
Reafirmamos o convite a todos os companheiros para estarem presentes à ce-
rimônia de posse da nova diretoria do Sintufrj, na sexta-feira, dia 18, às 10h, no 
auditório do Centro de Tecnologia (CT), na Cidade Universitária. 

Este é um momento muito especial para todos nós e gostaríamos de compar-
tilhá-lo com vocês, que nos honraram com o seu voto, porque acreditaram na 
possibilidade de mudanças na nossa entidade de classe. 

Será uma honra assumirmos a gestão 2012-2014 contando com a presença 
de todos.Esperamos vocês. (Veja a programação da cerimônia na Página 7)

 

Nossos direitos
Este mês começam a ser pagos os percentuais de Incentivo à Qualificação, uma das conquistas da categoria com a greve de 2012. 

Confira também o andamento dos grupos de trabalho (GTs) que tratam de temas importantes dentro da carreira dos técnicos-adminis-
trativos, como racionalização de cargos, dimensionamento da força de trabalho e reposicionamento dos aposentados. Páginas 4 e 5

Doações para Xerém
A Coordenação de Políticas Sociais agradece a todos que colaboraram com a campanha do Sintufrj de socorro às vítimas das en-

chentes em Xerém, e informa que as doações se encerram às 17h do dia 17 de janeiro.  

Esperamos vocês,
companheiras(os)

Diretoria eleita do Sintufrj

ANO XXIII  Nº 1012  14 A 20 DE JANEIRO DE 2013  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Esta edição do Jornal do 

Sintufrj traz um suplemento 

especial de oito páginas 

sobre a Ebserh, produzido 

pela direção sindical.
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Calendário da Fasubra24 de janeiro: Dia Nacional 
do Aposentado

A data foi instituída pela 
Lei nº 6.926, de 30 de junho 
de 1981, e sempre é lembrada 
com atos e manifestações que 
sinalizam para o governo a 
longa espera pelo atendi-
mento das reivindicações. 
Este ano, por exemplo, as 
entidades sindicais realiza-
rão ato de protesto e passe-
ata no Centro de São Paulo, 
passando pela Praça da Sé. 

A principal reivindica-

Roda de Conversa das 
sindicalistas cutistas

O projeto da Secretaria 
da Mulher Trabalhadora 
da CUT-Rio que estreou 
em dezembro, reunindo 
sindicalistas de diversos 
ramos de atividades, cidades 
e estados, terá sua segunda 
edição na quinta-feira, dia 
17, às 17h, no auditório da 
Central (Avenida Presidente 
Vargas, 502, 15º andar) e o 
tema em discussão será o 
mesmo da primeira vez: “As 
sindicalistas e o movimento 

Falecimento
Com pesar, informamos 

o falecimento do aposentado 
Pedro Fernandes de Almei-
da, 75 anos, ocorrido no dia 
25 de dezembro de 2012. 
Ele foi administrador do 
CCMN, depois de passar pela 
Reitoria, e era casado com 
Maria da Conceição Mar-
ques de Almeida, técnica-

administrativa aposentada 
do Instituto de Matemática 
da UFRJ, e pai de dois filhos.   

Janeiro
Reunião da Comissão Nacional de Supervisão 
da Carreira (CNSC).

Reunião da Frente Nacional contra a Privatização 
da Saúde, no Rio de Janeiro.

Reunião do Fórum Nacional de Entidades dos 
Servidores Públicos Federais.

Protocolo dos eixos da Campanha Salarial 
Unificada do Setor Público com concentração 
no Espaço do Servidor (em frente ao bloco C do 
Ministério do Planejamento).

Reunião da direção nacional (DN), em Porto 
Alegre.

Fórum Social Mundial Temático, em Porto Alegre.

Seminário sobre negociação coletiva, direito de 
greve e acordo coletivo especial no Fórum Social 
Mundial Temático, em Porto Alegre. 

Reunião do GT-Racionalização, Dimensiona-
mento e Terceirização. 

Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Trabalhadores da Área da Saúde (Fentas).

Reunião do Conselho Nacional de Saúde.  

Dias
14 e 15

19 e 20

 
22

22

24 e 25

26 e 30

27

29

29

30 e 31

ção é a extinção do fator 
previdenciário, que impõe 
uma perda de até 45% da 
renda do trabalhador no 
momento da aposentadoria.   

Trabalhadores das Ifes
Os técnicos-adminis-

trativos das instituições 
federais de ensino superior 
aguardam a aprovação 
pelo Congresso Nacional 
do reposicionamento dos 

aposentados no PCCTAE 
(PL 53/2011, de autoria do 
senador Paulo Paim);

A aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 555/2006, que acaba 
com a cobrança de contri-
buição previdenciária sobre 
os proventos dos servidores 
públicos aposentados;

A aprovação da Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 270/2008, que 

acrescenta o parágrafo 9º 
ao artigo 40 da Constituição 
Federal de 1988 que garante 
ao servidor o direito dos 
proventos integrais com 
paridade nas aposentadorias 
por invalidez permanente;

A aprovação do PL 
1992/2007, que institui o 
regime de previdência com-
plementar para os servidores 
públicos federais, titulares 
de cargo efetivo.

sindical”. A terceira roda 
ocorrerá em 21 de fevereiro, 
e as participantes debaterão 
“As sindicalistas e o aborto”. 
As rodas serão realizadas 
uma vez por mês.

 Na primeira roda, as 
mulheres falaram, desaba-
faram, criticaram e deram 
sugestões para a organiza-
ção das questões de gêne-
ro dentro do movimento 
sindical. A maioria dos 
depoimentos foi sobre o co-

tidiano, da vida como ela é e 
da militância das mulheres 
nos sindicatos. A secretária 
da Mulher Trabalhadora da 
CUT-Rio, Virgínia Berriel, 
disse que o projeto Roda 
de Conversa objetiva unir 
e organizar as militantes, e 
tem tudo a ver com a apro-
vação da paridade no 13º 
Congresso da CUT, que nada 
mais  é do que a construção 
da igualdade. 

A intenção da Secretaria 

da Mulher é registrar os 
depoimentos das partici-
pantes das rodas para futu-
ramente transformá-los em 
documentário. “Queremos 
resgatar a autoestima e 
transformar as atitudes das 
mulheres sindicalistas. Que-
remos a opinião, a presença 
e a participação cada vez 
mais ampla das mulheres de 
todas as idades que militam 
no movimento sindical”, 
acentuou  Virgínia. 

Errata
A aposentada Eliete Pessoa Rocha, 72 anos, que faleceu no dia 23 de dezembro, participava da Oficina de Pintura do 

Sintufrj e não da Oficina de Patchwork, conforme publicamos na edição 1011 do Jornal do Sintufrj.
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DOIS PONTOS

Tratamento contra
o tabagismo

Desde 1990, o Núcleo de Estudos e Tratamento 
do Tabagismo (NETT) desenvolve um trabalho de 
sensibilização dos servidores da UFRJ sobre os riscos do 
tabagismo passivo e ativo. As  atividades desenvolvidas em 
vários locais dos campi vão desde palestras com debates 
a exibição de filmes e ações como aferição do grau de 
dependência, de motivação e da função pulmonar, além da 
oferta de tratamento em grupo para as pessoas que desejam 
parar de fumar.

O programa também atende os pacientes do HU/IDT e 
está aberto a cooperativados/terceirizados. O NETT funciona 
no 3º andar do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho. 

Com a implementação da portaria da UFRJ que regu-
lamenta os ambientes internos livres do fumo, a equipe 
do NETT acredita que irá aumentar a conscientização dos 
riscos de fumar e isto representará, além da proteção para 
todos que trabalham em ambiente fechado, uma janela de 
oportunidade para os dependentes da nicotina, que podem 
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Os cinco grupos de trabalho 
constituídos após a greve de 2012 
– constam do Termo de Acordo 
firmado entre a Fasubra e o gover-
no – começam a se reunir com o 
governo nesta terça-feira, dia 15 de 
janeiro. Os GTs foram criados para 
tratar de pontos importantes para a 
categoria que não foram negocia-
dos na campanha salarial passada. 
A expectativa da Federação é que 
sejam encontradas soluções para 
os problemas enfrentados pelos 
técnicos-administrativos. 

Os prazos acordados anterior-
mente entre a Fasubra e o governo 
foram repactuados para 2013, e 
o limite de finalização das mesas 
proposto pela entidade é o mês 
de março. Os grupos de trabalho 
são: Racionalização dos Cargos 
e Dimensionamento da Força de 
Trabalho; Terceirização; Democra-
tização das Ifes; Reposicionamentos 
dos Aposentados; e Ifes Militares. 

Discussão na CNSC
é referência nos GTs 
Na terça-feira, 15, reúnem-se 

com o governo os GTs que tratam 
do Reposicionamento e Ifes Milita-
res. No dia 29 de janeiro a reunião 
é com os GTs Racionalização e 
Terceirização. E entre os dias 19 
e 22 de fevereiro está prevista a 
realização da primeira reunião 
do GT - Democratização das Ifes.

Segundo o coordenador-geral 
da Fasubra, Paulo Henrique dos 
Santos, as discussões acumu-
ladas na Comissão Nacional de 
Supervisão da Carreira (CNSC) 
servirão de base para o debate 
nos GTs.  “Já colocamos isso para 
o governo e esperamos avançar. 
Temos discussões profundas e 

NOSSOS DIREITOS

complexas, como, por exemplo, 
sobre a racionalização, que já 
temos um trabalho acumulado na 
Comissão Nacional de Supervisão 
de Carreira que não pode e não 
deve ser ignorado”, sustenta o di-
rigente. Ele também informou que 
a Fasubra está fazendo ajustes nas 
propostas já fechadas nos grupos 
de trabalho que serão apresentadas 
nas reuniões a partir do dia 15 de 
janeiro.

O que se discute
com o governo
No GT-Racionalização e Di-

mensionamento está o grande nó 
para a solução dos impasses da 
carreira. Enquanto a Federação 
faz suas propostas para tentar 
resolver os problemas detectados, 
o governo resiste às mudanças 
com o argumento de que haverá 
impactos financeiros. A Fasubra 
defende mudanças no nível de 
classificação de cargos e criação 
de cargos novos, que aglutinem 
outros extintos ou não.  Na carreira 
dos técnicos-administrativos há 
362 cargos e a Fasubra propõe 
que sejam racionalizados para 
cerca de 80 cargos. No que se refere 
ao dimensionamento da força 

Os GTs fazem parte do Termo de 
Acordo assinado pelo governo e 
pela Fasubra, na campanha salarial 
passada, com o propósito de 
solucionar demandas da carreira e 
atender a outras reivindicações da 
categoria

de trabalho nas universidades, a 
Federação quer identificar o perfil 
do profissional e a necessidade de 
institucionalizá-lo, para possibili-
tar a realização de concursos que 
supram estas duas demandas.

No GT-Democratização das 
Ifes, a Fasubra quer discutir as rela-
ções de trabalho nas universidades, 
a não liberação de dirigentes para 
participar dos grupos de trabalho e 
a oficialização da eleição paritária 
nas universidades.

No GT-Terceirização, a dis-
cussão gira em torno dos serviços 
terceirizados. A Federação quer 
realização de levantamento sobre 
a qualidade dos contratos com 
as empresas e o tratamento dado 
aos trabalhadores, e também o 
aproveitamento de mão de obra 

estudantil no lugar do técnico-
administrativo sob a justificativa 
de concessão de bolsas e estágio.

No GT-Reposicionamento a 
proposta pleiteada é o enqua-
dramento dos aposentados na 
tabela do PCCTAE. Quando a 
nova tabela entrou em vigor, todos 
os trabalhadores tiveram de ser 
reenquadrados. Uma boa parte 
deles, incluídos aí a maioria dos 
aposentados, já tinha chegado ao 
topo da tabela anterior. Ao serem 
enquadrados na nova tabela, os 
aposentados que já tinham cum-
prido toda a tabela antiga foram 
para o meio da nova, mas sem a 
condição de subir, uma vez que não 
estavam mais na ativa. Além disso, 
na nova proposta de tabela havia 
promoção por qualificação, mas 

Reuniões dos 
grupos de trabalho 

começam dia 15

muitos aposentados não tiveram 
acesso a essa tabela. 

A proposta é que seja feita 
uma equivalência do nível que o 
aposentado estava na tabela antiga 
para a tabela nova. Na discussão 
com o governo, este não se colocou 
contrário, mas disse que isso só 
poderia ser feito com a alteração na 
lei da carreira. E é o que se está dis-
cutindo no GT-Reposicionamento. 

No GT-Ifes Militares, que se 
refere á base do Sinasefe das escolas 
técnicas de 1º e 2º graus, discute-
se incluir os servidores que hoje 
são do PGPE no nosso PCCTAE. 
Segundo Paulo Henrique, isso 
aumentaria o potencial da carreira 
dos técnicos-administrativos das 
universidades.

Foto: Divulgação

PAULO Henrique

Aposentadoria especial e insalubridade
Com a decisão favorável do 

Supremo Tribunal Federal, foi 
reconhecido o direito à conta-
gem especial de tempo de serviço 
e aposentadoria especial para 
servidores federais submetidos a 
condições insalubres.  Desde 1990 
esses trabalhadores não podiam 
exercer esse direito previsto no 
artigo 40 da Constituição.

A decisão foi provocada pela 
ação de mandado de injunção 
impetrada pela Fasubra em 
2009, garantindo a contagem 
de tempo para aposentadoria 
especial, e ganha no início de 
2010. A decisão judicial be-
neficiou ativos, aposentados e 
pensionistas das universidades. 
Mas, ao solicitar esse direito, o 

servidor deve prestar atenção ao 
tempo contado.

Regras 
Se o servidor trabalhou todo 

o tempo num local insalubre, 
seja homem ou mulher, durante 
25 anos de trabalho corridos, ele 
pode se aposentar pela especial.  
O corre que esta aposentadoria é 

calculada pela média aritmética 
e a correção do salário é a mesma 
do índice do INSS. Com isso o 
salário do servidor fica muito 
baixo, então ele deve evitar se 
aposentar pela especial nesta 
situação.

Agora, se o funcionário pe-
gar o tempo efetivo de trabalho 
na UFRJ, o tempo de CLT (se 

trabalhou em firma privada) e 
a licença-prêmio, somar tudo 
e o resultado der 35 anos (ho-
mem) e 30 anos (mulher), ele 
não cairá na média aritmética. 
Por isso, averbar o tempo de 
insalubridade é positivo, pois 
ajudará para contabilizar todo 
o seu tempo e evitará ele cair na 
média aritmética.
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Desdobramentos da greve de 2012

1-Aprovação de reajuste no 
percentual total de 15,8% no piso 
da tabela salarial, parcelado em 
três anos, com aplicação e vigência 
a partir das seguintes datas: 5% 
em março de 2013; 5% em março 
de 2014 e 5% em março de 2015. 

2-Aprovação de aumento dos 
valores dos Incentivos de Qualifi-
cação (IQ), alterando o Anexo IV 
da Lei 11.091 (PCCTAE), vigendo 
a partir de 1º de janeiro de 2013.

Importante: com a aprovação 
da Lei 12.722/2012, resultante do 
acordo da greve de 2012, a partir 
de janeiro de 2013, todas as classes 
passarão a receber os percentuais 
do Incentivo de Qualificação 
referentes a titulações acima do 
utilizado para ingresso no cargo.

3-Aprovação da nova com-

posição da carga horária para 
a Progressão por Capacitação 
(PC), alterando o Anexo III da 
Lei 11.091/05, tornando possível 
somar carga horária de cursos de 
capacitação, sendo de 20 horas a 
carga horária mínima válida para 
o somatório (“...No cumprimento 
dos critérios estabelecidos no 
Anexo III, é permitida a acumu-
lação de cargas horárias de cursos 
realizados pelo servidor durante a 
permanência no nível de capacita-
ção em que se encontra...”).

Em relação à aprovação por ca-
pacitação para a classe E-4, a nova 
redação passou a ser: “Aperfeiço-
amento ou curso de capacitação 
igual ou superior a 180 horas”. 
Faltava a palavra igual na Lei 
11.091/05. Nos demais aspectos, 

o Anexo III não sofreu alterações.
4-Ainda com relação à Pro-

gressão por Capacitação e ao 
Incentivo por Qualificação, os apo-
sentados e pensionistas (no caso, 
o(a) instituidor(a) da pensão) que 
tiverem certificados de capacita-
ção ou diplomas de qualificação 
de cursos que foram concluídos 
quando se encontravam em ativi-
dade, poderão ser utilizados para 
efeito da nova lei. 

5-Aprovado o aumento do 
step (percentual de diferença en-
tre um padrão de vencimento e o 
padrão seguinte a este), conforme 
o seguinte calendário: janeiro de 
2014 – o percentual passa de 3,6% 
para 3,7%; janeiro de 2015 – o per-
centual passa de 3,7% para 3,8%.

Importante: É um pequeno 

avanço na descompressão de nossa 
tabela, lembrando que nossa rei-
vindicação histórica é de 5% para o 
step. A atual tabela tem 49 padrões 
de vencimento, indo da posição A 
1.01 até a posição E 4.16. Para faci-
litar a visualização da repercussão 
financeira que isso lhes implicará, 
é necessário ver a posição de seu 
padrão de vencimento e o impacto 
gerado pelo aumento no step em 
todos os padrões anteriores ao seu. 

6-Outro ponto aprovado do 
acordo de greve que atrasou mas 
já está em curso foi a criação dos 
Grupos de Trabalho – GTs entre a 
Fasubra e o governo, sobre Racio-
nalização e Dimensionamento, De-
mocratização, Reposicionamento 
dos Aposentados, Terceirização e Ifes 
Militares. (Leia matéria completa 

sobre o assunto na página 5).
7-O Vencimento Básico Com-

plementar (VBC) decorrente do 
enquadramento no PCCTAE não 
será absorvido em decorrência dos 
acréscimos financeiros oriundos do 
acordo de greve de 2012. 

8-Na mesa geral de negocia-
ção composta pelo governo e pelo 
Fórum das Entidades Sindicais 
do Funcionalismo Federal foi de-
batido mas definido pelo governo 
o reajuste dos benefícios de saúde 
e alimentação, de acordo com o  
exposto a seguir:

O auxílio-alimentação será 
corrigido, com vigência a partir 
de 1º de janeiro de 2013, dois 
atuais R$ 304,00 para R$ 373,00, 
conforme a Portaria nº 619 de 
26/12/2012.    

NOSSOS DIREITOS

A melhoria do Anexo III – Pro-
gressão por Capacitação Profissio-
nal,  assim como a manutenção e a 
ampliação do Anexo IV – Incentivo 
à Qualificação para todas as classes, 
foram as grandes conquistas da 
categoria com a greve em 2012. A 
partir deste mês, começam a valer 
os novos percentuais conquistados, 
por isso o técnico-administrativo 
que ainda não recebe deve, o mais 
rápido possível, apresentar sua 
documentação no departamento 
de pessoal da sua unidade.

Também teremos um aumento 
salarial de até 26,9% com os rea-
justes de 5% em três anos e mais o 
aumento do step (diferença entre os 
níveis) de 3,7% em 2014 e 3,8% em 
2015. A nossa greve arrancou um 
aumento em média de 22% para 

mais da metade da categoria. O 
auxílio-saúde e o auxílio-alimen-
tação também foram reajustados.

Aumentos
A variação percentual de ganho 

acumulado para o ano de 2015 é 
de 15,76% para o piso da classe A 
e de 26,99% para o teto da classe E. 
Com os ganhos da qualificação e da 
capacitação, os salários terão acrésci-
mos ainda maiores. Em março deste 
ano teremos o aumento de 5% no 
vencimento; em março de 2014 mais 
5% com step de 3,7%; e em março 
de 2015 mais 5% com step de 3,8%.

Capacitação
O servidor pode agora utilizar 

os cursos de capacitação igual ou 
superior a 180 horas para o nível de 

classificação IV da classe E.
O servidor pode somar os cursos 

com carga superior a 20 horas 
realizados no mesmo interstício 
para efeito de progressão por capa-
citação. Isso para todas as classes. 
A soma de carga horária facilitará 
o acesso aos níveis de capacitação 
que a carga horária mais elevada, 
além de beneficiar os aposentados 
que não apresentaram certificados.

Qualificação
Conseguimos que o governo 

reconhecesse a educação formal 
superior ao exigido para o cargo 
para todas as classes, de A a E, 
e aumentamos e ampliamos os 
percentuais de incentivo. Temos 
agora percentuais para ensino 
fundamental completo, ensino 
médio completo, ensino médio 
profissionalizante ou ensino 

Este mês começam a valer os percentuais conquistados de Incentivo à Qualificação

Portaria editada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 21 de dezembro de 2012, reajusta, 
a partir de 1º de janeiro deste ano, os valores per capita do auxílio-saúde da categoria. Veja a tabela abaixo. 

médio com curso técnico com-
pleto, curso de graduação com-
pleto, especialização superior 
ou igual a 360 horas, mestrado 
ou título de educação formal 
de maior grau, doutorado.  O 
incentivo beneficia também os 
aposentados que não apresenta-
ram certificados. Os percentuais 
já são válidos a partir de janeiro 
deste ano.

Aumento do auxílio-saúde

O que conquistamos no geral
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NOSSOS DIREITOS

1 - O acordo de greve 
vale também para os apo-
sentados e pensionistas?

Resposta: Sim, pois o PCC-
TAE não foi revogado e sim 
alterado pela Lei nº 12.772, de 
2012, conforme o disposto em seus 
artigos 41, 43 e 44.

Lei nº 11.091, de 2005 (PCC-
TAE): 

Art. 23. Aplicam-se os efeitos 
desta Lei:

I - aos servidores aposentados, 
aos pensionistas, exceto no que se 
refere ao estabelecido no art. 10 
desta Lei;

II - aos titulares de empregos 
técnico-administrativos e técnico-
marítimos integrantes dos quadros 
das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Edu-
cação, em relação às diretrizes de 
gestão dos cargos e de capacitação 
e aos efeitos financeiros da inclu-
são e desenvolvimento na Matriz 
Hierárquica e da percepção do 
Incentivo à Qualificação, vedada 
a alteração de regime jurídico em 
decorrência do disposto nesta Lei.

2 - Quais foram as alte-
rações ocorridas na Lei nº 
11.091 de 2005 (PCCTAE)?

Resposta: As alterações fo-
ram no artigo 10, parágrafo 4º, no 
artigo 12, parágrafo 4º, e no Anexo 
I-C, conforme dispõem os artigos 
41 e 44 da Lei nº 12.722, de 2012, 
transcritos abaixo:

Art. 41. A Lei nº 11.091, de 12 
de janeiro de 2005, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: “Art. 
10, § 40 No cumprimento dos 
critérios estabelecidos no Anexo III, 
é permitido o somatório de cargas 

Orientações técnicas sobre a aplicação da 
lei da carreira da categoria (12.722 / 2012)  

horárias de cursos realizados pelo 
servidor durante a permanência 
no nível de capacitação em que 
se encontra e da carga horária que 
excedeu à exigência para progres-
são no interstício do nível anterior, 
vedado o aproveitamento de cursos 
com carga horária inferior a 20 
(vinte) horas-aula.”

“Art. 12, § 4º A partir de 1º 
de janeiro de 2013, o Incentivo à 
Qualificação de que trata o caput 
será concedido aos servidores que 
possuírem certificado, diploma ou 
titulação que exceda a exigência 
de escolaridade mínima para in-
gresso no cargo do qual é titular, 
independentemente do nível de 
classificação em que esteja posicio-
nado, na forma do Anexo IV.”(NR)

Art. 44. Os Anexos I-C, III e IV 
da Lei nº 11.091, de 2005, passam 
a vigorar na forma dos Anexos XV, 
XVI e XVII desta Lei.

3 - O VBC será absorvido 
com a aplicação das novas 
tabelas aprovadas?

Resposta: Não. O artigo 43 da 
Lei nº 12.772, de 2012, garante que 
o VBC atual não será absorvido com 
a aplicação das novas tabelas:

Art. 43. A parcela complementar 
de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 15 
da Lei nº 11.091, de 2005, não será 
absorvida por força dos aumentos 
remuneratórios com efeitos finan-
ceiros no período de 2013 a 2015.

Importante registrar o teor do 
artigo 45 da Lei nº 12.772, de 2012, 
que altera a Lei nº 12.702, de 2012, e 
diz respeito às tabelas de 20 e 40 horas 
para médicos, médico veterinário:

Art. 45. O Anexo XLVII da 
Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 
2012, passa a vigorar na forma 

do Anexo XVIII desta Lei.
Todos estes temas serão, quando 

necessários, debatidos pela Comissão 
Nacional de Supervisão da Carreira 
(CNSC), para se garantir a aplicação 
uniforme da Lei nas instituições.

Outros artigos desta mesma Lei 
12.722, de 2012, que não diz respeito 
diretamente a carreira, mas que tem 
a ver com a nossa vida institucional, 
são os de número 42 e 48, como 
segue:

Art. 42. A Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 11, § 1º Poderão ser nome-
ados Pró-Reitores os servidores ocu-
pantes de cargo efetivo da Carreira 
docente ou de cargo efetivo com nível 
superior da Carreira dos técnicos-
administrativos do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, desde que possuam o 
mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício em instituição federal de 
educação profissional e tecnólogo.

Art. 48. O § 3º do art. 1º da Lei 
nº 8.168, de 16 de janeiro de 1991, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação:“Art.1º, § 3º Poderão ser 
nomeados para cargo de direção ou 
designados para função gratificada 
servidores públicos federais da admi-
nistração direta, autárquica ou fun-
dacional não pertencentes ao quadro 
permanente da instituição de ensino, 
respeitado o limite de 10% (dez por 
cento) do total dos cargos e funções 
da instituição, admitindo-se, quanto 
aos cargos de direção, a nomeação 
de servidores já aposentados.

4 - As alterações valem 
a partir de quando?

Resposta 1: As conquistas, 
fruto da última greve, valem a par-

tir de 1º de janeiro de 2013 no que se 
refere à somatória de cargas horárias 
de cursos de capacitação conforme 
artigo 49 da Lei nº 12.772 de 2012:

Art. 49. Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

Resposta 2: Quanto aos 
reajustes na tabela, a própria lei já 
estabelece as datas em que entrarão 
em vigor, ou seja, março de 2013, 
(5%), março de 2014, (5%), e março 

de 2015 (5%), em conformidade com 
o Anexo XV da Lei nº 12.772, de 2012, 
itens d), f) e h). Já as alterações de 
step se darão em janeiro de 2014 
(3,7%) e janeiro de 2015 (3,8%), 
conforme o mesmo Anexo XV, itens 
e) e g); Anexo XVI; e Anexo XVII.

Art. 44. Os Anexos I-C, III e IV 
da Lei nº 11.091, de 2005, passam a 
vigorar na forma dos Anexos XV, XVI 
e XVII desta Lei. 

 Fonte: Fasubra Sindical

Assim que o recesso do Judi-
ciário for encerrado, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deverá 
decidir se o auxílio-alimentação 
dos servidores será equiparado ao 
valor mais alto pago aos órgãos 

STF julgará direito à equiparação do auxílio-alimentação 
dos Três Poderes: R$ 740,96.

A questão decorre da análise 
do Recurso Extraordinário nº 
710.293, de novembro de 2012, 
quando o STF reconheceu a 
repercussão geral da questão. 

Até agora o STF não julgou o 
mérito da matéria, mas, segun-
do informações da assessoria de 
comunicação do órgão, o tema é 
constitucionalmente pertinente 
e será apreciado pelo tribunal. 

A equiparação do auxílio é 
uma reivindicação antiga da 
Fasubra, portanto, dos técnicos-
administrativos em educação 
das Ifes, e por isso a entidade 
irá acompanhar com a máxima 

atenção o julgamento da questão.   
De acordo com o relator do 

recurso ao STF, ministro Luiz Fux, 
o julgamento definitivo ocorrerá 
ainda este ano.

Fonte: Fasubra

Para tentar elucidarmos alguns questionamentos que sugiram por oca-
sião da aprovação da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, espelho 
do acordo de greve de 2012, que altera a Lei nº 11.091, de 2005 (PCCTAE), 
destacamos algumas questões importantes a serem explicitadas tecnicamente.

Foto: Emanuel Marinho
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REIVINDICAÇÃO

Encontra-se na Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4) a documenta-
ção necessária para dar prossegui-
mento à discussão de correção do 
enquadramento dos auxiliares de 
enfermagem. Na universidade são 
523 auxiliares que têm as mesmas 
atribuições e nível de escolaridade 
exigido para o técnico de enferma-
gem, mas que permanecem como 
auxiliares. Somente no Hospital 
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF) são 440 profissionais 
que se encontram nessa situação.

A reivindicação dos auxiliares 
foi oficializada em 2011 e deman-
dou, à época, reuniões com o Sin-
dicato e a PR-4, quando foi criada 
uma comissão para preparar do-
cumentação e montar o processo 
administrativo. Quem relembra 
a questão e cobra uma solução é 
Romildo Antunes, 47 anos, funcio-
nário do HUCFF há 26 anos, inte-
grante da comissão e quem iniciou 
o movimento em 2009 pela equipa-
ração dos auxiliares aos técnicos. 

“Produzi um dossiê completo 
levantando a legislação, carga 
horária, cargos, etc. Colhi assina-
turas e consegui o aval do então 
diretor da Divisão de Enferma-
gem e hoje superintendente-geral 
do HUCFF, Álvaro Costa. Também 
conversei com o atual diretor de 
Enfermagem, José Carlos Liná, 
e com a antiga diretora Sandra 
Paiva. Todos registraram o apoio 
do pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine”, informou Romildo. 

Auxiliares de enfermagem aguardam andamento do 
processo na PR-4 para correção de enquadramento

Quando da confecção e aplicação 
do Plano Único de Classificação e Re-
tribuição de Cargos e Empregos (PU-
CRCE), na década de 1980, o cargo de 
técnico de enfermagem estava em pro-
cesso de regulamentação profissional. 
Eram poucas as instituições que em 
suas carreiras existia o cargo. Grande 
parte das contratações feitas até o fim 
dessa década eram realizadas para 
o cargo de auxiliar de enfermagem, 
profissão já há muito regulamentada. 
Então, vários técnicos de enfermagem 
formados entraram para as universida-

Erro impõe perda salarial
Segundo Romildo, o pleito é a 

equiparação com os técnicos de en-
fermagem, que hoje se encontram 
na classe D. Enquanto os auxiliares, 
por erro de enquadramento na nova 
carreira, permaneceram na classe C e 
amargam uma diferença salarial sig-
nificativa. “A diferença para os que es-
tão em final de carreira é em torno de 
R$1.000,00. Antes do enquadramento 
não havia nenhuma diferenciação 
em termos de salário entre auxiliares 
e técnicos”, disse o servidor. Romildo 
explica que para as duas profissões 
as exigências são as mesmas:  nível 
de escolaridade e posterior formação 
específica com registro no órgão com-
petente. “O fazer é o mesmo e a carga 
horária é a mesma. Não há diferen-
ciação de trabalho”, completa. 

O profissional inclusive lê um 
trecho do dossiê para ratificar os 
argumentos: “Se, legalmente, apon-
tam especificidades de atribuição 
para cada categoria, na prática, ao 
menos no HUCFF, os auxiliares, 
assim como os técnicos de enfer-
magem realizam exatamente as 
mesmas tarefas, ambas prestando 
assistência de enfermagem aos mes-
mos pacientes, independentemente 
do grau de complexidade assistencial, 
o que significa que técnicos e auxilia-
res estão presentes para atender enfer-
mos necessitados de assistência basal 
à assistência de alta complexidade, 
conforme definido no Anexo III e Re-
solução do Conselho Federal de Enfer-
magem de 26 de março de 1996”. 

ROMILDO (camisa vermelha) na reunião que criou a comissão, em junho de 2011

As centrais sindicais (UGT, CUT, 
CGTB, NCST, FS e CTB) ainda não 
fecharam a proposta de minuta de 
projeto sobre a regulamentação do 
direito a negociação coletiva e de greve 
no setor público.  O documento versa 
sobre a negociação coletiva, direito 
de greve e afastamento do dirigente 
sindical para o exercício do mandato 
sindical classista, mas ainda está 
sendo fechado pelas centrais para ser 
entregue à Casa Civil. 

Propostas do movimento
Estamos publicando o que foi 

consenso nas reuniões entre as cen-
trais sindicais realizadas em setembro 
de 2011 e enviado ao Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 

Greve no serviço público nas mãos das centrais
Regulamentação depende de encaminhamento de seis centrais sindicais, entre as quais a CUT

Socioeconômicos (Dieese) para as 
adaptações necessárias e a formali-
zação de uma proposta única.

Inicialmente, foi definida a fi-
nalidade da lei, bem como algumas 
diretrizes garantidoras do direito sindi-
cal, de negociação coletiva e greve. No 
capítulo da Negociação Coletiva, ficou 
definido que se trata de um processo de 
estabelecimento de diálogo com vistas 
ao tratamento de conflitos nas relações 
de trabalho, traçando alguns princípios 
e garantias que devem ser observados 
pelos atores da negociação, tais como 
o da boa-fé objetiva, respeito mútuo, 
liberdade de associação sindical, além 
do respeito aos princípios básicos da 
Administração Pública. 

Também se prevê que os acordos 

oriundos da negociação coletiva serão 
registrados em instrumentos firmados 
entre as partes e serão arquivados em 
banco de dados nacional, além de 
prever prazo de 30 dias, respeitados os 
ciclos orçamentários e outros prazos 
legais, para que a Administração adote 
as providências administrativas para 
efetivação do acordo. A Negociação 
Coletiva deverá ocorrer por meio 
de um sistema permanente, sendo 
criadas mesas de negociação, e cada 
ente público terá o dever de instituí-
las, além de regulamentá-las por 
regimento interno. 

No capítulo que disciplina o di-
reito de greve dos servidores públicos, 
são definidas as peculiaridades do 
setor público, como deve ser exercida 

e de que forma. São preservados 
os direitos dos servidores públicos, 
impedindo punições de qualquer 
espécie, até mesmo a contratação para 
substituir os grevistas e delegação da 
competência a eles atribuída, além de 
disciplinar que as faltas ao trabalho 
em decorrência da greve serão objeto 
de negociação como, por exemplo, a 
produção de um plano de compensa-
ção que contemple os dias parados e 
o trabalho não realizado.

O projeto também atende aos 
interesses da sociedade, pois garante 
um aviso prévio de 72 horas antes 
da deflagração da greve, bem como 
a manutenção de 30% dos serviços 
e atividades considerados inadiáveis. 

No capítulo final, há o discipli-

namento acerca dos afastamentos de 
dirigentes para o exercício sindical, 
garantindo aos servidores deter-
minados direitos imprescindíveis à 
atividade sindical e respeitando a 
proporcionalidade nos afastamentos 
dos respectivos cargos a serem estabe-
lecidos pelo ente público respectivo, 
assegurando a eficácia de legislação 
anterior que seja mais favorável e de 
todos os direitos, garantias e vantagens 
pessoais ou decorrentes do cargo, 
emprego ou função ocupadas quando 
do afastamento. Por fim, foi prevista 
a garantia de inamovibilidade do 
dirigente sindical até um ano após 
o término do mandato e que o ônus 
de afastamento dos servidores será de 
responsabilidade do órgão.

O que ocorreu no enquadramento
des no cargo de auxiliar.

Na implantação do PUCRCE, 
diante desta situação, constatou-se 
que a formação dos profissionais 
auxiliares de enfermagem era com-
patível com as atribuições do cargo de 
técnico de enfermagem. Portanto, os 
cargos de auxiliar e técnico ficaram 
aglutinados no nível médio. 

Em 2005, quando foi implan-
tado o Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE), os profissionais 
deixaram de estar aglutinados na 

mesma classe. O auxiliar de enfer-
magem foi enquadrado na classe C 
e o técnico de enfermagem na clas-
se D; isto apesar de terem a mesma 
escolaridade e o mesmo fazer. Além 
disso, nesse enquadramento, os au-
xiliares foram nivelados por baixo. 
Faltaram etapas fundamentais para 
que tais erros não fossem cometidos. 
Assim, a injustiça perdura até os dias 
de hoje com estes profissionais da 
enfermagem exercendo as mesmas 
atividades profissionais, mas com 
remuneração diferenciada. 

Foto: Emanuel Marinho
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FÁTIMA Rosane de Oliveira, do INDC e integrante do 
Departamento de Mulheres do Sintufrj, se autodeclara negra 
e vai participar do concurso da SPM-PR e da Seppir 

POSSE

O Coral do Sintufrj abrirá, 
às 10h, interpretando o Hino 
Nacional, a cerimônia de 
posse da nova diretoria, que 
será realizada no auditório 
do Centro de Tecnologia 
(CT), Bloco A, no Fundão. Os 
técnicos-administrativos e a 
comunidade universitária da 

Os bons exemplos deixados 
pelos servidores aposentados 
mostram caminhos para nosso 
futuro. Muito do que é hoje nossa 
universidade se deve aos valorosos 
trabalhadores, que, apesar de 
todas as dificuldades encontra-
das, construíram cada uma das 
estruturas da nossa UFRJ.

Muitos exemplos poderiam 
ser buscados e encontrados para 
apresentar aos novos servidores 
as importantes e fundamentais 
atividades desenvolvidas durante 
a construção da nossa instituição. 
Muitas das pessoas que hoje 
estão aposentadas chegaram a 
esta universidade em momentos 
de enfrentamentos históricos, 

como os períodos de ditadura, 
ou em espaços pouco favoráveis 
ao desenvolvimento de atividades 
laborais, como era o campus do 
Fundão nos primórdios de sua 
ocupação, a despeito de terem que 
superar, muitas vezes, problemas 
estruturais e de dificuldade de 
acesso.

Nossos valorosos companhei-
ros não mediram esforços para 
derrubarem barreiras no intuito 
de atingir um objetivo maior, 
conquistar um novo sonho. 
Construir a Cidade Universitária 
que hoje, apesar de todos os 
problemas, é motivo de orgulho 
para muitos de nós. Não só por 
permitir a construção do saber, 

mas por ser marco de diversos 
momentos importantes para a 
educação no país.

Sob diferentes visões, a apo-
sentadoria é um período impor-
tante da vida do trabalhador e 
que não pode ser confundido ou 
resumido ao “justo descanso e 
tranquilidade”, primeiro porque 
a aposentadoria está longe de dar 
tranquilidade ao trabalhador, 
especialmente no que tange à 
situação financeira do servidor, 
além de ser muitas vezes um 
período de intensa produtividade, 
um período de viver sonhos e 
desejos, mas também, de forma 
divergente, esse período se ca-
racterizar por árduo trabalho 

Servidores aposentados e a construção da universidade
Editorial

para a manutenção do sustento 
da família. 

As histórias de vida dos servi-
dores aposentados muitas vezes 
se confundem com a história 
da construção da nossa univer-
sidade, especialmente conside-
rando que muitos dos nossos 
aposentados tiveram vínculo 
empregatício exclusivamente 
com esta instituição.

Usamos este editorial para 
ressaltar a importância dos nossos 
aposentados, apesar de alguns já 
não estarem entre nós, não só 
porque entendemos que para cada 
servidor que se aposenta abre-se 
uma lacuna em nossos corações, 
ou porque estamos comemorando 

As inscrições foram abertas 
no dia 21 de novembro de 
2012 e se encerrarão em 25 
de janeiro. Somente mulheres 
autodeclaradas negras podem 
participar do concurso. 

As inscrições somente serão 
aceitas mediante o envio dos 
textos, em formato de texto, 
nas categorias “Redação” e 
“Ensaio”, e enviadas para o 

Prêmio Mulheres Negras Contam sua História
Foto: Divulgação

Direção comemora a vitória e homenageia 
os aposentados e as mulheres

UFRJ em geral são os convi-
dados de honra, mas também 
são aguardados dirigentes da 
Fasubra e de outras entidades 
sindicais, da CUT e da CTB. 
Além de representantes da 
Reitoria, do DCE Mário Prata 
e da Decania do CT, que nos 
cedeu o espaço para reali-

zação desta solenidade que 
marcará o início de um novo 
tempo no Sintufrj.

A diretoria que assume o 
Sintufrj (biênio 2012-2014) 
ira homenagear vários traba-
lhadores que ao longo de sua 
trajetória na universidade con-
tribuíram ou, melhor, foram 

fundamentais para a constru-
ção do movimento sindical da 
categoria e para a existência do 
próprio Sindicato. As Oficinas 
do Sintufrj de Música e Dança 
preparam números especiais 
para apresentação à categoria 
e demais convidados, enquanto 
as oficinas de Artesanato e Arte 

(pintura, patchwork, ikebana) 
e o Espaço Saúde organizam 
exposições e demonstrações. 

A cerimônia será encerrada 
com o Coral do Sintufrj inter-
pretando o Hino da Internacio-
nal Socialista. Em seguida, os 
presentes se confraternizarão 
com um coquetel.  

o mês do aposentado, mas também 
porque entendemos que cada um 
deles merece o nosso respeito e a 
nossa admiração.

A nova direção do Sintufrj 
deseja que cada um dos servidores 
aposentados cultive sempre hábitos 
saudáveis para que possam ter vida 
longa, pois a juventude está no co-
ração de cada um, e aproveita para 
afirmar que está comprometida 
com o resgate da importância e do 
respeito daqueles que antes de nós 
construíram nossa UFRJ.

Parabéns a cada aposentado e 
aposentada de nossa universidade.

 
 

 Diretoria do Sintufrj

Até o dia 25 de janeiro, 
estão abertas as inscrições 
para o prêmio Mulheres Ne-
gras Contam sua História, 
promovido pela Secretaria 
de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da 
República (SPM-PR) em 
parceria com a Secretaria 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir). 

As autoras das cinco 
melhores redações rece-
berão R$ 5 mil e as cinco 
candidatas selecionadas 
na categoria “Ensaio”, R$ 
10 mil. “Nossa pretensão 
é que as mulheres negras 
escrevam e possam trazer 
subsídios para a elaboração 
de políticas públicas”, afir-
mou a ministra Eleonora 
Menicucci, da SPM.

Público-alvo
 O concurso tem como público-
alvo as mulheres que se auto-
declaram negras. Elas poderão 
participar com redações e ensaios 
que contem a história e a vida das 
afro-brasileiras na construção 

do país. São duas categorias de 
prêmios: “Redação”, com texto de 
no mínimo 1.500 e até o máximo 
de 3.000 caracteres, e “Ensaio”, 
com textos de 6.000 a 10.000 
caracteres. 

O prêmio é uma iniciativa da 
SPM no resgate do anonimato das 
mulheres negras como sujeitos na 
construção da história do Brasil. 
O objetivo é estimular a inclusão 
social das mulheres negras por 

meio do fortalecimento da reflexão 
acerca das desigualdades vividas 
pelas mulheres negras no seu coti-
diano, no mundo do trabalho, nas 
relações familiares e de violência e 
na superação do racismo.

Como se inscrever
seguinte endereço eletrônico: 
premiomulheresnegras@
spmulheres.gov.br ou postadas 
pelo Correio para: Prêmio 
Mulheres Negras contam 
sua História – Secretaria de 
Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República. 
Praça dos Três Poderes Via N1 
Leste, s/nº, Pavilhão das Metas. 
CEP 70150-908. Brasília-DF.  
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Com o tema “Demo-
cracia, Cidades, Desen-
volvimento Sustentável e 
Trabalho Decente”, será 
realizado de 26 a 31 de 
janeiro, na capital gaúcha 
de Porto Alegre, o Fórum 
Social Temático, que reunirá 
pessoas de diversas partes do 
mundo, celebridades artís-
ticas e políticos interessados 
em promover um mundo 
melhor.

A Fasubra Sindical par-
ticipará do evento com três 
oficinas, que abordarão os 
eixos: negociação coletiva, 
Fundação Nacional de Pre-
vidência Complementar do 
Servidor Público (Funpresp) 
e privatização do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A Fe-
deração orienta os sindicatos 
que quiserem participar do 
Fórum Social Temático a 
se inscreverem através do 
site http://www.forumsocial 
portoalegre.org.br.    

Expectativas
Este fórum é uma ativi-

dade que antecede o Fórum 
Social Mundial 2013, que 
ocorrerá de 26 a 30 de 
março, na cidade de Tunis, 
na Tunísia, onde serão dis-
cutidos 11 eixos temáticos. 
O Fórum Social Temático de 
Porto Alegre terá a participa-
ção de vários palestrantes de 
nacionalidades diferentes, 
proporcionando uma visão 
geral das políticas públicas 
encampadas por diferentes 
países, para resolver proble-
mas comuns a todos, como, 
por exemplo, a sustentabili-
dade.  

Paralelamente ao evento 
principal, serão realizados 
outros fóruns que já são 
tradicionais e discutem 
outras demandas sociais, 
tais como o Fórum Social 
Mundial da Educação, da 
Saúde, sobre Mídia Livre e 
o Conexões Globais. 

Fasubra vai ao Fórum Social Temático
Entidade participa do evento com três oficinas: negociação coletiva, Funpresp e privatização do SUS

“Nas origens do FSM estão o
‘grito zapatista’ de 1994 e as 
manifestações em Seattle, em 
1999, que impediram a 
realização da reunião da
Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Na sequência, 
o movimento antineoliberal 
passou da fase de resistência à 
fase de construção de 
alternativas. Este FSM 
demonstrará se permanece na 
fase de resistência, de 
fragmentação de temáticas, de 
limitação à ‘sociedade civil’ ou 
se se coloca à altura da etapa 
atual de disputa hegemônica, já 
não mais a nível nacional ou 
regional, mas a nível global.” 

Emir Sader, sociólogo e 
professor da Uerj

Um outro mundo ainda é possível
Oito comissões organizam o 

Fórum Social Mundial 2013: mo-
bilização, comunicação, conteúdo 
e metodologia, logística, finanças, 
mulheres, cultura e jovem. Para 
preparar as discussões do fórum, 
os organizadores elaboraram uma 
lista dos eixos temáticos que irão 
guiar os participantes. Confira:

1 – Por um radical aprofun-
damento dos processos revolucio-
nários de descolonização no sul e 
no norte, pelo desenvolvimento de 
novas expressões sociais contra as 
ditaduras políticas e dos mercados, 
e pela restauração dos direitos dos 
povos para si e sua soberania sobre 
seus recursos e seu destino.

2 – Por um mundo livre de 
toda hegemonia e dominação 
imperialista exercida através da 
dívida e do livre comércio como 
ferramenta de empobrecimento, 
de apropriação de riquezas e de 
submissão dos povos, das corpo-
rações transnacionais e do capital 
financeiro, da opressão patriarcal 
e das desigualdades sistêmicas, e 
pelas políticas sociais neoliberais 
como máquinas de guerra contra 
os povos.

3 – Pela construção de novos 
universalismos – como resposta à 
crise civilizacional e à mercantili-
zação da vida – baseados na justiça 

ambiental e acesso universal e sus-
tentável da humanidade aos bens 
comuns, a preservação do planeta 
como fonte de vida, especialmente 
da terra, da água, das florestas, das 
fontes de energia renovável e da 
biodiversidade, o respeito aos di-
reitos dos povos indígenas, nativos, 
originais, e às diásporas, de suas 
culturas, identidades, territórios, 
línguas e conhecimentos.

4 – Por uma sociedade hu-
mana com base nos princípios e 
valores da diversidade, dignidade, 
justiça, igualdade de todos os seres 
humanos, independentemente de 
gêneros, culturas, idade, deficiên-
cias, crenças religiosas e no respeito 
dos direitos individuais e coletivos, 
civis e políticos, econômicos, so-
ciais, culturais e ambientais; e pela 
eliminação de todas as formas de 
opressão e discriminação baseadas 
no racismo, xenofobia, sistemas de 
castas, orientação sexual e outros.

5 – Pela liberdade de circula-
ção e alocação de todas e todos, 
especialmente os migrantes e 
requerentes de asilo, as pessoas ví-
timas de tráfico de seres humanos, 
os refugiados, os povos indígenas, 
originários, tradicionais e nativos, 
as minorias, as pessoas sob ocu-
pação, os povos em situação de 
guerra e conflito e pelo respeito 

de seus direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e 
ambientais.

6 – Pela justiça cognitiva: 
Pelo direito inalienável dos povos 
ao patrimônio cultural da huma-
nidade, pela descolonização da 
mente e pela democratização do 
conhecimento, das culturas, da 
comunicação e tecnologias; e pelo 
fim do conhecimento hegemônico 
e da privatização do conhecimento 
e da tecnologia, e por uma mu-
dança fundamental do sistema de 
direitos de propriedade intelectual 
e de pesquisa científica.

7 – Pela construção de um 
processo democrático de integra-
ção e união entre os povos pela 
realização de suas aspirações de 
dignidade e bem-estar, e que sejam 
respostas às estratégias de divisão e 
hegemonia, e pela generalização 
das práticas e formas de solidarie-
dade que reforcem a cooperação 
entre os povos.

8 – Por um mundo de paz livre 
da guerra como instrumento de 
dominação econômica, política 
e cultural, de bases militares 
e de armas nucleares, e res-
peitando os direitos dos povos 
de dispor de si mesmos e seus 
recursos, e proteger povos que 
vivem em territórios ocupados, 

sem estados ou em situação de 
conflito.

9 – Por um mundo democrá-
tico de fato, sem discriminação 
nenhuma, com a participação de 
todos e todas na vida e nas decisões 
políticas e econômicas em todos os 
níveis, locais, nacionais e interna-
cionais, no contexto das institui-
ções e do modelo de governança 
verdadeiramente democráticos, 
incluindo o sistema das Nações 
Unidas e das instituições finan-
ceiras internacionais.

10 – Pela construção de 
alternativas ao capitalismo e à 
globalização neoliberal regula-
das com base nos princípios da 
cooperação, da justiça fiscal e da 
redistribuição internacional das 
riquezas, focando nas necessidades 
básicas das pessoas, com destaque 
para novas formas de produzir, de 
consumo e troca, usando energia 
não nuclear renovável, e proibindo 
paraísos fiscais

11 – O Futuro do Fórum: Pela 
reflexão coletiva sobre os movi-
mentos sociais, uma sensação de 
novas lutas, bem como o processo 
do Fórum Social Mundial em si, as 
perspectivas e estratégias futuras 
para garantir a efetiva construção 
de um outro mundo possível e 
urgente para todos e todas.  

ÚLTIMA PÁGINA


	Jornal1012 p1.pdf
	Jornal1012 p2
	Jornal1012 p3
	Jornal1012 p4
	Jornal1012 p5
	jornal1012 p6
	Jornal1012 p7
	Jornal1012 p8

