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Sintufrj põe o bloco na rua

Plenária da Fasubra aprova greve em março

Para divulgar os ei-
xos da nossa campanha 
salarial, o Sintufrj vai 
botar o bloco na rua 
no dia 21, sexta-feira. 
O Bloco do Sintufrj 
terá alas cujos temas 
serão reivindicações de 
nossa campanha. A con-
centração será às 14h, 
na Praça da Isonomia 
(entre o CCMN e o CT).

Os primeiros 150 
companheiros  que 
chegarem ganharão 
um abadá.

Animados por um 
trio elétrico, os foliões 
irão até a Reitoria, 
retornando, depois, ao 
ponto de partida, onde 
acontecerá o Grito de 
Carnaval da Campanha 
Salarial. Página 3

A insatisfação da categoria é grande com a falta de aprimoramento na carreira e do cumprimento de 
termos do acordo da greve de 2012 e a ausência de respostas à nossa pauta de reivindicações. Por 
isso, em plenária da Fasubra realizada dias 8 e 9 de fevereiro, em Brasília, a categoria aprovou a 
deflagração da greve a partir do dia 17 de março.
A assembleia para definição dos rumos do movimento na UFRJ está prevista para março, e desde já o 
Sintufrj e a Comissão de Mobilização estão nas ruas convocando a categoria. Páginas 2 e 3

Venha se divertir, curtir e também manifestar insatisfação com os ataques do governo aos nossos direitos
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movimento

A ampla maioria dos 161 dele-
gados presentes à plenária nacional 
da Fasubra, realizada dias 8 e 9 de 
fevereiro em Brasília, aprovou a de-
flagração da greve para 17 de março. 
Das 39 entidades participantes da 
plenária, 24 foram a favor da greve, 
7 votaram contra e 6 abstiveram-se. 

Embora a deliberação da assem-
bleia de 29 de janeiro, na UFRJ, tenha 
sido pela aprovação de uma greve 
unificada com os demais servidores 
públicos federais, a delegação do 
Sintufrj votou a favor de uma greve 
específica da Fasubra, diante de 
elementos novos que apontaram 
para esta decisão. A delegação foi 
composta por sete delegados de base, 
um da direção e oito observadores. 

A nossa delegação levou a 
proposta de paralisação nas univer-
sidades no dia 18 de fevereiro para 
aferição da mobilização nas bases, 
sob o mote do reposicionamento dos 
aposentados. Mas a plenária decidiu 
apenas pelo Dia Nacional de Lutas 
no dia 20.

 Segundo o coordenador-geral 
da Fasubra, Paulo Henrique dos 
Santos, a grande maioria dos 
sindicatos da base da Federação 
votou a favor da greve, um reflexo 
da insatisfação com o reajuste 
parcelado. “O governo estipulou 
o reajuste de 5% em três parcelas. 
Argumentamos que não cobriria a 
inflação. O resultado é que de 2013 
a 2015 o aumento será de 15%, 
contra uma inflação de mais de 
20%”, afirma o dirigente.

Avaliação nacional
Depois de dois dias de debates 

sobre a conjuntura política e econô-
mica do país e as demandas da ca-
tegoria, a avaliação na plenária foi 
de que os técnicos-administrativos 

Plenária da Fasubra aprova 
greve para dia 17 de março

A criação de consórcios públi-
cos para contratar médicos pelo 
regime da CLT para atuarem, com 
exclusividade no Sistema Único de 
Saúde (SUS) é o mais novo ataque 
do governo à saúde pública e à 
organização de seus trabalhadores, 
cujas diretrizes se encontram na 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção 46, já aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado 
em novembro de 2013. 

Nova PEC ataca saúde pública
A PEC 46 apresentada pelo 

senador Vital do Rêgo (PMDB-
PB), é justificada como solução 
para o problema da carência de 
médicos nas periferias e regiões 
mais distantes. Faz parte também 
da proposta a criação da carreira 
nacional de médicos.

A PEC 46 determina que, após 
o governo criar a fundação pública 
de direito privado, os governos de 
estados interessados poderão se 

consorciar. Governos estaduais e 
prefeituras que não aderirem ao 
modelo continuarão com o atual 
formato de contratação de médicos.

Segundo o relator da PEC 46, 
senador Paulo Davim (PV-RN), 
uma futura lei complementar 
regulamentará como se dará o 
consórcio. 

O presidente em exercício do 
Conselho Federal de Medicina, 
Aloísio Tibiriça, afirmou que os 

moldes delineados pela PEC são 
“uma forma de flexibilização da 
gestão da saúde”. Ele defendeu 
a instituição de carreira para os 
profissionais, mas não nos moldes 
de fundação. “Somos a favor da 
administração direta e, conse-
quentemente, o médico como um 
profissional de regime jurídico 
único, ligado à carreira de Estado, 
onde tem um arcabouço jurídico 
permanente”. 

Eixos aprovados na plenária
 Aprimoramento da carreira - piso e step (o detalhamento do acúmulo histórico da categoria já deliberado 

será apresentado pela direção nacional às assembleias); 
 Extensão do artigo 30 da Lei 12.772/12;
 Ascensão funcional;
 Cumprimento integral do acordo da greve de 2012 – reconhecimento dos certificados de capacitação dos 

aposentados e reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado fora do país, e cronograma com resoluti-
vidade para a negociação com base nos relatórios de todos GTs;

 Turnos contínuos, com jornada de trabalho de 30 horas sem redução salarial, para manter a universidade 
aberta nos três turnos;

 Revogação das Orientações Normativas sobre insalubridade - contagem de tempo especial;
 Revogação da lei que criou a Ebserh com concurso público pelo RJU, e pela aprovação da Adin;
 Não à perseguição e criminalização da luta! Democratização já!;
 Isonomia e valorização dos benefícios entre os Três Poderes;
 Liberação de dirigentes sindicais para o exercício de mandato classista (mudança da legislação);
 Construção e reestruturação das creches nas universidades para os seus trabalhadores sem municipalização.
Os delegados aprovaram, ainda, que propostas como data-base, Funpresp, auxílio-alimentação para apo-

sentados, isonomia salarial entre os trabalhadores do serviço público federal e outras de caráter geral serão 
remetidos à apreciação dos servidores federais para inclusão na pauta conjunta (geral).

Confasubra e mandato
A direção da Fasubra apresentou uma proposta consensuada entre seus membros sobre o Confasubra e o 

mandato da direção. Fazem parte da proposta: plenária 30 dias após o término da greve para deliberar sobre 
o Confasubra e prorrogação do mandato até 30 de setembro de 2014. A proposta foi votada e aprovada pela 
maioria dos delegados presentes à plenária.

têm condições de realizar uma greve 
forte a partir de 17 de março. 

Com o país tornando-se vitrine 
internacional em virtude da Copa 
do Mundo, a plenária concluiu 
que há margem para pressionar a 
negociação com o governo, prin-
cipalmente com o serviço federal 
entrando no movimento de greve 
de forma unificada. No Rio, além 
do Sintufrj, o Sintuff, o Sintur-Rj e 
a AsuniRio já aprovaram a greve. 

O que foi discutido na plenária 
levou em conta principalmente 
o ataque do governo à categoria, 
com a consolidação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e a falta de resposta à 
pauta de reivindicações. Outro item 
que influiu na decisão da categoria, 
conforme apresentado na plenária, 
foi o não reconhecimento dos títu-
los de qualificação e capacitação 
dos aposentados acordado com o 
Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, durante a greve de 
2012. Até hoje isso não aconteceu, 
deixando essa parcela da categoria 
sem o benefício a que teria direito 
conforme o Anexo IV do acordo que 
trata do incentivo à qualificação.

Calendário 
Aprovado

 20/2 – Dia Nacional de Luta (na 
UFRJ, realizaremos a atividade no 
dia 21/2, com o Grito de Carnaval )

 17/3 – Deflagração da greve
 17/3 – Instalação do Comando 

Nacional de Greve
 9/4 – Marcha das centrais sin-

dicais com atividades nos estados.

DElEgaDoS aprovaram, por ampla maioria, deflagração da greve da categoria

CPV-Sintufrj
A coordenação de Educação, 

Cultura e Formação Sindical 
convida para a aula inaugural do 
CPV-Sintufrj nesta segunda-feira, 
dia 17, às 18h, no salão nobre do 
IFCS (Largo de São Francisco).

Curso Pré-Universitário 
Samora Machel – Aula inau-
gural dia 20 de fevereiro, quinta-
feira, às 18h, no auditório do 
Centro Cultural Professor Horácio 
Macedo, no CCMN, para as turmas 
do Fundão e da Praia Vermelha.

Foto: Fasubra
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MOBILIZAÇÃO

assembleia na UFRJ para 
definição dos rumos do 
movimento em relação à 

deflagração da greve aprovada na 
plenária nacional da Fasubra está 
prevista para acontecer no início 
de março. Mas desde já iniciamos 
a mobilização da categoria, por-
que precisamos construir uma 
assembleia e um movimento ex-
pressivos para enfrentar os desafios 
da campanha salarial de 2014 e 
conquistar nossas reivindicações.

A Comissão de Mobilização da 
UFRJ se reuniu no dia 11 na sede do 
Sintufrj e elaborou um calendário 
de reuniões nas unidades para 
mobilizar a categoria e convocar a 
participação de todos os servidores.

 
Agenda da 
semana passada 
culminou com baile
Na quarta-feira, dia 12, coorde-

nadores e militantes da Comissão 
de Mobilização visitaram as uni-
dades da Praia Vermelha, entre 
eles os institutos de Neurologia e 
de Psiquiatria, a Escola de Serviço 
Social e a Decania do CFCH.

“Lá, os companheiros se com-
prometeram com a mobilização 
para que possamos, no decorrer dos 
próximos dias, realizar reuniões com 
o conjunto dos trabalhadores”, infor-
mou o coordenador de Comunicação 
do Sintufrj Francisco Carlos.

Nos dias 13, prosseguiram as vi-
sitas às unidades da Praia Vermelha, 

com a proposição de realização de 
uma reunião ampliada no dia 24 
de fevereiro. 

No dia 14, ficou agendada 
a reunião dos funcionários do 
Instituto de Química e do Instituto 
de Física na sala 519A do CT, das 
13h às 14h30.

Depois da reunião, a Comissão 
de Mobilização iria se reunir mais 
uma vez, a partir das 15h, para 
avaliação das atividades realizadas 
e previsão de novas reuniões.

A semana terminou com o 
segundo Baile de Máscaras do 
Sintufrj, no Espaço Cultural, no 
dia 14, em mais uma etapa do I 
Concurso de Marchinhas Carna-
valescas da entidade.

Calendário
18/2, terça-feira 
A partir das 10h, no salão nobre 

da Decania do CCMN – Reunião 
com os trabalhadores do centro. 

19/2, quarta-feira
A partir das 10h, no Auditório 

Roquette Pinto – Reunião com os 
trabalhadores do Museu Nacional.

24/2, segunda-feira
Reunião ampliada na Praia 

Vermelha (para todos os técnicos-
administrativos). Às 10h, no audi-
tório Henrique Roxo, no Instituto 
de Psiquiatria.

 Pauta: informes gerais; 
discussão sobre do indicativo de 
greve da Fasubra; ações judiciais 
e assuntos gerais.

A coordenação do Sintufrj es-
teve presente na primeira sessão do 
Conselho Universitário de 2014, no 
dia 13 de fevereiro, para apresentar 
reivindicações da categoria, como:

O atendimento do jurídico 
civil mudou. A partir de agora as 
pessoas não serão mais atendi-
das por ordem de chegada, mas 
através de agendamento pelo 
seguinte telefone: (21) 3194-

O dia 20 de fevereiro foi de-
finido pela plenária da Fasubra 
como Dia Nacional de Luta. Na 
UFRJ, nossa atividade será dia 21, 
de um jeito novo e animado: para 
divulgar os eixos da campanha, o 
Sintufrj vai botar o bloco na rua.

A partir das 14h, na Praça 
da Isonomia, entre o Centro de 
Ciências Matemáticas e da Na-
tureza e o Centro de Tecnologia, 
no Fundão, será a concentração 

Grito de carnaval da Campanha Salarial
dos foliões para a saída do Bloco 
do Sintufrj. 

O bloco terá alas cujos temas 
serão itens da pauta de reivin-
dicações. Haverá também alas 
de aposentados e de mulheres. 
Liderado por um animado trio 
elétrico, o bloco percorrerá as 
ruas do Fundão.

Além dos servidores da UFRJ, 
estão convidados estudantes, 
comunidade da Vila Residen-

cial e trabalhadores de outras 
categorias.

Grito de Carnaval
Depois, todos retornam à Praça 

da Isonomia, onde acontecerá o 
Grito de Carnaval da Campanha 
Salarial, em que os foliões dançarão 
ao ritmo das marchas inscritas no I 
Concurso de Marchinhas do Sintu-
frj, que têm como tema a campanha 
e a pauta de reivindicações.

Sintufrj presente no primeiro Consuni do ano

Mandatos – Solicitação de 
prorrogação do mandato dos repre-
sentantes técnico-administrativos no 
Consuni até abril, quando haverá 
novas eleições e abertura de edital para 

realização dos membros da Comissão 
Interna de Supervisão da Carreira.

Frente  –  A direção do Sintufrj 
está em contato com outras entidades, 
lideranças e gestores da UFRJ para 
propor a criação de uma frente em 
defesa da Universidade.

Negociação  –  A categoria 
aprovou greve a partir de 17 de março 

e os trabalhadores querem que as 
reivindicações sejam atendidas de 
forma a evitar o movimento paredis-
ta. O Sintufrj considera importante 
manifestação do Consuni cobrando 
abertura imediata de negociações.

Moção – A manutenção dos 
extraquadro é fundamental para 
sustentar o atendimento nos hospi-

tais. Por isso a importância de seu 
pagamento até que haja concursos 
para reposição. O Sintufrj propôs 
a aprovação de moção em defesa 
dos gestores das unidades hospita-
lares, pró-reitores e reitor que estão 
assinando a folha de pagamento 
destes trabalhadores. A moção foi 
aprovada pelo Consuni.

Informe do jurídico 
7133. Os dias da semana, horário 
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 

Vermelha. Serão 18 agenda-
mentos por plantão.

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

REUNIÃO da Comissão de Mobilização, no dia 11, discutiu calendário. Na sequência de 
fotos abaixo, a atuação dos militantes na visita às unidades da Praia Vermelha, no dia 12

O COORDENADOR Francisco de Assis informa os membros 
do colegiado sobre o movimento e apresenta reivindicações

Fotos: Renan Silva

Foto: Aluizio Paulino

A
 Sintufrj está nas ruas convocando a categoria
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CAMPANHA SALARIAL EM RITMO DE CARNAVAL

Categoria escolhe a melhor marchinha
No segundo baile de máscaras, dia 14, no Espaço Cultural, os funcionários da universidade escolheram a marchinha que embalará a campanha salarial. No 

primeiro baile, dia 7, os concorrentes Elliú dos Santos, Orlando Simões, o Orlandinho da Conceição, e Justina Gomes, a Tina Rosa, promoveram uma verdadeira festa 
pré-carnavalesca. Sob a batuta da banda Mistura Carioca, suas composições botaram todo mundo para dançar. Conheça as letras das marchinhas que farão parte do 
CD que será distribuído à categoria. Já a marchinha vencedora, você saberá na próxima edição do Jornal do Sintufrj.

Conheça as marchinhas

Vamos pra rua! 
(Orlandinho da Conceição)

Pra seu governo
Agora vamos reagir
Nossa carreira
Você não quer discutir
Não adianta você 
nos ameaçar

Vamos pras ruas
O Brasil vai parar (bis)

Queremos racionalização
Reposição aposentados 
vem cobrar
Ebserh aqui, 
não quero, não...!

Vamos pras ruas
O Brasil irá parar! 
(pra seu governo...)

Exigimos negociação
Reajuste e condições 
pra trabalhar
Valorização do professor
Condições para o aluno 
estudar (pra seu governo...)

Bloco do Saber 
(Antônio Ledo)

Quem foi que disse que 
meu violão secou
Sem-vergonhice da 
rádio-corredor
O verso a luz preserva
Que me ilumina é a minerva

Se é perversa
A realidade
Reúno o pessoal
Arrisco um rolé, pela cidade
Twitando geral

Pra cair na folia
No Bloco do Saber Samba 
Samba é sabedoria
Que mais meu coração 
pode querer

Tina Rosa é a nossa aposentada Justina Gomes da Silva. É 
compositora e cantora há mais de 10 anos. Coleciona várias 
composições, produziu dois CDs e promete lançar o terceiro 
ainda este ano. Tudo de forma alternativa. Ela transita por vários 
ritmos, como MPB, samba de roda, samba-canção, baião, xaxa-
do, bolero, forró, etc. Tina adorou conhecer melhor o Sindicato 
e participar da campanha em ritmo de carnaval. 

Tina Rosa, cantora e compositora

Melhor Idade 
(Elliú dos Santos)

Que beleza!
Esta é a melhor idade
O Sintufrj
Seu manto vem
Cobrindo a terceira idade

Nosso lema
De uma maneira geral
Não tem discriminação
Nem preconceito racial

Um por todos
E todos por um
Aqui todos somos iguais

Roda Gira 
Gira Roda
Pelos cantos da cidade
Os sindicatos se reúnem
Isto é fraternidade

Roda Gira 
Gira Roda
Carnaval é alegria
Carnaval é liberdade
Que beleza!

Sindicato Legal 
(Justina - Tina Rosa)

O Sintufrj é um 
sindicato legal
Defende sua classe com 
justiça e com moral (bis)

É força, é vida, um vencedor!
Lutando sempre com 
muito amor!

Sensacional 
(Elliú dos Santos)

Foi sensacional

De uma maneira geral
A conquista das CPPTAs
Pelas universidades
A nível nacional

Foi sensacional

Nosso lema é crescer 
com amor
União e lealdade
Tendo a verdade como escudo
Sabedoria, vontade e 
atividade

ORLANDINHO, Justina 
e seu Elliú (na primeira 
foto) são três dos autores 
das marchinhas que, com 
a banda carnavalesca, 
animaram o público no Baile 
de Máscaras organizado 
pelo Sintufrj

Fotos: Renan Silva


