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Festa de fim de ano do Sindicato é nesta terça-feira, dia 10, das 12h às 20h, na 
Lespam (Liga de Esportes do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro), km 11 da Avenida 
Brasil, na altura da Penha.

Atenção: As inscrições se encerraram no dia 6. Retirada de credenciais até as 20h 
desta segunda-feira, dia 9, na sede do Sintufrj (Fundão).

TRAnSPoRTE: 
Ida para a Lespam – a partir das 12h, na portaria principal do HUCFF.
Retorno – após as 20h, da Lespam para Bonsucesso. 
A direção do Sintufrj requereu à Reitoria que dispense os trabalhadores que con-

firmaram participação na confraternização.
não haverá expediente na sede e subsedes do Sintufrj na terça-feira, dia 10. 

Campanha salarial 2014

Assembleia nesta segunda-feira, dia 9, às 10h, em primeira 
convocação, e às 10h30, com qualquer quórum, no auditório do CT

Pauta: informes da direção, avaliação de conjuntura, eleição de delegados à plenária nacional da Fasubra e campanha salarial 2014.

Boa festa para todos nós, 
companheiras e companheiros!



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1057 – 9 a 15 de dezembro de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

O Coral do Sintufrj foi uma das atrações da 5ª Semana 
de Arte do Centro de Tecnologia (CT), na terça-feira, dia 
3, sob a batuta do maestro Cyrano Sales. Durante quatro 
dias (de 3 a 6), o evento organizado pela Decania do 
CT reuniu os trabalhadores (técnicos-administrativos e 
docentes) e os estudantes da unidade para  confraternizar 
e mostrar seus talentos artísticos. 

elson Rolihlahla Man-
dela (nome de batismo 
Rolihlahla Dalibhunga 

Mandela), líder sul-africano Ma-
diba, nascido em 1918, morreu na 
quinta-feira, dia 5, aos 95 anos. 
Ele foi o principal responsável 
pelo despertar de um povo e pela 
construção de uma nação. 

Em 1964, no seu julgamento, 
Mandela afirmou: “Durante a 
minha vida, dediquei-me a essa 
luta do povo africano. Lutei contra 
a dominação branca, lutei contra 
a dominação negra. Acalentei o 
ideal de uma sociedade livre e 
democrática na qual as pessoas 
vivam juntas em harmonia e com 
oportunidades iguais. É um ideal 
para o qual espero viver e realizar. 
Mas, se for preciso, é um ideal pelo 
qual estou disposto a morrer”.

Em junho daquele ano, Mandela 
seria condenado à prisão perpétua 
e enviado para o cárcere da Ilha 
Robben, onde passou a ocupar a cela 
de número 466/64, cujas dimensões 
eram de 2,5 por 2,1 metros, e uma 
pequena janela de 30 cm. Viveu ali 
por 27 anos. O prolongado período de 
cárcere ao qual Mandela foi subme-
tido era uma manifestação direta 
do brutal regime segregacionista 
do apartheid imposto pelos 
sucessivos governos do Partido 
Nacional na África do Sul. 

Origem
Mandela era membro de uma 

família de nobreza tribal da etnia 
Xhosa, nascido em uma pequena 

Morre um revolucionário
aldeia do interior. Ele se mudou 
para capital Johannesburgo aos 
23 anos e começou a atuar na 
política. Mandela se formou em 
advocacia e passou a liderar a 
resistência não violenta da Liga 
da Juventude do CNA (Congresso 
Nacional Africano).

Na Fort Hare, primeira univer-
sidade da África do Sul a ministrar 
cursos para negros, Mandela 
fez muitos amigos, com quem 
mais tarde formaria o núcleo de 
comando da Liga, movimento de 
resistência ao apartheid que se 
transformou em partido político 
a partir de 1994, o CNA.

Na capital, Mandela trabalhou 
como vigia de uma mina e conhe-
ceu Walter Sisulu, ativista político, 
em 1941. Sobre o encontro Sisulu 
diria, mais tarde: “Queríamos ser 
um movimento de massa, e então 
um dia um líder de massa entrou 
no meu escritório”.

Alguns anos depois, Mandela 
se juntou a outro ativista, Oliver 
Tambo, com quem inaugurou o 
primeiro escritório advocatício 
negro do país. Em 1951, é eleito 
presidente da Liga e no ano 
seguinte presidente do CNA na 
província de Transvaal, o que o 
coloca como vice-presidente na-
cional da instituição. Em 26 de 
junho do ano seguinte, é lançada 
na África do Sul a “Campanha de 
Desafio”: por todo o país, negros 
são convidados a usar os espaços 
reservados aos brancos – banhei-
ros, escritórios públicos, correios. 

Ele é condenado, junto a outros 
19 companheiros, com base na 
Lei de Repressão ao Comunismo, 
a uma pena de nove meses de 
trabalhos forçados.

Mesmo após ser detido e sen-
tenciado, Mandela é julgado 
novamente, por acusações ainda 
mais graves, relacionadas às ati-
vidades no exterior. Uma delas era 
“atuar para promover os objetivos 
do comunismo”. No julgamento 
de Rivonia, ele e outros nove líderes 
sul-africanos são condenados à 
prisão perpétua.

Durante os anos 1970, ele recu-
sou uma revisão da pena e, em 1985, 
não aceitou a liberdade condicional 
em troca de não incentivar a luta 
armada. Mandela continuou na 
prisão até fevereiro de 1990, quando 
a campanha do CNA e a pressão 
internacional fizeram com que ele 
fosse libertado em 11 de fevereiro, 
aos 72 anos, por ordem do presiden-
te Frederik Willem de Klerk.

Aclamação
Centenas de apoiadores o acla-

maram na saída, respondendo em 
júbilo quando ele ergueu o punho 
fechado no ar, em sinal de vitória. 
Chegava ao fim o longo cárcere, 
de mais de 20 anos. A partir dali 
a história da África do Sul seria 
outra. “Quando me vi no meio da 
multidão, alcei o punho direito 
e estalou um clamor. Não havia 
podido fazer isso faz 27 anos, e me 
invadiu uma sensação de alegria 
e de força”, disse na época. Ele e 

de Klerk dividiram o Prêmio Nobel 
da Paz em 1993.

Como presidente do CNA (de 
julho de 1991 a dezembro de 
1997) e primeiro presidente negro 
da África do Sul (de maio de 1994 
a junho de 1999). Mandela 
comandou a transição de 
um regime de minoria 
no comando para a de-
mocracia multirracial 
da moderna África do 
Sul. Em 1993, ganhou 
o Prêmio Nobel da 
Paz. A Organização 
das Nações Unidas 
(ONU) instituiu O 
Dia Internacional 
Nelson Mandela 
o dia do seu nasci-
mento, como forma 
de valorizar em todo o mundo a 
luta pela liberdade, pela justiça e 
pela democracia. 

Em julho de 1995, Mandela 
cria a Comissão da Verdade 
e Reconciliação sem poderes 
judicantes, sob presidência do 
arcebispo Tutu. Tem início um 
processo doloroso, principal-
mente para os sul-africanos ne-
gros, após décadas de segregação 
e violência. Quase 20 anos 
depois, muitas feridas 
ainda permanecem 
abertas. Apesar da 
democratização, o 
racismo e o precon-
ceito sobrevivem na 
África do Sul. 

N

Na próxima edição do Jornal 
do Sintufrj homenagearemos o 

Nosso adeus a D. Waldyr Calheiros
bispo emérito de Barra do Piraí e 
Volta Redonda, no sul fluminense, 
dom Waldyr Calheiros, que teve 
papel decisivo na luta contra a 
ditadura militar (1964-1985) e 
morreu no dia 30 de novembro, 
aos 90 anos. Com uma trajetória 
marcada pelo envolvimento em 
causas sociais e pela defesa in-
transigente dos direitos humanos, 
ele foi ameaçado e perseguido por 
militares, mas não se calou.

D. Waldyr foi o autor da 
denúncia que resultou na pu-
nição dos responsáveis pela 
morte sob tortura de quatro 
soldados em um batalhão do 
Exército em Barra Mansa, em 
1972, e destacou-se como um 
dos personagens centrais na 
histórica greve da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), em 
que três operários foram mortos 
por militares, em 1988.

Pela primeira vez na história 
da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) da UFRJ uma 
chapa para a direção da unidade 
ganha nos três segmentos. Os 
eleitos foram os professores 
Mauro César Oliveira Santos e 

FAU elege Mauro e Maria Júlia
Maria Júlia de Oliveira Santos. 
Eles conquistaram a preferência 
da comunidade da FAU obtendo 
56,53%  dos votos válidos contra 
43,47% da chapa 1, liderada 
pela atual diretora Denise Bar-
cellos Machado.

No dia 16 de dezembro, o Sindi-
cato dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais do Estado do Rio de Ja-
neiro (Sinfito) comemorará 25 anos 

25 anos do Sinfito

CT mostrou que tem talentos

DOM Waldyr Calheiros

Foto: Renan Silva

Foto: Divulgação

Nelson Mandela 1918 - 2013

de existência com uma cerimônia, às 
18h30, no auditório Nelson Carneiro, 
no anexo ao Palácio Tiradentes. 
Parabéns aos companheiros!

Com pesar, informamos o falecimento do 
técnico-administrativo Cleber Luiz Corrêa, 
56 anos, do Instituto de Biologia, ocorrido 
no dia 26 de novembro, em consequência de 
infarto. Ele trabalhava na UFRJ desde 1994. 

Nota de 
falecimento
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auxiliares em luta por equiparação salarial

Foto: Renan Silva

AUXILIARES de enfermagem expõem suas angústias e organizam a luta na reunião com o Sindicato
 

         

Com o apoio do Sintufrj e do 
Sindicato dos Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem do Rio de Janeiro 
(Satemrj), os auxiliares de enferma-
gem da UFRJ cobrarão do reitor so-
lução para o problema da diferença 
salarial com os técnicos de enferma-
gem. Há anos os auxiliares exercem 
as mesmas atividades dos técnicos, 
mas recebem salário inferior. 

Na segunda quinzena de janeiro 
de 2014, as duas entidades entrega-
rão documento comum ao reitor 
reivindicando solução. Também 
programam com os auxiliares a  
realização de atos, um imediata-
mente e outro no Conselho Univer-
sitário (Consuni). Esses foram os 
encaminhamentos da reunião entre 
os auxiliares, Sintufrj e Satemrj, no 
dia 7, na subsede sindical no HU.

“Embora com poucas pessoas, 
a reunião foi rica e produtiva. É o 
começo de uma luta que não é fá-
cil, mas que o Sindicato e a Fasubra 
estão nela, e precisam do seu forta-
lecimento. Agora, com o apoio do 
Satemrj e a participação dos compa-
nheiros auxiliares ganhamos mais 
força”, declarou o coordenador-
geral do Sintufrj, Francisco de Assis. 

“Foi dado o primeiro passo”, 
afirmou a presidente do Satemrj, 
Mirian Andrade. “Vamos continuar 
a disputa e caminhar juntos. O que 
importa é a categoria, não tem nada 
mais além disso”, frisou o coorde-
nador jurídico do Satemrj, Gustavo 
Berner. 

O enfermeiro Josimar Barbosa, 
do HU, levou a mensagem de apoio 
da deputada enfermeira Rejane 
(PCdoB). Como contribuição, ele 
apresentou documento que ajuda 
no debate sobre jurisprudência: um 
pedido de equiparação salarial de 

Sejam  
bem-vindos

Cento e trinta técnicos-admi-

nistrativos e 46 professores foram 

empossados pela Pró-Reitoria de 

Pessoal na última semana. O Sintu-

frj participou da cerimônia de boas-

vindas aos novos companheiros tra-

balhadores da UFRJ. 

Enfermagem 
vai ao reitor e ao Consuni

Reunidos na quinta-feira, dia 5, 
no auditório Archimedes Memória, 
os auxiliares administrativos deci-
diram agitar 2014 com ato no Con-
selho Universitário e outras ações de 
luta. 

Os auxiliares administrativos 
querem uma solução para a reivin-
dicação de equiparação funcional 
com os assistentes, que se arrasta 
desde 2005. O objetivo da mobiliza-
ção é pressionar a Reitoria para via-
bilizar essa equiparação através da 
Associação Nacional dos Dirigentes 

Administrativos 
organizam dia de luta

das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes). 

“A palavra de ordem é incomo-
dar, e de forma unificada. O Sindica-
to e a Fasubra organizam e apoiam, 
mas só a força conjunta de vocês 
pode alcançar uma vitória”, disse o 
coordenador-geral Francisco de Assis. 
Ele destacou também a importância 
da participação na Comissão Interna 
de Supervisão da Carreira (CIS). “Já 
comunicamos o reitor para convo-
car a eleição em 2014, e a presença 
dos auxiliares é fundamental”.

Os dois integrantes da comissão 
de auxiliares da UFRJ, Josemar Villa-
ça e Rita Moraes, que coordenaram 
a mesa da reunião, reforçaram a 
fala de Francisco. “Nós temos de 
nos fortalecer e fortalecer nossa rei-
vindicação. Se conseguirmos mexer 
com a universidade ou mesmo com 
o governo, algo vai acontecer. O que 
não podemos é ficar parados”, disse 
Josemar. “Não parece, mais nossa 
participação na CIS é importantíssi-
ma”, frisou Rita.

A pressão nas reitorias é uma 

das estratégias traçadas no Encontro 
Nacional de Auxiliares, realizado dia 
21 de novembro, na UFMG, em Belo 
Horizonte. Nele foi instituída uma co-
missão nacional, da qual participam 
dois companheiros da UFRJ (Rosân-
gela Oliveira e Valquíria Maciel), para 
coordenar ações conjuntas nas Insti-
tuições Federais de Ensino (Ifes).
Avanços e vitória dos vigilantes 
– Como resultado da mobilização 
da categoria e do trabalho da Fasu-
bra, Francisco de Assis anunciou na 
reunião que nos próximos dias deve 

sair um decreto instituindo o Plano 
Nacional de Qualificação e Capaci-
tação. Além dos cursos, o dirigente 
anunciou também que os vigilan-
tes conquistaram o pagamento do 
adicional de 30% de periculosidade/
risco de vida. “Os vigilantes se orga-
nizaram muito bem. Vão para mais 
de 20 encontros anuais. E desta orga-
nização tiveram mais uma conquis-
ta”, avaliou Francisco, para reforçar 
o poder e a força que os trabalhado-
res têm quando empreendem uma 
luta conjunta.

um auxiliar de enfermagem com 
técnico de enfermagem. “O docu-
mento é de 2009 e nele o relator 
Fabiano de Castilhos Bertolucci diz 
que as atribuições diferentes não são 
obstáculo para a equiparação sala-
rial das categorias”, explicou. 

A reunião foi acompanhada pelo 
coordenador-geral Celso Procópio e 
pelos coordenadores Rubens Morais 
(Organização e Política Sindical), 
Nivaldo Holmes Filho (Administra-
ção e Finanças ) e Maria Sidônea 
(Educação, Cultura e Formação 
Sindical). 

Racionalização – Francisco de 
Assis explicou que a luta maior do 
Sintufrj e da Fasubra é pela racio-
nalização no Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE). Ele relatou o 
processo de negociação, as dificul-
dades encontradas pelo movimento 
e os problemas internos. “Tivemos 
nossos limites. Por isso, na greve de 
2012 conseguimos pôr no acordo a 
racionalização dos cargos. O proble-
ma é que ficou só nas reuniões, não 
foi efetivo, e ao final o governo veio 
com uma interpretação diferente: 
propôs extinguir alguns cargos, criar 
outros e não aceitou a nossa propos-
ta, que resolveria o problema dos 
auxiliares administrativos e demais 
cargos que avaliamos ser necessária 
a mudança, e ajudaria na revindica-
ção dos auxiliares de enfermagem. 
No caso dos companheiros da en-
fermagem, ainda temos o problema 
com o Conselho Federal de Enfer-
magem, pois os técnicos não acei-
tam a equiparação”, disse Francisco. 

 Situação de mal-estar 
Os auxiliares de enfermagem 

presentes falaram no início da reu-

nião sobre a situação que vivem há 
anos e externaram suas angústias. 
O sentimento é de desestímulo. 
“Sou testemunha dessa injustiça. 
Há 28 anos sou auxiliar de enfer-
magem no Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) e fazíamos tudo até que 
veio o técnico e ficou complicado. 
Ele (técnico) chegou depois e ga-
nhando mais para fazer o mesmo 
que a gente ganhando menos”, 
disse a coordenadora de Educação, 
Cultura e Formação Sindical do 
Sintufrj, Maria Sidônea.

“Há 25 anos trabalho como 
técnica no HU e estou na luta desde 
2008 pleiteando equiparação sala-
rial. O governo reconhece quando 
você apresenta seu diploma de técni-
co, mas não reconhece quando tem 
que pagar o devido. É muito humi-
lhante”, desabafou Marlene Rosa.

“Estou no HU há 10 anos e des-
de o início trabalho como técnica. 
Sou técnica de enfermagem do tra-

balho, tenho graduação em Biolo-
gia, e faço pós-graduação em edu-
cação ambiental. É uma situação 
desconfortável. Você se aprimora e 
não tem apoio. É desestimulante”, 
lamentou Ioara Albina.

“As atribuições são as mesmas. 
Fazemos as mesmas coisas que os 
técnicos de enfermagem. Se não 
podem nos equiparar, temos de lu-
tar pelo que temos direito. São 10 
anos nessa situação”, disse Márcia 
Anjos, do HU.

Entenda o caso – Quando da 
elaboração e aplicação do Plano 
Único de Classificação e Retribui-
ção de Cargos e Empregos (PUCR-
CE), na década de 1980, o cargo de 
técnico de enfermagem estava em 
processo de regulamentação pro-
fissional. Eram poucas as institui-
ções que em suas carreiras existia 
o cargo. 

Grande parte das contratações 
feitas até o fim desta década era re-
alizada para o cargo de auxiliar de 

enfermagem, profissão já há mui-
to regulamentada. Então, vários 
técnicos de enfermagem formados 
entraram para as universidades no 
cargo de auxiliar.

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

Em 2005, na implantação do 
PCCTAE, os profissionais deixaram 
de estar aglutinados na mesma 
classe. O auxiliar de enfermagem 
foi enquadrado na classe C e o 
técnico de enfermagem na classe 
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 co-
metidos. 
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SAÚDE DO TRABALHADOR

Fotos: Renan Silva

CUT denuncia carnifi cina cometida pelas 
empresas por más condições de trabalho

Nos últimos 42 
anos, no Brasil, 558 
mil trabalhadores 
não retornaram 
ao trabalho por 
incapacidade 
permanente. Cento 
e cinquenta e cinco 
morreram nas 
fábricas. Nos últimos 
três anos morreu, 
em média, um 
trabalhador por hora

Os dados sobre os acidentes de 
trabalho no Brasil foram apresen-
tados pelo assessor da Secretaria de 
Saúde da CUT Nacional, Gilberto 
Salviano, na 1ª Conferência Esta-
dual de Saúde do Trabalhador da 
CUT, dia 2 de dezembro, na sede 
da CUT-Rio, centro da cidade. O 
evento, etapa preparatória para a 
I Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador da CUT, marcada 
para março, reuniu representantes 
de sindicatos cutistas do Rio de 
Janeiro e foi palco de graves de-
núncias sobre as más condições de 
trabalho impostas aos trabalhado-
res no país. 

“Dados estatísticos dos últimos 
42 anos no Brasil mostram que 
aconteceram 38 milhões de aci-
dente de trabalho. Destes, 558 mil 
trabalhadores não retornaram para 
o trabalho por incapacidade e 155 
mil morreram dentro das fábricas. 
Isso é guerra. É carnifi cina. Só o ca-
pital impõe isso. Isso mostra a fragi-
lidade dos mecanismos de proteção 
das empresas. As normas existentes 
não dão conta. Temos pesquisas 
e política para enfrentar o proble-
ma”, declarou Salviano. Segundo 
o assessor, em 3 anos (2010, 2011 
e 2012) foram 2.135.342 acidentes. 
Por invalidez, 47. 355 e por mortes, 
8.422. Os dados compilados são da 
Previdência Social.

Exploração 
Salviano apontou como as 

causas dos acidentes o cumpri-
mento de metas, aumento da 
produtividade, ritmo intenso de 
trabalho, jornada de trabalho, 
terceirização, não cumprimento 
da legislação pelos empregadores, 
ausência de representação sindical 
nos locais de trabalho, não funcio-
namento das Cipas e fragilidade 
do Estado nas ações de vigilância 
em saúde do trabalhador. “Ango-
la, que fi cou 15 anos em guerra 
com Portugal e depois 27 anos em 
guerra civil, tem política nacional 
para saúde do trabalhador desde 
1994”, observou o assessor.

“Nós saímos na frente para 
tratar do debate sobre a saúde do 
trabalhador, o que devemos discu-
tir e fazer com a sua realidade no 
dia a dia frente às mudanças do 
mundo do trabalho. É importante 
trabalharmos a intervenção que os 
sindicatos devem ter nesse coletivo, 
mais também sobre as condições de 
trabalho nos ambientes de trabalho 
e ao redor dele”, disse o secretário 
de Organização e Política Sindical 
da CUT-Rio, Indalécio Wanderley.

No Brasil, foram registrados 
nos últimos três anos:

 “Existe muita difi culdade no 
nosso meio em entender a política 
de saúde do trabalhador. Não pode 
existir sucesso para uma catego-
ria se ela não conseguir incluir 
em seus avanços garantias para 
a saúde do trabalhador. Não são 
apenas ganhos salariais. Os tra-
balhadores não terão condições 
de enfrentar as empresas se não 
tiverem organização no seu local 
de trabalho. Saúde do trabalhador 
é enfrentamento com o capital, 
pois os investimentos que têm de 
ser feitos superam em muito os 
reajustes de salário”, sentenciou 
a secretária de Saúde da CUT-Rio, 
Luiza Dantas.

Problema político
O assessor da CUT Nacional 

afi rmou que saúde do trabalha-
dor não é um problema médico, 
é uma questão política, e por isso 
a CUT pretende defi nir estratégias 
de ação sindical e formular polí-
ticas e propostas de intervenção. 
Politicamente a CUT luta pela 
ratifi cação da Convenção 87 da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que trata da liber-
dade sindical e proteção ao direito 
de sindicalização, pela criação de 
normas regulamentadoras e pelo 
banimento do Amianto.

Dentre as estratégias de luta 
colocadas pela CUT em relação 
à saúde do trabalhador, além de 
intensifi car e fortalecer a ação sin-
dical e a organização nos locais de 
trabalho, a Central quer consoli-
dar os coletivos de saúde em todos 
os estados para que possam parti-
cipar das discussões e formulações 
de políticas de saúde para o traba-
lhador nos fóruns ofi ciais e gover-
namentais. Uma dessas metas é 
a Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador, a ser realizada no 
fi m de 2014. E a Conferência Na-
cional da CUT que será realizada 
antes é a preparação para todas as 
ações para a área.

Delegados 
Ao fi nal do debate sobre os qua-

tro eixos centrais da conferência 
nacional – Saúde do Trabalhador 
e Seguridade Social e Legislação; 
O Papel da OLTs na Saúde do Tra-
balhador e a Organização dos Ra-
mos/Macrossetores da CUT; Saúde 
do Trabalhador e Meio Ambiente; 
Os Impactos do Desenvolvimento 
Socioeconômico e Tecnológico na 
Saúde do Trabalhador –, foram ti-
rados os 12 delegados com direito a 
voz e voto para a conferência nacio-

nal. Os demais presentes irão como 
suplentes e/ou ouvintes. Represen-
taram o Sintufrj na 1ª Conferência 
a coordenadora de Comunicação 
Sindical Carmen Lúcia e os apoia-
dores Antonio Eduardo dos Santos e 
Clério Francisco Rosa. 

Opinião – “Realmente a saú-
de do trabalhador está péssima. E 
como a maioria não tem consciên-
cia de seus direitos, não exige que o 
empregador realize a cada seis me-
ses ou um ano os exames laborais 
para garantir acompanhamento 
clínico das doenças. Além disso, 
homens e mulheres não fazem os 
exames preventivos todos os anos”, 
constata Carmen Lucia, que é téc-
nica de enfermagem do Hesfa.   

“Os homens”, chama a atenção 
a sindicalista, “cuidam menos da 
saúde que as mulheres, e o câncer 
de próstata só tem cura se descoberto 

precocemente, ou seja, submetendo-
se ao exame preventivo: exame de 
sangue (PSA) e toque retal”. 

“Já no campo”, complementa 
Carmen Lucia, “os trabalhadores 
são vítimas de intoxicação por 
agrotóxicos, inalando e/ou pelo  
contato manual com o produto. 
Na agricultura familiar, que cres-
ce no nosso estado, aumentam os 
casos de contaminação passados 
pelos agricultores a seus fi lhos. Os 
sindicatos e as centrais sindicais 
precisam cobrar das autoridades 
fi scalização, mas ao mesmo tem-
po devem realizar campanhas 
educativas voltadas para os traba-
lhadores”, propõe a dirigente do 
Sintufrj.  CARMEN Lucia

LUIZA Dantas WANDERLEY Indalécio

 1 morte a cada hora de jornada de trabalho;
 337 acidentes e doenças do trabalho reconhecidos a 

cada 1 hora na jornada diária;
 Média de 70 trabalhadores/dia não mais retornaram 

ao trabalho devido à invalidez ou morte;
 Do total de acidentes em 2012 – 35,25% atingiram 

jovens com idade de 19 a 34 anos;
 Do total de acidentes em 2011 – 52,05% atingiram 

jovens com idade de 19 a 34 anos; 
 210.345 mulheres sofreram acidentes de trabalho em 

2012, contra 210.014 no ano de 2011, um aumento de 
331 acidentes a mais;

 Acidentes de trajeto em 2012: aumento de 1,48%, 
ou seja, 1.499 acidentes a mais em relação ao ano de 
2011, cuja maioria dos registros foram feitos na região 
Sudeste, com concentração no estado de São Paulo.
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saúde do trabalhador

ANTONIO Eduardo

GILBERTO Salviano, assessor da CUT Nacional

Além das mortes por acidentes 
no trabalho, o assessor da Secretaria 
de Saúde da CUT Nacional, Gilberto 
Salviano, chamou a atenção para 
as mortes causadas pela exposição 
a produtos nocivos à saúde, como o 
amianto, e pela contaminação por 
agrotóxicos. As vítimas são os traba-
lhadores do campo, a população e o 
meio ambiente. 

O Brasil é o terceiro maior pro-
dutor de amianto do mundo. E um 
dos maiores produtores de soja, 
algodão, milho, e também um dos 
maiores consumidores de fertili-
zantes químicos e agrotóxicos.

Consumo de agrotóxicos 
no país só aumenta 

Em relação aos agrotóxicos, o 
impacto sobre os trabalhadores e o 
ambiente foi mostrado durante a 1ª 
Conferência Estadual de Saúde do 
Trabalhador através do vídeo Nu-
vens de veneno, produzido pela Ví-
deoSaúde – distribuidora da Fiocruz. 
O documentário mostra a realidade 
dos trabalhadores atingidos pelos 
agroquímicos e as consequências do 
seu uso no ambiente e especialmente 
na saúde em Mato Grosso. 

O Brasil lidera o consumo de 
agrotóxicos, superando os Estados 
Unidos, e exibe o posto de maior 
mercado mundial, desde 2008. Nos 
últimos 10 anos, o crescimento de 
consumo de agrotóxicos no país 
atingiu 190%, segundo dados da 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). O atual consumo 
de agrotóxicos já é um problema de 
saúde pública. 

Pesquisas da Anvisa realizadas 

Cadeia assassina: 
amianto e agrotóxico
O Brasil é um dos grandes produtores de amianto e recordista no consumo de fertilizantes químicos e agrotóxicos

em 2011 comprovaram que  um 
terço dos alimentos consumidos 
pelo brasileiro está contaminado. 
Segundo dossiê da Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva (Abrasco), 
o consumo desses alimentos pode 
provocar doenças como câncer, dis-
túrbios neurológicos, malformação 
congênita, desequilíbrio do sistema 
endócrino e hormonal. O agrotóxi-
co também foi encontrado no leite 
materno, e os bebês são altamente 
vulneráveis à contaminação por 
estes compostos químicos.

No ano de 2009, segundo dados 
do Sistema Nacional de Informações 
Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz, 
foram registrados 11.641 casos de 
intoxicação por agrotóxicos no Bra-
sil. Destes, 188 resultaram em óbito. 
Outro estudo da Fiocruz mostra que 
28%, em mais de 8 mil casos de con-
taminação, são atribuídos a ativida-
des profissionais.

A alternativa dos movimen-
tos sociais é a via agroecológica. A 
CUT integra a Campanha Nacional 
contra o Uso dos Agrotóxicos e pela 
Vida, articulação em que mais de 
60 organizações da sociedade civil 
se manifestam contrárias a essa 
forma violenta de produção e bus-
cam caminhos alternativos ao uso 
do veneno.

Morte lenta
As mortes causadas pela ex-

posição ao amianto (que é uma 
fibra mineral) – uso e utilização 
são proibidos em vários países – fa-
zem parte da silenciosa estatística 
do modus operandi capitalista. O 
amianto em todas as suas formas é 

nocivo à saúde humana, segundo 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), e não existe meio seguro 
que proteja os trabalhadores. Por 
isso é proibido em 66 países. 

Ainda de acordo com a OMS, a 
cada ano morrem 107 mil traba-
lhadores no mundo por doenças 
causadas pela inalação da fibra 
mineral. Somente na França, a es-
timativa é de que 100 mil pessoas 
vão morrer de enfermidades rela-
cionadas ao amianto nos próximos 
12 anos. 

Atualmente o amianto é proi-
bido em toda a União Europeia. 
Mas a intensidade do uso em paí-
ses menos desenvolvidos continua, 
mais de 125 milhões de operários 
no mundo são expostos ao pó ma-
ligno. Na América do Sul, os únicos 
que baniram o amianto foram 
Argentina (2001), Chile (2001) e 
Uruguai (2002).

No Brasil, segundo dados de pes-
quisadores da Fiocruz, entre 2000 
e 2010, foram registradas mais de 
2.400 mortes, à maioria por câncer, 
e 265 devido à exposição ao mineral. 
Apenas Rio de Janeiro, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco 
e Mato Grosso têm legislação que  
proíbe o amianto. Em São Paulo e no 
Rio Grande do Sul as leis vêm sendo 
questionadas pelos defensores do uso 
controlado do amianto no país. 

“O Brasil é o terceiro maior 
produtor de amianto do mundo, 
seguido de Rússia e Canadá. Temos 
cinco estados com lei proibindo seu 
uso, mas outros compram amian-
to. Fizemos denúncia sobre a uti-
lização do amianto e impetramos 
ação direta de inconstitucionalida-
de no STF”, informou o assessor da 
Secretaria de Saúde da CUT Nacio-
nal, Gilberto Salviano. A briga na 
Justiça é grande. A fábrica da Eter-
nit no Rio de Janeiro, por exemplo, 
funciona sob liminar. 

Opiniões – “As três esferas do 
governo deveriam incluir, nos con-
tratos de obras, a proibição do uso 
de materiais tóxicos pelas emprei-
teiras, como, por exemplo, amianto 
e asbesto, principalmente se se tra-
tar de construções financiadas pelo 
PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento do governo federal)”, 
sugeriu Antonio Eduardo dos San-
tos, apoiador do Sintufrj. 

O que mais impressionou o 
militante Clério Francisco Rosas foi 
constatar a contradição que exis-

te entre o Brasil que cresce com o  
agronegócio e o Brasil que utiliza 
indiscriminadamente agrotóxicos, 
matando o trabalhador do campo 
e adoecendo toda a população pela 
contaminação dos seus manan-
ciais de água e alimentos, confor-
me foi mostrado no vídeo produzi-
do pela Fiocruz sobre as plantações 
de grãos no Centro-Oeste brasileiro. 
“Vimos que os produtos químicos 
usados pelos latifundiários – sendo 
um deles, inclusive, proibido nos 
Estados Unidos – têm efeitos drás-
ticos no campo e na cidade. Como 
a agricultura familiar garante hoje 
75% dos alimentos que chegam 
as nossas mesas, acredito que, se 
houvesse políticas de distribuição 
de terra para esse tipo de produ-
ção agrícola e de controle de uso 
de agrotóxicos, esses danos seriam 
amenizados”, afirmou Clério. 

Moções 
Os participantes da 1ª Con-

ferência Estadual de Saúde do 
Trabalhador da CUT-RJ apro-
varam moções denunciando as 
mortes por acidentes de trabalho 
e por contaminação por amian-
to e solicitaram providências. 
A primeira pede a ratificação 
da Convenção 87 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT), que trata da Liberdade 
sindical e Proteção ao Direito de 
Sindicalização; a segunda pede 
urgência no julgamento, pelo 
Supremo Tribunal Federal, da 
Ação Direta de Inconstituciona-
lidade 4066-9 do artigo 2º da Lei 
Federal 9.055/95, que trata da 
extração, industrialização, utili-
zação, comercialização e trans-
porte do amianto no Brasil. Esta 
lei permite o uso “controlado” do 
amianto atendendo aos interesses 
da cadeia produtiva do setor. As 
moções serão encaminhadas à 
Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador da CUT.CLÉRIO Francisco 
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superintendente-geral da 
Superintendência Geral 
de Políticas Estudantis da 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (SuperEst), Antônio José 
Barbosa de Oliveira, professor do 
curso de Biblioteconomia e Ges-
tão de Unidades de Informação 
da Faculdade de Administração 
e Ciências Contábeis, expôs no 
I Seminário Raça e Identidade, 
promovido pela Pró-Reitoria de 
Pessoal, de 26 a 29 de novembro, 
no auditório do bloco A do CT, o 
histórico das decisões do Conselho 
Universitário para democratização 
do acesso, bem como as dificulda-
des enfrentadas pela universidade 
para estabelecimento de políticas 
de permanência.

“Fui durante 14 anos servidor 
de nível médio na universidade, 
e somente a partir da implan-
tação do Curso Pré-Vestibular 
do nosso Sindicato é que pude, 
como trabalhador, me preparar 
para começar minha gradua-
ção”, contou Antônio José, que 
foi auxiliar administrativo e em 
2009 ingressou no magistério 
superior. Ele usou sua história 
pessoal para mostrar que existem 
várias possibilidades de ações em 
benefício dos que querem estudar.

Segundo o superintendente, o 
vestibular da UFRJ era considerado 
como um mecanismo democrático 
de acesso à instituição, pois em 
tese todos estariam concorrendo 
em igualdades de condições. O  
modelo da UFRJ, de questões dis-
cursivas, era também visto como 
o exame que elevava a demanda 
por qualidade no ensino médio. 

Até que o modelo de provas se 
revelou como sendo um mecanis-
mo de exclusão, pelo fato de que 
os estudantes das escolas públicas 
se autoexcluíam do vestibular da 
UFRJ. “Nosso vestibular era, sim, 
um mecanismo de exclusão”, 
frisou Antônio José. 

Rumo ao fim 
do vestibular
Até que em 2010 a UFRJ estabe-

leceu novos critérios para ingresso 
nos cursos de graduação em 2011: 
40% das vagas foram destinadas 
ao concurso próprio; 40% para 
os candidatos selecionados pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) e 20% para os se-
lecionados pelo Enem que tivessem 
cursado integralmente o ensino 
médio em escola pública. Nesse 
mesmo ano foi também aprovada 
a elaboração de políticas assisten-

UFRJ ainda não consegue atender à demanda 
A SuperEst aponta que os recursos prometidos para 2014 pelo Programa Nacional de 
Assistência Estudantil estão abaixo das ações previstas pela universidade   

ciais de apoio aos estudantes da 
rede pública.

E, em 2011, a UFRJ decidiu 
utilizar exclusivamente a prova 
do Enem para o ingresso de novos 
alunos na graduação, sendo 30% 
das vagas destinadas a estudantes 
da rede pública e com renda fa-
miliar de até um salário mínimo, 
mas com a garantia de oferta 
de auxílio-permanência, como 
bolsas, transporte, informática 
e acompanhamento acadêmico.

Cotas e renda familiar 
Em 2012, a Lei nº 12.711 deter-

minou a reserva de vagas de 50% 
para estudantes de escolas públicas: 
metade para oriundos de famílias 
com renda inferior a um salário 
mínimo e meio e preenchimento da 
reserva por pretos, pardos e indígenas 
na população do estado em que está 
a instituição de acordo com o IBGE. 
O prazo para o cumprimento integral 
do sistema de cotas é de quatro anos.

Também em 2012, a UFRJ 
destinou, para 2013, 30% das vagas 
oferecidas em cada curso a quem 
cursou integralmente o ensino 
médio no sistema público (a partir 
de 2014 serão 50% das vagas). 
Destinou ainda 50% desta reserva a 
candidatos de famílias com renda 
inferior a um salário mínimo e 
meio. E, por fim, destinou 51,8% 
das vagas com este último recorte 
de renda a autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas.

“Em 2014 teremos 50% das 
vagas reservadas”, antecipou 
Antônio José, e acrescentou que, 
além de bolsas, faltam ações 
para permanência dos cotistas 
na universidade. Ele aponta a 
necessidade de políticas sólidas 
e responsáveis para os estudan-
tes de menor poder aquisitivo, 
“se não poderemos ficar reféns 
daquilo que defendemos”, diz.

Aumentos expressivos 
O superintendente apresentou 

dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep) que refletem a importância 
das ações afirmativas nas universi-
dades. Como, por exemplo: as ins-
crições aumentaram, entre 2012 e 
2013, de 5.791.332 para 7.173.574. 

Mas foi entre pretos que houve o 
aumento mais expressivo: quase 
um milhão de inscrições a mais.

Só que, conforme argumenta 
o superintendente, “ainda há um 
descompasso entre política de aces-
so e condições para a viabilidade 
da permanência, e nós, interna-
mente, temos que administrar esta 
inequação”, reconhecendo que 
a UFRJ tem uma série de ações, 
porém ainda são insuficientes.

Boas perspectivas 
para 2014
Segundo Antônio José, a UFRJ 

projeta um investimento de R$ 
51,5 milhões em assistência 
estudantil em 2014, sem con-
siderar bolsas não assistenciais 
e despesas com a manutenção 

dos alojamentos e restaurantes 
universitários. Isso inclui R$ 19 
milhões de Bolsa-Auxílio; R$ 3,5 
milhões de Bolsa-Permanência e 
R$ 6 milhões de Auxílio-Moradia 
Emergencial. Mas os recursos do 
Programa Nacional de Assistência 
Estudantil previstos estão limitados 
a pouco mais de R$ 42 milhões.

“Precisamos urgente ter uma 
Câmara de Assistência Estudantil 
com a presença e a articulação 
dos colegiados deliberativos (CEG, 
CEPG e Consuni)”, diz ele, expli-
cando que as políticas não podem 
ficar restritas à graduação.

“Como o cobertor é curto e os 
recursos são públicos, precisamos 
tornar estas escolhas de forma 
mais aberta possível”, concluiu 
Antônio José.

O

ANTÔNIO José Barbosa de Oliveira 

FORAM seis horas de debates sem intervalo e o público presente participou ativamente

Fotos: Renan Silva
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Foto: Renan Silva

doutora em Sociologia 
e Antropologia, Elielma 
Machado, professora da 

Faculdade de Educação da Uerj, 
expôs os resultados de uma pesqui-
sa iniciada em 2006 pelo Núcleo 
Interdisciplinar de Reflexão e Me-
mória Afrodescendente do Centro 
de Ciências Sociais da PUC-RJ, do 
qual participa como coordenadora 
de campo e pesquisadora, em que 
foram abordados mais de cinco 
mil estudantes, docentes e gestores 
de 21 universidades do país para 
manifestarem-se sobre as políticas 
de ação afirmativa.

A pesquisa buscou a opinião 
principalmente dos estudantes so-
bre as ações afirmativas e foi inicia-
da em 2006, obtendo a adesão de 10 
universidades de todo o país. Depois 
a equipe visitou mais dez institui-
ções. Num primeiro momento, a 
Uerj, UFBA, Universidade Estadu-
al do Paraná, UnB e, em seguida, 
mais universidades da região Sul, 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

O questionário, com mais de 80 
perguntas, revelou o que os estudan-
tes, cotistas ou não, pensam sobre as 
cotas, além do perfil dos abordados. 
De acordo com o resultado apura-
do, os estudantes que responderam 
à pesquisa são tipicamente jovens, 
com cerca de 25 anos, e moram 

Como a comunidade universitária vê 
as políticas de ação afirmativa

com os responsáveis.  Cerca de 60% 
são brancos; pouco mais de 23% 
são pardos e 7%, negros.

A pesquisa continua sendo feita 
e os dados ainda estão sendo ana-

lisados.Na concepção de Elielma, 
as ações afirmativas se caracteri-
zam por medidas públicas e priva-
das desenvolvidas pelo Estado ou 
por agências particulares que têm 

como principal objetivo promover 
ou reduzir a desigualdade de quem 
se encontra em desigualdade fren-
te a políticas universalistas e tem 
como objetivo reduzir desigualda-

“Para mim, todas as pessoas são 
iguais, para mim não existe isso. Me 
irrita. Sou radicalmente contra. Para 
mim isso é preconceito. Você não está 
ajudando o negro. Tem tantos negros 
de destaque que não precisam de co-
tas”. Estes são alguns dos argumentos 
apresentados num breve documentá-
rio produzido pela equipe de organi-
zadores do seminário com depoimen-
tos de estudantes e servidores sobre as 
políticas de ações afirmativas.

Os entrevistados se dividem: uns 
acreditam que não há discriminação 
no Brasil; outros, que há uma desi-
gualdade histórica. Mas, felizmente, 
estes últimos estão em maioria e de-
fendem que a política de cotas é uma 
solução para quem não teve educação 
de qualidade e para corrigir as distor-
ções em uma universidade que, duran-
te muito tempo, foi reservada às elites. 

“É uma dívida histórica. Negros 
recebem menores salários que os 

des sociais. São fundadas em aspec-
tos como a necessidade de repara-
ção (em função do dano causado 
pela escravidão), a possibilidade de 
gerar oportunidades e justiça social.

Entre os declarados de cor branca, 31% 
disseram que sabiam o que eram ações afir-
mativas e 68,4% que não; entre os pardos, 
35,4% sabiam e  64,6% não; entre os negros, 
52% sabiam e 48% não.

Opinião
Perguntados se eram a favor ou con-

tra as cotas, entre os de cor branca, 52% se 
declararam a favor e 48% contra; entre os 
pardos, 71,3% se declararam a favor e 28,7% 
contra; entre os de cor preta, 89% se declara-
ram a favor e 11% contra.

Relação com alunos 
de ações afirmativas
Entre os brancos, 34,1% disseram que 

era ótima e 58%, boa; entre os pardos, 36,2% 
disseram que era ótima e 56,8% disseram 
que era boa; entre os de cor preta, 46,4% dis-
seram que era ótima e 46,4%, boa.

Constrangimento
Com base nesses resultados, em par-

ticular pelo desconhecimento das ações 
afirmativas, Elielma detectou a existência 
de constrangimento social – “até pelo des-
conhecimento de que é um direito e de que 

Quem sabe 
não é nenhum demérito o fato de terem 
ingressado por esta política”.

Grande parte dos estudantes (52% en-
tre os brancos; 71,3% entre pardos e 89% 
entre os negros), no entanto, é favorável 
à política de cotas, dados que casam com 
as estatísticas nacionais que provam que a 
população brasileira é favorável às políti-
cas de ação afirmativa.

Outro dado é que, com base no que os 
pesquisados afirmaram sobre as relações 
com colegas em geral e com colegas cotis-
tas, é em grande parte ótima ou boa; e, por 
outro lado, que negros e brancos são tra-
tados de forma diferente, sim, porém mais 
na sociedade em geral do que na universi-
dade. O que, na visão de Elielma, mostra 
uma cordialidade relativa pelo menos no 
convívio na universidade.

Elielma concluiu sua análise abor-
dando a importância das ações afirmati-
vas para que de fato a universidade tenha 
mais diversidade. “Agora nossa expecta-
tiva é que, de fato, possa haver redução 
das desigualdades e promoção destes 
segmentos não apenas nas universidades, 
mas também nas outras esferas da vida 
pública”, disse ela.

Vídeo mostra divergências 
de opiniões na UFRJ

brancos. A mortalidade na juventude 
negra é maior”. Estes são alguns dos 
argumentos dos que defendem, no do-
cumentário, políticas de ação afirma-
tiva para que se possa incluir cada vez 
mais negros nas universidades públicas 
e mudar o rumo desta conversa de que 
não há racismo no Brasil.

Para quem ainda tem dúvidas, o de-
poimento no seminário da militante De-
nise Góes sobre o que ocorre na UFRJ é 
emblemático: “Este aluno (proveniente 
de cotas) é taxado de incompetente e há 
um desprezo do corpo docente. Na con-
gregação, o tema é escamoteado. Estou 
há 25 anos na Faculdade de Odontologia 
e vi somente um único professor negro. 
Aluno? Nem pensar”.

Em resposta àqueles que dizem que se 
irritam com as cotas, a estudante negra e 
representante do DCE no debate, Jose Oli-
veira, lembrou que o que irrita são as limi-
tações causadas pelo processo histórico: “O 
buraco é mais embaixo”, diz.

ELIELMA Machado, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente da PUC-Rio

A
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Na última reunião da Co-
missão Nacional de Supervisão 
da Carreira (CNSC), realiza-
da no dia 27 de novembro, foi 
possível chegar a uma reda-
ção final da minuta do Plano 
Nacional de Desenvolvimento 
para os integrantes do PCCTAE 
– que após os ajustes finais ini-
ciará os trâmites no MEC para 
ser construído um instrumento 
normativo (decreto ou porta-
ria) de instituição do plano.

O processo de elaboração 
envolveu representantes de 
todas as áreas relacionadas 
com a questão no MEC (SeSu, 
Setec, SSAD, inclusive com 
acompanhamento do gabinete 
do ministro da Educação), as 
entidades sindicais (Fasubra e 
Sinasefe) e os reitores do Con-
selho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecno-
lógica (Conif). O registro nega-
tivo foi o lamentável desinteres-
se demonstrado pela Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), que se omi-
tiu sistematicamente do debate 
na CNSC.

O plano será estruturado em 
três programas, cada qual com 
seus respectivos projetos, e terá 
aporte de recursos novos do Or-
çamento Geral da União para 
investir, complementarmente, 
no aperfeiçoamento e na qua-
lificação dos técnicos-adminis-
trativos em educação, além de 
estabelecer metas objetivas para 
os programas. A comissão na-
cional de supervisão da carreira 
e as entidades sindicais terão 
grande responsabilidade, pois 
participarão da definição de 
prioridades, do monitoramento 
e avaliação do Plano.

A estrutura básica do 
plano consiste em: 

1. Programas e Projetos
1.1 Programa Nacional de 

Apoio aos Projetos Institucio-
nais de Capacitação das Insti-
tuições Federais de Ensino

1.1.1 Projeto de apoio à 
elaboração e implementação 
de Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento das Institui-
ções, com meta de assegurar 
que 100% das Ifes tenham seus 
programas implementados até 
março de 2015

1.1.2  Projeto de estudos 
das normas sobre capacitação 
e qualificação do servidor das 
Ifes, com a meta de revisar 
100% das normas – junto com 
a CNSC – até o final de 2014

1.1.3  Projeto de apoio às 

Vamos cobrar sabendo os nossos direitos

É preciso 
mobilização para 
exigir da Reitoria a 
implementação de 
todos os programas 
previstos na 
carreira, inclusive 
a garantia da 
infraestrutura 
necessária 
para o pleno 
funcionamento 
da CIS e a 
imediata abertura 
de processo 
eleitoral para sua 
composição

Lei da Carreira 
n° 12.772

No dia 28 de dezembro 
de 2012, como resultado do 
acordo que pôs fi m à greve em 
2012, assinado entre a Fasubra 
e o governo, passou a vigorar a 
Lei n° 12.772, que alterou a Lei 
n° 11.091, de janeiro de 2005 
do Plano de Carreira e Cargos 
dos Técnicos-Administrativos 
em Educação (PCCTAE).

A Lei 12.772, ou termos de 
acordo, garante:

. A reestruturação da tabe-
la de remuneração a partir de 
março de 2013 e a implantação 
da nova estrutura dos steps (di-
ferença entre os níveis) a partir 
de janeiro de 2014, com refl e-
xos até 2015.

. A alteração da tabela para 
Progressão por Capacitação.

. A revisão da estrutura e 
dos percentuais de Incentivos à 
Qualifi cação.

. A alteração do artigo 10 da 
Lei da Carreira para permitir a 
acumulação de cargas horárias 
dos cursos de capacitação que 
tenham no mínimo 20 horas.

. O Vencimento Básico 
Complementar (VBC) não será 
absorvido quando da imple-
mentação dos novos valores na 
remuneração.

. Constituição dos quatro 
grupos de trabalho (Racionali-
zação, Terceirização, Democra-
tização nas Ifes, e Reposicio-
namento de Aposentados), que 
teriam de 120 a 180 dias para 
conclusão dos temas.

Comissões Internas de Super-
visão  (CIS) com realização do 
Encontro Nacional da CNSC 
com as CIS já no primeiro tri-
mestre de 2014

1.2 Programa de Qualifi-
cação em Serviço 

1.2.1 Projeto de Graduação, 
com a previsão de oferta inicial 
de 2.000 vagas, acrescidas de 
1.000 vagas por ano

1.2.2 Projeto de Pós-Gradu-
ação lato sensu, com a previsão 
de 2.000 vagas por ano

1.2.3 Projeto de Pós-Gradua-
ção stricto sensu, com a previsão 
de 1.000 vagas por ano (trata-se, 
no momento, de cursos de mes-
trado profi ssionalizante)

1.3 Programa de Capaci-
tação – Formação Continua-
da, com a previsão de atingir 
10.000 vagas por ano. Os cursos 
que serão ofertados, as áreas 
prioritárias e outras questões 
envolvendo a execução do pla-
no serão definidos a partir de 
cada instituição

2. Monitoramento e Ava-
liação – serão realizados pela 
CNSC que também terá a res-
ponsabilidade pela construção 
do edital que definirá a ocupa-
ção das vagas.

É fato que muitas lacunas 
permanecem, mas será um 
passo firme para avançar nas 
questões que envolvem a qua-
lificação e o aperfeiçoamento 
de nossa categoria. Embora 
seja um plano de caráter com-
plementar, que não pretender 
substituir, nem tampouco exi-
mir as Ifes de suas obrigações 

de elaborar e implantar seus 
Programas de Capacitação, a 
avaliação é que foi uma im-
portante vitória da categoria 
dos Técnicos-Adminsitrativos 
em Educação das Ifes, já que 
resgata projetos e demandas 
históricas, cujas nossas formu-
lações se iniciaram ainda nos 
anos 1980, com o PUCRCE, 
nos anos 1990, com a proposta 
da nova Carreira, atravessa-
ram os anos 2000 com o pro-
jeto do PCU até chegarmos ao 
PCCTAE, em 2005.

Segundo dados recente da 
UFRJ, enviados pelo superin-
tendente de Pessoal, foi pos-
sível observar que dos 9.179 
trabalhadores técnicos-ad-
ministrativos ativos, 30,85% 
concluíram o ensino médio; 
26,7% concluíram o ensino 
superior; 17,9% possuem es-
pecialização; 7,04% são mes-
tres e 1,86% é doutor. Porém, 
foi possível detectar ainda que 
7,35% possuem apenas a 4ª 
série do ensino fundamental 
e 7,9% concluíram o ensino 
fundamental. Como também 
que dos 507 trabalhadores que 
ingressaram nos últimos 18 
meses, 50% estão com a qua-
lificação superior ao exigido 
para o cargo, sendo 42,6% gra-
duados; 13,8% especialistas; 
11,1% mestres e 1,8 doutor.

Esperamos que a iniciativa 
da Fasubra, bem recepcionada 
pelo MEC, somada aos dados 
estatísticos da UFRJ possam 
servir de estímulo para que a 
nossa Gestão de Pessoas apre-
sente um programa ousado de 
qualificação. Um programa 
que tenha na sua estrutura a 
oferta de vagas e a diplomação 
do ensino básico até a pós-
graduação, pois assim contri-
buirá para o desenvolvimento 
do trabalhador como profis-
sional e cidadão, bem como o 
preparará para o exercício de 
atividades de forma articulada 
com a função social da nossa 
universidade. Não podemos es-
quecer que o NCE possui larga 
experiência na capacitação e 
pode colaborar na criação de 
cursos semipresenciais, que 
poderão ampliar e até possibi-
litar a participação dos nossos 
trabalhadores dos campi exter-
nos (Macaé e Xerém).

É preciso que a categoria 
se aproprie das conquistas do 
PCCTAE, a exemplo da nossa 
identidade como trabalhado-
res em educação, bem como 
da garantia do nosso fazer nas 
atividades de pesquisa e exten-
são. E, para além disso, poder 

acompanhar e aprimorar a Lei 
da Carreira por meio dos in-
tegrantes da CIS, e ao mesmo 
tempo fortalecer o Sindica-
to com a pressão para que as 
demandas da nossa categoria 
sejam atendidas como política 
institucional e não como polí-
tica de Reitoria. 

Por fim, é preciso mobili-
zação para exigir da Reitoria 
a implementação de todos os 
programas previstos na carrei-
ra, inclusive a garantia da in-
fraestrutura necessária para o 
pleno funcionamento da CIS e 
a imediata abertura de processo 
eleitoral para sua composição.

Francisco de Assis 
dos Santos
Coordenador-geral do 
Sintufrj e coordenador 
Jurídico e de Relação de 
Trabalho da Fasubra 


