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Categoria participa da Marcha da Classe 
Trabalhadora e da Marcha da Fasubra pelo 
Cumprimento Integral do Acordo de Greve. 
Na Plenária Nacional da Federação os traba-
lhadores decidem sobre as  formas de luta 
para garantir que o governo cumpra a lei. 
A realização do plebiscito nacional sobre a 
Ebserh e a luta contra o Funpresp estão na 
pauta. Páginas 3 e 4 

Trabalhadores vão ocupar Brasília
8 de Março Dia Internacionalda Mulher

Em homenagem às trabalhadoras da UFRJ e a todas 
as mulheres de luta, durante todo o mês de março 
o Jornal do Sintufrj será lilás, a cor do movimento 
feminista. Este ano, a CUT-Rio com os sindicatos, 
federações e confederações cutistas comemorarão o 
Dia 8 realizando panfletagem na Central do Brasil. A 
direção do Sintufrj celebrará a data destacando a luta 
de várias companheiras. Páginas 7 e 8

Reunião preparatória para a marcha
Quinta-feira, dia 28, às 9h, no auditório Samira 

Mesquita (Reitoria), o Sintufrj realiza reunião com os 
caravaneirosque se inscreveram na assembleia dia 
20 de fevereiro. Não falte! Sua presença garantirá sua 
participação nas marchas.  
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A criançada, pais, avós e titios se divertiram pra valer nos três bailes 
infantis de carnaval promovidos pela Coordenação de Esportes e Lazer, no 
Espaço Cultural do Sintufrj, na Cidade Universitária. 

A animação ficou por conta dos músicos Paulo César de Souza (PU), 
Mário da Silva e Paulo Suevo (dependentes de técnico-administrativo). 
Eles improvisaram uma banda e tocaram gratuitamente.

Os coordenadores Jorge Pierre, João Pereira e Adalmir Almeida agrade-
cem a colaboração e a presença de todos nos três bailes (domingo, segun-
da e terça-feira de carnaval). “Com muita honra recebemos a veterana 
moradora da Ilha do Fundão, dona Avelina Ramos, 90 anos, que presti-
giou a atividade acompanhada pelos filhos e netos”, fizeram questão de 
registrar os dirigentes sindicais.    

Matinês bombaram Inscrições para os 
Cursos Pré-Vestibulares 
até dia 28

dois pontos

Jornal do sindicato 
dos trabalhadores  
em educação da uFrJ
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Sintufrj entra em 
campo em março

Sábado, 9 de março, a equipe 
de futebol do Sintufrj e da Associa-
ção Atlética Guaratiba jogam amis-
toso às 10h, no campo da AAG. Esse 
jogo seria disputado no dia 26 de 
janeiro, mas as chuvas que caíram 
naquele mês obrigaram a mudan-
ças no calendário.

Trabalhadores da UFRJ querem 
parar de fumar

O coordenador do Núcleo de 
Estudos e Tratamento do Taba-
gismo (NETT), Alberto José de 
Araújo, informou que a catego-
ria respondeu bem ao esforço do 
NETT para incentivá-los a bus-
car ajuda para parar de fumar. 
No terceiro dia de inscrições para 
formação dos grupos exclusivos 
da UFRJ, 20 técnicos-adminis-
trativos procuraram o Núcleo, 
sendo que 12 já estão marcados 
para entrevista. 

 O NETT é responsável por 
pesquisas importantes na área e 
realiza um programa de sucesso 
para combater a dependência ao 
fumo. O tratamento para os fun-
cionários da UFRJ começa em 
março. Desde a sua criação em 
2003, cinco mil pessoas já passa-
ram pelo NETT. Haverá um grupo 
às quartas-feiras pela manhã (das 

9h às 10h30) e outro às quintas-
feiras, à tarde (das 13h às 14h30), 
no Nett, que funciona no HU. A 
oferta de vagas é limitada e a es-
colha será por ordem de inscrição. 

Inscrições
Até o dia 8 de março os inte-

ressados em participar do progra-
ma podem se inscrever através do 
endereço de e-mail nett.ufrj@
gmail.com, informando nome, 
idade, matrícula no Siape, e-mail 
e disponibilidade de tempo.  

Curso de informática no CT
Estão abertas as inscrições para o Curso de Informática Básica oferecido 

pelo Centro de Tecnologia da Escola Politécnica (CT – bloco H, sala 200). 
Inscrições e informações no Lipe (www.lipe.palas.ufrj.br) ou pelo telefone 
2562-8114.

Conteúdo do curso: editor de texto, planilha eletrônica, internet e apre-
sentação eletrônica. As aulas serão ministradas às quartas e sextas-feiras, 
das 12h às 13h. 

Errata
Ao contrário do que informamos em matéria publicada na edição 1015 

do Jornal do Sintufrj, a Copa do Mundo será realizada no Brasil em 2014.

Nota de 
falecimento

Com pesar registramos o fa-
lecimento do professor Amaranto 
Lopes Pereira, ocorrido no dia 1° de 
fevereiro, em consequência de pro-
blemas respiratórios. 

No dia 10 de fevereiro, a comu-
nidade do Instituto de Neurologia 
da UFRJ perdeu o colega Edio Fran-
cisco, 48 anos. Ele era viúvo e dei-
xou duas filhas. 

CRIANÇAS e adultos, fantasiados, cantaram e dançaram três dias ao som de marchinhas

Atenção: você pode se ins-
crever presencialmente, na sede 
do Sintufrj, na Cidade Univer-
sitária, e a partir de terça-feira, 
dia 26, na subsede no IFCS. Este 
ano o Sindicato oferece a opção 
de dois cursos preparatórios 
para o ingresso à universidade 
e a obtenção do diploma do en-
sino médio por meio do Enem. 
São o CPV/Sintufrj e o CPV Sa-
mora Machel. 

O CPV Samora Machel tam-
bém é aberto aos trabalhadores 
terceirizados da UFRJ e mora-
dores do entorno do Fundão 
que já concluíram ou cursam o 
ensino médio.

As inscrições para os dois 
cursos podem ser feitas até o dia 
28 de fevereiro.

Reunião dos aposentados
Será no dia 26 de março, às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj. 
Pauta: informes e encaminhamentos.

A inscrição presencial po-
derá ser feita na sede do Sindi-
cato, das 9h às 17h e a partir 
do dia 26, na subsede do IFCS, 
no segundo andar do prédio, no 
Largo de São Francisco, das 9h 
às 18h. 

Podem ser feitas também 
pela internet no endereço www.
sintufrj.org.br/cpv/index.html.
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MOVIMENTO & LUTA

A categoria reunida em as-
sembleia na quarta-feira 20, no 
auditório Samira Mesquita, deli-
berou pelo envio de15 delegados 
à plenária nacional da Fasubra. 
São 7 efetivos, 7 suplentes como 
ouvintes e observadores e 1 repre-
sentante da direção. A assembleia 
também decidiu pela participa-
ção da categoria nas marchas dos 
dias 6 e 7, em Brasília: Marcha 
da Classe Trabalhadora, organi-
zada pelas centrais sindicais e os 
movimentos sociais, e marcha 
da Fasubra pelo cumprimento 
do acordo de greve, respectiva-
mente, com envio de dois ônibus 
de caravaneiros.

Defesa do acordo de greve mobiliza 
os trabalhadores O auditório não ficou lotado, mas foi significativa a presença 

da categoria na assembleia que discutiu participação na 
plenária e nas marchas, em Brasília   

A mesa informou à categoria 
que a direção sindical havia deci-
dido pela participação da entidade 
nas marchas de 6 e 7 de março. 
O coordenador de Comunicação, 
Francisco Carlos, expôs os resul-
tados das reuniões das direções do 
HU, IPPMG e Maternidade Escola 
com os trabalhadores sobre a Eb-
serh e aproveitou para convocar a 
categoria a comparecer à sessão 
do Conselho Universitário, quinta-
feira, 21, quando o movimento 
iria pressionar para a Ebserh não 
entrar em pauta à revelia do debate 
com a comunidade universitária.

Os técnicos-administrativos 
presentes à assembleia também 
aprovaram encaminhar à Fa-
subra indicação de paralisação 
em todas as bases da categoria 
nos dois dias de realização das 
marchas.

A assembleia deliberou, 
ainda, que o Sintufrj integre 
a campanha de anulação da 
reforma da Previdência Social 
-- apostando na capacidade de 
luta dos trabalhadores e não no 
judiciário. Outra decisão foi o 
investimento em esforços pela 
realização de uma campanha 
unificada contra a Ebserh, na 
UFRJ (Sintufrj, Adufrj e DCE).

A assembleia foi aberta pelo 
coordenador-geral do Sintufrj e 
dirigente da Fasubra, Francisco 
de Assis, que leu o relatório da 
última reunião de negociação 
da Fasubra e o Sinasef com os 
representantes dos Ministérios 
da Educação e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. A Fasubra 
questionou o secretário de Recur-
sos Humanos do MPOG, Sérgio 

Informes nacionais

Mendonça, sobre a posição do 
MEC de desconsiderar o acordo 
assinado e que pôs fim à greve 
em 2012, ao se negar a incluir 
na Nota Técnica de orientação 
aos RHs das Ifes, que os aposen-
tados que fizeram cursos quando 
estavam na ativa, devem receber 
os incentivos de Capacitação e 
Qualificação.

“Como se já não bastasse o 

atraso nos grupos de trabalho, 
em nossa opinião o governo 
está rompendo de vez o acordo, 
pois pelos debates realizados 
é possível contemplar a todos 
independente de estar explicitado 
na Lei n°11.091/05, e se houver 
disposição política é possível 
não cometer mais uma vez esta 
injustiça com um segmento da 
categoria que contribuiu para a 
educação no nosso país”, argu-
mentaram dirigentes da Fasubra.

Sérgio Mendonça respondeu 
afirmando que “os aposentados 
têm como política de reposição 
somente a inflação e que seus 
salários se regem pelas normas 
previdenciárias”. Portanto, “o 
ministério não tinha a mesma 
leitura que os TAEs e qualquer 
decisão sobre o assunto seria 
precedida de impacto financeiro, 
coisa que eles sequer fizeram”. A 
reunião ficou tensa e a Fasubra 
mostrou o áudio das gravações 

feitas durante a greve quando 
as partes tratavam do acordo e o 
governo não discordava da fala 
que explicitava que, pela lei, os 
aposentados estavam incluídos. 

A direção da Fasubra ain-
da insistiu que o “acordado 
estava registrado, que a Lei n° 
11.091/05 não explicita a ex-
clusão dos aposentados, que vai 
mobilizar a categoria e buscar os 
espaços de denúncia, inclusive a 
Justiça”. O debate foi encerrado 
com o agendamento de nova 
reunião no período de 18 a 22 
de março, quando a Federação 
entregará uma cópia da grava-
ção para que o governo a analise. 
Os dirigentes solicitaram ao 
governo que forneça uma cópia 
da sua gravação da reunião no 
dia 22 de agosto de 2012. 

Ao final da reunião, a Fede-
ração entrou em contato com 
o MEC e solicitou um encontro 
de emergência com o ministro 

Aloízio Mercadante
De acordo com Francisco de 

Assis, que participou em Brasília 
também de outras reuniões, 
a bancada da Fasubra propôs 
ao governo na reunião da Co-
missão Nacional de Supervisão 
da Carreira (CNSC), que seja 
feito levantamento em todas as 
instituições federais de ensino 
(Ifes) da atuação das Comissões 
Internas de Supervisão da Car-
reira com vistas á implantação 
de programas de Capacitação e 
Qualificação, para que em ju-
nho, com base nesses dados, seja 
realizado um grande seminário 
para apresentação de um Pro-
grama Nacional de Capacitação 
e Qualificação dos Trabalhado-
res Técnico-Administrativos.

A respeito dos cinco Grupos 
de Trabalho (GTs), a Fasubra 
concluiu que as discussões 
com o governo não passam de 
“grande enrolação”.

Informes locais 
O coordenador de Adminis-

tração e Finanças, Rodrigo de 
Mello, pediu desculpas por ainda 
não estar concluído o relatório de 
balanço financeiro da entidade, 
mas assim que todos os dados 
forem coletados o documento será 
divulgado na íntegra através do 
Jornal do Sintufrj. Apenas adian-
tou que “o total de obrigações é 
maior que a receita”. Segundo 
justificou o dirigente, “não houve 
processo de transição no Sintufrj, 
pois nem 10% do que a nova 
direção solicitou foi apresentado 
pelos ex-dirigentes”.

A direção também se com-
prometeu a dar todos os escla-
recimentos sobre a ação coletiva 
dos 3,17% em 60 dias. “Já con-
vocamos duas vezes o assessor 
jurídico André Viz para falar 
sobre o processo e como não 
ficamos satisfeitos e nem fomos 
convencidos com as informa-
ções prestadas, continuamos 
com a pesquisa. Não queremos 
confundir mais a categoria com 
dados truncados. O certo até 
agora é que não há perspectiva 
de saída de dinheiro”, disse 
Francisco Carlos. 

MESA da assembleia: coordenadores Rodrigo de Mello, Francisco de Assis e Francisco 

TRABALHADORES atentos ao debate político

OUTRO lado do auditório: atenção à defesa de propostas 

Fotos: Emanuel Marinho
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MOVIMENTO & LUTA

Milhares de trabalhadores desembarcarão em Brasília esta semana 
para participar das duas marchas. A Marcha das Centrais e dos Movimentos 
Sociais, no dia 6, quarta-feira, defenderá nas ruas do Planalto Central 
bandeiras históricas da classe trabalhadora, tais como: 

40 horas semanais sem redução de salários
Fim do fator previdenciário
Reforma agrária
Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
Política de valorização dos aposentados
10% do PIB (todas as riquezas produzidas no país) para a educação
10% do orçamento da União para a Saúde
Correção da tabela do imposto de renda
Ratificação da Convenção OIT/158 (contra demissão imotivada)
Regulamentação da Convenção OIT/151 (trata da negociação coletiva 

do funcionalismo público)
Ampliação do investimento público 

Categoria vai à plenária com disposição de luta 

Indignação é a palavra que me-
lhor expressa o sentimento dos tra-
balhadores técnico-administrativos 
das Ifes com a postura covarde do 
governo federal de querer manipu-
lar a lei para excluir os aposentados 
do acordo de greve. 

A exemplo da categoria em todo 
o país, os trabalhadores da base da 
UFRJ que saíram delegados na as-
sembleia, vão participar da plenária 

Os Encontros Regionais 
serão realizados por região, 
sendo um na Região Norte, 
dois na Região Nordeste, um 
na Região Centro-Oeste, dois na 
região Sudeste e um na Região 

Proposta dos Encontros 

Brasília vai pegar fogo

Sul. A pauta dos encontros é a 
seguinte: conjuntura, Ebserh, 
redução da jornada de trabalho, 
com turnos ininterruptos, nego-
ciação coletiva e reestruturação 
da carreira. 

A caravana da Fasubra é 
no dia 7, quinta-feira, e deverá 
levar a Brasília centenas de 
técnicos-administrativos dis-
postos a lutar pela manutenção 
do acordo de greve conforme foi 
assinado pelo governo e a Fasu-
bra. Pelo menos dois ônibus de 
viagem partirão do Sintufrj, na 

Pelo cumprimento integral do acordo

Cidade Universitária, levando 
trabalhadores da UFRJ às mar-
chas, em Brasília. 

nacional da Fasubra nos dias 8, 9 e 
10 de março dispostos a radicalizar 
para manter o acordo na íntegra. 

Toda diretoria do Sintufrj fecha 
com a posição de tudo ou nada, 
na defesa rigorosa e inegociável do 
acordo. A partir de agora, a palavra 
de ordem é: Mexeu com o aposen-
tado, mexeu comigo!

Além de deliberar sobre ofensi-
va ao governo contra o rompimen-

to do acordo de greve, no ponto 
avaliação de conjuntura, cuja 
marcha no dia 7 de março será o 
termômetro para tomada de deci-
são, a plenária discutirá e decidirá, 
também, sobre os seguintes pontos: 
Plebiscito Nacional sobre a Ebserh 
e Encontros Regionais. 

No primeiro dia da plenária 
será realizado seminário sobre 
o Funpresp.    

A mobilização da categoria 
para garantir o cumprimento 
integral do acordo de greve pelo 
governo foi consenso entre to-
das as forças políticas presentes 
à assembleia. “Estamos diante 
de um governo na contramão 
da história dos trabalhadores, 
por isso defendo a partici-
pação da categoria nas duas 
marchas”, declarou Francisco 
Carlos. “Este será um ano de 
lutas e proponho que, além das 
marchas, a Fasubra chame uma 
plenária dos aposentados”, de-
fendeu Val Ribeiro, do Instituto 
de Matemática.

“Não penso em fazer mobi-
lização apenas com uma par-
cela da categoria. Para sairmos 
vitoriosos temos que mobilizar 
todos, e assumir o slogan: “Me-
xeu com o aposentado, mexeu 
comigo”, pois amanhã seremos 
um deles. Além da defesa do 
acordo, precisamos mobilizar 

Assembleia debate conjuntura
contra o Regime de Previdência 
Complementar para os servidores 
públicos da União (Funpresp), 
que divide a categoria. Esse, in-
clusive, será um dos de pauta da 
plenária da Fasubra”, lembrou 
Francisco de Assis.

“Proponho dois dias de pa-
ralisação para que a categoria 
possa participar das marchas 
em Brasília”, propôs Rodrigo, 
da ESS. “Se o acordo está sob 
ameaça, essa paralisação sina-
lizará para o governo que esta-
mos atentos, além de facilitar a 
participação nas duas marchas”, 
completou Tiago (Tibita), da 
PR-6. Ele também propôs que a 
direção sindical trouxesse para 
a base a discussão da campa-
nha de anulação da reforma da 
Previdência Social. 

Boaventura Souza Pinto, 
o Baiano, coordenador de Or-
ganização e Política Sindical, 
agradeceu os votos de confiança 

na chapa 3 e também parabe-
nizou os integrantes das chapas 
concorrentes “pela disposição 
demonstrada em lutar pela 
categoria”.   

“Tudo o que sei sobre a 
história dessa universidade 
aprendi com os aposentados. 
Eles merecerem toda nossa 
reverência e respeito, pois 
construíram essa instituição 
enfrentando e sendo persegui-
dos por ditaduras. Precisamos 
trazer os novos para dentro do 
Sindicato, para a luta. É instru-
mento do governo que a nossa 
malha salarial permaneça 
ruim, porque isso faz com que 
a UFRJ seja apenas trampolim 
para quem vai fazer novos 
concursos públicos”, afirmou 
Rodrigo de Mello.

“Defendo a inserção com 
muita força dos aposentados 
nessa luta”, disse Wander de 
Araújo, da ESS.     

Brasília vai pegar fogoContinuação da página 3

Foto: Internet
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Durante o expediente da sessão extraor-
dinária do Conselho Universitário (Consu-
ni), dia 21, o reitor Carlos Levi apresentou 
uma nota oficial propondo um calendário 
de debates sobre a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), mas somente 
nas unidades hospitalares e naquele órgão 
máximo de deliberações da universidade.   

Segundo a nota, “depois de seis meses de 
trabalho encontra-se finalmente concluída 
a minuta de contrato e os anexos referentes à 
nossa Maternidade Escola, cuja proposta de 
plano de reestruturação inclui a redefinição 
do quadro de pessoal, necessidades de cursos 
para novos funcionários e outras ações de 
curto prazo (...) As outras três unidades 
incluídas nesta fase de negociação com a Eb-
serh: HUCFF, IPPMG e Ipub continuam em 
processo intenso de elaboração das minutas 
de seus respectivos planos de reestruturação”.

O reitor informou que as minutas 
seriam anexadas à documentação a ser 
apreciada pelo Consuni para que houvesse 
condições de análise da questão. Mas, o 
caderno que mandou que fosse distri-
buído na sessão não continha minuta 
ou qualquer outra informação sobre a 
Maternidade Escola, pois não passava 
de uma cartilha doutrinária da Ebserh. 

Mas com ou sem a divulgação dos 
levantamentos feitos pela unidade, haverá 
um debate entre os dias 25 de fevereiro e 1º de 

EBSERH

Reitor não vai convocar audiência pública
Carlos Levi apresenta calendário curto de debates e restritos aos hospitais universitários, 
antes de a Ebserh ser discutida no Conselho Universitário na sessão do dia 21 de março

Unir forças 
Para a coordenadora-geral do Sintufrj, Alzira 

Trindade, deve-se investir num debate amplo para 
construir uma proposta para toda comunidade 
universitária. Para ela, há interesses claros de 
pessoas que pretendem que não haja os concursos 
necessários de forma que o quadro de pessoal seja 
adequado para que essas unidades de saúde pos-
sam funcionar como é desejado pela população. 
“Temos que unir forças na luta por investimentos 
e as nossas propostas devem ter todas as condições 
políticas e financeiras de serem implantadas”.

“A Ebserh é o caminho” 
 “A Maternidade Escola tem, em seus qua-

dros, pelas atividades que desenvolve, 50% de 
extraquadro, trabalhadores que não têm vinculo 
nenhum, não têm direito a férias, nada. Para a 
Maternidade é fundamental essa reposição de 
pessoal, seja qual for o caminho. E o caminho que 
se apresenta mais rápido é a empresa mesmo”, 
disse o diretor Jofre Amim, para quem a adesão 
não compromete a relação entre ensino, pesquisa 
e extensão. “Algumas universidades já assinaram 
o contrato que cria um fundo de reserva para que 
seja feita pesquisa dentro da unidade hospitalar, 
coisa que não temos hoje. E somos nós mesmos 
que vamos continuar dentro do hospital e vamos 
poder ter reposição, trazer profissionais que não 
se têm hoje no quadro e que são importantes para 
a gestão, e contratar via CLT”.

É só o início 
O representante dos técnicos- administrati-

vos, Nilson Theobald, lembrou que a audiência 
pública vem sendo reivindicada há tempos pelo 
Sintufrj, Adufrj e pelos conselheiros, “para que 
essa discussão não fique restrita ao Consuni e aos 
hospitais, porque a decisão pode mudar o modo 
da universidade funcionar”. 

Cada uma por si
O vice-diretor do Ipub, Márcio Amaral, la-

mentou a informação de que depois do contrato 
aprovado, cada unidade faria seu contrato par-
ticular: “Já começa com uma violência. Se você 
separa a assistência tudo se perde. A questão é o 
Consuni se dar conta que a Ebserh ameaça toda 
universidade”, disse. 

Ideais e ideologias traídas  
“A Ebserh significa mudança nos quadros de 

pessoal, que vai criar uma dualidade de salários 
e direitos. O pressuposto é expurgar todos os tra-
balhadores, docentes e técnicos-administrativos 
vinculados ao Regime Jurídico Único (RJU) por 
ser incompatível com a existência da empresa. 
A universidade está abrindo mão de seu espaço 
formativo, um espaço estratégico duramente 
conquistado com o trabalho de fundadores deste 
campus no Brasil, como Clementino Fraga e 
Carlos Chagas, e que se dedicaram a pensar o 
processo de formação na área da saúde como um 
processo que envolve uma relação íntima entre 
teoria e prática”, analisou Roberto Leher.

março na Maternidade Escola. No Instituto de 
Psiquiatria (Ipub), a discussão deverá ocorrer 
entre 4 e 8 de março; no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), entre 11 e 
15 de março e no Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), entre 
18 e 22. Segundo o reitor, depois da realização 
desses debates haverá condições do tema ser 
debatido no Consuni no dia 21 de março.

“Consuni ainda 
não recebeu nada”
“Não consegui identificar a proposta de 

contrato. O que vejo são documentos (do 
site) da Ebserh”, reclamou o representante 
estudantil Tadeu Alencar, lembrando que o 
debate em março vai excluir os estudantes, 
porque será o fim do semestre letivo. “Inclu-
sive na data da votação do Consuni não tem 
aula”, alertou. Para ele, o debate deve ser 
em toda comunidade e não apenas nos HUs. 

A conselheira Diana Maul ratificou a 
crítica: “Neste material não há o diagnósti-
co devido há meses, nem a minuta de nosso 
contrato. Gostaria que a mesa esclarecesse 
que o Consuni não recebeu nada ainda 
para apreciar”. 

“Se isso é apresentado como solução, 
temos que conhecer melhor no que consiste 
o problema. Esse diagnóstico me parece 
crucial para que de fato se discuta de 
maneira esclarecida e acadêmica, nossa 

organização institucional na UFRJ”, disse 
o representante do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH), Roberto Leher.

O coordenador-geral do Sintufrj, Fran-
cisco de Assis, avaliou que o calendário 
de debates deveria ser objeto de melhor 
construção, até em função do fim do 
período acadêmico no dia 21. Defendeu 
a realização de audiências públicas em 
toda universidade na mesma linha do 
que promoveu o Ex-Reitor Prof. Aluizio 
Teixeira. “A Reitoria aponta um debate 
restrito à comunidade dos hospitais quan-
do o assunto é do interesse geral, porque 
afeta toda a estrutura da universidade. 
Acredito que a UFRJ tem total competência 
para gerir seus hospitais e não precisa 
entregá-los a nenhuma empresa. A gente 
reivindica autonomia, mas não a utiliza 
para pressionar o governo federal a atender 
as demandas”. E ainda acrescentou. “A 
UFMA, a UFPI, UFMT e a UNB não servem 
de modelo para comparar com a UFRJ”. 
E finalizou afirmando que vai mobilizar 
toda categoria para defender a autonomia 
da Universidade. 

Carlos Levi informou que está convi-
dando um grupo de pessoas para produzir 
um programa e definir a forma de orga-
nizar o debate. “Espero que acabemos por 
produzir um programa de debates que 
atenda a expectativa de todos nós”.

REITOR SURPREENDE 
ao ignorar reivindicação da 
comunidade universitária por 
realização de audiência pública, 
distribuir catálogo da  
Ebserh e realizar discussão sobre 
a empresa somente nos HUs. 
Atitude de Carlos Levi foi criticada 
por vários conselheiros e pela 
direção do Sintufrj, através de 
manifestação do coordenador 
Francisco de Assis (foto)

Fotos: Emanuel Marinho



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1017 - 25 de fevereiro a 3 de março de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Que os sindicatos devem de-
fender direitos dos trabalhadores 
é ponto pacífico. Mas seu papel 
deve se limitar à defesa de direitos 
somente da categoria ou de todos 
os segmentos profissionais atuan-
tes na base sindical e que estejam 
expostos à injustiças e desmandos? 
Nas universidades federais do país 
que utilizam serviços terceirizados 
não é raro encontrar condições de-
gradantes nas relações de trabalho 
entre empresas e seus contratados, 
além de uma absurda rotatividade. 

Nas duas últimas edições do Jor-
nal do Sintufrj apresentamos exem-
plos de sindicatos de trabalhadores 
em educação que defendem e lutam 
por extraquadros e que já conquis-
taram direitos e melhoraram as 
condições de vida e trabalho desses 
profissionais sem vínculo efetivo 
com a instituição. Algumas dessas 
entidades, inclusive, já adequaram 
seus estatutos à realidade atual das 
universidades para representarem 
legalmente os terceirizados. 

É intenção desta diretoria do 
Sintufrj seguir o exemplo dessas 
entidades coirmãs que assumiram 
intransigentemente a defesa dos 
extraquadros, por entender que 
esses trabalhadores têm que ser 
tratados com dignidade, assim 
como exigimos que sejam os 
técnicos-administrativos em edu-
cação, professores e estudantes.

Posição da Fasubra
Embora a Fasubra critique 

severamente o instrumento da 
terceirização, nossa entidade 
nacional entende a importância 
de se defender os trabalhadores 
terceirizados. Como explica o 
coordenador de Formação e Co-
municação Sindical da Federação, 
José Ronaldo Ribeiro Esmeraldo:

“A Fasubra não é contra o 
trabalhador terceirizado. Pelo 
contrário. Trabalhador não pode 
ser contra trabalhador. A Fasubra é 
contra o processo de terceirização. 
Mas defende todos os trabalha-
dores, inclusive o terceirizado. A 
terceirização tem que acabar. Os 
trabalhadores terceirizados têm 

Sindicatos da Fasubra em defesa dos terceirizados
Exemplo que esta direção sindical do Sintufrj seguirá intransigentemente

EXTRAQUADRO

Sintfub foi pioneiro 
O Sindicato dos Trabalhado-

res da Fundação Universidade de 
Brasília (Sintfub) foi o primeiro 
da categoria dos técnicos-
administrativos em educação a 
sindicalizar terceirizados. Para 
isso, em 2008 alterou seu esta-
tuto. A entidade criou até uma 
Coordenação de Terceirizados, 

cujo coordenador é Mauro Men-
des, que é também conselheiro 
fiscal da Fasubra. O contingente 
de extraquadro lá não é pequeno: 
são 630 e a maioria trabalha no 
hospital universitário.

O Sintfub já conquistou 
algumas vitórias para os extra-
quadro, como reajuste de 20% 

no fim de 2012, vale-alimen-
tação de R$18 e empreendeu 
lutas contra demissões e ajuizou 
ações para garantir direitos. 
Mas para a direção da entidade 
a mais importante conquista 
talvez tenha sido o fim da rotati-
vidade, com o compromisso nos 
contratos de que, mesmo com 

a mudança da empresa através 
de licitação, os trabalhadores 
permaneçam.

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação da Univer-
sidade Federal do Mato Grosso 
(Sintuf-MT), em Cuiabá, se 
mobiliza por benefícios para 
mais de 500 trabalhadores 

terceirizados, contingente que 
participa da vida do sindicato. 
“Eles frequentam a entidade e 
participam dos eventos, podem 
consultar nosso advogado e 
recorrer ao dentista quando pre-
ciso, como se fossem sindicali-
zados”, explicou o coordenador 
sindical Benedito Boaventura. 

que ter a oportunidade de entrar 
para o serviço público através de 
concurso”. A Fasubra, segundo 
Ronaldo, tem em seu estatuto a 
previsão para que estes trabalhado-
res possam se filiar aos sindicatos. 

Bons exemplos
Na sequência de matérias sobre 

a dedicação dos sindicatos aos 
terceirizados, esta semana o Jornal 
do Sintufrj mostra as iniciativas 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Técnico-Administrativos das Uni-
versidades Públicas Federais e Fun-
dações Apensas do Estado da Bahia 
(Assufba Sindicato). Embora a 
entidade ainda não tenha modi-
ficado seu estatuto para garantir a 
sindicalização dos extraquadros já 
assumiu o segmento como se fosse 
a própria categoria.

Quem conta é Mário Sérgio, 
coordenador de Cultura e Esportes 
da Assufba Sindicato: 

“Sempre que há necessidade 
a gente fortalece o sindicato deles 
(terceirizados) nas demandas que 
surgem dos terceirizados da lim-
peza, porteiros e vigilantes. Entre 
o pessoal da Fundação de Apoio 
à Pesquisa e Extensão (Fapex) 
contratado para trabalhos técni-
cos, alguns são filiados ao nosso 
sindicato”.

Mas, segundo o sindicalista, 
a maioria dos terceirizados da 
UFBA é da área da saúde e atua 
nos dois hospitais universitários: 
Maternidade-Escola Climério de 
Oliveira e Hospital Professor Edgar 
Santos. Somam quase dois mil 
trabalhadores e muitos foram con-
tratados há mais de duas décadas 
por falta de realização de concurso 
público. Parte deles é sindicalizada 
à Assufba Sindicato.  

 Uma das últimas lutas empre-
endidas pela entidade em favor dos 
terceirizados foi para que a univer-
sidade garantisse que a empresa 
contratada pagasse corretamente 
os salários deles e depositasse o 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). E, no fim do ano, 
os trabalhadores receberam uma 
cesta de Natal.

EXTRAQUADRO: 
mulheres e homens 
trabalhadores 
essenciais à 
comunidade 
universitária, 
mas que não têm 
direitos trabalhistas 
reconhecidos 

Fotos: Emanuel Marinho
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Abram alas que elas vão passar
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher e homenagear as trabalhadoras da universidade, a partir desta edição e durante todo o mês de março, o Jornal do 
Sintufrj publicará  depoimentos de mulheres que fazem do seu dia a dia uma busca incessante por melhores condições de trabalho e de vida. 
Nesta data, mulheres guerreiras saem às ruas para diversas manifestações pelo mundo, reivindicando e denunciando discriminações e exigindo o fim da violên-
cia doméstica. Seguem o exemplo das lutadoras históricas precursoras da incansável batalha feminina por respeito e direitos iguais entre homens e mulheres. 
Abrindo a série de matérias, Cleide da Silva Xavier, Marli Rodrigues e Geiza de Souza compartilham suas experiências, vitórias e expectativas. Podemos adiantar 
que são três mulheres orgulhosas das suas escolhas e da vida que construíram como trabalhadoras da UFRJ.

Geiza de Souza, 57 anos, um filho, é auxiliar 
de enfermagem do Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) há 19 
anos. Trabalhou 10 anos na emergência e atu-
almente está no ambulatório. Sempre sorrindo, 
esta guerreira afirma que ama ser mulher: “Se 
tivesse que vir de novo ao mundo viria mulher. 
Sou vitoriosa em todas as batalhas que enfrento 
por conta da minha determinação e da minha 
fé em Deus”, diz orgulhosa. 

Segundo Geiza, a sua vida é feita de histórias 
de luta, como da maioria das brasileiras. “A minha 
primeira guerra como mulher foi aos 17 anos, 
quando fui morar sozinha”, conta. Nessa idade, 
ela já trabalhava cuidando de idosos e crianças, 
inclusive à noite, e vendia as folgas. Mas conseguiu, 
aos 26 anos, comprar sua primeira casa própria.  

Trabalhou em uma clínica em Niterói até que, 
em 1993, uma amiga a indicou para o curso de 
reciclagem de enfermagem no IPPMG. Largou 
o emprego e viveu de uma pequena poupança. 
Eram 36 alunos e Geiza foi a única que concluiu 

Cleide, 36 anos, divorciada, sem filhos, é 
secretária executiva do gabinete da direção do 
Instituto de Microbiologia, cargo que inaugu-
rou na universidade há sete anos, quando foi 
aprovada para uma das duas vagas oferecidas 
no concurso público. 

“A universidade federal foi pioneira na 
abertura dessa vaga. Foi uma valorização pro-
fissional da secretária e isso ocorreu porque o 
nosso sindicato correu atrás. Ocupamos espaço 
e desmontamos a imagem de bonequinha de 
luxo do patrão. Hoje para ser secretária é preci-
so cursar secretariado e obter o registro; e para 
tornar-se uma secretária executiva é necessário 
cursar uma pós-graduação ou graduação em 
secretariado executivo e falar outra língua”, 
explica a técnica-administrativa.

Apesar das conquistas das mulheres em 

Marli Rodrigues, 56 anos, casada, um 
filho, trabalhou 21 anos na Coppe, foi do 
Centro de Mulheres da Maré e há dois anos 
é auxiliar administrativa na Diretoria de 
Apoio Acadêmico da Faculdade de Letras. 
Com 25 anos de UFRJ, desde 1989 é mi-
litante e tem fama de aguerrida. Quando 
pega o microfone nas assembleias não 
poupa ninguém. Graduada em serviço 
social, gosta também de participar de 
movimentos reivindicatórios de mulheres. 

Marli se considera uma guerreira e já 
participou de várias lutas em defesa da 
universidade e da categoria. Considera a 
UFRJ sua maior incentivadora na busca de 
conhecimento. Já fez pós-graduação e não 
perde um curso de capacitação oferecido 
pela universidade. “A UFRJ foi um grande 
aprendizado. Quando entrei aqui só tinha 
o primeiro grau e me senti incentivada pelo 

trabalho que desenvolvia e o convívio com 
professores e pesquisadores para continuar 
estudando”, afirma. 

“Nós mulheres temos uma tarefa pe-
sada na vida, porque trabalhamos fora e 
cuidamos da casa. Gosto de estar na UFRJ 
e fico feliz com nossas conquista que até 
esqueço as perseguições no trabalho. Mas 
apesar de realizamos tarefas que projetam 
o nome da universidade, não somos re-
conhecidas por isso. Acho que falta apoio 
às trabalhadoras na instituição. Todas 
as formas de violência à mulher estão 
presentes no nosso universo acadêmico, 
profissional e de militância”, observa. 
Marli parabeniza todas as mulheres pelo 
seu dia, em especial as da UFRJ, mas 
reafirma: “É preciso comemorar a data 
e também denunciar a violência contra 
a mulher”.

vários campos, Cleide acredita que houve 
uma vulgarização do sexo feminino em 
sua busca de igualdade com os homens. 
“Nesta luta pela igualdade acabamos re-
produzindo o lado  negativo dos homens”.  
Ela também critica o fato de que na UFRJ 
ainda persista o preconceito de docentes 
em relação aos técnicos-administrativos. 
Mas reconhece que as mulheres intelec-
tualmente conquistaram definitivamente 
seu espaço no meio acadêmico. 

Para Cleide tudo passa pela educação: 
“Precisamos de uma reestruturação geral. 
As mulheres ainda continuam a criar 
filhos machistas. É preciso investir em 
educação para mudar essa estrutura ainda 
cheia de preconceitos e discriminações em 
relação à mulher”.

o aprendizado, sendo chamada para trabalhar 
como prestadora de serviço na unidade. 

Ela lembra com carinho da mãe: “uma 
guerreira que criou nove filhos e nos ensinou 
os caminhos da luta pela vida”; e da comadre 
Maria Eliane: “Outra mulher de fibra e que me 
ajudou muito cuidando do meu filho”. Segundo 
a servidora, muitas vezes o menino era atendido 
em seus plantões no IPPMG com crise de asma. 

A lembrança triste foi ter sido vítima de 
preconceito racial no ambulatório do IPPMG 
por parte de um colega, assunto que segundo 
Geiza foi encaminhado “como devia”.  

Aos 40 anos entrou para a faculdade, se formou 
em Serviço Social e curou o estresse. Para esta 
guerreira a contribuição da mulher para melhorar 
a sociedade está na sua determinação e na sua 
força: “Ainda estamos muito aquém do que de-
sejamos, mas temos avançado nessa nossa guerra 
cotidiana. A vida é árdua e difícil, pior ainda para 
a mulher e negra. Mas a mulher tem uma força 
que nem ela sabe. Ela pode tudo. É só querer”.  

APESAR da luta 
diária, Geiza se 
orgulha de ser 
mulher

CLEIDE 
festeja a 
valorização  
da sua 
profissão

MARLI:  
“As mulheres têm 

uma  tarefa pesada  
na vida”

Fotos: Emanuel Marinho

8 DE MARÇO



8 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1017 - 25 de fevereiro a 3 de março de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Serviços de atendimento às mulheres  

 Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180
Atendimento à Mulher 24 horas por dia. De qualquer telefone, público, 
fixo ou celular, a qualquer hora e de qualquer lugar do país, mulheres 
e homens podem ligar pedindo ajuda, denunciando a violência.
Disque Mulher: (21) 2299-2121

 Delegacia Especializada de atendimento à Mulher
Av. Visconde do Rio Branco, 12 - Centro 
Tel.: (21) 2332-9994
Referência: próximo da Praça Tiradentes
E-mail: csros@pcivil.rj.gov.br

Rio Mulher
Rua Benedito Hipólito, 125 - Praça Onze - Centro
Tel.: (21) 2222-0861 - ramais: 205 e 206
Ouvidoria: 2503-4625 (até às 19h)
Site: www.rio.rj.gov.br/riomulher
E-mail: rio_mulher@pcrj.rj.gov.br
Horário de atendimento: 2ª a 6ª, das 8h às 17h

 Superintendência de Direitos da Mulher
Orientação e encaminhamento Jurídico e/ou Psicológico às mulheres 
em geral e às funcionárias do Governo do Estado em especial, para as-
sistência jurídica àquelas residentes na área de abrangência da Comarca 
da Capital e com renda mensal de até cinco salários mínimos. 
http://www.cedim.rj.gov.br/cedim.htm
E-mail: cedim@cedim.rj.gov.br 
Rua Camerino, 51 - Centro - RJ
Telefax: 2299-2411 e 2299-2412
O foro da comarca da capital compreende as seguintes regiões adminis-
trativas: I – Portuária; II – Centro; III – Rio Comprido; IV – Botafogo; 
V – Copacabana; VI – Lagoa; VII – São Cristóvão; VIII – Tijuca; IX – Vila 
Isabel; XXI – Ilha de Paquetá; XXIII - Santa Teresa e XXVII – Rocinha.

 Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (ISJV)
Av. Erasmo Braga, 115 lâmina II, Centro - Rio de Janeiro
E-mail captec01jvdsm@tj.rj.gov.br
Tel.: (21) 3133-2771/3133-2744
Abrange a área da Barra da Tijuca ao Centro

 Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher (IISJV)
Tel.: 2413-5502/3551-7930 - ramais: 26 (Serviço Social) e 28 (Psicologia)
E-mail: captec02jvdsm@tj.rj.gov.br 
Abrange os bairros de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz
No caso dos Juizados, no horário noturno, dirigir-se ao plantão judiciário 
que funciona vinte e quarto horas do tribunal de justiça inclusive nos 
fins de semana.

 Centro Integrado de Atendimento à Mulher Márcia Lyra
Funciona de 2ª a 6ª feira, das 9 às 16h (2ª, 3ª e 5ª para a primeira vez, 
4ª e 6ª marcadas e grupos de reflexão, jurídicos e de família). 
Rua Regente Feijó, 15 - Centro - RJ
Tel.: (21) 2332-7119 
email: ciam@cedim.rj.gov.br
www.cedim.rj.gov.br

 Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher
Rua México, 168, 3º andar - Castelo/Centro
Tel.: (21) 2332-6371
E-mail: nudem@spgc.rj.gov.br

Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa

Rua 17, s/nº, anexo do Posto de Saúde. Bairro Vila do João (Maré)
Tel.: (21) 3104-9896
E-mail: coordenacao.crmm@nepp-dh.ufrj.br
site: http://www.nepp-dh.ufrj.br/crmm

Agito na Central do Brasil
O Dia Internacional da Mulher: 8 de Março será comemorado pela 

CUT-Rio com panfletagem e distribuição de cartilha sobre a Lei Maria 
da Penha, na Central do Brasil, das 16h às 18h. 

A Secretaria de Mulheres da CUT-Rio conta para o evento com a par-
ticipação em massa de todas as trabalhadoras dos sindicatos, federações 
e confederações cutistas.  

O conteúdo do panfleto distribuído na Central do Brasil são as bandeiras 
de lutas das mulheres sindicalistas, feministas e dos movimentos sociais, 
e será assinado pelas entidades participantes.

Um dia em homenagem a todas as 
mulheres destemidas, solidárias e de luta

Comemorado no dia 8 de mar-
ço a data celebra feitos econômi-
cos, políticos e sociais alcançados 
pela mulher. A data marca prin-
cipalmente a luta pela igualdade 
de direitos e ratifica campanhas e 
reivindicações políticas, sociais e 
trabalhistas das mulheres. É um 
dia caro e especial para todo o 
gênero feminino.

Segundo a socióloga Eva Blay, 
o Dia Internacional da Mulher foi 
proposto pela líder do movimento 
comunista, a alemã Clara Zetkin, 
em 1910, no II Congresso Inter-
nacional de Mulheres Socialistas, 
mas sem definição de data. Nos 
anos posteriores a 1970 o dia in-
ternacional passou a ser associado 
a um incêndio provocado numa 
fábrica têxtil, em Nova Iorque, 
em1857, na qual 129 operárias 
têxteis haviam morrido queimadas 
vivas. Esta versão, a mais conheci-
da, diz que elas fizeram uma pas-
seata por melhorias trabalhistas, 
foram reprimidas, refugiaram-se 

na fábrica e acabaram sendo tran-
cadas pelos patrões que atearam 
fogo no prédio.

Segundo Eva e várias outras 
pesquisadoras, o dia 8 de março 
tem na verdade sua origem na 
história da greve bem sucedida das 
costureiras de São Petersburgo, na 
Rússia, em 1917, que obrigou o 
czar a mudar radicalmente o re-
gime que impunha ao povo russo. 
Uma história que foi esquecida, 
surgindo uma nova versão nos 
anos 1950-1960, a das operárias 
queimadas vivas. História esta 
questionada desde a década de 
1970 por mulheres que estudaram 
o tema.

O coordenador do Núcleo Pi-
ratininga de Comunicação (NPC), 
especializado em comunicação 
sindical e comunitária, Vito Gian-
notti, explica em artigo a origem 
do 8 de Março.

 “Como se chegou ao 8 de 
março? No dia 23 de fevereiro de 
1917 pelo calendário russo, que 

correspondia ao 8 de março no 
calendário ocidental, mulheres 
tecelãs da Rússia começaram uma 
greve que mudou completamente 
os rumos da política do país. Foi 
o começo da queda do regime de 
opressão do czar e o estopim da Re-
volução Russa do mês de outubro 
daquele ano. Em 1921, a Confe-
rência das Mulheres Comunistas, 
realizada em Moscou, adota o dia 
8 de março como data unificada do 
Dia Internacional das Operárias. A 
partir desta data, os comunistas es-
palham pelo mundo o 8 de março 
como data das comemorações do 
Dia da Mulher”.

Segundo Giannotti, a história 
das operárias queimadas vivas 
não passou de um mito criado por 
causa da confusão da mistura de 
fatos reais em época diferentes, 
associando-se assim a greve das 
costureiras de 1910, com o incên-
dio na fábrica em 1911 (ambas nos 
EUA), e com a greve das costureiras 
em 1917, na Rússia.

8 DE MARÇO

PASSEATA de mulheres no Rio de Janeiro, durante a ditadura militar, contra a censura

Foto: Internet
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