUSTO CNG
TRANSF.ON LINE SINTUFRJ P/ GILSON  - CUSTEAR TAXI AEROPORTO BSB A FASUBRA
TRANSF.ON LINE SINTUFRJ P/IKA (GARVEY PARK HOTEL) - HOSPEDAGEM (19 DIAS)
SEM CAFÉ DA MANHÃ (PERÍODO: 27/06 ATÉ 16/07/2011)
CHBB 854481 - SUPRIMENTO DE DESPESAS DE GREVE
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/MILTON (20 DIAS X R$ 30,00) - COMPL.AJ.CUSTO CNG
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/IACI (20 DIAS X R$ 30,00) - COMPL.AJ.CUSTO CNG
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/GILSON (20 DIAS X R$ 30,00) - COMPL. AJ.CUSTO CNG
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/LUCIANO (20 DIAS X R$ 30,00) - COMPL. AJ.CUSTO CNG
TRANSF.ON LINE SINTUFRJ P/IKA (GARVEY PARK HOTEL) - DIF.MUDANÇA APT
TED ENVIADA SINTUFRJ P/ 3 GRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFE 290  - JORNAIS SINTUFRJ
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ LEIA DE SOUZA OLIVEIRA (AJ.CUSTO + TAXIS)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ LEIA DE SOUZA OLIVEIRA (DIÁRIA HOSPEDAGEM)
TRANSF.ON LINE SINTUFRJ P/IKA (GARVEY PARK HOTEL) - COMPL. HOSPEDAGEM
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ G.MACAE TRANS. LOCAÇÃO LTDA
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ CARIOCÃO PROMOÇÕES LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM
NOS DIAS 29/06, 11 E 12/07/2011
TRANSF.ON INE  SINTUFRJ P/ MONICA SIMONE P. OLIVAR AJ.CUSTO CNG (DE 20/07 A 26/07/2011)
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ RODRIGO A MELLO AJ.CUSTO CNG (DE 20/07 A 26/07/2011)
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ RODRIGO A MELLO PAGTº 02 TAXIS CNG
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ PATRICIA C.P.SILVA  AJ.CUSTO CNG (DE 20/07 A 26/07/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ CARLOS P. DA SILVA AJ.CUSTO CNG (DE 20/07 A 26/07/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. NASCIMENTO  AJ.CUSTO CNG (DE 20/06 A 26/07/2011)
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/IKA (GARVEY PARK HOTEL) - HOSPEDAGEM (19 DIAS)
SEM CAFÉ DA MANHÃ (PERÍODO: 20/07 ATÉ 08/08/2011)
TED REMETIDA SINTUFRJ P/ FASUBRA SINDICAL - REPASSE 2,5% FUNDO DE GREVE - JUNHO/2011
TRANSF.ON INE  SINTUFRJ P/ MONICA SIMONE P. OLIVAR AJ.CUSTO CNG (DE 27/07 A 02/08/2011)
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ RODRIGO A MELLO AJ.CUSTO CNG (DE 27/07 A 02/08/2011)
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ PATRICIA C.P.SILVA  AJ.CUSTO CNG (DE 27/07 A 02/08/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ CARLOS P. DA SILVA AJ.CUSTO CNG (DE 27/07 A 02/08/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. NASCIMENTO  AJ.CUSTO CNG (DE 27/07 A 02/08/2011)
PAGTº DE ADIANT. PARA COMPRA DE BRINDES E ESTRUTURA PARA BARRACA DE PESCARIA DO SINTUFRJ
NA FESTA JUNINA DA PRAIA VERMELHA (ATIVIDADE INCORPORADA PELO CLG SINTUFRJ)
CHBB 854520 SUPRIMENTO DE DESPESASCOM GREVE
DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854517 DIA 28/07/2011
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 24843 /11 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 26555/11  - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS LTDA
TRANSF.ON LINE - SINTUFRJ P/MONICA SIMONE P. OLIVAR - AJ.CUSTO CNG (DE 03/08 A 08/08/2011)
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ RODRIGO A MELLO AJ.CUSTO CNG (DE 03/08 A 05/08/08/2011)
TRANSF. ON LINE SINTUFRJ P/ PATRICIA C.P.SILVA  AJ.CUSTO CNG (DE 03/08 A 08/08/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ CARLOS PEREIRA DA SILVA  - AJ.CUSTO CNG (DE 03/08 A 08/08/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. NASCIMENTO -  AJ.CUSTO CNG (DE 03/08 A 08/08/2011)
CHB 013508 ADIANT. PARA COMPRA DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL - CARAVANA A BRASILIA 08/08/2011
TED ENVIADA SINTUFRJ P/ TJ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - NF 299
LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS - CARAVANA A BRASILIA (PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2011)
TED ENVIADA SINTUFRJ P/ GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA
LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS - CARAVANA A BRASILIA (PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2011)
TED REMETIDA SINTUFRJ P/ FASUBRA SINDICAL - REPASSE 2,5% FUNDO DE GREVE - JULHO/2011
DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 013508 DIA 04/08/2011
CHBB 013509 - PAGTº DE SUPRIMENTO VIAGEM (ÔNIBUS Nº 01, 02, E 03) CARAVANA A BRASILIA 08/08
CHBB 013510 - PAGTº AJ.CUSTO (47 PESSOAS X R$ 450,00) ONIBUS 01 CARAVANA A BRASILIA 08/08
CHBB 013511- PAGTº AJ.CUSTO (37 PESSOAS X R$ 450,00) ONIBUS 02 CARAVANA A BRASILIA 08/08
CHBB 013512 - PAGTº AJ.CUSTO (25 PESSOAS X R$ 450,00) ONIBUS 03 CARAVANA A BRASILIA 08/08

CRÉDITO

3.150,00
2.520,00

351,61
196,72

923,14

15,00

DÉBITO
21.000,00

840,00
600,00

6.930,00
300,00
520,00
155,00

3.120,00
930,00

17.000,00

7.500,00
2.000,00

200,00
900,00
280,00

1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00

50,00

2.000,00
2.000,00

600,00
600,00
600,00
600,00
650,00

24.275,00
170,00
145,00
770,00

1.100,00

600,00
700,00
700,00
100,00
700,00
700,00
700,00

5.130,00
19.048,93

700,00
700,00
700,00
700,00
700,00

2.000,00
2.000,00

2.122,32
3.026,41

600,00
300,00
600,00
600,00
600,00
600,00

7.500,00

17.000,00
19.052,33

900,00
21.150,00
16.650,00
11.250,00

DATAS
01/06/2011
09/09/2011

DATA

22/11/2011

SALDO INICIAL  (4% APLICAÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A FUNDO DE GREVE)
FUNDO DE GREVE (0,5%) - SOMENTE SOBRE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

GASTOS EM TODO O PERÍODO DE GREVE 
RECUPERAÇÃO DE PARTE DOS GASTOS COM GREVE 2011*

RESULTADO FINAL A SER RECUPERADO NA ARRECADAÇÃO DA PRÓXIMA GREVE

CRÉDITO
17.040,00
251.860,58
268.900,58

DÉBITO

472.033,69
214.282,17

-257.751,52

HISTÓRICO

PERCENTUAL 
10%
20%
14%
22%
10%

10%
10%
4%

ALOCAÇÃO
FUNDO DE DESPESAS JUDICIAIS EVETUAIS
FUNDO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CALENDÁRIO SINDICAL
RESERVADOS E DIVIDIDOS IGUALMENTE ENTRE AS 07 COORDENAÇÕES
DESTINADOS A FUNDO DE MANUTENÇÃO
RESERVADOS A FUNDO PARA COMPRA DA SEDE AGREGADO 
AUTOMATICAMENTE AO FUNDO DE MANUTENÇÃO APÓS CUMPRIMENTO
DO OBJETIVO
FUNDO DE COMPRA DE BENS MÓVEIS
DESTINADO PARA FUNDO DE RESERVA
DESTINADO A UM FUNDO DE GREVE

VALOR (R$)
42.600,00
85.200,00
59.640,00
93.720,00

42.600,00
42.600,00
42.600,00
17.040,00

RECURSO DESTINADO A FUNDO DE GREVE

TABELA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO SALDO INICIAL DE ACORDO COM O ESTATUTO DO SINTUFRJ
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA B.B Nº 306.013-6)

POSIÇÃO EM 
31/05/2011
31/05/2011

TIPO
BB CDB DI SWAP
BB CDB DI 
TOTAL 

VALOR (R$)
50.000,00
376.000,00
426.000,00

Despesas com GREVE 2011
A diretoria do Sintufrj torna pública a Prestação de Contas Financeira das Greves de 2011 e 2012
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DATAS

05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
09/08/2011
09/08/2011
09/08/2011
09/08/2011
10/08/2011
11/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
16/08/2011
16/08/2011
17/08/2011
18/08/2011
19/08/2011
19/08/2011
19/08/2011
19/08/2011
19/08/2011

19/08/2011

22/08/2011

22/08/2011

22/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
24/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
26/08/2011

30/08/2011

30/08/2011
30/08/2011
30/08/2011
30/08/2011
31/08/2011
01/09/2011

02/09/2011
02/09/2011

05/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
06/09/2011

09/09/2011
09/09/2011
09/09/2011
12/09/2011
12/09/2011

12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
13/09/2011

13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
22/09/2011
22/09/2011
23/09/2011

GASTOS DURANTE O PERÍODO DE GREVE

TRANSF.ON LINE - SINTUFRJ P/ GRAN BUFFET (CAFÉ DA MANHÃ - 112 PESSOAS X R$ 6,00)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ RODRIGO ARAUJO DE MELLO - PAGTº DE 01 TAXI
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/MINAS BRASILIA TENIS CLUBE (112 PESSOAS X R$ 120,00) 
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ATELIER SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - NFE 038 - FILMAGEM AG
DOC DEVOLVIDO - GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MONICA SIMONE P. OLIVAR - PAGTº DE 01 TAXI
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ PATRICIA COSTA P. SILVA - PAGTº DE 01 TAXI
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MARCILIO ALVES AJ.CUSTO CNG (DE 08/08 A 14/08/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. NASCIMENTO  AJ.CUSTO CNG (DE 09/08 A 11/08/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ CARLOS P. DA SILVA AJ.CUSTO CNG (DE 09/08 A 11/08/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/MILTON SERGIO S. MADEIRA - AJ.CUSTO CNG (DE 08/08 A 14/08/2011)
TRANSF.ON LINE - SINTUFRJ P/CLAUDIA MENEZES ALVES - AJ.CUSTO CNG (DE 08/08 A 14/08/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ ANTONIO THEODORO DA S.FILHO -AJ.CUSTO CNG (DE 08/08 A 14/08/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ CLAUDIA MENEZES ALVES - PAGTº DE 01 TAXI
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ GRAN BUFFET LTDA - CAFÉ DA MANHÃ (03 DIAS X R$ 672,00)
DEPÓSITO EM DINEHRIO REF. DEVOLUÇÃO 02 DIÁRIAS AJ.CUSTO CNG - MILTON SERGIO S. MADEIRA
DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 013510 DIA 05/08/2011
TRANSF.ON LINE - SINTUFRJ P/ EDMILSON PEREIRA AJ.CUSTO CARAVANA A BRASILIA 
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ IKA EMP.IMOBILIÁRIOS (GARVEY PARK) HOSPEDAGEM (DE 08/08 A 28/08)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA AJ.CUSTO CNG (DE 08/08 A 14/08/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ CNTI (HOSPEDAGEM CARAVANEIROS)
TRANSF.ON LINE - DEVOLUÇÃO GRAN BUFFET - CAFÉ DA MANHÃ CARAVANEIROS
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MILTON SERGIO S. MADEIRA AJ.CUSTO CNG (DE 15/08 A 21/08/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/CLAUDIA MENEZES ALVES AJ.CUSTO CNG (DE 15/08 A 21/08/2011)
TRANSF.ON LINE - SINTUFRJ P/DIMAS BISPO DOS SANTOS RPA SONORIZAÇÃO AG (DIAS 26,27 E 09/08)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/MARCILIO ALVES AJ.CUSTO CNG (DE 15/08 A 21/08/2011)
TED ENVIADA - SINTUFRJ P/ 3 GRAPH GRAFICA EDITORA - NFE 319 - JORNAIS DO SINTUFRJ
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA AJ.CUSTO CNG (DE 15/08 A 21/08/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ ANTONIO THEODORO DA S.FILHO -AJ.CUSTO CNG (DE 15/08 A 21/08/2011)
PAGTº DE TÍTULO - DOC Nº 30769 / 11 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA - COMPL. PAGTº
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ DIMAS BISPO DOS SANTOS - RPA SONORIZAÇÃO AG DIA 16/08
CHBB 854529 - SUPRIMENTO DE DESPESAS COM GREVE
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MILTON SERGIO S. MADEIRA AJ.CUSTO CNG (DE 22/08 A 28/08/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MILTON SERGIO S. MADEIRA REEMBOLSO RECIBO DE TAXI
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ CLAUDIA MENEZES ALVES AJ.CUSTO CNG (DE 22/08 A 28/08/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/MARCILIO ALVES AJ.CUSTO CNG (DE 22/08 A 28/08/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA AJ.CUSTO CNG (DE 22/08 A 28/08/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA - AJ.CUSTO CNG DE ANTONIO THEODORO
DA SILVA FILHO (DE 22/08 A 28/08/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ TJ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE 01 ÕNIBUS
CARAVANA A BRASILIA (PERÍODO DE 23/08 A 25/08/2011)
CHBB 854532 - PAGTº DE SUPRIMENTO VIAGEM A BRASILIA (ONIBUS 01 E 02) 
CARAVANA A BRASILIA (PERÍODO DE 23/08 A 25/08/2011)
CHBB 854533 - PAGTº DE DIÁRIAS AJ. CUSTO (104 PESSOAS X R$ 270,00) CARAVANA A BRAISLIA
PERÍODO DE 23/08 A 25/08/2011
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ FARMÁCIA MELLO LEAL LTDA - COMPRA DE MEDICAMENTOS P/CARAVANA
DEPÓSITO EM CHEQUE - DEVOLUÇÃO DO MINAS BRASILIA TENIS CLUBE
DEPÓSITO EM DINHEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854533 - DIA 22/08/2011
DEPÓSITO EM DINHEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 013509 - DIA 05/08/2011
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 32053 /11 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ LUCIA R.M.CAMPOS - JL SOM NF 564 - ALUGUEL MINI TRIO AG ATO DIA 18/08
DEPÓSITO EM DINHEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854520 - DIA 01/08/2011
TRANSF. ON LINE -SINTUFRJ P/ MARCILIO ALVES - AJ.CUSTO CNG (01 DIA - DIA 29/08)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA AJ.CUSTO CNG (01 DIA - DIA 29/08)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA - AJ.CUSTO CNG DE ANTONIO THEODORO
DA SILVA FILHO (01 DIA - DIA 29/08)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ VIAÇÃO TERESOPOLIS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE 02 ONIBUS
APROVADO PELO CNG - LEVAR A CATEGORIA APÓS AG (DIA 30/08) PARA ATO DO SEPE NO CENTRO DO RJ
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ RAFAEL MEDEIROS DOS SANTOS - AJ. CUSTO CNG (DE 30/08 A 05/09/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ CARLOS PEREIRIA  DA SILVA - AJ.CUSTO CNG (DE 30/08 A 05/09/2011)
EMISSÃO DE DOC SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. NASCIMENTO -  AJ.CUSTO CNG (DE 31/08 A 05/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MARIA DE FATIMA C.DOS SANTOS - AJ.CUSTO CNG (DE 30/08 A 05/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALCILENE RIBEIRO DA COSTA - AJ.CUSTO CNG (DE 30/08 A 05/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ HELENA VICENTE ALVES - PAGTº DE REEMBOLSO DE LIGAÇÕES
PERÍODO DE 08/08 A 13/08 - CARAVANA A BRASILIA
DEPÓSITO EM DINHEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 854532 - DIA 22/08/2011
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS - REEMBOLSO CHAMADAS RADIO NEXTEL
PERÍODO DE 08/08 A 13/08 - CARAVANA A BRASILIA
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALCILENE RIBEIRO DA COSTA - AJ.CUSTO CNG (DE 06/09 A 12/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MARIA DE FATIMA C. DOS SANTOS - AJ. CUSTO CNG (DE 06/09 A 12/09/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NOVO SUL LTDA - DANFE 042 E 043
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ CARLOS PEREIRA DA SILVA - AJ. CUSTO CNG (DE 06/09 A 12/09/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. DO NASCIMENTO - AJ. CUSTO CNG (DE 06/09 A 12/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ RAFAEL MEDEIROS SANTOS - AJ. CUSTO CNG (DE 06/09 A 12/09/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ TJ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - RESTANTE PAGTº LOCAÇÃO DE
ONIBUS - CARAVANA A BRASILIA (PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2011)
CHBB 013496 - PAGTº DE AJ. CUSTO (94 PESSOAS X R$ 270,00) CARAVANA A BRASILIA (DE 12 A 15/09)
CHBB 013497 - PAGTº DE SUPRIMENTO DE VIAGEM (ONIBUS 01 E 02) CARAVANA A BRASILIA (DE 12 A 15/09)
TED ENVIADA - SINTUFRJ P/ TJ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE 02 ÔNIBUS - CARAVANA
DEPÓSITO EM DINHEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS CHBB 013496 - DIA 09/09/2011
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MILTON SERGIO S. MADEIRA - REEMBOLSO DE LIGAÇÕES - PERIODO EM 
EM QUE ESTEVE COMPONDO O CNG
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ RAFAEL MEDEIROS DOS SANTOS - AJ. CUSTO CNG (DIA 13/09)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALCILENE RIBEIRO DA COSTA - AJ. CUSTO CNG (DIA 13/09)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MARIA DE FATIMA C. DOS SANTOS - AJ. CUSTO CNG (DIA 13/09)
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 35150/11 - PROMOTIONAL TRAVEL E TURISMO LTDA
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ CARLOS PEREIRA DA SILVA - AJ. CUSTO CNG (DIA 13/09)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ ALUIZIO PAULINO DO NASCIMENTO AJ. CUSTO CNG (DIA 13/09)
TRANSF. ON  LINE - SINTUFRJ P/ RAFAEL MEDEIROS SANTOS - AJ. CUSTO CNG ( DE 14/09 A 19/09)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ IKA EMP.IMOBILIÁRIOS (GARVEY PARK) HOSPEDAGEM (DE 28/08 A 18/09)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ ALUIZIO PAULINO NASCIMENTO AJ. CUSTO CNG (DIA 14/09 A 19/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALCILENE RIBEIRO DA COSTA - AJ. CUSTO CNG (DE 14/09 A 19/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MARIA DE FATIMA C. DOS SANTOS - AJ. CUSTO CNG (DE 14 A 19/09/2011)
TED ENVIADA - SINTUFRJ P/3 GRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA - JORNAIS DO SINTUFRJ
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ CARLOS PEREIRA DA SILVA - AJ. CUSTO CNG (DE 14/09 A 19/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALDENISE P. RIBEIRO - REEMB. PASSAG. RODOVIÁRIA (RJ-MACAE-RJ)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. DO NASCIMENTO - AJ. CUSTO CNG (DE 14/09 A 19/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALCILENE RIBEIRO COSTA - 01 TAXI / IDA (BRASILIA)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALCILENE RIBEIRO COSTA - AJ. CUSTO CNG (DE 20/09 A 24/09/2011)
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ MARIA DE FATIMA C. DOS SANTOS - AJ. CUSTO CNG (DE 20/09 A 24/09/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ ALUIZIO P. DO NASCIMENTO - AJ. CUSTO CNG (DE 20/09 A 24/09/2011)
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ CARLOS PEREIRA DA SILVA - AJ. CUSTO CNG (DE 20/09 A 24/09/2011)
TED REMETIDA SINTUFRJ P/ FASUBRA SINDICAL - RESTANTE REPASSE FUNDO DE GREVE
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ DANIELA LOYOLA FREITAS - HOSPEDAGEM 
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ CNTI (HOSPEDAGEM 89 PESSOAS X R$ 50,00) CARAVANA (DE 12 A 15/09)
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 36011/11 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
EMISSÃO DE DOC - SINTUFRJ P/ RESENHA EDIÇÕES LTDA - NFS-E 007 
TRANSF. ON LINE - SINTUFRJ P/ VALCILENE RIBEIRO DA COSTA - 01 TAXI / RETORNO (BRASILIA)
SUBTOTAL
TOTAL

CRÉDITO

700,00

200,00
2.700,00

2.688,00

10.080,00
1.080,00

209,93

275,73

8,88

1.350,00

26.449,01

DÉBITO

672,00
50,00

13.440,00
900,00

50,00
50,00

700,00
270,00
270,00
700,00
700,00
700,00

50,00
2.016,00

257,38
5.400,00

700,00
20.400,00

700,00
700,00
400,00
700,00

20.340,00
700,00
700,00

2.495,40
800,00
100,00

2.000,00
700,00

36,00
700,00
700,00
700,00

700,00

8.500,00

600,00

28.080,00
754,46

1.018,12
200,00

100,00
100,00

100,00

800,00
700,00
700,00
600,00
700,00
700,00

383,67

292,10
700,00
700,00
614,50
700,00
700,00
700,00

8.500,00
25.380,00

600,00
16.000,00

363,86
100,00
100,00
100,00

1.922,16
100,00
100,00
600,00

4.960,00
600,00
600,00
600,00

22.205,00
600,00

86,00
600,00

50,00
450,00
450,00
450,00
450,00

37.470,41
1.200,00
4.450,00

240,65
900,00

50,00
498.482,70
472.033,69

Despesas com GREVE 2011

(*) obs.: Transferência feita da conta BB 3060.132-0 (Fundo de Greve 2011) para conta BB 306.013-6 por onde pagamos os gastos da greve, 
pois o repasse de 0,5% (R$ 251.860,58) entrou somente no inicio de setembro/2011.
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DATAS

01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
11/06/2012
11/06/2012
11/06/2012
13/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
19/06/2012
26/06/2012
27/06/2012

GASTOS NO MÊS DE JUNHO/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 306.013-6
CHBB 854.969 - PAGTº DE AJ. CUSTO (125 PESSOAS X R$ 180,00) CARAVANA A BRASILIA (04 A 07 JUNHO)
CHBB 854.970 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO P/VIAGEM (ONIBUS 1,2,3) CARAVANA (04 A 07 JUNHO)
TRANSF. P/ CNTI (93 PESSOAS X R$ 33,00) - ALOJAMENTO PARA CARAVANEIROS
TRANSF. P/ CNTI (24 PESSOAS X R$ 33,00) - ALOJAMENTO PARA CARAVANEIROS
TED REMETIDA P/ CLASSE A TRANSPORTES, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CHBB 855.017 - PAGTº RPA ALUGUEL TENDAS - CAIO DE FREITAS CERICOLA
CHBB 855.018 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
CHBB 855.047 - PAGTº DE SINAL 50% ALUGUEL TENDA - CAIO DE FREITAS CERICOLA
TRANSF. ON LINE P/ L E Z COMESTIVEIS LTDA - PORÇÃO MÁGICA - NF 1158
CHBB 855.046 - PAGTº DE COMPL. AJ.CUSTO (114 PESSOAS X R$ 90,00)  CARAVANA (04 A 07 JUNHO)
CHBB 855.026 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
CHBB 855.032 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO P/ BAILE (DIA 15/06) ESPAÇO CULTURAL
PAGTº DA NF 037819 - DIMONA SILK & MALHAS LTDA - CONFECÇÃO DE CAMISETAS
CHBB 855.034 - PAGTº AJ. CUSTO (7 PESSOAS X 13 DIAS A R$ 90,00) REPRES. SINTUFRJ CNG FASUBRA
PAGTº DE TÍTULO - FATURA 8475 / DANFE 4516 - DIPLOMATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA
CH. 855.035 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE 
SUBTOTAL 1

CRÉDITO DÉBITO

22.500,00
900,00

3.069,00
792,00

7.000,00
700,00

3.000,00
5.950,00
1.000,00

10.260,00
3.000,00
1.000,00
1.250,00
8.670,00

440,00
3.000,00

72.531,00

DATAS
01/06/2012
03/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
19/07/2012
31/07/2012
31/08/2012
17/09/2012

SALDO DEVEDOR (DESPESAS COM GREVE 2011)
FUNDO DE GREVE (1% S/ DOCENTES E TAE´S) - SIAPE JUNHO/2012
RECUPERAÇÃO PARTE SALDO DEVEDOR GREVE 2011 
RECUP. DO VALOR GASTO EM JUNHO/2012 (ANTES DO REPASSE DO FUNDO DE GREVE) - SUBTOTAL 2
RECUP. DO VALOR GASTO EM JULHO/2012 (ANTES DO REPASSE DO FUNDO DE GREVE) - SUBTOTAL 2
GASTOS NO MÊS DE JULHO/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 58.281-6 -  SUBTOTAL 3
GASTOS NO MÊS DE AGOSTO/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 58.281-6 ATÉ O MOMENTO- SUBTOTAL 4
GASTOS NO MÊS DE SET/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 58.281-6 ATÉ O MOMENTO- SUBTOTAL 5
SUB-TOTAL

CRÉDITO

776.521,21

776.521,21

DÉBITO
257.751,52

208.177,41
72.531,00
8.571,40
281.038,59
98.322,63
2.452,29
671.093,32

HISTÓRICO

RECURSO DESTINADO A FUNDO DE GREVE

Despesas com GREVE 2012

SALDO BANCÁRIO CONTA FUNDO DE GREVE Nº 58.281-6 EM 19/09/2012 
VALOR A SER RECUPERADO PARA A CONTA Nº 306.013-6 
SALDO REAL DO FUNDO DE GREVE 

105.427,89

55.853,78
49.574,11

DATAS

02/07/2012
02/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
05/07/2012
17/07/2012

GASTOS NO MÊS DE JULHO/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 306.013-6
PAGTº DE TÍTULO - DANFE 027432 - COMERCIAL IMPORTADORA SEPIA LTDA
PAGTº DE TÍTULO - NF 037875 - DIMONA SILK E MALHA LTDA
CHBB 855.063 - PAGTº DE RESTANTE ALUGUEL TENDA - CAIO DE FREITAS CERICOLA
TRANSF. P/ RAFAEL MEDEIROS SANTOS - PAGTº AJ. CUSTO 
TRANSF. P/ JORGE PIERRE E. ROSA - PAGTº AJ. CUSTO
TRANSF. P/ JORGE PIERRE E. ROSA - PAGTº DE TAXIS
TRANSF. P/ BOAVENTURA SOUSA PINTO - PAGTº AJ. CUSTO 
TRANSF. P/ JOSÉ RODOLFO S. SILVEIRA - PAGTº AJ.CUSTO 
EMISSÃO DE DOC P/ GERLY LUCY MICELI - PAGTº AJ. CUSTO
EMISSÃO DE DOC P/ LUCIANO DA CUNHA DO NASCIMENTO  - PAGTº AJ. CUSTO
EMISSÃO DE DOC P/ NEUZA LUZIA PINTO - PAGTº AJ. CUSTO
EMISSÃO DE DOC P/ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NOVO SUL LTDA - DANFE 552
CREDITO RELATIVO A PRESTAÇÃO CONTAS ( PERÍODO DE 04/06 A 26/06/2012)
SUBTOTAL 2

CRÉDITO

2.761,52
2.761,52

DÉBITO

2.034,42
2.090,00
5.950,00

90,00
90,00

100,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

528,50

8.571,40

DATAS

05/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
12/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
18/07/2012
18/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012

23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

23/07/2012
24/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
26/07/2012
30/07/2012

GASTOS NO MÊS DE JULHO/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 58.281-6
TED ENVIADA P/ FASUBRA SINDICAL - 15% S/ ARRECADAÇÃO EXTRA 1% (FUNDO DE GREVE 2012)
TRANSF. P/ FABIO ROBERTO M. CRUZ - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 24/07/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ FABIO DO NASCIMENTO PORTO - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 24/07/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 24/07/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ ALUIZIO PAULINO DO NASCIMENTO - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 24/07/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ LEANDRO ESPERANÇA DE SOUZA - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 24/07/2012)
TRANSF. P/ JULIANA NASCIMENTO SILVA - REALIZAÇÃO ATO UNIFICADO PANFLETAGEM 11/07 MACAÉ
EMISSÃO DE DOC P/ COPIADORA AMIGA DOS ESTUDANTES LTDA - DANFE 6548
EMISSÃO DE DOC P/ GERLY LUCI MICELI - PAGTº AJ. CUSTO ( DE 10/07 A 23/07/2012)
TRANSF. P/ NEUZA LUZIA PINTO - PAGTº PARTE  AJ. CUSTO (10/07 A 23/07/2012)
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 27570/A - COMERCIAL IMPORTADORA SEPIA LTDA
EMISSÃO DE DOC P/ 3 GRAPH GRÁFICA E DITORA LTDA - NFS-E 594
EMISSÃO DE DOC P/ NEUZA LUZIA PINTO - PAGTº RESTANTE AJ. CUSTO
PAGTº DE TÍTULO - FATURA Nº 8538 - DIPLOMATA IND. E COMERCIO LTDA
EMISSÃO DE DOC P/ CLASSE A TRANSPORTES, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - NFS-E 41
TRANSF. P/ LILIAN LUIZ BARBOSA - PAGTº DA COMPRA 03 PASSAGENS AEREAS ESTUDANTES ESS/UFRJ
TRANSF. P/ RAFAEL MEDEIROS SANTOS - REEMBOLSO DE DESPESAS C/ TAXIS E TROCA PASSAGEM
CH. 850001 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
CH. 850002 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO (ÔNIBUS 0, 02 E 03) CARAVANA A BSB (DE 17/07 A 21/07)
CH. 850003 - PAGTº DE AJ. CUSTO (125 PESSOAS X R$ 360,00) CARAVANA A BSB (DE 17/07 A 21/07)
PAGTº DE TÍTULO - DANFE 3350 - NOVTECH SOLUÇÕES EM SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
TRANSF. P/ RIO 2000 VIAGENS E TURISMO LTDA - NFS-E 301 - LOC. 01 ÔNIBUS ALUNOS FAC. LETRAS
TRANSF. P/ CNTI (ALOJAMENTO CARAVANEIROS)
TRANSF. P/ JULIO CESAR DE MIRANDA KILSON - PAGTº 01 DIÁRIA VIAGEM A MACÁE (DIA 17/07)
TRANSF. P/ UBIRATAN CASTRO DA SILVA - PAGTº 01 DIÁRIA VIAGEM A MACAÉ (DIA 11/07)
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 1.MB-296130 - TICKET SERVIÇOS S/A (TICKET RESTAURANTE EM PAPEL)
DEPÓSITO PREST. CONTAS CHBB 850.003(CONTA 58.281-6) - PREST. CONTAS AJ. CUSTO CARAVANA
TRANSF. P/ EDNO SILVA DE LIMA - PAGTº 01 DIÁRIA VIAGEM A MACAÉ (DIA 18/07)
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 037934 - DIMONA SILK E MALHAS LTDA
TRANSF. P/ RAFAEL MEDEIROS SANTOS PAGTº AJ. CUSTO CNG (15 DIAS X R$ 90,00) DE 24/07 A 07/08/2012
TRANSF. P/ EURIDICE FERREIRA DE ALMEIDA - REEMB. DESPESAS MÉDICAS ALUIZIO P. DO NASCIMENTO
TRANSF. P/ DANIELLA LOYOLA FREITAS - PAGTº INTEGRAL HOSPEDAGEM GARVEY PARK
04 APARTAMENTOS (01 SINLGE E 03 DUPLOS) PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2012
TRANSF. P/ IACI AMORIM DE AZEVEDO PAGTº AJ. CUSTO CNG (15 DIAS X R$ 90,00) - DE 24/07 A 07/08/2012
TRANSF. P/ JOSE RODOLFO S. SILVEIRA PAGTº AJ. CUSTO CNG (15 DIAS X R$ 90,00) DE 24/07 A 07/08/2012
EMISSÃO DE DOC P/ JORGE LUIZ IGNÁCIO PAGTº AJ. CUSTO CNG (15 DIAS X R$ 90,00) DE 24/07 A 07/08/2012
EMISSÃO DE DOC P/ SIMONE GONÇALVES COLEHO - 50% SINAL - BALÕES INFLADOS C/ GÁS HÉLIO
EMISSÃO DE DOC P/ CELSO PROCÓPIO E. JUNIOR PAGTº AJ. CUSTO CNG (15 DIAS X R$ 90,00)
PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2012
EMISSÃO DE DOC P/ GERCINO TEOTONIO DA SILVA FILHO PAGTº AJ. CUSTO CNG (15 DIAS X R$ 90,00)
PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2012
EMISSÃO DE DOC P/ GILSON NAVEGA QUEIROZ PAGTº AJ. CUSTO CNG (15 DIAS X R$ 90,00)
PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2012
CHBB 850.004 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 24275 - IRFATUR TURISMO E HOTELERIA (ARACOARA HOTEL)
DEPÓSITO PREST. CONTAS TRANSF. ON LINE FEITA NO DIA 09/JULHO/2012
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 34180 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 35445 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
EMISSÃO DE DOC P/ SIMONE GONÇALVES COLEHO - 50% RESTANTE - BALÕES INFLADOS C/ GÁS HÉLIO
DEPÓSITO PREST.CONTAS CHBB 850.002(CONTA 58.281-6) - PAGTº SUPRIMENTO CARAVANA
DEPÓSITO PREST. CONTAS CHBB 850.001(CONTA 58.281-6) - PAGTº SUPRIMENTO FINANCEIRO GREVE
TARIFAS BANCÁRIAS (DE 03/07/12 À 31/07/2012)

SUBTOTAL 3

CRÉDITO

2.880,00

399,16

233,83
31,20

3.544,19

DÉBITO

116.478,18
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00

600,00
1.242,54
1.260,00

560,00
713,79

13.070,00
700,00
440,00

18.000,00
3.200,00

385,00
3.000,00

900,00
45.000,00

6.951,47
11.000,00

7.140,00
100,00
100,00

9.403,45

100,00
2.090,00
1.350,00
1.243,00

5.500,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00

850,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00
3.000,00
8.408,40

4.620,48
1.314,57

850,00

161,90
281.038,59
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Despesas com GREVE 2012
DATAS

03/08/2012
07/08/2012
07/08/2012
07/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
20/08/2012
21/08/2012
23/08/2012
28/08/2012
28/08/2012
28/08/2012
31/08/2012

GASTOS NO MÊS DE AGOSTO/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 58.281-6
CHBB 850.005 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
DEPÓSITO PREST. CONTAS CHBB 850.004(CONTA 58.281-6) - PAGTº SUPRIMENTO FINANCEIRO GREVE
TRANSF. P/ LH ROCHA PORTUGAL - PAGTº HOSPEDAGEM POUSADA DO ROCHA (DE 07 A 09 AGOSTO 2012)
TRANSF. P/ DANIELLA LOYOLA FREITAS - PAGTº INTEGRAL HOSPEDAGEM GARVEY PARK
TED ENVIADA P/ CLASSE A TRANSPORTES, AG. VIAGENS E TURISMO LTDA - NFS-E 49
PAGTº DE TÍTULO - FATURA Nº 38536/12 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
CHBB 850.006 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
CHBB 850.007 - CHEQUE CANCELADO
TRANSF. P/ FABIO ROBERTO M. CRUZ - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 17/08/2012)
TRANSF. P/ TATIANA F. CARVALHO - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 17/08/2012)
TRANSF. P/ IACI AMORIM DE AZEVEDO PAGTº AJ. CUSTO CNG ( DE 09 A 17/08/2012)
PAGTº DANFE 028658 COMERCIAL IMPORTADORA SEPIA LTDA
EMISSÃO DE DOC P/ FABIO DO NASCIMENTO PORTO - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 17/08/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ CARLOS PEREIRA DA SILVA - PAGTº AJ. CUSTO (DE 09 A 17/08/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ GERLY LUCI MICELI - PAGTº AJ. CUSTO ( DE 09 A 17/08/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NOVO SUL LTDA - DANFE 601
PAGTº DE TÍTULO - FATURA Nº 36934/12 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
PAGTº DE TÍTULO - FATURA Nº 24356 - IRFATUR TURISMO E HOTELARIA
TED ENVIADA P/ 3 GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - NFS-E 671
EMISSÃO DE DOC P/ SIMONE GONÇALVES COELHO - 200 BALÕES DE GÁS - ATO HU (DIA 14/08)
PAGTº DANFE 3350 - NOVTECH SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
DEPÓSITO PREST. CONTAS CHBB 850.005(CONTA 58.281-6) - PAGTº SUPRIMENTO FINANCEIRO GREVE
CHBB 850.008 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
TRANSF. P/ FABIO ROBERTO M. CRUZ - PAGTº AJ. CUSTO (DE 18 A 24/08/2012)
TRANSF. P/ TATIANA F. CARVALHO - PAGTº AJ. CUSTO (DE 18 A 24/08/2012)
TRANSF. P/ IACI AMORIM DE AZEVEDO PAGTº AJ. CUSTO CNG ( DE 18 A 24/08/2012)
PAGTº DE TÍTULO - DOC. 1.MB-973457 - TICKET SERVIÇOS S/A (TICKET RESTURANTE EM PAPEL)
EMISSÃO DE DOC P/ JORGE LUIZ FERREIRA - PAGTº AJ. CUSTO CNG (DE 18 A 24/08/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ FABIO NASCIMENTO PORTO - PAGTº AJ. CUSTO CNG (DE 18 A 24/08/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ CARLOS PEREIRA DA SILVA - PAGTº AJ. CUSTO (DE 18 A 24/08/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ GERLY LUCI MICELI - PAGTº AJ. CUSTO ( DE 18 A 24/08/2012)
PAGTº DE TÍTULO - DANFE 3506 - NOVTECH SOLUÇÕES SERV. LOCAÇÃO COM. EQUIP. ESC. LTDA
PAGTº DE TÍTULO - FATURA Nº 41333/12 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
TRANSF. P/ DANIELLA LOYOLA FREITAS - PAGTº INTEGRAL HOSPEDAGEM GARVEY PARK
TRANSF. P/ IACI AMORIM DE AZEVEDO - PAGTº 01 AJ. CUSTO CNG (DIA 08/08/2012)
EMISSÃO DE DOC P/ RESENHA EDIÇÕES LTDA - NFS-E 28
TARIFAS BANCÁRIAS (DE 02 ATÉ 28/08/2012)
DEPÓSITO PREST. CONTAS CHBB 850.006(CONTA 58.281-6) - PAGTº SUPRIMENTO FINANCEIRO GREVE
SUBTOTAL 4

CRÉDITO

32,19

3,29

563,22
598,70

DÉBITO

3.000,00

540,00
5.900,00
7.000,00
1.867,17
3.000,00

0,00
810,00
810,00
810,00
632,66
810,00
810,00
810,00
841,50

4.326,99
18.405,50
15.610,00

400,00
6.951,47

3.000,00
630,00
630,00
630,00

9.403,45
630,00
630,00
630,00
630,00

3.646,00
3.250,69

460,00
90,00

1.200,00
125,90

98.322,63

DATAS

04/09/2012
05/09/2012
17/09/2012

GASTOS NO MÊS DE SET/2012 PAGOS ATRAVÉS DA CONTA Nº 58.281-6
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA
PAGTº DE TÍTULO - DOC. Nº 44264 / 12 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DO CHBB 850.008 - PAGTº DE SUPRIMENTO FINANCEIRO PARA GREVE
SUBTOTAL 5

CRÉDITO

3.000,00
3.000,00

DÉBITO

21,90
5.430,39

2.452,29

A diretoria do Sintufrj convoca 
todos os sindicalizados 

Em cumprimento ao estatuto, após 30 dias, 
encerrou-se o prazo para a verificação dos 
documentos na sede do Sindicato. Segue a Ata 
da aprovação das contas pelo Conselho Fiscal no 
período de setembro de 2010 a julho de 2011.
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egulamento leito al do 

DA DATA E HORA DAS ELEIÇÕES

Artigo 1  - A eleição para pre-
enchimento dos cargos da Diretoria 
Executiva do Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - SINTU-
FRJ, com seus (suas) respectivos(as) 
suplentes, com mandato de 02 anos 
relativo ao biênio de 2012/2014, 
realizar-se-á nos dias 12, 13 e 14 de 
novembro 2012, nas seções eleito-
rais a serem publicadas em edições 
futuras do Jornal do SINTUFRJ. Em 
havendo necessidade de realiza-
ção de segundo turno as eleições 
ocorrerão nos dias 03, 04 e 05 de 
dezembro de 2012.

 1  - O horário de votação 
será de 09 às 17 horas, exceto nas 
seções que atenderão os ospitais 
Universitários e as Unidades em 
funcionamento noturno.

 2  - Nas unidades hospitalares, 
a votação ocorrerá das 07 às 20 00 
horas.

 3  - nas unidades não hospita-
lares, com funcionamento noturno, 
a votação ocorrerá da 08 00 às 
19 00 horas.

Artigo 2  -  condição para 
realização da eleição a existência 
de pelo menos 01 (uma) chapa ins-
crita, contendo os nomes dos(as) 24 
candidatos (as) aos cargos efetivos e 
dos(as) 03 suplentes, seus n meros 
de registro na UFRJ, n mero do SIA-
E e a assinatura de todos(as) os(as) 

seus(suas) integrantes.

DOS(AS) ELEITORES(AS)

Artigo 3  - São eleitores(as), para 
fins deste Regulamento, todos(as) 
os(as) servidores(as) t cnico-ad-
ministrativos e docentes, incluin-
do ativos(as), aposentados (as) e 
licenciados(as) desde que filiados(as) 
ao SINTUFRJ at  o mês de setembro 
de 2012 que este am em dia com suas 
obrigações estatutárias.

arágrafo nico - No caso de 
servidor com acumulação de car-
gos, e que tenha, efetivamente, 
filiação em ambos os registros, 
estando quites com suas obriga-
ções sindicais, terá direito a dois 
votos, sendo-lhe fornecidas duas 

Diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores em 

Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - 
SINTUFRJ, nos termos do artigo 
51 do Estatuto vigente, torna 
público o Regulamento Elei-
toral aprovado na assembleia 
Geral de 11 de setembro de 
2012. Este regulamento será 
para as eleições da direção do 
Sindicato, mandato no biênio 
2012 – 2014. 

c dulas para votação.

Artigo 4  - A lista de eleitores(as) 
será divulgada em primeira versão 
no dia 16 de outubro de 2012

 1  - Os(As) eleitores(as) 
ausentes da listagem poderão 
reivindicar sua inclusão, e os(as) 
interessados(as) poderão questionar 
mediante impugnação de forma fun-
damentada, a lista apresentada, at  
18 de outubro de 2012, por escrito, 
unto à Comissão Eleitoral.

 2  - Em caso de impugnação 
do nome de algum(a) eleito(a), o(a) 
interessado(a) fundamentará os 
motivos da impugnação, cabendo 
o ulgamento e decisão final à Co-
missão Eleitoral.

 3  - A relação definitiva dos(as) 
filiados(as) com direito a voto será 
divulgada no dia 30 de outubro, 
ficando  à disposição para consulta 
de todos(as) os(as) interessados(as) 
na sede principal do Sindicato.

Artigo 5  - Durante o per odo 
eleitoral, havendo necessidade de 
envio de correspondência por parte 
da Diretoria Executiva, para os(as) 
sindicalizados(as), o texto será 
submetido à apreciação das chapas 
concorrentes.

arágrafo nico - O SINTUFRJ 
enviará aos aposentados um cader-
no contendo os programas de todas 
as chapas concorrentes no pleito.

DOS CANDIDATOS(AS) E DA INSCRI
ÇÃO DE CHAPAS

Artigo 6  - oderão candidatar-
se os(as) sindicalizados(as) com 
pelo menos 1(um) ano ininterrupto 
de filiação ao SINTUFRJ, desde que 
este am em dia com suas obrigações 
estatutárias para com a Entidade.

arágrafo 1o  Considerar-se-á 
em dia com suas obrigações esta-
tutárias todos(as) filiados(as) que 
atendam aos requisitos expressos 
no art.5o e 6o do estatuto e que não 
tenham sofrido qualquer penalidade 
com base nos dispositivos do capitu-
lo III, do t tulo I, art.7o e 8o e seus. 
No caso de o(a) sindicalizado(a) 
preencher os requisitos do presente 
parágrafo mas este a em d vida com 
o SINTUFRJ as mesmas deverão 
estar quitadas at  24 horas antes 
da inscrição.

arágrafo 2o - Em cada chapa, 
poderão se candidatar ao terceiro 
mandato consecutivo os diretores 
que estão cumprindo o segundo 
mandato, observando-se o limite de 
30  na inscrição da chapa.

arágrafo 3  - Em caso de can-
didatura de membros da atual 
direção, considerar-se-à em dia os 
que tenham atendido aos parágrafos 

anteriores e tamb m os dispositivos 
do artigo vinte e seis, inciso dois do 
estatuto do SINTUFRJ .

Artigo 7  - Nenhum membro 
da Diretoria Executiva do SINTUFRJ 
poderá acumular seu mandato com 
cargos da Direção ou Função ratifi-
cada, ou seus suced neos, na admi-
nistração da UFRJ ou nas Instituições 
referidas no artigo 1 , parágrafo 1 , 
do Estatuto do SINTUFRJ em vigor.

Artigo 8  - O pedido de registro 
de chapas será feito unto à secre-
taria da sede do SINTUFRJ nos dias 
15 e 16 de outubro de 2012, no 
horário de 9 00 às 17 00 horas e será 
homologado no dia 17 de outubro 
de 2012.

Artigo 9  - Os cargos da Dire-
toria Executiva a serem ocupados 
serão os seguintes

1. Coordenação eral

2. Coordenação de Organização 
e ol tica Sindical

3. Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical

4. Coordenação de Administra-
ção e Finanças

5. Coordenação de Comunica-
ção Sindical

6. Coordenação de ol ticas 
Sociais

7. Coordenação de Esporte e 
azer

8. Coordenação de Aposentados 
e ensionistas

 1  - Cada Coordenação  com-
posta por 03 (três) membros.

2 -Devem ainda ser inscritos(as) 
03 (três) candidatos(as) Suplentes.

 3  - Sendo o pleito baseado 
na ma oritariedade a chapa deve ser 
inscrita com 27 (vinte e sete) nomes 
nas respectivas coordenações e 
suplência de forma indicativa, que 
poderão ser alterados de coordena-
ções a crit rio da chapa vencedora.

Artigo 10 - As chapas deverão 
conter, al m dos nomes, na forma 
citada no artigo anterior, as respecti-
vas assinaturas e n mero de registro 
siape dos(as) candidatos(as) e, em 
apenso, suas cartas-plataforma. 
Todas as chapas inscritas deverão 
conter, no m nimo, trinta por cento 
de mulheres em sua composição.

arágrafo nico - Os pedidos 
de inscrição das chapas que não  
preencherem o requisito no caput 
deste artigo serão indeferidos.

Artigo 11 - As chapas registradas 
deverão ser numeradas em ordem 

crescente, a partir do n mero 
1(um), devendo ser rigorosamente 
obedecida, no que couber, a ordem 
de registro.

Artigo 12 - Encerrado o prazo 
para inscrição das chapas concorren-
tes ficará criada a Comissão Eleitoral 
que providenciará, de imediato, a 
lavratura de ata da qual constará o 
n mero total de chapas inscritas, 
seus nomes, n mero de registro de 
seus integrantes, que será assinada 
pelos membros da Comissão Elei-
toral e por pelo menos 1(um/uma) 
integrante de cada chapa.

arágrafo nico - A Comissão 
Eleitoral divulgará a ata de que trata 
o caput deste artigo imediatamente 
ap s sua lavratura e assinatura.

Artigo 13 - No caso de pedido 
de impugnação de chapas ou candi-
datos (as) inscritos(as), este deverá 
ser efetivado no dia 18 de outubro 
de 2012, das 09 às 12 horas, unto 
a Comissão Eleitoral que estará 
reunida na sede do Sindicato.

Artigo 14  avendo pedido 
de impugnação de candidatos(as) 
ou chapas, a Comissão Eleitoral se 
pronunciará at  às 17 horas do dia 
18 de outubro de 2012, decidindo 
todos os casos apresentados sempre 
de forma fundamentada, cabendo 
recurso at  as 12 horas do dia 19 
de outubro.

Artigo 15 - Confirmada a impug-
nação, decisão da qual não caberá 
mais recurso, as chapas terão at  às 
15 horas do dia 19 de outubro de 
2012, para substituição de nomes, 
se for o caso, a qual será analisada 
pela Comissão Eleitoral at  às 17 
horas do mesmo dia.

Artigo 16 - Feita a substituição 
dos nomes impugnados, e havendo 
aprovação da Comissão Eleitoral, 
será lavrada nova ata com as altera-
ções procedidas, que terá a mesma 
divulgação assegurada à ata original.

arágrafo nico - Inscritas as 
chapas e credenciados(as) os (as) 
representantes de cada chapa, cessa 
imediatamente a participação do(a) 
representante da Diretoria Executiva 
na Comissão Eleitoral.

Artigo 17 - A Comissão Eleitoral 
será composta por

1. 02 (dois) integrantes da Dire-
toria Executiva

2. 02(dois) representantes de 
cada chapa inscrita.

 1  - Os(as) integrantes da 
Comissão Eleitoral elegerão, en-
tre si, um(a) residente, e 2(dois) 
Secretários(as).

 2  - A Comissão Eleitoral ava-

liará a necessidade de sua ampliação 
e poderá fazer a qualquer momento, 
respeitada a paridade na representa-
ção de cada chapa inscrita.

Artigo 18 - Caberá à Comissão 
Eleitoral organizar e coordenar 
o processo eleitoral, recebendo 
pedidos de impugnação e recursos 
interpostos, competindo-lhe decidir 
toda a mat ria a ele pertinente e, 
em ltima inst ncia, sempre com 
base no Estatuto do SINTUFRJ e no 
disposto neste Regulamento Eleito-
ral, nos princ pios gerais de direito 
e equidade.

Artigo 19 - A Comissão Elei-
toral se reunirá diariamente e 
durante os 03(três) dias da eleição, 
a qualquer momento que se fizer 
necessário.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

Artigo 20 - O voto  facultativo 
e o sufrágio universal e secreto, 
sendo obrigat ria a identificação 
do(a) eleitor(a) no momento da 
votação, mediante a apresentação 
do documento de identidade com 
foto à mesa receptora.

arágrafo nico -  vedado o 
voto por procuração.

Artigo 21 - O voto será atribu do 
à chapa completa, sendo considera-
dos nulos os votos rabiscados, com 
mais de uma chapa assinalada, ou 
sem a rubrica de pelo menos um 

esário, observando o disposto no 
 nico do Art. 25 .

Artigo 22 - Serão considerados 
votos válidos apenas aqueles atribu-
dos a qualquer uma das chapas con-
correntes, bem como aqueles em 
que for assinalada uma e somente 
uma das chapas concorrentes, res-
salvados o disposto neste regimento 
no cap tulo da apuração.

Artigo 23 - Os locais de votação 
serão divulgados pela Diretoria 
Executiva, nas edições do Jornal do 
SINTUFRJ que antecedem a votação, 
de acordo com a avaliação da Comis-
são Eleitoral.

arágrafo nico - averá seções 
eleitorais em todas as Unidades e 
Centros que se encontrem geografi-
camente isolados ou fora dos campi.

Artigo 24 - Em cada local de 
votação haverá uma mesa receptora, 
composta por um membro de cada 
chapa, com iguais direitos, a quem 
competirá organizar e dirigir os 
trabalhos de votação, bem como 
dirimir, em primeira inst ncia, as 
controv rsias observadas no curso 
do processo eleitoral.

 1  - No caso da referida mesa 
receptora, por qualquer motivo, 
não vier a ser instalada, caberá à 

a edição anterior do ornal  cometemos uma alha publicando a primeira versão do Regulamento Eleitoral. 
A versão correta  com as alteraç es aprovadas na assembleia do dia  de setembro  segue abaixo:
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egulamento leito al do 

Comissão Eleitoral viabilizar a sua 
implementação, garantindo o di-
reito a voto dos (as) sindicalizados 
(as), com o m nimo de um mesário 
de uma das chapas para a instalação.

 2  - Os nomes dos (as) mesá-
rios (as) serão apresentados pelas 
chapas concorrentes à Comissão 
Eleitoral, devendo cada chapa indi-
car pelo menos 2 (dois/duas) mesá-
rios (as) fiscais e 1 (um) suplente por 
cada local de votação.

 3  - Os (as) mesários (as)/fis-
cais efetivos (as) e os (as) suplentes 
poderão se revezar como mesários 
e fiscais.

Artigo 25 - Ficará sob a guarda 
dos (as) mesários (as) os seguintes 
materiais

a) Urna lacrada e rubricada pelos 
mesários

 
b) istagem dos (as) eleitores do 

local de votação

c) N mero de c dulas iguais ao 
n mero de leitores (as) do local de 
votação acrescido de reserva de 5  
(cinco por cento), por dia

d) A ata de votação do dia

arágrafo nico - As c dulas 
inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anotação 
correspondente à ata do dia.

arágrafo nico - As c dulas 
inutilizadas serão entregues à 
Comissão Eleitoral com anotação 
correspondente à ata do dia.

Artigo 26 - As rubricas dos (as) 
mesários (as) nas c dulas de votação 
deverão ser feitas no ato de identifi-
cação dos (as) eleitores (as).

Artigo 27 - No ato de abertura 
de cada urna para recebimento dos 
votos, será lavrada ata, que ficará 
sob a guarda dos (as) mesários (as) 
durante a votação e deverá conter

a) Nome e local de votação 
(Centro/Unidade)

b) N mero da urna

c) O nome dos (as) mesários (as), 
assim como a substituição dos (as) 
mesmo (as)

d) orário de abertura e fecha-
mento da urna

e) N mero de eleitores (as) e de 
votação da urna

f) ualquer anormalidade ou 
fato relevante ocorrido durante a vo-
tação ou qualquer registro que se a 
solicitado por fiscais das chapas.

Artigo 28 - A abertura e fecha-

mento das urnas, a cada dia de vota-
ção, deverá ser feito rigorosamente 
no horário estabelecido para aquele 
local, atrav s de lacre obrigat rio e 
rubricado por pelo menos 1 (um) 
dos (as) componentes da mesa 
receptora e 1 (um) da Comissão 
Eleitoral.

Artigo 29 - Será colhido em 
separado o voto referente a elei-
tor (a) cu o nome não conste na 
listagem relativa à sua urna, desde 
que comprovada sua filiação ao 
SINTUFRJ nas condições e prazos 
estabelecidos pelo artigo 3  deste 
Regulamento.

Artigo 30 - Será permitida a boca 
de urna desde que não atrapalhe o 
ato da votação.

Artigo 31 - Em cada local de vo-
tação haverá uma seção eleitoral e 
em cada uma delas uma urna, que 
deverá ser trocada por outra nova 
em cada dia de eleição devendo 
as á utilizadas serem enviadas 
para a sede  do SINTUFRJ tão logo 
se a encerrada a votação no dia 
respectivo.

arágrafo nico - As urnas 
ficarão depositadas em sala previa-
mente designada para este fim, de 
conhecimento de todas as chapas 
inscritas no processo eleitoral, 
cabendo a estas a fiscalização da 
guarda.

DA AP RAÇÃO

Artigo 32 - A Apuração ficará a 
cargo de at  8 (oito) mesas compos-
tas por, no máximo, 1 (um) apurador 
(a) de cada chapa.

 1  - A apuração será ap s o 
fechamento e recolhimento de to-
das as urnas e da organização dos 
trabalhos pela Comissão Eleitoral.

 2  - As chapas indicarão um 
nome para integrarem cada uma 
das mesas apuradoras, respeitado 
o limite do caput deste artigo, 
sendo permitida a substituição dos 
indicados.

 3  - Os (as) apuradores (as) 
deverão ser credenciados (as) pela 
Comissão Eleitoral.

Artigo 33 - Abertas as urnas, a 
mesa apuradora verificará se o n -
mero total de c dulas corresponde 
ao n mero de votantes, mediante 
verificação dos dados constantes da 
ata de votação.

Artigo 34 - Caso ha a diferença 
superior a 5  (cinco por cento) 
entre o n mero total de votos e o 
n mero de votantes constantes da 
ata referida no artigo anterior, a 
mesa apuradora deverá requisitar 
a listagem de votação e verificar 
as assinaturas dela constantes.

Artigo 35 - Em se mantendo a 
diferença observada, ap s todas as 
checagens e recontagens poss veis 
por parte da esa apuradora, a urna 
em questão será anulada, sob auto-
rização da Comissão Eleitoral, não 
devendo ser apurada em nenhuma 
hip tese.

arágrafo nico - Os votos em 
separados não serão considerados 
para efeito da anulação de que trata 
este artigo.

Artigo 36 - Os votos serão 
apurados e registrados em ata de 
apuração, da qual deverá constar  

a) ocal de votação do qual 
procede a urna

b) Total de eleitores da urna

c) Total de votantes da urna

d) Total de assinaturas e de 
c dulas

e) N mero de votos válidos de 
cada chapa

f) N mero de votos nulos

g) N mero de votos em branco

h) N mero de votos em sepa-
rado

i) Assinatura dos (as) apurado-
res (as).

Artigo 37 - O processo de apu-
ração será acompanhado pela Co-
missão Eleitoral e pelos (as) fiscais 
designados (as) pelas chapas con-
correntes, no limite de 02 (dois) 
fiscais para cada chapa inscrita, 
devidamente credenciados (as) 
unto àquela Comissão, permitida 

a substituição.

Artigo 38 - Finda a apuração, 
a Comissão Eleitoral totalizará os 
votos, elaborando mapa final de 
votação que conterá a discriminação 
dos votos para cada chapa, dos vo-
tos brancos e dos nulos, por local de 
votação e á totalizados os de toda 
a Universidade.

DO RES LTADO DAS ELEIÇÕES

Artigo 39  As eleições para 
Diretoria executiva do SINTUFRJ 
ocorrerão de acordo com os seguin-
tes crit rios

I  uando houver apenas duas 
chapas inscritas, a chapa eleita será 
aquela que obtiver maioria simples 
dos votos válidos.

II - Se houver mais de duas 
chapas inscritas, as eleições para 
Diretoria Executiva do SINTUFRJ 
ocorrerão em dois turnos, desde 
que nenhuma delas obtenha, no 
primeiro turno, 50  mais 1 (cinq en-

ta por cento mais um ) dos votos 
válidos no processo eleitoral.

III - No caso da chapa mais vo-
tada, no primeiro turno, obter 50  
mais 1 (cinq enta por cento mais 
um) dos votos válidos, esta será acla-
mada vencedora sem necessidade 
de segundo turno.

I  - avendo necessidade de re-
alização de dois turnos nas eleições, 
o segundo turno ocorrera nos dias 3, 
4 e 5 de dezembro de 2012.

  Na hip tese do inciso ante-
rior concorrerão no segundo turno 
apenas as duas chapas mais votadas 
no primeiro turno.

I - avendo empate entre as 
chapas concorrentes no segundo 
turno, serão realizados tantos 
turnos subsequentes quanto forem 
necessários para estabelecer o 
desempate.

II -  vedada a fusão de chapas 
regularmente inscritas, bem como 
a mudança de candidatos, em qual-
quer dos turnos, salvo se houver 
impugnação de candidatos.

III- No caso de haver apenas 
uma chapa inscrita a mesma estará 
eleita com maioria simples dos 
votos válidos.

Artigo 40 - Feita a apuração e 
totalização dos votos, observados 
os requisitos do artigo anterior, 
serão considerados eleitos para 
a Direção Executiva e suplência 
os candidatos constantes na lista 
ordenada da chapa vencedora do 
pleito, devendo, por fim, ser lavrada 
ata final das eleições pela comissão 
eleitoral, que será imediatamente 
levada a p blico, e da qual constará

1- Dia, hora e local da abertura e 
encerramento dos trabalhos

2- Numero total de eleitores(as) 
que votarem

3- Resultado geral da apuração
4- Narração sucinta de protestos 

eventualmente formulado pelas 
chapas

5- Todas as demais ocorrên-
cias relevantes havidas durante a 
apuração

6- A diretoria eleita e seus res-
pectivos cargos.

Art igo 41 -  O prazo para 
apresentação de recurso dos 
resultados da eleição será de 
2 (dois) dias teis contados a 
partir do primeiro dias til ap s 
a proclamação do resultado pela 
Comissão Eleitoral.

arágrafo nico  Serão aco-
lhidos pela Comissão Eleitoral, 
exclusivamente os recursos das 
chapas concorrentes que digam 
respeito à violação das normas es-
tabelecidas por este regulamento.

DISPOSIÇÕES INAIS

Artigo 42 - A c dula de vota-
ção será elaborada pela Comissão 
Eleitoral.

Artigo 43 - A posse da nova Di-
retoria Executiva do SINTUFRJ será 
realizada no m nimo em 15 (quinze) 
dias corridos ap s o resultado final.

Artigo 44 - Cada chapa poderá 
credenciar at  2 (dois/duas) advoga-
dos (as) unto à Comissão Eleitoral 
para acompanhamento do processo 
eleitoral.

arágrafo nico - O assessor 
ur dico do SINTUFRJ estará à dispo-
sição para dirimir quaisquer d vidas 
porventura existentes.

Artigo 45 - As Chapas concor-
rentes têm direito a material gráfico 
para divulgação de suas campanhas 
suportado pela Entidade, na seguin-
te forma

a) 1.500 cartazes A3 (colorido)

b) 12.000 ornais em formato 
tabl ide (duas cores)

c) 9.000 notas em formato A4 ou 
18.000 em  of cio (preto e branco)

d) a elaboração da arte final fica-
rá a cargo de cada chapa, devendo 
ser entregue à Diretoria Executiva 
do SINTUFRJ at  5 (cinco) dias antes 
da eleição

e) 500 folhas de adesivos em 
papel A4.

f) quatro faixas tamanho 1,30m 
 3,00m, formato da capacidade 

total da máquina de impressão 
(colorido).

g) cada chapa terá direito a dez 
horas de carro de som da entidade 
com agenda e calendário pr  esta-
belecido pela Comissão Eleitoral.

h) cada chapa terá direito a um 
carro da entidade por dois dias para 
que se am feitas campanhas nas 
unidades isoladas e campus avan-
çados, com agenda e calendário pr  
definidos pela Comissão Eleitoral

arágrafo nico - Recebida a 
arte-final em papel, o material será 
entregue em at  72 horas.

Artigo 46 - Os casos omissos 
neste Regulamento serão resolvidos 
pela Comissão Eleitoral por maioria 
simples.

Rio de janeiro, 11 de 
setembro de 2012.

s c ss  n  sin r



atarina das Dores Silva tem 
78 anos, 30 dos quais passou 

na UFRJ. A aposentada do Banco 
de Sangue do Instituto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) admite, além 
do bem-estar físico, o Espaço 
Saúde do Sintufrj lhe proporciona 
algo mais: rever velhos amigos e 
se atualizar sobre a Universidade.

Outros fatores, no entanto, 
pesaram para que Catarina ele-
gesse o Espaço Saúde como sua 
academia: o cuidado e a atenção 
dos profi ssionais. “É uma mara-
vilha”, resumiu. 

Catarina conta que “frequen-
tava um lugar onde os professores 
ensinavam os exercícios e larga-
vam a gente para lá. Aqui eles 
fi cam do seu lado, orientando, 
preocupados se estamos fazendo 
certo e se estamos bem. Por isso 
digo que aqui eu encontrei o meu 
povo!”. Além da musculação, ela 
também é atendida na parte de 
terapias alternativas, onde faz 
massagem estética e auriculo-
terapia. 

 
Uma vida ativa 

A rotina de Catarina é de fazer 
inveja a qualquer pessoa jovem. 
Todos os dias, ela levanta às 5h, 
faz aulas de hidroginástica e - de 
três a quatro vezes na semana - 
cumpre a agenda no Espaço Saú-

de do Sintufrj. “A criação desse 
Espaço foi uma ação muito boa 
que esta gestão no Sindicato fez 
para os sindicalizados. Principal-
mente para os aposentados que 
precisam saber dos seus limites. E 
isso só é possível com exercícios”, 
afi rma Catarina.  

Nesta fase da vida, Catarina 
reserva uma parte do seu tempo 
para ajudar na criação dos netos. 
“O primeiro neto que cuidei já 
está com 16 anos, mas agora 
ajudo meu fi lho com os dois, um 
de 6 e outro de 7 anos. Fico de 
prontidão: é só ele ligar que vou 
correndo para Duque de Caxias, 
onde ele mora com a família”, 
contou a aposentada, orgulhosa 
pela boa forma que exibe.      

Especial de aniversárioEspecial de aniversárioEspecial de aniversárioEspecial de aniversário

C

o ano passado, a categoria festejou a inau-
guração do Espaço Saúde. Mas, hoje, a festa 

é ainda maior. A equipe do Espaço Saúde come-
morou o aniversário, no último dia 27, recebendo 
pelo menos cem pessoas numa festa organizada 
no Espaço Cultural do Sindicato. A coordenadora 
geral do Sintufrj, Noemi de Andrade, ressaltou a 
importância dos sindicalizados terem a oportu-
nidade de frequentar um Espaço que cuida do 
corpo e da mente do trabalhador. O coordenador 
do Sintufrj, Jorge Ignácio, foi homenageado pelo 
empenho e esmero em tornar possível o Espaço 
Saúde atual. E emocionou a plateia ao se despedir 
da direção, pois este é o terceiro e último mandato 

Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!Um ano de Saúde!
de Jorge Ignácio como diretor da entidade. “Poder 
terminar esta gestão, deixando para a categoria um 
patrimônio como o Espaço Saúde é uma realização 
para qualquer sindicalista!”, disse Jorge Ignácio. 
Neste primeiro ano de funcionamento, são inú-
meras as iniciativas do Espaço Saúde do Sintufrj. 
“Nossa equipe tem trabalhado com muita dedicação 
e nós já vemos o resultado deste trabalho. Desen-
volvemos uma série de ações para atendimento a 
pessoas com problemas pontuais como hipertensão, 
diabetes, entre outros”, afi rma a professora Carla 
Nascimento, coordenadora do Espaço Saúde, que 
acaba de fechar parceria com o Serviço de Saúde do 
Trabalhador do HUCFF para pesquisas de doenças. 

N

Catarina não perde uma aula

 Espaço Sa de participou no ltimo dia  de uma atividade promovida com apoio do Sintu rj 
para comemorar o Dia undial do Coração.  Programa de Prevenção  ipertensão da D ST 
ocupou o hall da Reitoria com o objetivo de esclarecer sobre os riscos das doenças card acas.

 m 2010, havia apenas um galpão e o projeto de 
arquitetura foi preparado especialmente para 

um espaço voltado para a saúde do trabalhador. A 
parte elétrica foi totalmente projetada para suportar 
a climatização e todos os equipamentos necessários. 
Na extensa lista de serviços disponíveis hoje para a 
categoria, alguns fazem muito sucesso, como as te-
rapias alternativas (auriculoterapia, RPG, massagens 

- com pedras quentes, de relaxamento, turbinada, 
com ventosa e drenagem linfática - e bambu terapia). 
Neste primeiro ano de funcionamento, são inúmeros 
os eventos promovidos pelo Espaço Saúde em todos 
os campi da UFRJ, inclusive os avançados como Xe-
rém e Macaé. O Espaço Saúde do Sintufrj também 
atua externamente, participando de eventos espor-
tivos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. 

 E

 A auriculoterapia 
é uma das 

terapias 
alternativas 
de sucesso 
no Espaço 

Sa de, ue 
hoje tem 508 

re uentadores.
Em outubro, 
o Sintu rj vai 
inaugurar o 

Espaço Sa de 
no Museu  
da UFRJ 

o erecendo 
todas as terapias 

E uipe comemorou um ano do Espaço Sa de no dia 27

Um dos realizadores do Espaço Sa de, o coodenador do 
Sintu rj, Jorge Ignácio, oi homenageado na esta
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