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Mesmo com a maioria dos trabalhadores em férias, como sempre ocorre nos meses de 
janeiro e fevereiro, em virtude do recesso acadêmico, a carreata organizada pelo Sintufrj 
para marcar o Dia Nacional de Luta da Fasubra e o lançamento da campanha salarial mobi-
lizou dezenas de companheiros. O trânsito no Fundão na manhã do dia 22 de janeiro fluiu 
lento por cerca de uma hora. 

A manifestação foi encerrada na Reitoria com a entrega, pela direção sindical, ao reitor 
em exercício de um ofício contendo as reivindicações da categoria nesta campanha sala-
rial e as razões pelas quais poderá haver greve em março. Na oportunidade, os dirigentes 
do Sintufrj cobraram o atendimento da pauta interna entregue em 2013 e uma agenda de 
reuniões de negociação. 

Páginas 4 e 5    

O I Encontro de Apo-
sentados em Luta pelo Re-
posicionamento, realizado 
na sexta-feira, dia 24, pelo 
Sintufrj, reuniu no auditó-
rio do CT os trabalhadores 
realmente dispostos a ar-
regaçar as mangas e lutar 
pelos seus direitos. O evento, 
que contou com a presença 
de dois coordenadores da 
Fasubra, terá um caderno 
especial. Página 7   

Nesta assembleia de 29 de janeiro serão sociali-

zados informes, analisada a conjuntura, discutida a 

campanha salarial e o indicativo de greve, e eleitos 

os delegados à plenária nacional da Fasubra em 8 e 

9 de fevereiro. Neste momento, principalmente, sua 

presença, companheira e companheiro, é fundamental 

para os rumos da nossa luta por salário, ampliação de 

benefícios e manutenção das nossas conquistas. Página 3 

Assembleia nesta quarta-feira, 

às 10h30, no auditório Samira 

Mesquita (prédio da Reitoria)

Aposentados e pensionistas
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O atendimento do jurídico civil 
mudou. A partir de agora as pessoas 
não serão mais atendidas por ordem 
de chegada, mas através de agenda-
mento pelo seguinte telefone: (21) 
3194-7133. Os dias da semana, ho-
rário e local continuam os mesmos, 
ou seja, às terças e quintas-feiras, das 

9h às 12h, na sede do Sindicato, e às 
quartas-feiras, quinzenalmente, das 
9h às 12h, na subsede na Praia Ver-
melha. Serão 18 agendamentos por 
plantão.

As mudanças objetivam reduzir 
o tempo de espera do trabalhador 
para ser atendido pelo advogado.   

Estão abertas as 
inscrições para cursos 
de informática, gra-
tuitos, que vão desde 
a alfabetização digital 
até a manutenção de 
microcomputadores, 
na AmaVila, onde fun-
ciona uma unidade da 
Casa Rio Digital.  

Cursos na 
AmaVila

Com pesar comunicamos o 
falecimento de dois companheiros: 
Valentim Felix da Silva, 87 anos, e 
Juracy Oliveira Araújo, 67.

Valentim era aposentado e 
exerceu por 36 anos a função de 
administrador de edifício na Reito-
ria, à noite. Ele faleceu no dia 17 de 
janeiro e deixou viúva, sete fi lhos e 
três netos.  

Juracy era arquivista da Coor-
denação de Políticas de Saúde do 
Trabalhador (CPST) desde 1970, 
quando ingressou na UFRJ. Ela fa-
leceu no dia 18 de janeiro. 

A mobilização da categoria e 
o caos causado à unidade com a 
ausência dos profi ssionais fi zeram 
com que o diretor do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), Edimilson Mi-
gowski, revisse a decisão de man-
ter afastados os  27 extraquadro 
das áreas administrativas da uni-
dade. A informação foi confi rma-
da ao Jornal do Sintufrj pela chefe 
de Gabinete, Maria da Penha, na 

Extraquadro do IPPMG retornam
quinta-feira, dia 23. 

Segundo a funcionária, du-
rante todo esse dia o gabinete se 
ocuparia em contatar por telefone 
os extraquadro afastados. Mas a 
lista dos que retornaram somente 
estaria completa no fi m da tarde. 
“O desejo da direção é que todos 
retornem”, frisou Maria da Penha.

Atitude pessoal  
No dia 2 de janeiro, 27 traba-

lhadores extraquadro administra-
tivos foram dispensados por Edi-
milson, sob a alegação de que não 
tinha como assegurar a permanên-
cia deles, por temer consequências 
jurídicas, por isso somente man-
teria no instituto extraquadro das 
áreas de assistência.

Coordenadores do Sintufrj que 
visitaram a unidade no dia 15, 
em ação de mobilização para o 
lançamento da campanha sala-

rial, foram abordados por vários 
servidores alarmados com as já 
visíveis consequências nas rotinas 
de trabalho em virtude da redução 
do quadro com o afastamento dos 
extraquadro.

Impacto no serviço 
motivou convocação

Edimilson Migowski decidiu 
voltar atrás após reunião realizada 
com as chefi as de serviços, no dia 

21, para análise do impacto causa-
do pela ausência dos extraquadro 
administrativos. No mesmo dia, 
segundo Maria da Penha, o diretor 
pediu para chamá-los de volta.

Os coordenadores do Sintufrj 
Francisco Carlos e Carlos Alber-
to Vieira esteve na unidade para 
cobrar resposta à reivindicação 
da categoria de retorno do grupo, 
quando foi informado da decisão 
do diretor de chamar todos de volta. 

Informe do jurídico 

Preocupada em melhor atender a categoria com 
os programas que visam à melhoria da qualidade de 
vida e ao desenvolvimento pessoal e profi ssional, a Co-
ordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical 
vai realizar a partir de quarta-feira, dia 29, uma pes-
quisa para saber o grau de interesse da categoria pelas 
Ofi cinas de Dança e Música, para estruturá-las para 
atender a todos. Se você quer aprender a dançar, a tocar 
violão, cavaquinho, banjo, instrumentos de percussão 
e/ou aprender canto popular  e ainda participar do 
Coral do Sintufrj, responda às perguntas formuladas 
pelos coordenadores acessando o site do Sintufrj.

O Sintufrj quer saber

O Sintufrj está recebendo, em 
sua sede, no Fundão, doações para 
a instituição, que atende dependen-
tes químicos do sexo masculino. 

Doações para o Centro de Recuperação 
de Dependência Química Seropédica

Quem puder contribuir, por favor, 
não deixe de fazê-lo. Materiais de 
limpeza e higiene pessoal, assim 
como roupas e calçados, roupas de 

cama, mesa e banho, e produtos co-
mestíveis não perecíveis (enlatados, 
óleo, arroz, feijão, farinha etc.) são 
muito bem-vindos.  

REYNALDO TUROLLO JR., DE SÃO 
PAULO (FSP)- 21/1/2014  

Muito antes dos “rolezinhos”, 
encontros de jovens da periferia em 
shoppings de São Paulo, centenas de 
universitários de classe média lotam 
anualmente um shopping na zona 
oeste para cantar, dançar e festejar.

São alunos da USP, que se encon-
tram no Shopping Eldorado, sem avi-
so prévio e sem serem incomodados 
pela segurança do lugar.

Organizado pelo centro acadêmi-
co da FEA (Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade), o 
evento acontece desde 2007, sempre na 
primeira semana de aula, e reúne cer-
ca de 500 calouros, que entoam gritos 
de guerra no saguão de entrada.

Depois dos gritos – como “Ei, GV 
[Fundação Getúlio Vargas, tida como 
rival da FEA], vai tomar no c...” –, 
parte dos estudantes almoça na praça 
de alimentação, onde são entoados 
mais cânticos. O encontro dura cerca 
de uma hora e meia.

Na semana passada, após a po-
lêmica causada pela proibição aos 
“rolezinhos”, o centro acadêmico 
da FEA publicou uma nota em que 
afi rma haver semelhança entre o 
encontro que promove todo ano e os 
“rolezinhos”.

E lançou a provocação: “Se os 

Deu na grande imprensa

Alunos da USP fazem ‘rolezinho’ 
em shopping sem serem abordados

eventos são similares, o tratamento 
deve ser o mesmo, independentemen-
te de quem os frequente”.

“Enquanto nos embasarmos em 
preconceitos para defi nir quem pode 
ou não frequentar determinado lo-
cal, continuaremos tendo ambientes 
de profunda segregação social”, diz 
a nota.

Para o aluno do quarto ano de 
economia Bruno Miller Theodosio, 
24, ex-integrante do centro acadêmi-
co, “uma comparação estanque [en-
tre os encontros] seria burra.”

“Mas há pontos em comum: os 
dois são grandes aglomerações de jo-
vens que não têm a intenção primária 
de consumir”, analisa.

Segundo Theodosio, que partici-
pou de dois eventos com calouros no 
Eldorado, os seguranças do shopping 
acompanham a brincadeira, mas 
sem interferir. Lojistas não fecham as 
portas, e clientes não reclamam, diz.

“A gente grita ofensas em alto 
e bom som, e ninguém fala nada”, 
diz. “Alguns sobem nas mesas, e os 
seguranças pedem educadamente 
para descer.”

Segundo o Eldorado, o encontro 
reúne 200 alunos – menos do que es-
timam os participantes –, todos devi-
damente identifi cados com camisetas 
e rostos pintados.

Nota de falecimento

Juracy Oliveira Valentim Felix

Aposentados na Vila Residencial
A partir desta edição (1061), o Jornal do Sintufrj estará à disposição na sede da AmaVila.
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A assembleia será realizada no 
auditório Samira Mesquita (antigo 
Salão Azul, no prédio da Reitoria), 
às 10h, em primeira convocação, 
e às 10h30, em segunda e última 
chamada e com qualquer quórum. 

Assembleia 
4ª-feira, às 10h30

Na pauta, informes gerais; ava-
liação de conjuntura; campanha 
salarial, indicativo de greve e eleição 
de delegados à plenária nacional 
da Fasubra dias 8 e 9 de fevereiro. 
Companheiros, não faltem!

Continua aberto até o dia 30 de 
janeiro, na sede do Sindicato, das 
9h às 16h, o prazo para inscrição 
dos sindicalizados no I Concurso 
de Marchinhas de Carnaval (edital 
disponível no site www.sintufrj.org.
br), cujo tema é a campanha salarial 
2014 (nossa pauta de reivindicações 
e bandeiras de luta na categoria na 
UFRJ). No ato, os candidatos devem 
entregar arquivo digital contendo 
a letra e a melodia da composição. 

O Sintufrj realizará dois bailes 
de máscara no Espaço Cultural da 

entidade para definir os vencedores 
do concurso. O primeiro será no dia 
7 de fevereiro, quando os foliões 
elegerão as 10 marchinhas finalis-
tas. E, no dia 14, os participantes 
do segundo baile de máscara esco-
lherão as cinco composições que 
farão parte do CD da campanha 
salarial que o Sintufrj produzirá 
(em estúdio profissional) e distri-
buirá à categoria.   

No dia 21 de fevereiro o Sintufrj 
conclama a categoria para pôr o 
bloco na rua literalmente, com 

o I Grito de Carnaval com Cam-
panha Salarial. Um trio elétrico 
percorrerá as ruas da Cidade Uni-
versitária espantando o desânimo e 
energizando a categoria para lutar 
por seus direitos. A hora é agora. 
A proposta da direção sindical é 
realizar uma campanha salarial 
alegre, descontraída, em ritmo de 
carnaval, pois como nos ensinou 
o líder da Revolução Cubana, 
Ernesto Che Guevara: “Hay que 
endurecerse, pero sin perder la 
ternura jamás”. 

Os 124 delegados represen-
tando 28 entidades filiadas pre-
sentes à última plenária da Fasu-
bra em 2013, realizada nos dias 
17 e 18 de dezembro, com base 
na análise de conjuntura da di-
reção nacional, deliberaram por 
intensificar o calendário de mo-
bilização. Ficou estabelecido que 
a Federação buscaria o diálogo 
com outras entidades representa-
tivas dos trabalhadores do serviço 
público federal para construção 
de greve a ser deflagrada no mês 
de março. Isso se o governo con-
tinuar se negando a receber as 
entidades para abrir efetivamente 
negociação, e se manter ignoran-
do as reivindicações das catego-
rias de servidores, entre os quais 
os técnicos-administrativos em 
educação das instituições federais 
de ensino superior (Ifes). 

A decisão da plenária baseou-
se na análise conjuntural, que 
considerou questões e projetos 
implementados pelo governo, que 
vão desde a privatização dos servi-
ços públicos com adoção de ges-
tões por empresas criadas, como, 
por exemplo, a Ebserh e a Funda-
ção de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal (Fun-
presp) até o não cumprimento 
na íntegra do acordo de greve de 

Ações nas bases seguem orientação nacional
2012, que exclui os aposentados 
com cursos de capacitação; a mo-
rosidade na conclusão dos grupos 
de trabalho (fruto do acordo da 

última greve); a ampliação do 
assédio moral e a banalização 
dos processos administrativos dis-
ciplinares (Pads), com o objetivo 

de perseguir trabalhadores, ati-
vistas e dirigentes sindicais; não 
responder à pauta da campanha 
salarial dos trabalhadores e de 

Eixo geral
 
- Definição da data-base em 1º de maio. 
- Negociação coletiva e liberação para o exercício do mandato classista. 
- Política permanente com reposição inflacionária, valorização do salá-
rio-base e incorporação das gratificações. 
- Cumprimento, por parte do governo, dos acordos e protocolos de inten-
ções firmadas.
- Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores. 
- Retirada dos projetos de leis (PLs), medidas provisórias (MPs) e de-
cretos contrários aos interesses dos servidores públicos, supressão do ar-
tigo 76 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define o prazo até 31/8 
para encaminhar projetos de lei que reestruturem carreira e concedam 
qualquer tipo de reajuste aos trabalhadores. 
- Antecipação da parcela do último acordo de greve. 
- Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas. 

Eixo específico 

- Cumprimento do acordo de greve (GTs). 
- Aprimoramento da carreira/ascensão funcional. 
- Turnos contínuos e redução da jornada de trabalho para 30 horas. 
- Não à Ebserh. 
- Não à perseguição e criminalização da luta. Democratização já! 

não receber as entidades sindicais 
para negociação, mesmo com a 
necessidade de negociar o apri-
moramento da Carreira. 

Nesta plenária foram aprovados os eixos geral e específico 
da campanha salarial 2014. Vejam quais são:

3 e 4 - Reunião da direção nacional da Fasubra.

5 - Lançamento nacional da Campanha Salarial dos SPFs 
com marcha a Brasília. 

7 - Plenária do Fórum das Entidades dos Servidores Fe-
derais (28 entidades e 3 centrais). 

8 e 9 - Plenária nacional da Fasubra para deliberar sobre 
o indicativo de greve. 

17 a 21 – Conferência Nacional de Educação (Conae) 
2014 – A Fasubra deve fazer uma intervenção na Conae com 
a pauta da educação e da greve. 

Calendário de fevereiro/Fasubra  

Concurso de marchinha, bailes e trio elétrico
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22 DE JANEIRO - DIA NACIONAL DE LUTA

A  carreata  e o buzinaço 
organizados pelo Sintufrj para 
marcar o lançamento da cam-
panha salarial de 2014 agitou a 
Cidade Universitária na manhã de 
quarta-feira, 22 – Dia Nacional 
de Luta da categoria técnico-
administrativa em educação em 
todo o país por orientação da 
Fasubra.

“Esta luta é por salário e digni-
dade. Chegou a hora de lutar por 
conquistas sociais e econômicas”, 
conclamava o carro de som do 
Sintufrj à frente da carreata que 
percorreu os principais pontos do 
campus.

A atividade mobilizou os tra-
balhadores, que se dividiram em 
diversos carros – todos os veículos 
exibiam adesivos da campanha 
salarial – e percorreram por cerca 

Deflagrada a campanha salarial 2014

Sindicato 
cobra 
atendimento às 
reivindicações 
internas

Antônio Ledo recebeu o grupo 
na antessala de reuniões dos 
órgãos colegiados. O coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de Assis 
fez um resumo do documento, que 
informava sobre as reivindicações 
gerais e específicas da categoria e 
explicava as razões pelas quais os 
trabalhadores poderiam deflagrar 
greve em março. Um dos motivos 
citados foi o não cumprimento, 
pelo governo, dos compromissos 
assumidos com a Fasubra e que 
puseram fim à greve de 2012. 

Francisco de Assis aproveitou a 
oportunidade para lembrar a Antô-
nio Ledo que havia compromissos 
assumidos pela Reitoria sobre itens 
contidos na pauta interna entregue 

de uma hora as avenidas Carlos 
Chagas Filho e Horácio Macedo. O 
cortejo parou o trânsito em alguns 
trechos e seguiu para a Reitoria. 

Somente no final da mani-
festação é que policiais do 17° 
Batalhão da Polícia Militar, em 
duas viaturas, se aproximaram 
para organizar o trânsito. Eles  
pediram que os manifestantes 
deixassem livre uma faixa da 
pista, no que foram prontamente 
atendidos. “(Vocês) Estão fazendo 
uma barreira. Ninguém passa”, 
reclamaram os PMs.  

O ato político culminou com a 
entrega, pela direção sindical, ao 
reitor em exercício, Antônio Ledo, 
de um ofício expondo as reivindi-
cações – nacionais e específicas 
– e os motivos da greve indicada 
para março.

todo o processo que envolverá 
a campanha salarial: “Senão, 
teremos um ano desgastante. 
Queremos que haja convergência 
no nosso debate”.

Ledo reconheceu a legitimi-
dade das reivindicações e que são 
necessários mecanismos de defesa 
dos trabalhadores, e afirmou que 
há o compromisso da Reitoria 
“com atendimento dentro do pos-
sível” das demandas da categoria 
e com a elaboração de uma pauta 
de reuniões.

Francisco Carlos cobrou o 
atendimento da reivindicação 
sobre os extraquadro afastados do 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG). 

ao reitor Carlos Levi, durante a greve 
de 2012, aguardando respostas, tais 
como o Centro de Convivência e a 
adoção de uma política interna que 
respondesse ao Plano Nacional de 
Capacitação e abrisse vagas para a 
qualificação dos servidores. 

O sindicalista também  cobrou 
o cumprimento de uma agenda de 
reuniões da Reitoria com a direção 
sindical para discussão das deman-
das internas da categoria, conforme 
acordado com o reitor.    

Ele listou mais algumas reivin-
dicações pendentes com a Reitoria: 
reposicionamento de aposentados; 
racionalização de cargos (como a 
dos auxiliares e técnicos de enfer-
magem e de administração, que 

realizam as mesmas tarefas com 
salários distintos); pagamento de 
exercícios anteriores, como aos 
bombeiros hidráulicos; e solução 
dos casos de servidores que, por fal-
ta de laudo de insalubridade, não 
conseguem a contagem especial de 
tempo para aposentadoria.

Reuniões mensais
O coordenador-geral do Sin-

tufrj reivindicou a realização de 
reuniões mensais para solucionar 
a pauta interna. O coordena-
dor de Comunicação Francisco 
Carlos completou solicitando a 
compreensão da Reitoria para a 
importância do momento e que 
esta se posicione como ator em 

Fotos: Renan Silva

FRANCISCO de Assis entrega ofício a Antônio Ledo DIRIGENTES e apoiadores expõem ao reitor reivindicações e os motivos da futura greve
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22 DE JANEIRO - DIA NACIONAL DE LUTA

Mônica Alves do Nascimento, funcio-
nária do Setor de Direitos Autorais da Escola 
de Música, está há 24 anos na UFRJ. Ela 
contou que atende a todas as convocatórias 
de mobilização do Sindicato através do 
jornal da categoria. “É muito importante 
participar, e todos deveriam fazer como eu, 
porque todos ganham. Mas se ficarmos de 
braços cruzados, ninguém ganha. A gente 
chama o povo (a categoria). Mas não sei o 
que acontece. As pessoas deveriam participar 
mais”, diz ela, convocando: “Vem pra rua”.

“A Fasubra assinou acordo 
na greve de 2012 que instituiu 
a criação de grupos de trabalho 
compostos de forma paritária 
entre o governo, movimento 
sindical (Fasubra e Sinasefe), 
Andifes e Conif sobre os seguin-
tes temas:

- Racionalização e critérios 
de Dimensionamento da Força 
de Trabalho. 

- Terceirização. 
- Democratização e Repo-

sicionamento dos Aposentados. 
Mesmo com todo esforço 

político e investimento finan-
ceiro das entidades, os grupos de 
trabalho não tiveram conclusão 
dentro do prazo acordado.

Apesar da insistência da Fe-
deração, nenhum processo de 

Roberto Gomes, técnico em mecânica, 
trabalhou 22 anos na Divisão de Engenharia 
do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). Ex-coordenador do Sintufrj, 
ele se aposentou, mas continua na luta. Aos 
colegas da ativa, dá o seguinte conselho:  
“Precisamos lutar, pois sem luta a gente 
não vai conseguir nada. Temos que fazer 
número e muito barulho. Além de ser um 
ano eleitoral, há restrição de prazo na Lei 
do Orçamento para concessão de reajuste, 
portanto, temos que nos mobilizar com todos 
os servidores para ver se conseguimos recu-
perar o que perdemos ao longo do tempo”.  

Nelson Alves Marins trabalhou de 
1978 a 2000 no HUCFF, era enfermeiro 
do CTI quando se aposentou. Ele estava 
firme e forte na manifestação e também 
ressaltou a importância da mobilização: 
“Acho fundamental a participação, não só 
dos que estão trabalhando, mas também 
dos aposentados. Temos que reivindicar 
nossas perdas salariais crescentes. O índice 
de inflação está superando nosso reajuste. O 
governo tem que rever nosso reajuste e olhar 
mais para os aposentados, que sofrem muito 
com doenças e não têm plano de saúde”.

Vera Lúcia da Silva, auxiliar de admi-
nistração do DRH do HUCFF, trabalha há 34 
anos na UFRJ, e resumiu sua participação 
no movimento: “A mobilização é importante 
porque se não nos movermos, o governo não 
fará nada. Temos que fazer alguma coisa 
para atualização do nosso salário. Daqui 
a pouco chegamos ao mínimo (salário 
mínimo). Só lutando”.

Trechos do ofício entregue pelo Sintufrj
negociação foi instalado para 
dar continuidade ao discutido 
no âmbito dos grupos, ou ain-
da a outros elementos da pauta 
histórica da categoria, como: 
turnos contínuos com redu-
ção da jornada de trabalho, 
correção de perdas e política 
salarial, aperfeiçoamento da 
carreira, Ebserh, liberação de 
dirigentes sindicais, fim da 
perseguição política a ativistas, 
entre outros.

A negativa por parte do go-
verno em aplicar o acordado na 
última greve para aposentados 
e pensionistas configura quebra 
do acordo e gera muita inquie-
tação em nossa base. 

Diante da estagnação do 
processo negocial e das políticas 

adotadas pelo governo para os 
trabalhadores do serviço público 
federal, em especial para as uni-
versidades, a última plenária da 
Fasubra aprovou o indicativo 
de greve para março de 2014, 
caso não sejam tomadas medi-
das imediatas que dialoguem 
e atendam a nossa pauta de 
reivindicações. 

“... Esperamos desta Reito-
ria manifestação formal junto 
ao MEC e à Andifes para rea-
lização do dimensionamento 
da força de trabalho. Não há 
como separar o fazer dos au-
xiliares administrativos com os 
assistentes em administração e 
nem tampouco o dos auxiliares 
de enfermagem com os técnicos 
de enfermagem.  É preciso pro-

mover a equiparação salarial 
entre esses cargos.

Na greve de 2012 tivemos a 
construção de uma pauta inter-
na de reivindicação, e dentre as 
demandas não atendidas por 
esta Reitoria destacamos a libe-
ração de espaço físico dentro do 
Plano Diretor para construção 
do Centro de Convivência dos 
Trabalhadores da UFRJ.

Informamos que, na política 
de valorização da nossa cate-
goria, o MEC instituiu o Plano 
Nacional de Desenvolvimento 
para os trabalhadores do PCCTAE 
em que será oferecida, de forma 
complementar, vagas em cursos 
de formação técnica, graduação 
e pós-graduação da própria 
universidade, buscando assim 

o fortalecimento da qualificação 
dos trabalhadores e, consequen-
temente, a melhora dos serviços 
prestados à população.

Esperamos que esta Rei-
toria use da sua autonomia 
para manifestar cobrança ao 
Governo Federal para iniciar 
imediatamente a negociação e 
o atendimento das demandas 
amplamente discutidas nos 
grupos de trabalho, bem como 
uma resposta positiva sobre a 
destinação de área física dentro 
do Plano Diretor.

No aguardo de manifestação 
de Vossa Magnificência, com 
a expectativa de estabelecer e 
efetivar um processo negocial, 
apresentamos nossas saudações 
sindicais.

Trabalhadores atendem a chamado da entidade
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tabela

Confira como ficou o seu salário 

Esta é a nova  
tabela salarial. Ela 
contém duas das 
nossas conquistas 
da greve de 2012, 
que é o step de 
3,7%, índice que 
incide sobre o 
vencimento básico 
de janeiro, com 
repercussão em 
fevereiro, e o 
reajuste de 5%, em 
março, que terá 
impacto financeiro 
para a categoria em 
abril.

Os novos valores 
constam na Lei 
n° 12.772/2012, 
que trata da 
estrutura do Plano 
de Carreira dos 
Cargos Técnico-
Administrativos 
em Educação 
após o movimento 
paredista realizado 
pela Fasubra 
Sindical. 

Para facilitar a 
consulta, basta 
identificar seu 
vencimento atual 
no contracheque 
e alinhar com a 
tabela que você 
encontrará os novos 
vencimentos.

Com o step de 3,7%, em janeiro, e os 5%, em março
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Fotos: Renan Silva

Sintufrj comemora o Dia Nacional dos Aposentados 
organizando os trabalhadores para a luta  

No Dia Nacional dos Aposen-
tados, na sexta-feira, 24 de janei-
ro, o Sintufrj comemorou a data 
realizando o I Encontro dos Apo-
sentados em Luta pelo Reposicio-
namento, no auditório do bloco A 
do Centro de Tecnologia (CT), na 
Cidade Universitária.

O evento contou com a presen-
ça de dois coordenadores da Fasu-
bra: João Paulo Ribeiro, da Coor-
denação de Organização Sindical, 
e Lucivaldo Alves dos Santos, que 
é coordenador-geral do Sista-MS e 
representou a Coordenação de Apo-
sentados e Assuntos de Aposentado-
ria da Fasubra. Eles detalharam as-
pectos políticos e jurídicos do direito 
ao reposicionamento.

Na mesa de abertura, os coor-
denadores-gerais do Sintufrj Fran-
cisco de Assis, Carmen Lucia e Celso 
Procópio saudaram os presentes, 
destacando a importância do evento 
e convidando todos a frequentarem 
mais o Sindicato: “As portas da en-
tidade estão sempre abertas para os 
trabalhadores”.

”Vamos comemorar juntos e 
buscar nossas reivindicações”, disse 
a coordenadora de Aposentados e 
Pensionistas Joana Angélica Pereira. 
“Que este encontro seja proveitoso 
para todos”, desejou Carlos Alberto 
da Silva , coordenador de Educação, 
Cultura e Formação Sindical.

Francisco de Assis explicou que 
entre os 15 mil sindicalizados, 5 
mil são aposentados, e, destes, 1.100 
podem se beneficiar com o reposi-
cionamento – para todos eles o Sin-
dicato enviou correspondência con-
vocando para o encontro. Francisco 
anunciou a realização em breve de 
um novo evento, quando os aposen-
tados e pensionistas serão avisados 
com mais antecedência.

Explicações 
Na mesa coordenada pelo re-

presentante do Grupo de Trabalho 
de Aposentados do Sintufrj, Roberto 
Gomes, Lucivaldo lembrou que, na 
época do enquadramento, muitos 
tinham tempo de serviço também 
no setor privado, mas só foi contado 
apenas o realizado no setor públi-
co, diminuindo o padrão na tabela. 
Como a reclamação foi geral, houve 
conselhos universitários que autori-
zaram a reposição, o que foi contes-
tado pela Advocacia Geral da União 
e muitos aposentados tiveram de 
devolver valores.

A Fasubra, segundo Lucivaldo, 
defende que o reposicionamento 
seja feito por alteração na Lei da 
Carreira.

Não são descartáveis
João Paulo afirmou que a Fa-

subra vem demonstrando para o 
governo que os trabalhadores que 
dedicaram suas vidas à universi-
dade foram punidos. Ele informou 
que no governo há quem considere 
aposentado peça descartável: “Quem 

não vier para a luta com o ativo vai 
perder muito. O aposentado não 
pode ser velho”, disse ele, citando o 
poema  “Idoso ou Velho”, de Jorge R. 
do Nascimento, que diz: 

Idosa é uma pessoa que tem 
muita idade./  Velha é a pessoa que 
perdeu a jovialidade./ O idoso se mo-
derniza, dialoga com a juventude, 
procura compreender os novos tem-
pos. / O idoso leva uma vida ativa, 
plena de projetos e de esperanças. / 
Para ele o tempo passa rápido, mas 
a velhice nunca chega.

Ações, assembleia e reuniões
Muitos buscavam informações 

sobre as ações judiciais. O coorde-
nador de Comunicação Francisco 
Carlos respondeu às perguntas e 
adiantou que haverá a divulgação, 
em breve, no Jornal do Sintufrj de 
mais detalhes.

O encontro foi encerrado com a 
direção sindical lembrando a todos 
a importância da participação dos 
aposentados nas lutas desencade-
adas pelo Sintufrj e pela Fasubra, 
e com o convite para estarem pre-

sentes à assembleia da categoria na 
quarta-feira, dia 29, às 10h30, no 
auditório Samira Mesquita (prédio 
da Reitoria).

Os presentes foram convidados 
também a participar das reuniões 
semanais do Grupo de Trabalho dos 
Aposentados do Sintufrj, que se reú-
ne às  terças-feiras, às 10h, na sede 
do Sintufrj.

Por fim, os aposentados foram 
convidados para um agradável  
coffee break oferecido pelo Sintufrj 
no salão do auditório.

LUCIVALDO  Alves dos Santos

Depoimentos

Manoel Dantas questionou: “O 
que o governo quer é separar os 
aposentados dos da ativa. Não po-
demos permitir. Senão, acaba a pa-
ridade e nosso salário será reduzido 
progressivamente”. 

Marylena Salazar alertou que é 
preciso que se dissemine uma cul-
tura de respeito aos aposentados: 
“Mas para isso precisamos estar na 
frente de batalhas, e desde já esta-
mos convocados para a assembleia 
quarta-feira”.

Geri Cornélio de Souza, ex-chefe 
do cadastro do Centro de Letras e 
Artes, com 24 anos trabalhados na 
UFRJ, elogiou o Sintufrj pela reali-
zação do evento e pelas informações 
veiculadas no jornal da categoria, 
que ela disse receber toda semana e 
sem atraso. “Estou satisfeita”, disse. 

Manoel Coelho Filho, ex-ope-
rador de computador no CDP do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho por 25 anos, afirmou: 
“É um encontro em que você con-
segue tirar dúvidas com relação às 
ações e atuações do Sindicato”.

Nivaldo Holmes, aposenta-
do depois de 42 anos dedicados à 
UFRJ, fez questão de comparecer ao 
Encontro: “É importante participar. 
Se não participar, não ganha nada. 
Mas se brigamos, conseguimos ga-
nhar alguma coisa”, alertou.

Atualização cadastral é importante
O Sintufrj montou uma es-

trutura no salão do auditório 
para receber a documentação 
dos aposentados – identidade, 
CPF, comprovante de residência 
e último contracheque – para 
atualização de dados cadastrais 
e preparação para eventual ação 
política e jurídica. 

JOÃO Paulo Ribeiro

Caderno especial - Na próxima edição do 
Jornal do Sintufrj, publicaremos um caderno 
especial detalhando o que é reposicionamento.
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ÚLTIMA PÁGINA

“Rolezinho” da periferia é legítima 
ocupação do espaço pelos jovens” 

Movimentos em shopping centers, clássicos espaços das elites, se tornam centro de debates no Brasil

inerentes ao capitalismo e à 
segregação, pela discussão do 
direito à cidade e da mobilidade 
urbana, pela cultura e, ainda, 
pela questão do racismo. “Du-
rante os rolezinhos, até agora, 
não foi registrado nenhum caso 
de furto, roubo ou assalto. Nada. 
Mesmo assim, a imprensa abor-
da como se fosse algo prestes a 
acontecer. Isto é uma questão 
racial, onde se classifica os cida-
dãos perigosos ou não por meio 
da cor de sua pele e classe social. 
Quando o público não é visual-
mente caracterizado como da 
periferia, quando não é negro, 
não é criminalizado”. 

Como exemplo, Alfredo cita 
eventos ocorridos no Nordeste 
no final da década de 90, cha-
mados de “bondes”. Nos “bon-
des”, jovens de classe média 
agiam de forma violenta em 
encontros coletivos acontecidos 
em espaços públicos e privados. 
“Como se tratava de um públi-
co mais de classe média, a ação 
até era reprimida por seguran-
ças particulares do shopping, 
mas nunca criminalizada. Não 
havia Polícia Militar. E aí de-
vemos incluir o componente 
social e o racial”. 

Para o secretário, a grande 
violência, na visão das elites, é a 
presença da periferia nas regiões 
mais centrais da cidade. Um vídeo 
que circula na Internet mostra 
jovens alunos da USP no Sho-
pping Eldorado, em São Paulo, 
cantando e subindo em mesas 

da praça de alimentação. Os 
seguranças não interferem no 
movimento. 

Prisão para averiguação
Alfredo lembra também que, 

na periferia, quando não há tes-
temunhas e mídia, as repressões 
são ainda mais violentas do que as 
ocorridas no Shopping de Itaquera. 
As balas não são de borracha, são 
verdadeiras, e as vítimas têm carac-
terísticas específicas. “A violência 
da Polícia Militar, que não deveria 
nem mesmo estar fazendo a segu-
rança de ambiente privado, passa 
pelo estereótipo do que ofereceria 
risco: negro, jovem e pobre”. 

O assunto dialoga com outra 
questão trabalhada pelos movi-
mentos sociais em relação à juven-
tude: os autos de resistência. Desde 
2012, o Projeto de Lei nº 4471, pelo 
fim dos autos de resistência – uma 
medida da época da ditadura que 
dificulta a investigação de mortes 
e lesões corporais cometidas pela 
polícia – está em discussão. Alfredo 
lembra que algumas ações ainda 
hoje utilizadas em abordagens poli-
ciais são originadas no período mi-
litar e não são leis. “Reter alguém 
sem motivos é criminalização pré-
via, com base em aparências. Vimos 
isso na ditadura militar e nas ma-
nifestações de junho. Não está no 
ordenamento jurídico brasileiro”, 
afirma o dirigente. 

Música
Depoimentos publicados na 

imprensa apontam que os jovens 

dos “rolezinhos” entoavam le-
tras de Funk, gênero musical, no 
Brasil, associado à criminalidade 
e às regiões de periferia. Alfredo 
lembra as origens da música e 
reafirma que a questão central 
das reações contra o movimen-
to é a aparência do público. 

“O preconceito não é exa-
tamente com a música em si, 
mas com a população que ouve 
essa música. Se vemos a letra 
de algumas músicas de Serta-
nejo Universitário e comparar-
mos com Funk Ostentação, por 
exemplo, há conteúdos bem pa-
recidos. Mas o biotipo de quem 
ouve, as vestimentas e o am-
biente das músicas são diferen-
tes. Se um grupo negro, can-
tando Funk, assusta, será que 
um grupo branco, cantando 
música de outro padrão, assus-
taria?”, questiona o dirigente, 
que não deixa de lado o fato de 
que várias letras são relaciona-
das ao acúmulo de capital. “É 
importante questionar o Capi-
talismo, mas a questão central, 
nesse caso, é a não criminaliza-
ção do direito de ir e vir”. 

O Estado
A reação aos encontros movi-

mentaram as redes sociais. Um dos 
argumentos mais frequentes é o de 
que o Estado precisa garantir espa-
ços de lazer e cultura nas regiões 
mais afastadas para evitar esse tipo 
de atitude, que seria uma reação à 
inexistência de políticas públicas 
para a juventude da periferia. 

Alfredo lembra que, apesar 
de parecer um argumento bem 
intencionado, é preciso cuidado 
com a lógica subentendida na 
questão. “Claro que não po-
demos nos esquecer da impor-
tância de valorizar espaços da 
periferia. É importante termos 
equipamentos públicos perto de 
nossas casas. Mas todos temos o 
direito de ir e vir em qualquer 
espaço. Esse é o ponto central. 
Não podemos cair na lógica da 
grande imprensa e da classe 
média, que buscam, com uma 
adaptação deste discurso, con-
finar a periferia na periferia. A 
cidade é de todos.” 

A repressão e persegui-
ção policial não são as únicas 
consequências sofridas pelos 
jovens, lembra o Secretário de 
Juventude. Há também a per-
seguição social. “Muitos orga-
nizadores e participantes dos 
“rolezinhos” estão sendo per-
seguidos socialmente. Perdem 
seus empregos pela estigmati-
zação do movimento alimenta-
da, inclusive, pela mídia. Como 
os patrões dessas pessoas, via de 
regra, não concordam com os 
‘rolezinhos’ – até por serem de 
outra classe social – eles sofrem 
represálias sérias como essas”, 
afirma Alfredo. “O que se diz a 
esses jovens é que eles não po-
dem ocupar este espaço quan-
do, na verdade, podem.”

Escrito por Henri Chevalier, 
no Portal da CUT

Foto: internet

“O que era ‘velado’ se tornou 
explícito com a reação 

desproporcional aos rolezinhos, 
mobilizando o Estado e a 

segurança privada para reprimir 
brutalmente os consumidores 

indesejáveis”

Ivana Bentes, 
professora da ECO/UFRJ

as primeiras semanas 
de janeiro, os chama-
dos “rolezinhos” – en-

contros de jovens da periferia de 
grandes cidades para passear, 
ou “dar um rolê” – tomaram 
o centro dos debates sobre de-
sigualdade, racismo e espaços 
para lazer no Brasil. 

Organizado pela Internet 
desde dezembro de 2013 e es-
colhendo os shopping centers 
como locais de reunião, o mo-
vimento se tornou símbolo da 
ocupação de um ambiente tra-
dicionalmente reservado à classe 
média. Alcançou a maior reper-
cussão após a rápida e violenta 
repressão policial no Shopping 
Metrô Itaquera, no sábado (11), 
que incluiu balas de borracha e 
bombas de gás lacrimogêneo. 

Para Alfredo Santos Junior, 
secretário nacional de Juventude 
da CUT, a reação de setores mais 
conservadores da sociedade em 
relação aos “rolezinhos” repre-
senta o medo das elites de ter seu 
espaço – historicamente baseado 
na desigualdade – ameaçado 
por setores que são sistematica-
mente excluídos desta realidade. 

“É preciso pensar o shop-
ping também como meio de 
apartheid social”, afirma o 
dirigente. “Ele materializa a 
desigualdade histórica no aces-
so aos bens e, com a ascensão 
financeira vista nos últimos 
anos, é um ambiente que sofre 
impacto. E outra coisa: Sho-
pping é considerado local de 
divertimento individual, para 
que não haja riscos de ações 
e encontros organizados que 
possam levar ao questiona-
mento do status quo. Quando 
se vai a esses lugares em gran-
des grupos, há o medo de que-
bra da lógica atual”, lembra. 

A lógica atual, para Alfre-
do, passa pelas contradições 

N
“A repressão aos jovens da 

periferia (negros e pobres) é 
uma tentativa de guetização”

Francisco Carlos, coordenador de 
Comunicação do Sintufrj


