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Nesta data 
(quarta-feira), 
o Sintufrj lança 
a Campanha 
Salarial 2014,
realizando 
carreata com 
buzinaço 
da sede do 
Sindicato à 
Reitoria.
Concentração: 
às 9h. Participe. 

22 de janeiro – Dia Nacional de Luta

I Concurso de Marchinhas do Sintufrj

Vamos fazer um ba-
rulhaço na Cidade Uni-
versitária para marcar 
o início da nossa mo-
bilização por salário; 
racionalização de car-
gos; aprimoramento da 
carreira com ascensão 
funcional; cumprimento 
do acordo de greve de 
2012; “Não” definitivo 
à Ebserh; defesa dos 
HUs; “Não” à perse-
guição e à criminali-
zação da luta e pela 
democratização já nas 
universidades. Temos 
também que lutar pela 
pauta interna. 

Páginas 2 e 3

I Encontro dos 
Aposentados 
do Sintufrj 
em Luta pelo 
Reposicionamento
Página 2

Assembleia 

dia 29 de 
janeiro
Página  2

Inscrições: de 22 a 30 de janeiro, na sede do Sindicato.  Página 2

Campanha salarial em ritmo de carnaval 

COORDENADORES sindicais e apoiadores panfletam e conversam com a categoria
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DIA NACIONAL DE LUTA

Vamos agitar o Fundão! 
Com uma carreata e buzinaço 

na Cidade Universitária, a diretoria 
do Sintufrj cumpre nesta quarta-fei-
ra, dia 22, a agenda do Dia Nacional 
de Luta da Fasubra, cujo ponto alto 
é o lançamento em todo o país da 
Campanha Salarial 2014. O ponto 
de encontro é na sede do Sindicato, 
às 9h.

Os técnicos-administrativos se-
guirão pelas ruas do Fundão até a 
Reitoria, quando entregarão ao rei-
tor o manifesto de lançamento da 
campanha salarial 2014 na UFRJ. 
Este é o primeiro de muitos atos e 
manifestações que a entidade sindi-
cal realizará nas próximas semanas 
com o objetivo de trazer a categoria 
para a luta. 

Plenária aprova eixos
A plenária nacional da Fasubra 

realizada em dezembro de 2013 
aprovou como eixos específi cos da 
categoria o cumprimento do acor-
do de greve; o aprimoramento na 
carreira com ascensão funcional; 
turnos contínuos e redução da jor-
nada de trabalho (30 horas); não 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) e não à per-
seguição e criminalização da luta e 
democratização já.

Inclusão no orçamento
O Fórum de Entidades do Servi-

ço Público Federal em reunião reali-
zada também em dezembro de 2013, 
após a análise de que 2014 será um 
ano peculiar em virtude da Copa do 
Mundo e das eleições para os cargos 
de representantes da população ao 

Aposentados se organizam pelo reposicionamento Assembleia 
dia 29, 
4ª-feira, 
às 10h

A direção do Sindicato con-
vida a categoria a comparecer 
à assembleia que será realizada 
no Salão Azul da Reitoria, às 
10h, em primeira chamada, e 
às 10h30, em segunda e última 
chamada e com qualquer quó-
rum. Pauta: informes; avaliação 
de conjuntura; campanha sala-
rial e eleição de delegados à ple-
nária nacional da Fasubra dias 
8 e 9 de fevereiro.

O Sintufrj promoverá no dia 24, 
sexta-feira, a partir das 9h, no audi-
tório do Centro de Tecnologia (CT), 
o I Encontro dos Aposentados em 
Luta pelo Reposicionamento. 

A importância do evento pode 
ser medida pelo cuidado que teve 
a Coordenação de Aposentados e 
Pensionistas, para garantir a pre-
sença dos companheiros no evento, 
em enviar pelo Correio uma carta-
convite, explicando a necessidade 
de mobilização para se garantir o 
direito ao reposcionamento.

Na oportunidade, a direção pre-
tende atualizar os dados cadastrais 
dos aposentados para eventual ação 

política e jurídica. Por isso o Sintufrj 
solicita que todos levem cópia da 
identidade, CPF, comprovante de 
residência e o último contracheque.

Para entender melhor 
Ao estudar a situação da transpo-

sição da carreira do PUCRCE (Plano 
Único de Classifi cação e Retribuição 
de Cargos e Empregos) para o PCC-
TAE (Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educa-
ção), em 2005, a direção do Sintufrj 
constatou que, embora tenha havido 
tratamento isonômico na conversão 
do tempo de serviço público para 
enquadramento na nova malha 

salarial, houve uma legislação de 
2007 que amparou outras carrei-
ras a efetivar o enquadramento dos 
aposentados que se encontravam em 
fi nal de carreira do plano antigo, no 
teto do novo plano.

Em 2009, informados de que 
algumas instituições haviam pro-
movido a conversão por via admi-
nistrativa, os aposentados da UFRJ 
optaram por lutar pela alteração da 
Lei 11.091 visando garantir legal-
mente este direito. 

O termo de acordo da greve de 
2012 previu a criação de um GT-
Reposicionamento dos Aposentados 
para construir propostas de altera-

ção da legislação e avaliar impac-
tos da mudança. Embora a Fasubra 
venha demonstrando fundamentos 
políticos e jurídicos para a mudan-
ça, depois de mais de um ano de de-
bates, não há sinal de negociação.

Na plenária da Fasubra reali-
zada em dezembro de 2013, o mo-
vimento indicou uma nova greve 
com o objetivo de pressionar o go-
verno a negociar demandas pen-
dentes da última greve. O reposicio-
namento, se conquistado, atingirá 
diretamente os aposentados.

Por isso, temos que fortalecer 
nossa mobilização. No dia 24, 
participe!

Congresso Nacional (deputados e 
senadores), Assembleias Legislativas 
(deputados estaduais) e presidente 
da República, decidiu que as ações 
deste ano teriam que ocorrer no 
início do primeiro semestre, porque 
as normas que regem a inclusão de 
recursos no orçamento impõem li-
mitações de prazo em ano eleitoral. 

Pauta nacional dos servidores
O Fórum de Entidades (que a 

Fasubra integra com mais 30 enti-
dades sindicais) defi niu a seguinte 
pauta para a Campanha dos Servi-
dores Federais: defi nição da data-

base em 1° de maio; negociação 
coletiva  e liberação para exercício 
de mandato classista; política per-
manente com reposição infl acio-
nária, valorização do salário-base 
e incorporação das gratifi cações; 
cumprimento por parte do gover-
no dos acordos e protocolos de in-
tenções fi rmados; contra qualquer 
reforma que retire direitos dos tra-
balhadores; retirada dos PLs, MPs 
e decretos contrários aos interesses 
dos servidores públicos; supressão 
do artigo 76 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, que defi ne prazo 
até 31 de agosto para encaminhar 

projetos de lei que reestruturam 
carreiras e concedem qualquer tipo 
de reajuste aos trabalhadores; ante-
cipação da parcela do último acor-
do de greve e paridade entre ativos, 
aposentados e pensionistas.     

  Grito de carnaval 
  com campanha salarial 

Para esquentar os tamborins 
e ajudar na evolução da categoria 
rumo à vitória, a diretoria sindi-
cal lança o edital do I Concurso 
de Marchinhas de Carnaval (veja 
no site), cujo tema é a campanha 

salarial 2014 (nossa pauta de rei-
vindicações e bandeiras de luta da 
categoria na UFRJ). Estão “convo-
cados” para participar desse desafi o 
todos os compositores técnico-ad-
ministrativos. 

As inscrições ocorrem de 22 a 30 
de janeiro, na sede do Sintufrj, no 
Fundão, das 9h às 16h. No ato, os 
candidatos devem entregar arquivo 
digital contendo a letra e a melodia 
da composição.

Dois bailes de máscara
A apresentação e seleção das 10 

fi nalistas será no dia 7 de fevereiro, 
no Espaço Cultural do Sintufrj, em 
meio a um baile de máscara. O 
público presente julgará as marchi-
nhas concorrentes.

A fi nalíssima do concurso será 
no dia 14 de fevereiro, no Espa-
ço Cultural, quando o Sindicato 
promoverá o segundo baile de 
máscara da campanha salarial. As 
cinco marchinhas eleitas como as 
melhores pelos foliões estarão no 
CD da campanha salarial, que o 
Sintufrj se encarregará de gravar 
(em estúdio profi ssional) para ser 

distribuído à categoria. 

Bloco na rua com trio elétrico
A campanha salarial em ritmo de 

confete e serpentina, marchinha, sam-
ba no pé, alegria e energia pra lutar terá 
o seu desfecho momesco no dia 21 de 
fevereiro. Nesse dia, o Fundão será sa-
codido com o I Grito de Carnaval com 
Campanha Salarial, com direito a trio 
elétrico e tudo o mais. 
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SÓ QUEM LUTA CONQUISTA

a quarta-feira, 22, Dia Na-
cional de Luta, o Sintufrj 
realiza uma carreata, com 

saída às 9h, da sede da entidade 
até a Reitoria, quando será entre-
gue documento ao reitor expondo 
as nossas reivindicações específicas 
(internas) e coletivas (da Fasubra 
ao governo federal). A manifesta-
ção irá marcar o lançamento, na 
UFRJ, da Campanha Salarial 2014. 

A proposta da direção sindical 
é que a categoria chegue junto e 
garanta a visibilidade necessária 
ao início de mais uma jornada 
rumo a conquistas econômicas e 
sociais. Em todo o país, nesse dia, 
os técnicos-administrativos rea-

lizarão atos e movimentos com 
o mesmo objetivo. Engrosse essa 
corrente, companheira e com-
panheiro. Venha com ou sem 
carro, mas participe. Este é o 
momento de pôr o bloco na rua 
e reivindicar direitos.

HU: um representante de 
cada setor na carreata
A mobilização para 22 de ja-

neiro, Dia Nacional de Luta no 
Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF), foi 
realizada na quarta-feira, 15. A 
comitiva do Sintufrj percorreu 
corredores e vários setores da 
unidade, distribuindo panfletos 

e alertando a categoria para a 
necessidade de participação em 
massa na carreata organizada 
pelo Sindicato. 

Como se trata de uma unida-
de de saúde, e por isso é difícil os 
profissionais se ausentarem dos 
locais de trabalho, os coordenado-
res do Sintufrj solicitaram que fos-
se feito um esforço para que cada 
setor enviasse um representante 
para a manifestação no dia 22. 
Pois é importante politicamente 
que se garanta a visibilidade do 
início da campanha salarial, e 
isto somente ocorrerá reunindo 
o maior contingente possível de 
técnicos-administrativos.

Embora janeiro não seja 
favorável à mobilização, pois 
muitos técnicos-administrati-
vos aproveitam o recesso acadê-
mico para tirar suas merecidas 
férias, o trabalho de conscien-
tização e agitação da categoria 
foi feito nas unidades e centros 
da Praia Vermelha. 

“A categoria está fechada com 
o Sindicato, e aqui no CFCH (Cen-
tro de Filosofia e Ciências Huma-
nas) vai seguir a orientação dos 
dirigentes e fazer o que for possível 
para que as coisas aconteçam. A 
insatisfação com o salário é geral, 
e também queremos a derrubada 
definitiva da Ebserh. Essa empresa 
está causando muitos transtornos 
à categoria”, afirmou Edvaldo de 
Oliveira, armazenista. 

“Espero que a categoria se mo-
bilize por salário e valorização do 
nosso trabalho”, disse o assistente 
administrativo Marcelino Taguchi.

Márcia Nascimento, chefe do 
Financeiro do CFCH, é de opinião 
que, devido a este ano ser um 
ano de realização de dois grandes 
eventos: eleições e Copa do Mundo, 
“a greve deve ser logo deflagrada e 
não pode ser muito longa”.

Na Decania do Centro de 
Ciências Jurídicas e Econômicas 
(CCJE), Beatriz Batista Torres não 

Sintufrj mobiliza para a carreata 

Agito na Praia Vermelha
tem dúvidas: “Se a greve for defla-
grada, a categoria adere, porque 
tudo está aumentando e o nosso 
salário continua não acompa-
nhando a alta dos preços”.

A chefe da biblioteca do CCJE, 
Jane Maria Medeiros, aproveitou 
a presença do coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis 
para esclarecer dúvidas sobre o 
pagamento da insalubridade. Há 
três anos ela abriu processo para 
receber o adicional, pois convive 
diariamente com mofo e fungo. 
“Não acho que tem que ser o 
trabalhador a apresentar laudo”, 
disse, referindo-se à etapa atual 
do processo que se encontra na 
Pró-Reitoria de Pessoal. “A pro-
posta do Sindicato é brigar judi-
cialmente, ou seja, mover ação 
para que as 80 pessoas que não 
tiverem reconhecido o direito à 
insalubridade passem a receber o 
benefício”, informou o dirigente 
sindical à técnica-administrativa.

Atualmente cerca de seis mil 
trabalhadores da UFRJ recebem 
adicional de insalubridade, e 
estender e garantir esse direito 
a todos os profissionais que atu-
am em ambientes insalubres e/
ou com riscos iminentes à vida é 
prioridade para a direção sindi-
cal. Esta será uma das bandeiras 

desta campanha salarial.
No Instituto de Psiquiatria 

(Ipub), Ademir Ramos, porteiro há 
28 anos na unidade, definiu bem 
a situação: “O desânimo é grande 
e se houver greve todos param”. “A 
categoria se mobiliza, basta o Sin-
dicato puxar a greve”, complemen-
tou o motorista João Luiz.

“Se não houver mobilização, 
a gente morre de fome. Mas eu 
acho que o Sindicato tem que 
também deflagrar uma cam-
panha contra a politicagem e a 
corrupção”, propôs a assistente 
administrativa Marisa Lima, da 
Escola de Comunicação (ECO).

“Ainda não dá para medir o 
pique da categoria nesta campa-
nha salarial, mas o importante é 
que o Sintufrj sempre teve disposi-
ção de luta”, constatou, otimista, 
Paulo Cesar, apoiador de eventos 
no Fórum de Ciência e Cultura. 

Mobilização continua 
As ações de mobilização con-

tinuam nesta terça-feira com vi-
sitas da diretoria do Sintufrj e de 
apoiadores às unidades, incluin-
do as isoladas. Para reforçar a 
convocatória para o Dia Nacional 
de Luta, desde sexta-feira, dia 17, 
o carro de som do Sindicato per-
corre os campi.  DIREÇÃO do Sintufrj 

percorre a universidade   
mobilizando a categoria 
para o início da 
campanha salarial

Fotos: Renan Silva
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VERGONHA

Embora a temperatura esti-
vesse alta, o movimento foi pa-
cífico. Mesmo assim houve quem 
dissesse que era desnecessária a 
“baderna” na Reitoria. “E a co-
mida da gente? E o aluguel? Eu 
não posso fazer baderna? Se não 
quisessem baderna, pagavam 
nossos salários”, revidou uma 
jovem, muito tensa. “Minha fi-
lha tem quatro anos e me pediu: 
‘pai, quero um Danone’. Fiquei 
olhando para ela sem saber o que 
responder”, contou um rapaz. 

Terceirizados sem salários param Reitoria

GAMBINE e superintendentes da PR-6 receberam os 
manifestantes na sala de reuniões dos órgãos colegiados

erca de 300 terceirizados 
da empresa Qualitécnica, 
que atuam na UFRJ na 

área de limpeza e de biotérios de 
diversas unidades acadêmicas e 
Centros, com salário atrasado, 
realizaram na segunda-feira, dia 
13, pela manhã, uma passeata do 
Centro de Tecnologia (CT) à Rei-
toria. Os manifestantes, portando 
faixas e cartazes, interromperam 
o trânsito na Cidade Universi-
tária. O protesto contou com o 
apoio da direção do Sintufrj.

“Trabalhamos. Queremos 
nossos salários”, “Minhas con-
tas já venceram. Vocês vão pa-
gar os juros?”, questionavam os 
cartazes exibidos na passeata.  
Além da falta de salário, outro 
motivo acirrou a indignação 
dos terceirizados da Qualitécni-
ca: a demissão, por justa causa, 
de colegas cujas férias foram 
suspensas em janeiro, mas 
muitos não ficaram sabendo e 
não retornaram ao trabalho.

De acordo com os trabalha-
dores, a empresa os obrigou a 
assinar recibo de pagamento da 
gratificação do descanso remu-
nerado (1/3 do salário), mas o 
dinheiro não chegou a ser pago, 
e, dias depois, ela suspendeu as 
férias sem qualquer explicação.

Por salários e 
outros direitos
Os terceirizados lotaram o 

salão do segundo andar da Rei-
toria. Eles exigiam uma satisfa-
ção da universidade pelo atraso 
do pagamento. A temperatura, 
que já estava alta com o clima 
pra lá de quente na cidade,  es-
quentava mais a cada momen-
to. Por sugestão da chefe de 
gabinete em exercício, Nádia 
Pereira de Carvalho, foi forma-
da uma comissão de 17 pessoas, 
composta por representantes da 
Faculdade de Direito, CT, CCS, 
CCMN, Reitoria, Alojamento, 
Escola de Educação Física e 
Desportos e de unidades e cen-
tros da Praia Vermelha.

Acompanhados pelos coor-
denadores do Sintufrj Boaven-
tura Souza Pinto, Rubens de 
Morais, Celso Procópio e pelo 
colaborador Antônio Eduar-
do dos Santos, e também pelo 

representante do Sindicato dos 
Empregados de Empresas de 
Asseio de Conservação do Rio 
de Janeiro, o grupo foi recebido 
por Nádia Pereira, pelo superin-
tendente da área de Gestão e Go-
vernança, Marcelo Gonçalves, e 
pelos superintendentes das áreas 
de Planejamento, Desenvolvi-
mento e Finanças, George da 
Gama e Regina Célia Loureiro. 
Logo depois fizeram parte do 
grupo o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, e a ouvidora-
geral da UFRJ, Cristina Riche.

Para os trabalhadores, eles 
ainda não tinham recebido o salá-
rio de dezembro porque a UFRJ es-
tava devendo à Qualitécnica. Mas 
o representante da Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança explicou que 
o contrato prevê atraso de até três 
meses, prazo em que a empresa 
tem que garantir o pagamento dos 
trabalhadores. E garantiu que o 
mês de novembro fora pago e de-
zembro ainda iria vencer.

Entretanto, a Pró-Reitoria infor-
mou que o governo está atrasado no 
repasse de recursos à universidade.

Outras situações de desrespeito 
a direitos trabalhistas básicos e fal-
ta de condições de trabalho foram 
denunciadas pelos trabalhadores. 
Vários disseram que comunicam 
as irregularidades aos fiscais da 
universidade, mas as reclamações 
não chegam à Reitoria.

Empresa é convocada
Roberto Gambine sugeriu a 

convocação urgente de um repre-
sentante da empresa, cuja sede 
fica em São Paulo, para que, em 
reunião com a Reitoria, fossem 
apresentadas faturas e empenhos 
feitos pela universidade; definido 
prazos para regularização dos 
salários; discutida a aplicação 
de sanções pelo descumprimento 
contratual; e informado que foi a 
UFRJ que convocou a formação 
da comissão, portanto, não seria 
admitida qualquer retaliação aos 
representantes dos setores. 

Na terça-feira, 14, houve uma 
reunião pela manhã na Reitoria 
com os representantes da empresa. 
Mas somente à tarde a comissão 
dos trabalhadores foi chamada 
para ser informada que a Quali-
técnica se comprometera a pagar 
o salário atrasado no dia seguinte. 

Patrícia Galera, gerente fi-
nanceira da Qualitécnica, ex-
plicou que com a fatura paga 
pela UFRJ (novembro) foi pos-
sível pagar apenas uma parte 
dos trabalhadores. 

“A criança não espera para 
comer. Ela vai chorar, espernear. 
Se você tem filho, sabe o que es-

Empresa se compromete a pagar atrasado 

tou falando”, respondeu um dos 
integrantes da comissão.

Mea culpa
A pró-reitora de Gestão e Go-

vernança, Aracéli Cristina, na 
reunião com a empresa e a co-
missão de terceirizados, justifi-
cou por que a universidade não 
puniria a Qualitécnica: “No final 
do ano passado a UFRJ atrasou 
muitas coisas porque o dinheiro 
vem do governo. E se o governo 
não manda, não temos como pa-
gar. Se fosse culpa da empresa a 
gente simplesmente multava”. 

A pró-reitora de Gestão e Gover-

nança acrescentou, ainda, que a 
empresa não tinha caixa devido 
às dívidas atrasadas da própria 
universidade em setembro, ou-
tubro e novembro de 2013, que 
foram sanadas, mas teriam dei-
xado a empresa sem lastro. Outro 
problema teria sido a repactuação 
do valor do contrato por causa 
dos reajustes pagos pela empresa 
aos trabalhadores, mas que não 
foram repassados à UFRJ. Isso 
também teria “descapitalizado” 
a empresa, porém a situação está 
sendo regularizada.

Comissão é mantida
As denúncias dos trabalha-

dores, como a demissão por jus-
ta causa, deixaram abismada 
Daniele Vendramine, superviso-
ra operacional da Qualitécnica 
que atua na UFRJ. As represen-
tantes da empresa garantiram 
que os trabalhadores que fize-
ram a manifestação, inclusive 
os integrantes da comissão, não 
sofreriam retaliações “de forma 
alguma”. E prometeram agen-
dar reunião da comissão com 
o gerente-geral da terceirizada 
para esta quarta-feira, dia 22, 
para tratar dos problemas. 

Outro trabalhador completou o 
drama que é a vida dos terceiriza-
dos da UFRJ: “O dono da casa vai 
à minha porta todos os dias co-
brar o aluguel. Se eu não pagar, 
ele vai tirar nossas coisas”. 

A média salarial dos tercei-
rizados da Qualitécnica é de 
R$ 810 o bruto. Mas, líquido, 
pode variar de R$ 430 a R$ 
600. “Saio às 2h40 de casa e 
volto às 19h. Trabalho há 14 
anos e nunca falto. Estou no 
meu direito de cobrar”, disse 

uma trabalhadora. “A gente 
é ameaçado quando busca 
uma resposta (sobre salá-
rio atrasado). Eles falaram: 
‘cada cabeça uma senten-
ça, você faz o que quiser’”, 
acrescentou um trabalhador.

Um dos participantes da co-
missão informou que o salário 
atrasado foi pago. Ele recebe, 
em média, R$ 600, mas desta 
vez entraram R$ 448. O que 
houve? Ele não sabe, porque o 
contracheque não saiu.
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C
Sintufrj apoia manifestação e a Administração Central é obrigada a enquadrar a 
empresa que atrasa salários e sonega outros direitos trabalhistas dos empregados   
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