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Estamos em greve!
Por decisão da assembleia com mais de 800 trabalhadores, desde quinta-feira, dia 20, os técnicos-
administrativos estão em greve. A paralisação é nacional e a categoria na UFRJ reivindica cumprimento 
integral do acordo que pôs fim à greve de 100 dias em 2012, reajuste salarial e aumento do step. Páginas 3, 4 e 5

Assembleia terça-feira, dia 25
Às 10h, nos pilotis da Reitoria para 

informes e avaliação da greve. Não falte!
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DOIS PONTOS

Errata 
A matéria da página 8 da edição 

do Jornal do Sintufrj nº 1067 errou 
na grafia do sobrenome do coorde-
nador do Curso Pré-Universitário 
Samora Machel, que se escreve com 
“ss” – João Massena – e não com 
“c”, conforme foi publicado.

Nota de 
falecimento

Com pesar comunicamos o 
falecimento da técnica-adminis-
trativa Imberê Moreira da Costa, 61 
anos, ocorrida no dia 14 de março. 
Ela ocupava o cargo de diretora da 
Divisão de Gestão Orçamentária na 
Pró-Reitoria de Planejamento e De-
senvolvimento (PR-3).

Ela iniciou sua trajetória na 
universidade há 36 anos na extinta 
Sub-Reitoria de Patrimônio e Fi-
nanças (SR-3). “Imberê fez parte 
da história da UFRJ, que agradece 
pelos seus anos de dedicação e pres-
ta solidariedade à família”, diz a 
nota divulgada pelos seus colegas 
de trabalho no portal da instituição.

Calendário do Sintufrj/CLG
 Segunda-feira, dia 24

Reunião do Comando Local de Greve (CLG), às 10, na subsede sindical no HU. Pauta: elaboração do calendário de atividades; informes locais e 
nacionais; avaliação de conjuntura e, conforme decisão aprovada na primeira reunião do CLG, no dia 18, eleição dos representantes da categoria ao 
Comando Nacional de Greve.

 Terça-feira, dia 25
Assembleia geral, às 10h, nos pilotis da Reitoria. Pauta: informes e avaliação da greve.

“ M u l h e -
res que lutam, 
se expõem, se 
desdobram e 
dormem sa-
bendo que se 

não acertaram, 
pelo menos tenta-

ram”. Estes foram 
os dizeres impressos no 

cartão que acompanhou a 
singela lembrança entregue pelo 
Sintufrj às mulheres presentes na 
assembleia do dia 12. Quem lê e 
se identifica de imediato com a 
frase forte, imagina que a autora 
é uma contumaz formuladora da 
temática de gênero. Mas não. 

A grande bagagem que le-
vou a professora Ligia Fragoso 
a compor a frase solicitada pela 
equipe de apoiadores da direto-
ria do Sintufrj e responsável pela 
organização da homenagem da 
entidade às trabalhadoras foi sua 
experiência de vida. Ela foi uma 
feliz sugestão da filha, a também 
professora Luana dos Santos Fra-

Ato na Alerj 
devolve 
cargos 
cassados 

Nesta segunda-feira, dia 24 de 
março, a Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro realiza sessão solene 
que completará o Ato de Devolução 
dos Mandatos dos Deputados Fede-
rais Eleitos em 1945 e cassados em 
1948, às 10h, no plenário Barbosa 
Lima Sobrinho. 

O ato simbólico de devolução 
dos mandatos já ocorreu em Bra-
sília, e agora será complementado 
no Rio, porque o atual plenário 
da Alerj era onde funcionava o 
Congresso Nacional e foi palco 
da insidiosa cassação, atualmente 
anulada pela Câmara e pelo Sena-
do Federal.

A iniciativa do ato simbólico é 
das deputadas comunistas Enfer-
meira Rejane, estadual, e Jandira 
Feghali, federal, e faz parte das 
comemorações de 92 anos de fun-
dação do PCdoB.  

Contra a 
Discriminação 
Racial

Inscrições 
abertas para 
curso de 
formação 
política

Parceria entre a CUT-RJ e o 
Sinpro-Rio promove o curso “Es-
tado, poder, hegemonia e contra-
hegemonia: O papel dos sindicatos 
e os movimentos sociais”. Serão 
nove aulas nos meses de abril e 
maio, às terças-feiras, das 18h às 
20h30, e ao sábado (24 de maio), 
das 8h30 às 13h (aula passeio). O 
local será na sede do Sinpro-Rio, 
Rua Pedro Lessa, 35, Centro do 
Rio. Mínimo de 10 e máximo de 
20 vagas. Mais informações pelo 
telefone 3262-3405.

Uma mulher de luta
goso, que leciona Física no Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj.

Inspiração não falta
Ligia, 62 anos, dá aulas de 

Português na Escola Municipal 
Jornalista Carlos Castelo Branco, 
em Campo Grande, e no Colégio 
Estadual Janete Manarino, em 
Paciência. Embora não tenha 
nada editado, um dos prazeres da 
professora é escrever, hábito que 
alimenta desde criança. Ela es-
creve poesias e contos que falam 
sobre o amor e as adversidades da 
vida, como a luta diária de quem 
mata um leão por dia a unha. 
“Ela gosta de escrever e tem ins-
piração”, confirma Luana. 

Foi na própria história de vida 
como mulher que há 22 anos as-
sumiu sozinha a condução da fa-
mília que Lígia se inspirou para 
compor a frase para o cartão do 
Sintufrj. “A inspiração veio da 
minha vida mesmo e no que vejo 
ao redor. O que vejo hoje são as 
mulheres lutando, trabalhando, 
cumprindo jornadas duplas, e 
muitas sendo as mantenedoras 
da casa. “Perdi minha filha de 
12 anos, com câncer, em 1991. 
Em 1992 me separei depois de 
um casamento de 20 anos. Não 
tinha parentes, porque vim de 
uma família de pessoas idosas. 

Fiquei sozinha e tive que lutar. 
Minha outra filha estava com 
15 e meu filho com 9 anos. 
Sempre trabalhei para dar o 
melhor para eles”, diz or-
gulhosa a professora. 

Na sexta-feira, 21 de março, foi 
comemorado o Dia Internacional 
de Luta pela Eliminação da Discri-
minação Racial. A data foi criada 
pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) em referência ao Massa-
cre de Shaperville.

Em 21 de março de 1960, em 
Joanesburgo, na África do Sul, 20 
mil pessoas faziam um protesto 
contra a Lei do Passe, que obrigava 
a população negra a portar um car-
tão que continha os locais onde era 
permitida sua circulação. Porém, 
mesmo tratando-se de uma mani-
festação pacífica, a polícia do regi-
me do apartheid abriu fogo sobre 
a multidão desarmada, resultando 
em 69 mortos e 186 feridos.

Em memória a este massacre, 
a ONU instituiu 21 de março o Dia 
Internacional de Luta contra a Dis-
criminação Racial.
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É GREVE!

ais de 800 técnicos-admi-
nistrativos compareceram 
à assembleia na segunda-

feira, dia 17, nos pilotis da Reitoria 
e decididos a deflagrar a greve, o que 
ocorreu depois de mais de três horas 
de discussões e encaminhamentos, 
e quase que por unanimidade, pois 
somente seis trabalhadores votaram 
contra e cinco se abstiveram, sendo 
que dois justificaram sua atitude 
declarando voto, entre eles uma apo-
sentada: “aposentado não vota, mas 
estarão juntos com o movimento 
grevista, assim como estiveram na 
comissão de mobilização”, afirmou 
Maria da Graça Carvalho.  

Por razões de cumprimento de 
prazos jurídicos exigidos pela Lei de 
Greve em vigor e que vale também 
para o funcionalismo público, a as-
sembleia aprovou que a greve seria 
iniciada na quinta-feira, dia 20. A 
categoria reivindica avanço nos pon-
tos da pauta protocolada pela Fasu-
bra no MEC e já respondidos pelo go-
verno, e reajuste do salário e do step. 
Caberá à Federação promover uma 
ampla discussão nacional a respeito 
dos índices a serem reivindicados. 

Essencialidade e  
financiamento da luta  
A categoria reafirmou o posi-

cionamento sobre essencialidade 
sugerido pela diretoria do Sintufrj 
e aprovado na assembleia anterior. 
Portanto, neste momento da gre-
ve os hospitais universitários não 
terão sua rotina alterada, bem 
como os setores da universidade 
que garantem o pleno funciona-
mento dessas unidades, a realiza-
ção de concursos e o pagamento 
de bolsas sociais a estudantes. Os 
biotérios (locais de conservação 
de animais utilizados em experi-
mentos científicos) também estão 
incluídos nos serviços essenciais.

A assembleia também decidiu 
que, por enquanto, as despesas da 
greve serão custeadas com a reser-
va do Fundo de Greve – cerca de 
R$ 60 mil. E quando esse dinheiro 
acabar o Comando Local de Greve 
decidirá o que fazer. 

“Com essa atitude, queremos 
apontar para a sociedade que defen-
demos os HUs contra a Ebserh e de 
outros ataques porque eles são es-
senciais à vida”, ressaltou o coorde-
nador-geral do Sintufrj e dirigente 
da Fasubra, Francisco de Assis.

 
Manifestação 
das unidades  
Inúmeras unidades realizaram 

reuniões para discutir a greve, em 
algumas houve a participação da 

Categoria parou na quinta-feira 
Principal preocupação dos trabalhadores é incluir na pauta aumento salarial e do step

Comissão de Mobilização e em 
outras a iniciativa foi dos próprios 
trabalhadores. De acordo com os 
informes dados na assembleia, Ins-
tituto de Matemática, Prefeitura, 
Escola de Serviço Social, IBqM, Fa-
culdade de Medicina, ICB, Biofísica, 
Farmácia, Instituto de Química, 
ECO, IPPMG, FND, Campus Xerém, 
Museu Nacional, UFRJ-Macaé, 
Colégio de Aplicação, Instituto de 
Biologia e Ippur aprovaram a de-
flagração da greve. 

A mudança na pauta da Fa-
subra com a inclusão de aumen-
to salarial e a necessidade de a 
direção sindical e/ou o Coman-
do Local de Greve se fazer pre-
sente para evitar o assédio moral 
das chefias foram duas reivindi-
cações levadas à assembleia pela 
maioria das unidades.

Os presidentes da Adufrj, 
Claudio Rezende Pinheiro, da 
CTB, Ronaldo Leite, e o represen-
tante dos estudantes no Conselho 
Universitário, Júlio Anselmo, sau-
daram os técnicos-administrati-
vos. “Nosso apoio para uma greve 
forte para derrubar o projeto con-
tra a educação pública”, desejou 

O primeiro Informe de Greve 
(IG) divulgado pela Fasubra foi 
no dia 18, e até essa data 23 das 

Na primeira reunião, terça-feira, 
dia 18, o Comando Local de Greve 
(CLG) criou as Comissões de Co-
municação, Ética, Infraestrutura e 
Finanças e elaborou e pôs imedia-
tamente em prática um calendário 
de atividades de mobilização nas 
bases. Foram realizadas panfleta-
gens em unidades do Fundão e na 
Praia Vermelha. Nesta segunda-feira, 
dia 24, às 10h, na subsede no HU, o 
CLG se reúne. O CLG é aberto a todo 
técnico-administrativo  com direito a 
voz e voto; aliás, é necessário reforçar 
o CLG para se realmente construir 
uma greve forte e vitoriosa. 

Homenagem e saudações
Pinheiro, informando sobre a 
mobilização dos professores que 
cumprem um calendário de lu-
tas sintonizado com o restante do 
funcionalismo federal. “Nos dias 
29 e 30 iremos a Brasília debater 
o que faremos”, antecipou o pre-
sidente da Associação dos Docen-
tes da UFRJ.

“Saudação da Central a esta 
mobilização dos trabalhadores da 
UFRJ, pois somos solidários com a 
luta de vocês e apoiaremos qual-
quer decisão que tomarem”, afir-
mou Ronaldo Leite, da CTB. “Este 
ano será de grandes embates, e 
esta greve nasce com força redo-
brada com o apoio dos professores, 

do movimento estudantil e da po-
pulação, que começa a enxergar o 
engodo da Copa do Mundo”, disse 
o estudante Júlio Anselmo.

A categoria fez um minuto de 
silêncio na abertura da assem-
bleia em homenagem à compa-
nheira Imberê Moreira da Costa, 
que faleceu no dia 14 de março.

Primeiras adesões à greve nacional
45 entidades da base da Federação 
já estavam paradas, entre as quais 
a UFF, UniRio e Universidade Ru-

ral. De acordo o Sintuf-MT, a greve 
na Universidade Federal de Mato 
Grosso começaria na sexta-feira, 

dia 21, e o Sintufs informou que  na 
Universidade Federal de Sergipe, a 
partir de quarta-feira, dia 26.

Mobilização nas bases

M
Fotos: Renan Silva

GREVE é deflagrada por mais de 800 técnicos-administrativos em assembleia

PRIMEIRA reunião do CLG foi no Espaço Cultural do Sintufrj 

 

         



Fotos: Renan Silva
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“Quem faz a greve é a base, 
mas é perigoso a companheirada 
fazer greve por fazer”, opinou Mar-
li, da Faculdade de Letras. 

é greve!

Posições políticas manifestadas na assembleia     

“Com a responsabilidade de 
quem está na direção do Sintufrj 
e da Fasubra, afirmo que o enten-
dimento comum é que a greve já 
está dada, só na UFRJ é que não, 
porque infelizmente os compa-
nheiros da oposição  não integra-
ram o processo de mobilização 
para, na última assembleia, a gen-
te ter o quórum satisfatório”, disse 
Francisco de Assis, respondendo 
aos questionamentos sobre aguar-
dar 72 horas para deflagração da 
greve. “Essa diretoria cumpriu seu 
trabalho de mobilizar a categoria. 
E hoje a gente tem que avaliar e 
conduzir o processo paredista”, 
complementou.

“A proposta protocolada pela 
Fasubra no MEC tem o aval dos se-
nhores, porque os delegados à ple-
nária da Fasubra foram eleitos em 
assembleia, e a última plenária 
apontou que a gente deveria fazer 
uma greve específica, e estamos 
fazendo, e foi ela que fez o governo 
chamar a Fasubra para negociar. 
Agora a gente tem que analisar, 

“Confesso que fiquei surpresa com o Jornal do Sintufrj convocando para 
a greve, enquanto a Fasubra negociava com o governo, e por não termos mo-
bilização efetiva para ir à greve e a pauta que nos interessava não teve sucesso 
porque o restante do funcionalismo não aprovou o indicativo de greve”, pon-
derou Lúcia Reis (Casa da Ciência e Cultura). 

Mas para Valdenise Pinhei-
ro, do Instituto de Matemática, 
“foi um acerto político a plená-
ria da Fasubra que apontou a 
greve, pois o governo não fala 
em aumento salarial e nem do 
step, embora alguns setores da 
categoria brindem o governo. A 
nossa greve é que vai dizer se o 
governo tem dinheiro ou não”. 

“A gente constatou que existe 
na base da categoria motivação 
grande de fazer greve e com uma 
pauta financeira. Mas o que existe 
na direção da Fasubra é a determi-
nação de defender pauta sem reper-
cussão financeira. O governo está 
fazendo agora o que fez em 2013, 
e a categoria não está fazendo gre-
ve por essa pauta em negociação. A 

também, a avaliação dos compa-
nheiros de rejeição da proposta do 
governo, se temos elementos para 
avançar na mesa de negociação. É 
essa a discussão central que a gen-
te tem que fazer aqui e não ficar 
trazendo elemento conjuntural de 
disputa política, ideológica e par-
tidária para acusar este ou aquele 
de governista. A greve já está dada, 
e nós temos elemento para brigar 
com o governo pelo resto das nos-
sas vidas, e assim deve ser o mo-
vimento sindical”, continuou o 
coordenador. 

“Porque é com a pauta geral 
que a gente tem que arrancar piso,  
reajuste dos benefícios, data-base, 
ascensão funcional, e tudo isso são 
elementos para se ir à greve com 
os servidores públicos de todas as 
categorias. Por isso ninguém nesta 
assembleia vai dizer que rejeitou 
ou que aceitou a proposta do go-
verno, que teve avanço em alguns 
pontos e em outros não. Então a 
gente tem que fazer a discussão 
centrada nisso”, defendeu Assis.

O coordenador de Políticas So-
ciais do Sintufrj, Boaventura Souza 
Pinto, lembrou que a Reitoria não 
cumpre as reivindicações da pau-
ta interna entregue na greve de 
2012. “Entendo  que a greve neste 
momento é essencial. A Prefeitu-
ra apoia a greve a partir de hoje, 
porque essa greve dará respostas 
também às nossas reivindicações 
internas, como a insalubridade. E 
vamos à greve!”

Para Luiz, do CFCH, “o mo-
mento político nunca foi tão propí-
cio para greve como agora, e foi por 
isso que o governo logo no início do 
movimento chamou para negociar 
e ofereceu essa migalha”.  

base tem que se unir e dizer para a 
Fasubra que quer pôr na mesa uma 
pauta com repercussão financeira. 
A unidade nesta greve é mais ne-
cessária do que nunca”, afirmou 
Neuza Luzia, da Faculdade de Me-
dicina. Ela sugeriu que nesta greve 
fosse discutida a Carreira (desvio de 
função, racionalização etc.), pois 
são muitos os problemas.

Diante do impasse das 
discussões sobre a pauta de rei-
vindicações, Paulinho, da ECO, 
propôs a repactuação com o 
governo. “A greve é uma una-
nimidade na minha unidade, 
mas os trabalhadores reivin-
dicam a revisão da pauta da 
Fasubra e da pauta unificada 
dos servidores públicos federais, 
e que seja protocolada na Rei-
toria, mais uma vez, a pauta 
interna, imediatamente”.  
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opinião

  “Acho que está no momento 
certo (de greve) e é preciso nos unir 
a outros movimentos reivindica-
tórios como da Polícia Federal e 
dos demais servidores. É um ano 
de eleição e, portanto, um ano de 
olharem para a gente. E de modo 
diferente da forma como olharam 
da outra vez, dando 15% parcela-
dos como um cala-boca. Espero 
resolução. A gente tem perdas sala-
riais muito grandes.”

Luciana Vieira, há quatro 
anos na UFRJ, assistente em 
administração da seção de 
ensino da EBA

Por que fazer greve? 
Veja a opinião a respeito de técnicos-administrativos que foram à assembleia

“Acho que a greve é muito im-
portante. Estamos sem reajuste e 
precisamos melhorar a Carreira, 
com certeza. O salário está baixo, 
todo mundo está correndo atrás. É o 
momento da greve!”

Maria de Fátima Assis Santos, 
há 25 anos na UFRJ, recepcionista 
da Escola de Educação Infantil

“A greve é muito importan-
te para que o acordo fechado seja 
real, cumprindo o que foi negocia-
do como resultado da última gre-
ve. E, além disso, que venhamos a 
conquistar outros direitos, inclusive 
verbas indiretas, como os auxílios 
creche e alimentação, além da an-
tecipação dos 5%.”

André Rosendo, há três anos 
na UFRJ, técnico em assuntos 
educacionais do setor de Estágios 
e Monitorias do Campus UFRJ-
Macaé, e delegado sindical

“A greve é oportuna porque a 
Educação está sucateada. A gente 
não tem motivação para trabalhar. 
Além do arrocho salarial, tem o 
congelamento do vale-alimenta-
ção, que é diferente dos outros Po-
deres, que ganham três vezes mais 
que a gente. Acho que vai ser uma 
greve forte, e se houver união do 
pessoal tem tudo para dar certo.”

Josival Barros, há 23 anos 
na UFRJ, bibliotecário do Ins-
tituto de Química

“Já passou da hora (de deflagrar 
a greve). A indefinição é tamanha e 
acreditamos que se nos unirmos 
conseguimos.”

Mônica Cristina da Silva Fer-
reira, há 28 anos na UFRJ, assis-
tente em administração da FAU

  “O movimento é importante. 
Vai ter visibilidade por causa da 
Copa do Mundo. A coisa tá ruim, 
como está não dá para ficar. A Car-
reira tem que melhorar muito.” 

Marcos Vinícius dos Santos, 
há três anos na UFRJ, técnico em 
mecânica da Escola Politécnica

 “O governo diz que há valo-
rização, mas não temos gratifica-
ções, e qualquer migalha que ten-
tamos receber é uma dificuldade. 
Também não estou satisfeito com a 
Carreira. Dizer que estou esperando 
uma oportunidade para ir embora 
é triste. Mas o governo é que leva a 
isto. Toda hora saem funcionários 
e entram funcionários novos sem 
experiência, e quem é prejudicado 
é o país. Um assistente em admi-
nistração ganha quase R$ 6 mil 
na Ancine. E aqui? Nossa função é 
importante. Por que nossa carreira 
é tão largada? Ninguém trabalha 
motivado. Acho que a greve está é 
atrasada.”

Rodrigo Vital Salvador, as-
sistente em administração da 
Escola Politécnica, há seis anos 
na UFRJ

“A greve é importante. Está na 
hora. Esses 5% foi comido há muito 
tempo (pela inflação). O povo está 
mobilizado. A última assembleia 
chegou muito perto (de alcançar o 
quórum) e com certeza hoje deve-
mos conseguir. Acho que há chance 
de se arrancar vitórias, porque tem 
outras categorias em mobilização, 
como a Polícia Federal.” 

Eduardo dos Santos Carva-
lho, na UFRJ desde 1987, moto-
rista do Igeo

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘ ‘‘

 “Assino embaixo do que a Lu-
ciana falou. E ainda tem a questão 
dos técnicos em assuntos educa-
cionais em desvio de função. Falta 
ascensão funcional. Somos mães e 
foi liberado o aumento do auxílio- 
creche, mas não estão pagando.”

Amanda Fernandes, há qua-
tro anos na UFRJ, técnica em as-
suntos educacionais da seção de 
ensino da EBA

 

“Além da questão do auxílio- 
creche e do auxílio-alimentação, 
tem também a questão da pro-
gressão e da qualificação. A gente 
só pode subir quatro níveis. Tenho 
nove anos de casa e já estou no 
último nível, não tenho mais para 
onde progredir. Imagine que é uma 
carreira para 30 anos.”

Paula Crespo, nove anos 
de UFRJ, assistente em admi-
nistração do setor de comuni-
cação da EBA

‘‘ ‘‘
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DIA NACIONAL DE LUTAS DOS SPFS

o dia 19 de março, os servi-
dores federais de todo o país 
foram às ruas para cobrar 

do governo resposta à pauta unifi-
cada, protocolada no Ministério do 
Planejamento em janeiro. A mobi-
lização foi definida pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais, que reúne as 
principais entidades nacionais, 
entre elas a Fasubra, com o objetivo 
de mobilizar as categorias. 

O ato no Rio de Janeiro, reali-
zado na Candelária com passeata 
até a Cinelândia, teve expressiva 
participação dos técnicos-ad-
ministrativos em educação das 
quatro universidades federais, 
única categoria do serviço pú-
blico federal já em greve, e teve o 
apoio dos trabalhadores da saúde, 
secundaristas do Colégio Pedro II, 
estudantes universitários e profes-
sores. Além da homenagem feita a 
Cláudia Silva Ferreira, lideranças 
do Andes (professores federais) e do 
Sinasefe (servidores da educação 
básica, profissional e tecnológica) 
avaliaram a perspectiva da greve 
unificada do funcionalismo. 

Greve unificada
O Sinasefe realiza congresso 

entre os dias 27 e 30 de março 
para definir se faz greve em abril 
e a data da deflagração. “É uma 
campanha salarial que estamos 
procurando fazer unificadamen-
te com a educação (docentes e 
técnicos-administrativos) e o 
serviço público federal em geral. E 
é uma greve que entendemos ser a 
continuidade do processo iniciado 
em 2011. É uma luta contra a 
precarização, a privatização e as 
péssimas condições de trabalho da 
educação federal, contra a perda 
salarial, apesar do acordo dos 15% 
parcelados, e pela necessidade da 
reafirmação do serviço público, 
gratuito e de qualidade tanto na 
educação quanto na saúde”, decla-
rou Luis Sérgio Ribeiro, diretor do 
Sinasefe Nacional e coordenador-
geral do Sindicato dos Servidores 
do Colégio Pedro II.

Governo diz que não negociará pautas

Para ele, a greve da Fasubra 
impulsiona o movimento de greve. 
“Sem dúvida a greve da Fasubra 
ajuda o movimento, pois na verdade 
a pauta da Fasubra é também a 
pauta do serviço público federal: 
luta contra a privatização, melhores 
condições de trabalho e melhoria 
salarial. Obviamente a Fasubra 

No Rio de Janeiro, ato foi marcado pela participação dos funcionários das universidades 
federais em greve e pela homenagem à trabalhadora Cláudia Ferreira, morta pela PM  

 • Definição de data-base (1º de maio).
 • Política salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do salário-base e incorporação das gratificações.
 • Cumprimento, por parte do governo, dos acordos e protocolos de intenções firmados.
 • Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores.
 • Retirada dos PLs, MPs e decretos contrários aos interesses dos servidores públicos.
 • Paridade e integralidade entre ativos, aposentados e pensionistas.
 • Reajuste dos benefícios.
 • Antecipação para 2014 da parcela dos reajustes de 2015.

O ato dos servidores federais, no 
Rio de Janeiro, foi marcado também 
pelo protesto contra a política de segu-
rança do governo Sérgio Cabral que 
continua a matar pobres e inocentes 
e os investimentos milionários dos 
governos municipal, estadual e federal 
para a Copa do Mundo, em detrimento 
da saúde e da educação públicas. 

Na Candelária, faixas denuncia-
vam a morte de mais um trabalhador, 
resultado da truculência da Polícia 
Militar. A mais recente vítima foi a 
auxiliar de serviços gerais Cláudia 
Silva Ferreira. Baleada durante 
confronto no morro da Congonha, 

tem suas particularidades. Eles 
entraram um pouco antes do mo-
vimento em função dos ataques que 
estão recebendo para a privatização 
dos HUs, mas esperamos em breve 
estar juntos com a Fasubra numa 
greve nacional”, afirmou.

“A nossa leitura com relação ao 
contexto político é justamente a de 

construção de uma greve unificada 
de todo o serviço público federal. O 
nosso entendimento é que isso é um 
processo a ser construído através de 
assembleias e atividades conjuntas 
com outros setores do serviço pú-
blico”, declarou Waldyr de Oliveira,  
primeiro vice-presidente da regional 
no Rio de Janeiro do Andes.

Jogo duro
A queda de braço com o go-

verno promete ser dura e exigirá 
uma forte organização dos tra-
balhadores do serviço público. Já 
na reunião entre representantes 
do Fórum e do ministério do Pla-
nejamento, o recado foi dado. O 
secretário de Relações do Trabalho, 
Sérgio Mendonça, afirmou que 
o governo, com base no acordo 
vigente firmado em 2012 com 
várias categorias, não irá nego-
ciar nem a pauta específica das 
categorias e nem a unificada. Se-
gundo Mendonça, não há margem 
orçamentária para revisão do que 
foi acordado. Ele apenas acenou 
com a possibilidade do reajuste dos 
benefícios. A informação foi dada, 
durante a passeata, pelo diretor da 
Executiva do Assibge Nacional, 
Paulo Lindesay. 

Foi cobrada do governo uma 
resposta escrita e oficial à pauta proto-
colada, sendo prometida pelo governo 
para o final de março. Assim a palavra 
de ordem é pressionar. As entidades do 
Fórum reuniram-se na tarde do Dia 
Nacional de Lutas e apontaram novas 
atividades. Um outro Dia Nacional de 
Lutas está sendo proposto para 9 de 
abril e novo ato para o dia 29 de abril, 
em Brasília. Além disso, algumas 
categorias já debatem greve em seus 
fóruns, e a possibilidade de iniciá-la 
a partir de abril.

Eixos da Campanha Unificada dos SPFs

Somos todos 
Cláudia

em Madureira, subúrbio do Rio 
de Janeiro, ela foi colocada no 
porta-malas do carro da PM, caiu 
e acabou arrastada por cerca de 250 
metros. Chegou morta ao hospital.

 Na passeata em direção à 
Cinelândia, que ocupou a faixa 
direita da Avenida Rio Branco, 
as palavras de ordem cessaram 
na altura da Avenida Almirante 
Barroso. Houve um minuto 
de silêncio em homenagem à 
trabalhadora. “Cláudia Silva 
Ferreira”, puxou o narrador 
do carro de som. “Presente”, 
responderam os manifestantes.  LUIS Sérgio Ribeiro

SINTUFRJ presente ao ato e passeata

Fotos: Renan Silva
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MARÇO: MÊS DA MULHER

Igualdade

Ainda é pouca a presença de 
mulheres nos espaços de repre-
sentação formal e nos partidos 
políticos. Queremos igualdade de 
acesso e permanência no merca-
do formal de trabalho. Igualdade 
em relação à justiça, ao acesso 
à terra, aos serviços públicos. 
E, para isso, queremos políticas 
públicas para garantir direitos e 
deveres iguais, compartilhados 
entre homens, mulheres e Estado, 
tais como:

Creche
O cuidado com as crianças 

não é responsabilidade exclusiva 
das mulheres e deve ser partilhado 
com toda a sociedade. A CUT cobra 
dos governos estaduais e munici-
pais creches públicas e de qualida-
de, que atendam às reais necessi-
dades das crianças e da família.

Paridade
Conquistamos a paridade na 

composição das direções execu-
tivas da CUT. O desafio agora é 
implementá-la no 12º Concut, 
em 2015. Queremos ainda a real 
representatividade das mulheres 
em outros espaços de poder e de-
cisão. As mulheres representam 
apenas 9% da Câmara Federal e 
12% do Senado Federal. A luta é 
pela ampliação.

Direitos das 
trabalhadoras domésticas
A briga foi para que a catego-

ria tivesse os mesmos direitos dos 

Lutamos por igualdade, 
liberdade e autonomia

demais trabalhadores. Conquis-
tamos, então, a regulamentação 
dos direitos das trabalhadoras 
domésticas, como a redução da 
jornada de trabalho, o direito ao 
FGTS e ao seguro-desemprego.

Mudança no sistema 
político brasileiro
Defendemos o fortalecimento 

do papel da sociedade civil orga-
nizada no controle social do Es-
tado, regras mais democráticas 
para as eleições – com financia-
mento público de campanha e 
igual repartição dos recursos en-
tre homens e mulheres. Por isso, 
a CUT defende a construção de 
um Plebiscito Popular por uma 
Constituinte Exclusiva e Sobera-
na sobre o Sistema Político.

Liberdade

A liberdade pressupõe con-
dições sociais, políticas e eco-
nômicas para que seja desfru-
tada como um direito. Cabe 
ao Estado garantir essas con-
dições. Somente seremos livres 
quando tivermos uma vida em 
que não sejamos consideradas 
propriedades de outra pessoa. 
Nossas bandeiras:

Combate à violência 
contra as mulheres
O Estado deve ter políticas 

públicas de prevenção e atendi-
mento a toda forma de violência 
contra as mulheres. A violência 
não pode fazer parte do cotidiano 
do universo feminino.

Aborto legal e seguro
Descriminalizar o aborto 

significa permitir que a decisão 
de levar ou não uma gravidez 
adiante seja das mulheres e, 
assim, impedir que milhares 
de mulheres morram ou sejam 
presas por terem interrompido 
uma gravidez não desejada. O 
Estado tem o dever de garantir 
o aborto em condições seguras 
e o atendimento integral à saú-
de das mulheres.

Democratização
da Comunicação
Para rompermos estereótipos 

e padrões que mercantilizam e 
exploram nossos corpos, é ne-
cessária também uma profunda 
democratização dos meios de 
comunicação, com liberdade de 
expressão e de informação.

Autonomia

A necessidade de aliar o tra-
balho profissional e o doméstico 
obriga as mulheres a se inserir 
em empregos precários, com jor-
nadas parciais ou contratos tem-
porários, muitas vezes expostas a 
agressões e assédios sexuais e mo-
rais. Como militantes do movi-
mento sindical e feminista, ques-
tionamos o modelo de sociedade 
que valoriza somente o trabalho 
realizado na esfera do mercado. 
O trabalho não remunerado deve 
ser valorizado e compartilhado 
com os homens e reconhecido 
pelo Estado. Para isso, mudanças 
na estrutura econômica e social 

CUT e outras centrais sindicais comemoraram no Rio de Janeiro o Dia Internacional da Mulher, na Cinelândia. O 
ato, que tradicionalmente acontece em 8 de março, foi na terça-feira, 18, por conta do carnaval. A campanha 

nacional da CUT deste ano destaca a luta das mulheres por igualdade, liberdade e autonomia. Conheça essas bandeiras 
levadas às ruas pelas militantes do movimento sindical e feminista em todo país:

do país precisam ser feitas, assim 
como a preservação de nossa bio-
diversidade:

Fim das terceirizações 
e precarizações
A luta é pela criação de em-

pregos formais e de qualidade. 
Grande número de mulheres tra-
balha em segmentos com baixos 
salários, sem os direitos formais 
garantidos em lei e em setores 
pouco valorizados.

Seguridade 
social universal
Independentemente de ter 

vínculo empregatício ou ter con-
tribuído para a previdência so-
cial, as pessoas têm direito a um 
sistema de proteção social que 
ofereça saúde e renda, e garanta 
condições dignas de vida e enve-
lhecimento.

Soberania alimentar 
e energética
A luta é pelos bens comuns: 

floresta, água, sementes, saúde e 
educação, e para que os recursos 
naturais sejam administrados pe-
los povos dos territórios 

onde se encontram, levando 
em conta a preservação e sustenta-
bilidade. A expansão das relações 
de mercado atingiu o campo, áre-
as indígenas e quilombolas, conta-
minando as águas, impondo a uti-
lização de sementes transgênicas, 
da monocultura e do agronegócio. 
Natureza não é mercadoria. Exigi-
mos alternativas de preservação da 
soberania alimentar e energética.
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Cerca de 200 mil pessoas se 
reuniram na Central do Brasil no 
dia 13 de março de 1964 para ouvir 
o discurso em que o presidente 
João Goulart anunciava medidas 
para aprofundar a democracia. 
Mas anúncios como o decreto da 
reforma agrária, encampação 
de todas as refinarias de petróleo 
particulares e a reforma eleitoral, 
entre outras medidas, acirraram 
os ânimos dos opositores.

Para muitos, o Comício na 
Central do Brasil foi o estopim para 
o golpe militar de 1964, movimen-
to este que teve início quase uma 
década antes, quando Jango, então 
ministro do Trabalho, assinou 
decreto reajustando em 100% o 
salário mínimo, o que cativou o 
ódio de setores reacionários avessos 
a avanços sociais.

Farsa
Só que o apoio ao golpe foi 

conquistado com uma farsa mi-
diática bem montada. A maioria 
dos jornais pregou abertamente 
a deposição do presidente pelo 
perigo da “subversão no país”. 
Porém, enquetes do Ibope às 
vésperas do golpe (entre 20 e 30 
de março de 1964), mantidas 
muitos anos em sigilo, mostram 
uma realidade distinta das man-

Comício da Central do Brasil anunciou 
reformas que nunca foram realizadas

Trechos do discurso de Jango na Central do Brasil

chetes golpistas, conforme o site 
da revista Carta Maior:

- 69% dos entrevistados ava-
liavam o governo Jango como 
ótimo (15%), bom (30%) e regular 
(24%).

- Apenas 15% o consideravam 
ruim ou péssimo.

- 49,8% cogitavam votar em 
Jango, caso ele se candidatasse à 
reeleição. 

- 59% apoiavam as medidas 
anunciadas pelo presidente. 

 “A imprensa chamava os 
golpistas de ‘democratas’ e vendia 
à opinião pública a versão de que 
Jango era antidemocrático e que 
seu governo precisava ser derruba-
do em nome da democracia.  Pas-
sados 50 anos, os mesmos jornais, 
com apoio da direita brasileira, 
sobretudo o PSDB, fazem discurso 
idêntico em relação à Venezuela. O 

governo de Nicolás Maduro, eleito, 
é tratado como antidemocrático. As 
forças de oposição que pretendem 
derrubar o governo, mas não 
pela via das urnas, é chamada 
de democrática. As águas deste 
rio estão sempre mudando, diria 
o filósofo, mas o rio continua o 
mesmo”,  comenta o jornalista e 
analista de mídia e política Miguel 
do Rosário, no site O Cafezinho.

Alguns dias depois do comício, 
a “Marcha da Família com Deus 
pela Liberdade”, em 19 de março, 
nas ruas do centro de São Paulo, 
contra a “ameaça comunista”, 
serviu de legitimação ao golpe. No 
Rio de Janeiro, no dia 2 de abril, a 
marcha foi liderada por senhoras 
da alta sociedade ligadas a políti-
cos e militares e financiada com 
dinheiro de empresas americanas.

Assim, numa articulação de 

direita, um grupo da chamada 
sociedade civil organizada (Igre-
ja, empresários, ruralistas), com 
indescritível apoio dos principais 
veículos da grande imprensa e 
da CIA (a agência de inteligência 
norte-americana que patrocinou 
outros golpes de Estado na América 
Latina), patrocinou o golpe militar 
de 64, que se consumaria pouco 
mais de duas semanas após o 
histórico comício e que mergulhou 
o país numa ditadura, a qual logo 
nas primeiras semanas fez inter-
venções em mais de 400 sindicatos 
e federações e, ao longo de 21 anos, 
caçou direitos políticos, prendeu, 
torturou ou matou milhares de 
pessoas.

Jogral do desgoverno
Segundo artigo de Saul Leblon 

no site Carta Maior (www.cartamaior.

com.br), a  derrubada violenta de 
Jango em 1964 deu-se a exemplo 
do que se fez com Getúlio Vargas dez 
anos antes. Na época, a “crispação 
editorial desenhava um Brasil aos 
cacos, uma sociedade a caminho do 
esfarelamento econômico e social”, 
diz o autor, explicando que o “jogral 
do desgoverno” servia o “medo no 
café da manhã”.

Para ele, a mídia agia osten-
sivamente como parte interessada 
“no assalto ao poder que inter-
rompeu um governo democrático, 
instaurou uma ditadura, sus-
pendeu as liberdades e garantias 
individuais, sufocou o debate das 
reformas estruturais requeridas 
pelo desenvolvimento”.

Mas as motivações – profun-
damente ideológicas – contra 
governos que propunham em co-
mum desenvolvimento, soberania 
e direitos sociais, “inaceitáveis pelo 
dinheiro graúdo de ontem e de 
hoje”, também se assemelhavam. 
E não tinham nada do verniz mo-
ralista que tentam dar. “Foi dela (a 
mídia) a iniciativa de convocar o 
pânico e a mentira. Ontem, como 
hoje, seu papel foi decisivo para 
levar a classe média a incorporar 
um discernimento preconceituoso 
e golpista à sua visão do desenvol-
vimento brasileiro”, diz ele.

“Aqui estão os meus amigos 
trabalhadores, vencendo uma campa-
nha de terror ideológico e sabotagem, 
cuidadosamente organizada para im-
pedir ou perturbar a realização deste 
memorável encontro entre o povo e o 
seu presidente, na presença das mais 
significativas organizações operárias e 
lideranças populares deste país.

Chegou-se a proclamar, até, 
que esta concentração seria um 
ato atentatório ao regime demo-
crático. (...) Democracia para 
esses democratas não é o regime 

da liberdade de reunião para o 
povo: o que eles querem é uma 
democracia de povo emudecido, 
amordaçado nos seus anseios e 
sufocado nas suas reivindicações.

A democracia que eles querem 
é a democracia para liquidar com 
a Petrobras; é a democracia dos 
monopólios privados, nacionais e 
internacionais, é a democracia que 
luta contra os governos populares 
e que levou Getúlio Vargas ao 
supremo sacrifício.

(...) Estaríamos, sim, amea-

çando o regime se nos mostrásse-
mos surdos aos reclamos da Nação, 
que de norte a sul, de leste a oeste 
levanta o seu grande clamor pelas 
reformas de estrutura, sobretudo 
pela reforma agrária.

(...) O caminho das reformas 
é o caminho do progresso pela 
paz social. Reformar é solucionar 
pacificamente as contradições de 
uma ordem econômica e jurídica 
superada pelas realidades do tem-
po em que vivemos.

(...)  A reforma agrária não é ca-

pricho de um governo ou programa 
de um partido. É produto da inadiá-
vel necessidade de todos os povos do 
mundo. Aqui no Brasil, constitui a 
legenda mais viva da reinvindicação 
do nosso povo, sobretudo daqueles 
que lutaram no campo.

(...) A partir de hoje, traba-
lhadores brasileiros, a partir deste 
instante, as refinarias de Capuava, 
Ipiranga, Manguinhos, Amazonas, 
e Destilaria Rio Grandense passam 
a pertencer ao povo, passam a 
pertencer ao patrimônio nacional.

(...) O governo, que é também 
o povo e que também só ao povo 
pertence, reafirma os seus propósi-
tos inabaláveis de lutar com todas 
as suas forças pela reforma da 
sociedade brasileira. Não apenas 
pela reforma agrária, mas pela 
reforma tributária, pela reforma 
eleitoral ampla, pelo voto do anal-
fabeto, pela elegibilidade de todos 
os brasileiros, pela pureza da vida 
democrática, pela emancipação 
econômica, pela justiça social e 
pelo progresso do Brasil.”

Sites mencionados: http://www.ocafezinho.com, http://www.cartamaior.com.br,
http://www.panoramamercantil.com.br/

50 ANOS DE GOLPE

Fotos: Internet


