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A greve na UFRJ continua e 

Consuni
manifesta apoio ao movimento

A manutenção da greve 
foi decidida na assembleia 
realizada na terça-feira, dia 
25; e na sessão de quinta-
feira, dia 27, o Conselho 
Universitário aprovou, por 
unanimidade, o movimento 
dos técnicos-administrativos 
e também uma moção para 
que o governo comece a ne-
gociar com a Fasubra a pauta 
de reivindicações e cumpra 
imediatamente o acordo da 
greve de 2012. 

Leia mais sobre a greve nas 
páginas 3, 4 e 5 

ATENÇÃO: assembleia geral terça-feira, dia 1º de abril, no auditório 
do CT, às 10h. Pauta: avaliação da greve. Participe!
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assembleia e negociação

Categoria mantém a greve
Próxima assembleia nesta terça-feira, dia 1º de abril, às 10h, no auditório do CT

Foto: Renan Silva
A assembleia geral realizada 

no dia 25 de março, nos pilotis 
do prédio da Reitoria, aprovou a 
continuidade da greve. Os infor-
mes locais revelaram que alguns 
setores da universidade estavam 
funcionando em regime de plan-
tão, mas em compensação tra-
balhadores de várias unidades, 
como no Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e Regional 
(Ippur), haviam aderido cem por 
cento à greve. Lideranças do movi-
mento dos garis do Rio de Janeiro,  
dos terceirizados da UFRJ e o Co-
mando de Greve da UFF saudaram 
a luta dos técnicos-administrativos 
da UFRJ.  

Nesta assembleia, o ponto mais 
polêmico foi a forma de escolha 
dos representantes da categoria na 
UFRJ ao Comando Nacional de 
Greve. Mas, ao final, prevaleceu a 
decisão de composição de chapa 
única aprovada na reunião do CLG/
Sintufrj realizada um dia antes, na 
subsede sindical no HUCFF. Outras 

deliberações do Comando Local de 
Greve também foram referendadas 
pela assembleia, como o calendário 
de reuniões e assembleias.  

Veja o que foi aprovado 
pela assembleia

 As reuniões do CLG/

Sintufrj serão realizadas às se-
gundas-feiras, às 10h, na sub-
sede sindical no HUCFF; e as 
assembleias gerais de greve às 
terças-feiras, seguidas de atos. 

 Às quintas-feiras, serão 
realizadas assembleias itine-
rantes, com mesa de debates 

sobre pontos da pauta entre-
gue ao governo.

 Às sextas-feiras, às 10h, 
na subsede no HUCFF, reunião 
das comissões do CLG/Sintufrj.  

 A Fasubra deverá en-
caminhar, nacionalmente, 
discussão sobre a inclusão de 

reposição da inflação a partir 
de 2011 à pauta geral entregue 
ao MEC. 

 O CLG/Sintufrj de-
verá promover discussão de 
toda a pauta interna apro-
vada no CLG com a catego-
ria para posterior aprova-
ção na assembleia. Naquela 
assembleia somente foram 
aprovados os eixos gerais da 
pauta interna de reivindi-
cações para ser entregue no 
Conselho Universitário.

 Composição de chapa 
única para o Comando Nacio-
nal de Greve (CNG).

 Participação do assessor 
jurídico do Sintufrj na assem-
bleia desta terça-feira, dia 1º, 
para explicar o mandado de 
injunção que garante a apo-
sentadoria especial.

 Confecção de adesivos 
com as três palavras de ordem: 30 
horas já!; Não ao ponto eletrôni-
co; Não ao assédio moral.

Tire as dúvidas
Estas são as respostas do governo 

à pauta da Fasubra.  Confira os pon-
tos integrantes do acordo assinado 
entre o MEC e a Fasubra, em 2012, e 
que serão encaminhados pelo gover-
no de acordo com ofício 56/2014 do 
MEC datado de 14 de março de 2014 
à Fasubra:

•	 Cumprimento	 integral	
do acordo da greve de 2012.

Resposta	do	governo	– Discu-
tidos e acordados os itens que são 
pontos integrantes do acordo assi-
nado entre o MEC e a Fasubra e que 
serão encaminhados pelo MEC: Ex-
tensão do art. 30 da Lei n° 12.772/ 
2012 aos técnicos-administrativos 
em educação; Cumprimento do 
acordo de greve de 2012 e crono-
grama com resolutividade dos 
relatórios dos GTs (grupos de tra-
balho); Reconhecimento dos cursos 
de mestrado e doutorado fora do 
país; Aproveitamento de disciplinas 
da pós-graduação (especialização, 
mestrado e doutorado) para plei-
tear incentivo à capacitação; Não 
à perseguição e criminalização da 
luta; Liberação de dirigentes sindi-
cais para o exercício de mandato 
classista. Assim, reafirmamos que 

o MEC cumpriu integralmente o 
acordo assinado com a Fasubra 
até 2015.

•	 Extensão	 do	 art.	 30	 da	
Lei nº 12.772, de 2012, aos técni-
cos-administrativos	em	educação.	
O	artigo	trata	da	autorização	para	
afastamento	do	servidor	para	estu-
do,	pesquisa,	colaborar	em	outra	
Ife	 e,	 ou	 no	 MEC,	 só	 concedido	
atualmente	aos	professores.

Resposta		do	governo	– Apre-
sentada proposta de alteração do 
art. 30 da Lei nº12.772/ 2012 para 
inclusão do técnico-administrativo 
em educação integrante do PCC-
TAE.

•	 Cronograma	 com	 reso-
lutividade	 para	 negociação	 com	
base	 nos	 relatórios	 de	 todos	 os	
grupos	de	trabalho	(GTs).

Resposta	 do	 governo – GT 
Racionalização de cargos: Apre-
sentada proposta pelo MEC de en-
caminhamento para modificação 
da Lei nº 11.091/2005, dos pontos 
consensuados.

Manutenção do diálogo para 
negociação dos demais pontos e 
encaminhamento à Comissão Na-

cional de Supervisão de proposta 
para elaboração das atribuições 
dos cargos.

GT	Dimensionamento	da	força	
de	 trabalho: Apresentada minuta 
de portaria pelo MEC com orienta-
ções sobre o dimensionamento da 
força de trabalho e modelo de alo-
cação de vagas para o cargo de téc-
nico-administrativo em educação.

GT	Democratização	das	 IFES:	
Encaminhamentos para alteração 
da legislação que trata sobre esco-
lha de dirigentes das IFES (autono-
mia do processo, paridade e unino-
minal).

GT	Terceirização: Encaminha-
mento de coleta de informações 
junto às IFES, conforme proposta 
enviada pela Fasubra ao MEC, em 
13/3/2014.

•	 Aproveitamento	 de	 dis-
ciplinas	 da	 pós-graduação	 (es-
pecialização,	 mestrado	 e	 douto-
rado)	para	pleitear	o	incentivo	à	
capacitação.

Resposta	 do	 governo	 – Apre-
sentada pelo MEC proposta de al-
teração do parágrafo 6º do art. 10 
da Lei nº 11.091, de 2005, para 

inclusão do curso de especialização 
e extensão a todos os níveis de classi-
ficação da carreira PCCTAE.

•	 Reconhecimento	 dos	
cursos	de	mestrado	e	doutorado	
fora	do	país.

Resposta	 do	 governo	 – Apli-
cação aos técnicos-administrativos 
em educação das mesmas condi-
ções e regras para os docentes de 
acordo com as normas da Capes.

•	 Revogação	 das	 Orien-
tações	 Normativas	 sobre	 insalu-
bridades	 –	 contagem	 de	 tempo	
especial.

Resposta	do	governo	– Enca-
minhamento ao Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão de 
manifestação sobre a reavaliação 
dos efeitos da vigência das Orien-
tações Normativas que tratam da 
contagem de tempo especial.

•	 Liberação	 de	 dirigentes	
sindicais	para	exercício	de	manda-
to	classista.

Resposta	do	governo	– Com-
promisso de levar o assunto para 
debate com o Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão.

•	 Não	à	perseguição	e	cri-
minalização	da	luta.	Democratiza-
ção	já!

Resposta	do	governo – Emiti-
do ofício circular nº 004/AECI/GM/
MEC, de 25/2/2014, orientando os 
dirigentes das IFEs para redobrar a 
atenção, zelo e cautela nas instau-
rações de procedimentos disciplina-
res, com respaldo em evidências 
consistentes de autoria e materia-
lidade.

Itens da pauta não respondi-
dos pelo governo: 

* Aprimoramento da carreira: 
piso e step

* Ascensão funcional
* Reconhecimento dos certifica-

dos de capacitação dos aposentados
* Reposicionamento dos aposen-

tados
* Turnos contínuos com jornada 

de 30 horas sem redução salarial
* Revogação da lei que criou a 

Ebserh e concurso público pelo RJU 
nos HUs

* Isonomia e valorização dos be-
nefícios

* Construção e reestruturação de 
creches nas universidades sem muni-
cipalização

UM  dos momentos de votação da assembleia nos pilotis da Reitoria
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DOIS PONTOS

Projeto de Lei nº 6.738/13, 
que propõe a reserva aos 
negros de 20% das vagas 

oferecidas nos concursos públicos 
federais, foi aprovado dia 26 de 
março pelo plenário da Câmara 
dos Deputados. O projeto será 
encaminhado ao Senado e seu 
presidente, o senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), já declarou 
que tomará providências para que 
o projeto tramite rápido.

O PL reserva 20% das vagas 
oferecidas para cargos efetivos e 
empregos públicos no âmbito da 
administração federal, das autar-
quias, das fundações públicas, das 

Cota é aprovada para concursos públicos
empresas públicas e das sociedades 
de economia mista controladas 
pela União. O projeto propõe a vi-
gência pelo prazo de dez anos e não 
se aplicaria aos concursos cujos 
editais já tiverem sido publicados 
antes de sua entrada em vigor. 

A exemplo do que ocorre no 
sistema de cotas das universidades 
federais, cabe aos candidatos se au-
todeclararem pretos e pardos. Se, 
posteriormente, for constatado que 
a declaração é falsa, o candidato 
será eliminado do concurso ou, 
se nomeado, a contratação será 
anulada. Nesse processo, deverá 
ser assegurado a ele o contraditó-

rio e a ampla defesa, mas se ficar 
comprovada a falsidade, o candi-
dato poderá sofrer outras sanções 
cabíveis na esfera jurídica.

A sistemática criada pelo 
projeto permite a um candidato 
negro concorrer às vagas reser-
vadas e também às demais vagas, 
exceto para pessoas com defici-
ência. Dessa forma, o candidato 
negro poderá se enquadrar em 
um caso ou outro conforme sua 
classificação no concurso. Se um 
candidato negro ocupar uma 
vaga destinada à ampla con-
corrência, ela não será debitada 
do número de vagas reservadas.

Segundo o relator pela Comis-
são de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, deputado Vicen-
tinho (PT-SP), as universidades 
que já aplicam o sistema de cotas 
avaliam que o aproveitamento 
dos negros é igual ou melhor que 
qualquer outro aluno branco ou 
“filho de rico”. “Este projeto é o 
resultado de uma luta de negros 
e brancos, que não aceitam a 
persistência das diferenças de 
oportunidades”, afirmou.

De acordo com o governo, 30% 
dos servidores federais declaram-se 
como pretos ou pardos, ainda que 
esses dois segmentos representem 

50,74% dos brasileiros. A estimati-
va considerou os dados de 82% do 
total de 519 mil servidores federais 
e foi incluída na mensagem elabo-
rada pela secretária executiva do 
Ministério do Planejamento, Eva 
Chiavon, e pela ministra de Polí-
ticas de Promoção da Igualdade 
Racial, Luiza Bairros.

Pelo menos quatro unidades 
da Federação fazem uso desta 
política de ação afirmativa – 
cotas para negros no serviço 
público – no país (Mato Grosso, 
Paraná, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul) e 44 municípios 
já têm aprovadas leis correlatas.

O

Os alunos do Curso Pré-Vesti-
bular do Sintufrj participaram no 
dia 19 de março de uma aula de 
campo: eles foram ao Centro Cul-
tural Banco do Brasil, no centro do 
Rio de Janeiro, para ver a exposição 
“Resistir é preciso”, que marca os 
50 anos da ditadura militar no 
Brasil (1964-1985).

Idealizada pelo Instituto Vladi-
mir Herzog, a exposição apresenta as 

Alunos do CPV do Sintufrj têm aula 
sobre a ditadura militar no CCBB

lutas pela reconstrução da democra-
cia por meio das artes plásticas, obras 
de fotojornalismo, videodepoimentos 
e documentos do período.

A mostra reúne um expressivo 
conjunto de obras de arte e docu-
mentos históricos que apresentam 
a militância de artistas que denun-
ciaram abusos e crimes da ditadura 
militar brasileira. A mostra traz 
também ilustrações de Rubem 

Grillo, ilustrador de publicações 
como Movimento, Opinião e 
Pasquim – da década de 1970 –, 
e imagens dos fotojornalistas Luis 
Humberto e Orlando Brito, que 
têm importante participação nos 
registros da história do país. Muitas 
de suas imagens que expressavam 
o cotidiano político brasileiro na 
ditadura foram censuradas e só 
mais tarde se tornaram conhecidas.

Sete anos separam a longe-
vidade da mulher brasileira dos 
homens, segundo dados do censo 
de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Hoje já se sabe que fatores genéti-
cos contribuem para essa dispari-

Mulheres ainda 
vivem mais

dade, mas também é influenciado 
por questões culturais. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, o 
homem procura menos os serviços 
médicos quando comparado às 
suas companheiras: 46% contra 
54%. (Fonte: revista VivaSaúde).

Dando continuidade à execu-
ção de forma individual referente 
ao índice 3,17% para as pessoas 
que assinaram o Termo de Opção 
no ano de 2012, que, entenda-se, 
não foi acordo: trata-se de uma 
nova ação sujeita a todos os trâ-

Informe da diretoria sindical 
mites impostos pelo Judiciário, o 
que implica a impossibilidade 
de veiculação de prazo para sua 
conclusão. A atual gestão do 
Sintufrj, apesar de ser contrária 
à renúncia de direitos pelo tra-
balhador, a fim de viabilizar a 

execução de forma individual já 
iniciada, convocará por carta, a 
partir desta segunda-feira, 31 de 
março, 266 sindicalizados para 
apresentarem cópia de docu-
mentos conforme orientação da 
assessoria jurídica do Sindicato.

Segunda-feira, dia 31/3:
Às 10h, na subsede sindical no HUCFF, reunião do CLG/Sintufrj.

Terça-feira, dia 1º de abril:
Às 7h30, reunião do CLG/Sintufrj na Garagem (Fundão).
Às 10h, no auditório do CT, assembleia geral de avaliação da greve.
 
Quinta-feira, dia 3/4:
Assembleias itinerantes com mesa de debates sobre pontos da pauta 
entregue ao governo.
Às 10h30, reunião do CLG/Sintufrj no IPPMG. Pauta: ponto eletrônico, 
mandado de injunção e informes sobre a greve.

Sexta-feira, dia 4/4:
Às 10h, na subsede no HUCFF, reunião das comissões do CLG/Sintufrj.  

Calendário CLG/Sintufrj

COORDENADORA, professores e alunos no CCBB

Foto: Divulgação
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Comando Local de Greve 
(CLG)/Sintufrj reivindi-
cou, e obteve do Conselho 

Universitário (Consuni), na quin-
ta-feira, dia 27, o apoio de todos os 
conselheiros à greve da categoria. 
O Consuni também aprovou, por 
unanimidade, moção conjunta 
das bancadas técnico-administra-
tiva, docente e estudantil solicitan-
do ao governo efetiva negociação 
da pauta de reivindicação e celeri-
dade  no cumprimento do acordo 
de greve assinado em 2012.

Antes da manifestação na 
sessão do Consuni, o CLG/Sin-
tufrj percorreu vários andares 
do prédio da Reitoria (o salão de 
reuniões dos órgãos colegiados 
fica no segundo andar do pré-
dio), numa atividade de cons-
cientização dos trabalhadores 
indecisos a aderirem à greve. 

Sintufrj explica a pauta
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis agrade-
ceu, em nome do CLG, o espaço 
concedido pelos conselheiros 
para que ele expusesse a pauta 
de reivindicações da Fasubra.

“Lamentamos, mas temos 
que fazer este enfrentamento 
(greve), porque um acordo as-
sinado tem que ser cumprido”, 
justificou o sindicalista, expli-
cando, também, que na última 
assembleia a categoria apontou 
a necessidade de avanço em 
questões internas na universida-
de, como a ampliação da presta-
ção de serviços à sociedade com 
a implantação dos turnos contí-
nuos e a jornada de 30 horas. 

“O governo, lamentavelmen-
te, mudou de posição e tirou dos 
trabalhadores a contagem de 
tempo especial para aposentado-
ria. É uma vergonha o governo 
ser contra o cumprimento de um 
mandado de injunção através de 
uma orientação normativa. A 
Fasubra está lutando para que 
essa orientação normativa seja 
revogada”, explicou Francisco 
de Assis, acrescentando que é um 
ponto de pauta nacional que o 
governo revogue esta orientação. 

“Isso atinge trabalhadores 
técnico-administrativos e do-
centes”, alertou o sindicalista, 
propondo unidade entre o Sin-
tufrj e a Adufrj: “Temos que 
garantir o pleno exercício da 
nossa autonomia para não ha-
ver retroatividade nesta situação, 
porque é isso o que busca a orien-
tação normativa”.

Conselho Universitário apoia a greve 
Também por unanimidade, o colegiado máximo da UFRJ aprovou moção para que o governo 
abra imediatamente negociação e acelere o cumprimento integral do acordo de 2012

Ponto eletrônico – O co-
ordenador do Sintufrj infor-
mou sobre o enfrentamento 
no Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) contra a implanta-
ção do ponto eletrônico. “Este 
Conselho já se manifestou so-
bre o tema e nós estamos bata-
lhando para reverter a situação, 
pois ela é discriminatória”.

Reivindicações 
Francisco de Assis expôs ain-

da outras reivindicações: “Que-
remos discutir com a Reitoria a 
valorização dos trabalhadores 
técnico-administrativos para que 
tenhamos condições de trabalho 
e o cumprimento (de demandas 
ainda pendentes) da nossa car-
reira aprovada em 2005. Quere-
mos enfrentar o assédio moral, 
que atinge muitos trabalhadores, 
principalmente os recém-ingres-
sos na universidade, e discutir 

uma política de saúde e a cons-
trução, em local mais adequado, 
de um prédio novo para a Coor-
denação de Políticas de Saúde do 
Trabalhador, assim como a de-
mocratização da universidade”. 

O sindicalista explicou que 
o tema democratização das Ifes 
consta da pauta geral da Fasu-
bra discutida no MEC, e que o 
governo sinaliza avançar, ou 
seja, em mudar a Lei nº 9.192, 
de forma que a escolha dos rei-
tores se dê nas universidades: 
paridade na votação entre do-
centes, técnicos-administrativos 
e estudantes e fim da lista trípli-
ce ao Ministério da Educação.

Por fim, ele solicitou: “Que-
remos apoio deste Conselho Uni-
versitário, porque queremos que o 
governo abra a negociação. É im-
portante ter uma moção de apoio 
à nossa luta para que a gente 
encerre o mais rápido a greve”. E 
também reivindicou esforço con-

centrado da Reitoria para pôr em 
dia os salários dos trabalhadores 
terceirizados, que têm sofrido com 
o atraso de seus pagamentos.

Trinta horas e 
aposentadoria
No documento entregue ao  

reitor Carlos Levi, o CLG/Sintufrj 
anunciou a decisão da assembleia 
da categoria, realizada no dia 25, 
de exigir resolução da Reitoria, em 
conformidade com a legislação 
em vigor, para a implementação 
de turnos contínuos e a  redução 
da jornada para 30 horas sema-
nais, sem redução de salário.

O documento informa também 
sobre a decisão da assembleia de 
exigir que a Pró-Reitoria de Pessoal 
execute a contagem da conversão 
do tempo especial dos processos 
pendentes de insalubridade e peri-
culosidade e que não faça qualquer 
revisão de abono de permanência e/
ou de aposentadorias já concedidos.

Entre os itens do documen-
to também constavam: valo-
rização do fazer universitário 
com perspectiva de fortaleci-
mento social; desenvolvimento 
na Carreira e valorização dos 
TAEs; contra todas as formas 
de assédio moral; garantia das 
condições dignas de trabalho e 
implementação de uma política 
de saúde para o trabalhador. Por 
fim, destaca a exigência de de-
mocratização da universidade.

Apoio de conselheiros
Representante da Associa-

ção de Pós-Graduandos, Juliana 
Caetano manifestou seu apoio 
à luta da categoria e afirmou 
que o seu entrelaçamento com 
a UFRJ prossegue com outros 
instrumentos, pois havia toma-
do posse naquela semana como 
técnica-administrativa.

Representante dos profes-
sores titulares do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), Roberto Leher também 
manifestou apoio aos “compa-
nheiros do Sintufrj que estão 
em luta” e achava “importante 
que o Conselho Universitário 
se empenhasse pela abertura 
de negociações efetivas, tanto 
pelo Ministério do Planeja-
mento quanto pelo Ministério 
da Educação, tendo em vista 
que existem muitas pendências 
em relação ao acordo de 2012 
da categoria, como uma série 
de propostas que objetivavam 
aperfeiçoar a carreira, além das 
condições de trabalho”. “Uma 
saudação muito especial aos 
companheiros”, concluiu. 

A professora Maria Malta, 
representante dos adjuntos do 
Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômica (CCJE), também 
manifestou apoio integral à 
luta da categoria.

Compromisso do reitor
Carlos Levi disse que na 

sessão anterior do colegiado 
foi manifestado o interesse da 
Reitoria de aprofundar e forta-
lecer a discussão sobre as po-
líticas de valorização e incen-
tivo para adequação do perfil 
dos técnicos-administrativos: 
“A ideia é formar um grupo de 
trabalho envolvendo as pró-
reitorias, em particular a de 
Pessoal, com a participação do 
Sintufrj e da Adufrj,  aprovei-
tando o espaço da greve para 
fomentar a iniciativa”.

O

INTEGRANTES do CLG/Sintufrj e a bancada dos técnicos-administrativos no Consuni

FRANCISCO de Assis entrega documento ao reitor Carlos Levi

Fotos: Renan Silva

CLG/Sintufrj entrega documento ao reitor exigindo a implantação da jornada de 30 horas
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HOMENAGEMMOBILIZAÇÃO

Adesão à greve cresce com 
ações do CLG/Sintufrj

Ações de conscientização dos trabalhadores que ainda não aderiram à greve são realizadas todos os dias pelo Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj, 
que percorre unidades na Cidade Universitária e Praia Vermelha. Reuniões nas unidades isoladas são agendadas pela própria categoria. Também têm sido 
feitas atividades nos Campus UFRJ-Macaé e Xerém, para onde também são enviados materiais de mobilização para panfletagens.   

Odontologia se organiza para parar 

reunião na Faculdade de 
Odontologia, no dia 26, 
no Anfiteatro II, foi de sala 

cheia. O CLG/Sintufrj discutiu com 
os trabalhadores da unidade a ade-
são deles à greve e quais seriam os 
serviços considerados essenciais.

Depois de muito debate os 
técnicos-administrativos decidiram 
que vão acompanhar a maioria 

e fazer greve, e a discussão sobre 
organização dos setores seria con-
cluída na reunião do CLG/Sintufrj, 
nesta segunda-feira, dia 31, às 10h, 
na subsede sindical no HUCFF.

Regina Célia Abreu e Daniel 
Xavier, que são representantes dos 
técnicos-administrativos na Con-
gregação da Faculdade de Odon-
tologia, em seguida à reunião 

iriam comunicar a decisão ao 
colegiado. “Apoiamos a greve, 
porque nosso salário está mui-
to defasado. Agora vamos levar 
nossa posição à Congregação”, 
disse Regina.

Segundo Daniel, a Odontolo-
gia vai parar, embora haja pes-
soas com medo de represálias. 
“Foi decidido que todos conver-

sarão com os colegas sobre a 
necessidade de parar e sobre os 
serviços que realmente se apre-
sentam como de necessidade 
emergencial. Na Copa do Mundo 
a universidade não vai parar? 
Por que na greve não?”, questio-
nou o funcionário. 

Os coordenadores do Sintufrj 
lembraram que qualquer amea-

ça a trabalhadores deve ser co-
municada ao sindicato para as 
devidas providências.

Setor de Convênios 
e Relações
Internacionais parou
Os trabalhadores do setor de-

cidiram que durante o período 
de greve não haverá atendimento 
presencial aos estudantes. Apenas 
dois funcionários irão cuidar da 
assistência aos estudantes que es-
tão fora do país.

O setor, que atende os estudan-
tes que desejam realizar intercâm-
bio e mantém o Programa Ciência 
Sem Fronteiras, funcionará aberto 
apenas para inscrições ao Progra-
ma de Mobilidade Regular. 

Portanto, durante a greve dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação na UFRJ os programas Bol-
sas Santander, Erasmus Mundus 
e o Ciência Sem Fronteiras não 
atenderão a novas demandas. 

Imagens das bases
REUNIÃO no Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS), dia 20/3.

PANFLETAGEM no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), dia 20/3

VISITA aos trabalhadores no prédio da Reitoria, dia 27/3

REUNIÃO do CLG/Sintufrj no 
Observatório do Valongo, dia 27/3

MOBILIZAÇÃO do CLG/Sintufrj na Praia Vermelha, dia 21/3

A
REUNIÃO do CLG/Sintufrj na Odontologia: pela primeira vez os trabalhadores da unidade decidem aderir a greve

Fotos: Renan Silva
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RACIONALIZAÇÃO

uxiliares e técnicos de 
enfermagem e auxilia-
res e assistentes em ad-

ministração são trabalhadores 
que realizam as mesmas tarefas, 
porém os salários são desiguais.

Auxiliares ganham menos. 
Desde o reenquadramento es-
ses trabalhadores reivindicam a 
paridade salarial com os cole-
gas por uma questão de justiça. 
Um dos cinco grupos de traba-
lho que fazem parte do acordo 
de greve de 2012 trata da Ra-
cionalização e do Dimensiona-
mento da Força de Trabalho. 

No lançamento da campa-
nha salarial de 2014, em ja-
neiro, a coordenação-geral do 
Sintufrj protocolou na Reitoria 
documento informando que as 
negociações com o governo sobre 
os grupos de trabalho não an-
davam. O Sindicato reivindicou 
da Reitoria manifestação formal 
junto ao MEC e à Associação Na-
cional dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Superior 
(Andifes) para que fosse realiza-
do o dimensionamento da força 
de trabalho nas universidades, e 
fundamentou que não há como 
separar os fazeres dos auxiliares 
administrativos e dos assistentes 
em administração, assim como 
dos auxiliares de enfermagem e 
dos técnicos de enfermagem. 

 “Esta iniciativa contribuirá 
para o avanço da mesa de nego-
ciação da Racionalização, pois 
é preciso promover a equipara-
ção salarial entre estes cargos, 
já que, pela evolução do mundo 
do trabalho e pela necessidade 
direta dos fazeres nas institui-
ções, os auxiliares exercem a 
função maior e são remunera-
dos com salário menor”, dizia o 
documento do Sindicato.

Posição do MEC
Em ofício enviado à Fasu-

bra no dia 14 de março, o MEC 
informa que estão “acordados” 
itens que “serão encaminhados, 
como um cronograma de resolu-
tividade dos relatórios dos grupos 
de trabalho”. E, em relação à 
racionalização de cargos, apre-
sentada proposta, pelo MEC, de 
encaminhamento para modifica-
ção da Lei nº 11.091, de 2005, nos 
pontos consensuados, e mantido 
o diálogo sobre os demais pontos, 
e encaminhamento à Comissão 
Nacional de Supervisão da Car-
reira de proposta para elaboração 
das atribuições dos cargos.

Como ocorreu 
a discrepância
Em 2005, quando foi implan-

tado o novo Plano de Carreira dos 

Distorções e injustiças exigem reparação 
Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE), o au-
xiliar de enfermagem foi enqua-
drado na classe C e o técnico de 
enfermagem na classe D, apesar 
de terem o ensino médio e o mes-
mo fazer. Uma solução para esses 
efeitos do enquadramento foi a 
racionalização de cargos propos-
ta pela Fasubra.

A racionalização é a agluti-
nação, desmembramento, reclas-
sificação e reposicionamento de 
cargos do PCCTAE, para o qual, 
fruto de acordo da greve de 2012, 
foi criado um grupo de trabalho 
com a participação do Ministério 
do Planejamento, do MEC, da Fa-
subra e do Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação 
Básica e Tecnológica (Sinasefe).

Entre as aglutinações pro-
postas pela Fasubra está a do 
cargo de auxiliar (classe C) e 
de assistente em administração 
(classe D). Por terem as mesmas 
atribuições, se fundiriam no car-
go de assistente em assuntos ad-
ministrativos.  Esta  reparação, 
assim como as outras propostas, 
só pode ser feita com a mudança 
na Lei da Carreira.

Em novembro de 2013, na 
UFMG, foi realizado, pela Fasu-
bra, o I Encontro Nacional dos 
Auxiliares, com a finalidade de 
organizar este setor nacional-
mente. No evento, foi criada 
uma comissão responsável por 
reunir as demandas das Ifes. 
Valquíria Maciel, da UFRJ, é 
uma das integrantes da comis-
são e uma das lideranças do 
movimento dos auxiliares ad-
ministrativos na universidade. 

A

No Hospital Universitário Clementino Fraga Filho está a maior parte dos auxiliares que realizam trabalho 
de técnicos de enfermagem, com salário menor que o pago aos colegas. São cerca de 400 profissionais 
nesta situação na unidade. 

Fotos: Renan Silva
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MARÇO: MÊS DA MULHERRACIONALIZAÇÃO

Casos reacendem 
importância da 
reivindicação

alquíria Maciel é servidora 
da UFRJ há 19 anos e de-
sempenha as mesmas fun-

ções do assistente em administra-
ção, embora ganhe salário menor. 

Ela disse que na UFRJ existe 
uma comissão formada por ela e 
outros companheiros para discutir 
o problema, e que eles protoco-
laram, desde a implantação do 
plano, em 2005, pedido na Reito-
ria para solução do caso. “Há um 
processo aberto que já foi e voltou 
de Brasília e dizem que nem foi 
deferido ou indeferido, porque a 
solicitação não tinha consistência 
e prevaleceram os critérios da lei”, 
explicou a funcionária. 

“Participamos do encontro em 
Belo Horizonte, e foi tirado que temos 
que buscar apoio dos sindicatos, Fa-
subra, Reitoria para continuarmos 
brigando em Brasília”, acrescentou 
Valquíria. Para ela, tornar esse plei-
to uma reivindicação nacional é o 
único jeito de pressionar o governo a 
promover a mudança na lei.

Centenas de prejudicados
O auxiliar de enfermagem 

Romildo Antunes, há 26 anos no 
Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF), disse 
que há mais de 400 pessoas na 
unidade que padecem do mesmo 
problema: são auxiliares, mas re-
alizam as mesmas tarefas que os 
técnicos de enfermagem, inclu-
sive cumprindo a mesma carga 

horária. “Cuidamos de doenças de 
baixa, média e alta complexidade 
em todos os setores do hospital. No 
entanto, você vê que nunca houve, 
na verdade, diferença salarial an-
tes deste enquadramento (na nova 
carreira, em 2005). Mas depois do 
reenquadramento está havendo 
isso”, queixou-se. E afirmou que 
existem vários documentos da épo-
ca que comprovam sua avaliação.

“Muitos de nós tinhamos a 
carteira de técnico, como é o meu 
caso, mas a grande maioria, na 
época (do ingresso como auxiliar), 
não ligou para isso, porque não 
existia diferença. Apenas o nome 
era diferente. Salários e todo o res-
to eram iguais. Hoje, com muitos 
companheiros em final de carreira, 
essa diferença pode chegar a R$ 
800”, diz Romildo, que montou 
um dossiê com colegas e a ajuda do 
Sintufrj, há cerca de oito anos, que 
embasou a reivindicação de solu-
ção do problema junto à Reitoria.

“Existe o entendimento, por 
parte da Pró-Reitoria de Pesso-
al, que a luta é válida, mas falta 
mobilização. É preciso chamar as 
pessoas de maneira mais direta, 
porque elas largaram a luta no 
meio e não entendem que isso tem 
que ser um movimento forte e de 
toda categoria”, avalia Romildo.

O auxiliar de enfermagem An-
tônio Carlos da Rocha Alves, há 31 
anos no HUCFF, trabalha na Tomo-
grafia exercendo funções de técni-

co: “Desde que foi implementado o 
novo plano de cargos, o enquadra-
mento ficou diferente, embora sem 
distinção na prática do serviço. Na 
época, todos já tinham o segundo 
grau e feito curso de técnico”. 

Segundo ele, o dossiê produ-
zido pelo grupo  foi assinado pelo 
diretor de enfermagem do hospital 
à época “concordando com tudo”. 
E lamenta que outros profissionais 
com exigência menor de escolarida-
de foram enquadrados na classe D 
(onde estão os técnicos). Pelas suas 
contas, há casos em que a diferen-
ça salarial, para quem está para se 
aposentar, como é o seu caso, pode 
chegar a R$ 1.200. 

Maria Lenilva da Cruz traba-
lha no Serviço de Medicina Física 
e Reabilitação, tem diploma de 
técnica de enfermagem, mas a re-
muneração é de auxiliar. 

“A revolta foi muito grande 
quando descobrimos que o enqua-
dramento tinha sido errado. Ten-
tamos recorrer, mas disseram que 
não tinha como”, diz ela, avalian-
do que, quem está prestes a se apo-
sentar, já não há expectativas de ver 
a distorção corrigida. Mas quando 
soube que a racionalização faz par-
te da pauta da greve, a profissional 
ficou mais esperançosa: “A gente 
tem que brigar, pois esse é um di-
reito nosso de anos, e estamos can-
sados de exercer as mesmas funções 
que os técnicos e receber salário 
inferior, o que é injusto”.

V

VALQUÍRIA Maciel

ROMILDO Antunes 

ANTÔNIO Carlos da Rocha Alves
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atos políticos

Na terça feira, dia 25, cerca de 
70 pessoas, militantes da Associação 
dos Estudantes Secundaristas do Es-
tado do Rio de Janeiro, DCE da UFRJ 
e Uerj, UNE e Articulação Memória 
Verdade e Justiça, realizaram uma 
atividade denominada Escracho 
Popular. O protesto foi no bairro de 
Copacabana, na Rua Constante Ra-
mos, em frente ao prédio onde resi-
de o general do Exército reformado 
Nilton Cerqueira, que na ditadura 
militar comandou sessões de tortura 
de presos políticos. Ele foi denuncia-
do como sendo o responsável pelo 
assassinato do guerrilheiro Carlos 
Lamarca e de outros integrantes do 
Movimento Revolucionário Oito de 
Outubro (MR-8). 

Em 1981, no atentado a bom-
ba no Riocentro, Cerqueira era o 
comandante da Polícia Militar, e 
em 1995, foi secretário de Segu-
rança do Estado do Rio de Janeiro, 

Devolução simbólica de mandatos 
de deputados comunistas cassados

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
promoveu, em sessão solene, dia 
24 de março, a entrega simbó-
lica do mandato às famílias de 
15 parlamentares comunistas 
cassados em 1948 pelo governo 
Eurico Gaspar Dutra, quando 
o Partido Comunista do Brasil 
(PCB) foi posto na ilegalidade. 
As famílias e entidades de classe 
receberam diplomas e botons da 
Câmara Federal e do Senado.

O ato foi presidido pela de-
putada estadual Enfermeira 
Rejane (PCdoB). “Esses com-
panheiros de luta que hoje ho-
menageamos mantiveram-se 
fiéis ao povo que os elegeu e 
honraram o compromisso fir-
mado como parlamentares de 
defender e cumprir a Constitui-
ção, observar as leis, promover 
o bem geral e a igualdade de 
oportunidades do povo brasilei-
ro, além de sustentar a união, 
a integridade e a independência 
do Brasil. Por esse motivo não 
podíamos deixar de virar essa 
página da história”, declarou a 
parlamentar.

A deputada federal Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), uma das 
autoras da homenagem, desta-
cou o simbolismo do ato no Rio 
de Janeiro. “O plenário da Cons-
tituinte era aqui; Brasília não 

existia”. A cassação dos manda-
tos foi considerada por todos os 
presentes à solenidade um ato de 
violência contra a vontade po-
pular e sua liberdade de escolha 
pelo voto democrático.  

A filha do ex-deputado Mau-
rício Grabois, Victória Grabois, 
presidente do Grupo Tortura 
Nunca Mais, comemorou o re-
conhecimento pelo parlamento 
da luta dos congressistas pela 
democracia. “Várias das con-
quistas que tivemos na Consti-
tuição de 1988 foram propostas 
por essas bancadas em 1946. A 
universalização da educação, a 

reforma agrária, várias conquis-
tas que levaram à melhoria das 
condições de vida do povo brasi-
leiro foram iniciadas por eles”, 
destacou Vitória.

Entre os parlamentares cassa-
dos estavam figuras conhecidas, 
como o escritor Jorge Amado; o 
político e guerrilheiro Carlos Ma-
righella; Maurício Grabois; Gre-
gório Bezerra e João Amazonas, 
personagens históricos da luta 
contra a ditadura do Estado Novo 
(1937-45) e a ditadura militar de 
1964-1985. Além destes depu-
tados, também foram cassados 
e receberam seus mandatos de 

volta: Francisco Gomes, Agos-
tinho Dias de Oliveira, Alcêdo 
de Morais Coutinho, Abílio Fer-
nandes, Claudino José da Silva, 
Henrique Cordeiro Oest, Gervá-
sio Gomes de Azevedo, José Ma-
ria Crispim e Oswaldo Pacheco 
da Silva.

Entenda o episódio
Em 1945 o PCB atingiu a 

maior expansão de sua história 
e chegou a ter mais de 100 mil 
filiados. Nas eleições realizadas 
para a presidência da República 
e para a Assembleia Nacional 
Constituinte naquele ano, o PCB 
obteve 10% da votação nacional 
e, num universo de 320 parla-
mentares, elegeu 15 deputados 
federais e o senador Luís Carlos 
Prestes, que foi o segundo mais 
votado no país.

A bancada do PCB participou 
da Constituinte de 1946 e de-
sempenhou relevante papel na 
elaboração daquela Carta Cons-
titucional, considerada uma das 
mais democráticas e progressis-
tas do mundo na ocasião pelo 
programa constitucional de 
direitos fundamentais e sociais 
que continha.

Em março de 1946 o governo 
de Eurico Gaspar Dutra já busca-
va cassar o registro legal do Parti-
do Comunista do Brasil no Tribu-

No dia 24 de março faz dez 
anos que os estudantes da Faculda-
de Nacional de Direito (FND), sob 
a liderança do DCE Mário Prata e 
do Centro Acadêmico Cândido de 
Oliveira (Caco), ocuparam o gabi-
nete da direção e lá permaneceram 
até o afastamento definitivo do in-
terventor Armênio Albino da Cruz, 

Há dez anos Escracho de torturador

contribuindo para o fortalecimento 
do caráter repressor e de tortura da 
polícia nas favelas e periferias flu-
minenses. Ao som de palavras de 
ordem como “Olê, Olê, Olá! Seu vi-
zinho torturou/vim aqui pra escra-
char!”, os manifestantes atraíram 
populares. Um esquete teatral, que 
simulava uma tortura, também 
chamou a atenção.  

O ato faz parte da mobilização 

para os protestos de “descomemo-
ração” dos 50 anos do golpe militar 
de 1964. E foi organizado pelas Bri-
gadas Populares, Consulta Popular 
e Partido Comunista Revolucioná-
rio. No dia 1º de abril, diversas ati-
vidades estão programadas de repú-
dio ao regime e para exigir punição 
aos torturadores. Uma grande mar-
cha está marcada para as 17h, com 
concentração na Candelária.  

nal Superior Eleitoral, pois queria 
impedir o avanço das conquistas 
populares que os comunistas e 
aliados de esquerda colocaram 
no texto constitucional.

Em outubro de 1947, o PCB 
detinha 200 mil filiados, mas o 
Senado Federal aprovou o proje-
to que mandava cassar os man-
datos parlamentares dos comu-
nistas, sendo cassado o senador 
Luiz Carlos Prestes, o grande 
líder do partido na ocasião. Logo 
em seguida, ocorreu também a 
aprovação, na Câmara Federal, 
do projeto de cassação, que, san-
cionado pelo presidente Eurico 
Gaspar Dutra em 7 de janeiro 
de 1948, originou a Lei no 211, 
que permitiu extinguir o man-
dato dos parlamentares eleitos 
ou não sob legendas partidárias 
que tiveram cassadas o respecti-
vo registro.

Trinta horas 
A deputada Enfermeira 

Rejane, aproveitando a opor-
tunidade, entregou ofício ao 
presidente da Câmara  dos De-
putados, Henrique Eduardo Al-
ves (PMDB-RN), solicitando a 
inclusão urgente na pauta de 
votação do projeto que regula-
menta a jornada de 30 horas 
semanais para os profissionais 
da enfermagem. 

ATO pede punição dos torturadores da ditadura militar 

que fora alçado ao cargo de diretor 
da unidade pelo reitor-interventor  
Carlos Vilhena. Uma luta que con-
tou com o apoio político e material 
do Sintufrj. O Caco marcou a data 
com ato político e  inauguração de 
placa em memória da participação 
estudantil nas transformações so-
ciais.   

SESSÃO solene na Alerj convocada pela Enfermeira Rejane

Fotos: Divulgação



Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – Nº 1069 – 31 de março a 6 de abril de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 9

saúde

Quem dá a receita é a professora 
do Departamento de Nutrição Social 
e Aplicada do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro, Dora Santa Cruz: 
“Acho que alimentação é vida. E 
vida é alegria, dançar, cantar, brin-
car, conversar. Temos tudo isso. É o 
que traz saúde. O desequilíbrio emo-
cional faz engordar ou emagrecer. 
O organismo é um conjunto, não 
adianta termos uma alimentação 
saudável e vivermos solitários e de-
primidos. Por isso, faço um trabalho 
mais amplo, voltado para a qualida-
de de vida. Esse trabalho social, que 
não é só voltado para a alimentação, 
desenvolvo com os idosos da Vila 
Residencial da UFRJ. Digo que não 
trabalho com a pobreza, trabalho 
com as pessoas pobres para torná-
las cidadãs conscientes e que me dão 
muito alegria de viver. É o meu mo-
tivo de estar ainda na universidade”. 

Mestre em Nutrição e Saúde Pú-
blica e doutora em Ciências dos Ali-
mentos, Dora é uma das autoras do 
livro Receita para todos: Economia 
doméstica em tempo de crise, que 
dá ênfase ao valor nutricional con-
centrado no desperdício: bagaços, 
cascas, folhas, sementes, sobras de 
alimentos e talos. Este livro foi tam-
bém outra forma encontrada por 
Dora para desenvolver essa sua ver-
tente solidária, oriunda de sua raiz 
militante e de sua infância de neces-
sidades no agreste pernambucano. 

Dora Santa Cruz tem 68 anos, é 
professora aposentada pela Univer-
sidade Federal Fluminense, e irmã 
do líder estudantil desaparecido em 
1974 Fernando Santa Cruz. Ela, ir-
mãos e sua mãe, já com 100 anos, 
assim como muitas outras famílias 
vítimas da ditadura, ainda buscam 
respostas sobre Fernando. Por isso, 
ela tem uma visão crítica sobre a ali-
mentação no Brasil.   

Comer bem é caro
Na avaliação da nutricionista 

Dora Santa Cruz, a boa alimenta-
ção é privilégio das classes sociais 
mais favorecidas, pois o seu custo 
é caro. “A educação alimentar 
ajuda, mas acho que a pessoa 
tem de ter um salário digno, por-
que ter todo dia arroz, legumes, 
vegetal verde e amarelo, e carne, 
é um custo. A fome e a carência 
alimentar passam muito pelo lado 
social”, reflete. “Não se consegue 
ter uma alimentação saudável 
com um salário mínimo, porque 
custa quatro vezes mais. O salário 
do trabalhador para alimentar sua 
família é de fome”, afirma. 

Boa alimentação deve ser 
acompanhada de qualidade de vida   

“Temos de saber o que é bom e 
necessário, mas lamento que para 
a economia da maioria da po-
pulação isso fique distante. Se as 
pessoas tivessem um salário bom e 
pudessem se alimentar bem, todos 
poderiam ser fortes e bonitos. Infe-
lizmente vivemos numa sociedade 
muito desigual, excludente, feita 
para uma determinada classe so-
cial”, critica Dora.

 “Entre a mulher e o homem 
há muita diferença na alimenta-
ção. A mulher tem uma compo-
sição corporal diferente – ela tem 

mais massa adiposa que o homem. 
O homem tem mais massa magra, 
muscular. A mulher tem que comer 
menos, e passa por diversas fases ao 
longo de sua vida. Durante a gravi-
dez, por exemplo, ela está forman-
do um novo ser. Não é que vá comer 
por dois, mas tem que se alimentar 
bem. Depois ela vai amamentar, es-
tará tirando de suas reservas, então 
deve fazer uma alimentação para 
suprir isso.”

 
Alimentação saudável

Os nutricionistas trabalham com 

o prato ou a pirâmide alimentar. Se-
gundo Dora, a pirâmide ajuda a 
equilibrar os alimentos. A base larga 
indica os alimentos mais necessários 
e que devem ser mais consumidos, 
e à medida que ela vai encurtando, 
diminui a necessidade de consumir 
esses tipos de alimentos, até chegar à 
ponta da pirâmide, onde os alimen-
tos nela contidos devem ser ingeridos 
em pouca quantidade. 

Na base da pirâmide temos os 
cereais, tubérculos e raízes. Depois, 
verduras/legumes e frutas. Logo 
acima o grupo das proteínas (leite 
e derivados, peixes, carnes, aves e 
ovos). Na ponta da pirâmide ficam 
os óleos e as gorduras, os açúcares 
e os doces.

“Alimentos como as carnes têm 
muita gordura, então é bom você 
retirá-la. Tirar a gordura da carne 
e a pele do frango antes de cozi-
nhar. Lavar com limão. Procurar 
comprar sempre a carne magra. 
Então, ensino essas técnicas para 
os idosos da Vila Residencial. No 
prato já oriento assim: uma a duas 
conchas de feijão; duas colheres de 
arroz, duas colheres de legumes co-
zidos e carne, peixe ou frango. O ta-
manho das carnes você pode medir 
pelo tamanho da sua mão. Depois, 
os vegetais folhosos e amarelos à 
vontade. E temos enfim um prato 
bonito e colorido, agradável a qual-
quer olhar, preenchendo assim as 

fontes de vitaminas, sais minerais 
e proteínas necessárias na alimen-
tação diária. É mais fácil dizer co-
lorir o prato do que ficar medindo 
e a maioria não tem tempo e nem 
paciência pra isso”, orienta  a nu-
tricionista.

Segundo Dora, quanto mais 
naturais os alimentos, mais sau-
dáveis eles são. Portanto, evitar 
alimentos industrializados é a dica 
da profissional, como também in-
gerir pouco açúcar. Manteiga, por 
exemplo, é melhor que margarina. 
“Margarina foi feita para alimentar 
o gado, colocaram corante pra ficar 
parecida com a manteiga. O male-
fício que traz é grande”. 

Ela explica também que se deve 
comer pelo menos cinco vezes ao 
dia. “Muita gente pensa que pular 
uma refeição vai emagrecer. Não 
vai. O organismo fica mais carente 
e vai querer mais. Então a pessoa 
vai comer qualquer coisa que está 
a sua frente e vai engordar. Não terá 
o cuidado de separar os alimentos. 
Antigamente se dizia que precisava 
de muitas calorias para viver, não 
precisa. Nenhum trabalhador bra-
çal precisa de muitas calorias. Ele 
precisa se alimentar bem e estar 
sempre nutrido, fazer um lanche 
entre as refeições”. 

(Na próxima edição do Jornal do 
Sintufrj a professora e militante so-
cial continua com suas dicas.)

DORA Santa Cruz

Fotos: Renan Silva
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“Este livro não inclui todas 
as que morreram naquele perío-
do, por ater-se às investigações da 
Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos em quinze 
anos de atividade. Lutadoras como 
Maria Regina Marcondes Pinto, 
exilada do Brasil desde 1970, mili-
tante do Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) chileno e 
morta na Argentina em 1976, ou 
a líder sindical Margarida Maria 
Alves, assassinada na Paraíba, em 
1983, por pistoleiros a serviço de fa-
zendeiros, ou as vítimas da repres-
são a passeatas e de balas perdidas 
nos “tiroteios” forjados pelos DOI-
Codis não tiveram requerimentos 
apresentados àquela Comissão Es-
pecial. Mas ficam todas aqui lem-
bradas e homenageadas, em seu 
número até hoje incerto”, escreve 
na apresentação o então ministro 
da Secretaria de Direitos Humanos, 
Paulo Vannuchi.

 Segundo Nilcéia Freire, ex-
ministra da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, o relato oficial 

Elas estavam na linha de frente
no combate à ditadura

“Abrir os 
arquivos da 
ditadura 
e garantir 
espaço às vozes 
femininas que 
lá estiveram é 
reconhecer o 
fundamental 
papel feminino 
nas lutas de 
resistência à 
ditadura”

Amélia Teiss Ana Maria Aratangy Jessie Jane Crimélia de Almeida Sonia de Moraes Angel

Esta matéria foi elaborada tendo 
como fonte o livro Luta, substantivo feminino – Mu-
lheres torturadas, desaparecidas e mortas na resis-
tência à ditadura, terceiro volume do relatório Direito à 
Memória e à Verdade, publicado em 2010 como parte das 
celebrações do mês internacional da mulher. O relatório 
foi lançado em 2007, numa audiência coordenada pelo 
então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
e ajudou a fortalecer o debate sobre a questão dos mortos 
e desaparecidos durante o regime militar.

O livro, produzido pela Secretaria de Direitos Humanos 
em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República, foi coorde-
nado e editado pelos jornalistas Tatiana Merlino e Igor 
Ojeda. Além do registro da vida e morte de 45 mulheres 
brasileiras que lutaram contra a ditadura, ele inclui o 
testemunho de 27 sobreviventes que narram as bruta-
lidades das quais foram alvo, incluindo quase sempre 
torturas no âmbito sexual, alguns casos de partos na 
prisão e até episódios de aborto. A publicação faz um 
histórico de todo o período de exceção e registra também 
o extermínio do PCB pela repressão. 

sobre a nossa trajetória como nação 
é estritamente masculino. Em sua 
introdução, ela defende neste livro o 
papel que a mulher teve no comba-
te ao regime. “Abrir os arquivos da 
ditadura e garantir espaço às vozes 
femininas que lá estiveram é reco-
nhecer o fundamental papel femi-
nino nas lutas de resistência à dita-
dura. Elas puderam transitar mais 
facilmente na cena política, atuan-
do na transmissão de informações e 
absorvendo tarefas que os homens 
tinham mais dificuldade de reali-
zar. Elas tiveram em todas as fren-
tes da resistência. Foram muitas 
as que optaram pela luta armada 
e, sem que se julgue aqui o mérito 
de suas escolhas ideológicas e polí-
ticas, empunharam armas e foram 
literalmente à luta. Outras muitas, 
ainda que sem armas, colocaram 
em risco suas vidas e as de seus 
filhos e maridos ao estabelecerem 
também as suas estratégias de luta. 
Outras tantas já não estão entre nós 
para contar suas histórias. Ousadas 
demais, foram silenciadas”. 

Neste livro estão os relatos e a 
homenagem às mulheres que fo-
ram assassinadas. “Algumas foram 
cingidas com uma cinta de aço que, 
paulatinamente apertada, levou-as 
à morte; outras foram assassinadas 
a sangue frio; muitas foram estu-
pradas, mutiladas e atingidas pelas 
armas. Algumas enlouqueceram 
pela dor e pela brutalidade e não 
sobreviveram aos choques elétricos. 
Todas, em sua provável maioria, 
foram despidas à força em algum 
momento. São brasileiras que fa-
zem parte da galeria de mulheres 
combatentes e destemidas, muitas 
delas ainda insepultas por estarem 
desaparecidas”, declara na publi-
cação a ex-coordenadora-geral de 
Combate à Tortura da Secretaria 
de Direitos Humanos, Maria Auxi-
liadora Arantes. Ela foi casada com 
Aldo Arantes, que presidiu a UNE 
entre 1961 e 1962. Exilado após o 
golpe, retornou ao Brasil em 1965 
na clandestinidade, sendo preso por 
duas vezes após seu retorno.

(Continua na página 11)



Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1069 – 31 de março a 6 de abril de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 11 

D e acordo com Maria 
Arantes, foi contra as mulheres que 
a prática da tortura adquiriu seu 
formato mais cruel e desumano. 
As que sobreviveram para contar 
relembram com muita dor, como 
a ex- militante da Ação Libertadora 
Nacional (ALN) Jessie Jane, ex-
diretora do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais da UFRJ. Era 
estudante secundarista quando 
foi presa em julho de 1970 com 
o então namorado Colombo ao 
tentar sequestrar um avião no Rio 
de Janeiro. O casal permaneceu 
preso por nove anos, conseguiram 
autorização judicial para se casar 
e em 1975 conquistaram o direito 
à visita íntima. Jessie engravidou 
na prisão, e em setembro de 1976 
nasceu sua filha Leta, que perma-
neceu alguns meses com a mãe na 
prisão e depois foi entregue a sua 
sogra. “Sofri muita pressão. Eles 
diziam que tinham que fazer como 
na Indonésia: matar os comunistas 
até a terceira geração para eles 
não existirem mais. A entrega 
da minha filha foi a pior coisa 
da minha vida, a mais dolorida. 
De toda a minha história, essa é 
a mais dramática. Fomos muito 
torturados. Pau de arara, choque, 
violência sexual, pancadaria gene-
ralizada”. As mulheres silenciadas, 
como Sonia Maria de Moraes Angel 
Jones, militante do MR-8 e também 
da ALN, e a estilista Zuzu Angel, 
viraram símbolo. Sonia estudou 
no Colégio de Aplicação da antiga 
Faculdade Nacional de Filosofia 
e, posteriormente, na Faculdade 
de Economia e Administração da 

Impor dor física às militantes
dava mais prazer aos torturadores

“Algumas 
enlouqueceram 
pela dor e pela 
brutalidade 
e não 
sobreviveram 
aos choques 
elétricos. Todas, 
em sua provável 
maioria, foram 
despidas à 
força em algum 
momento”

UFRJ. Não chegou a se formar, pois 
foi desligada pelo Decreto 477/69 
(ver boxe). Sonia foi casada com 
o militante do MR-8, Stuart Edgar 
Angel Jones, torturado até a morte. 
A mãe de Stuart, Zuzu Angel, 
transformou o desaparecimento 
do filho num acontecimento que 
provocou desgaste internacional 
para o regime militar. Ela morreu 
num acidente de carro em 1976 
provocado pelo regime. Sonia foi 
presa em 1969, e, depois de absol-
vida, foi viver na clandestinidade, 
exilando-se na França em 1970. 
Com a prisão e o desaparecimento 
de Stuart, retornou ao Brasil, via 
Chile, para participar da luta de 
resistência à ditadura. Foi assassi-
nada em 1973, aos 27 anos, junto 
com o companheiro Antonio Carlos 
Bicalho Lana, da ALN. Os militares 
informaram que foi morta em 
combate, mas na realidade ambos 
foram capturados e barbaramente 
torturados até a morte pelos órgãos 
de repressão. A luta de sua família 
resgatou a verdade. Seus assassinos 
enterraram-na como indigente no 
cemitério Dom Bosco, em Perus, 
São Paulo. Para sepultar Sonia 
dignamente, sua família teve que 
fazer seis exumações de sua ossada. 

E após a identificação dos restos 
mortais pela Unicamp foi possível 
o sepultamento em 1991. Seu pai, 
João Luiz de Moraes, ex-coronel do 
Exército, e sua mãe, Cléa Lopes de 
Moraes, tornaram-se militantes do 
movimento dos familiares de mor-
tos e desaparecidos políticos e em 
1985 ajudaram a fundar o Grupo 
Tortura Nunca Mais/RJ. 

Universidades na mira dos carrascos
 
A ditadura militar brasileira atravessou pelo menos três fases distintas. A primeira, 

do golpe de abril de 1964 à consolidação do novo regime. A segunda, mais violenta, 
iniciada em dezembro de 1968 com a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), 
desdobrando-se nos anos de chumbo, quando a repressão atingiu seu mais alto grau. 
As universidades foram mais atingidas a partir de fevereiro de 1969, quando o gover-
no Costa e Silva baixou um dispositivo específico para reprimir a oposição política 
e a atividade crítica nestas instituições: o Decreto 477. Ele previa o desligamento de 
estudantes, professores e funcionários envolvidos em atividades subversivas. 

A terceira e última fase do regime ocorreu com a posse do general Ernesto Geisel, 
em 1974, que iniciou uma lenta abertura política, mantida durante o governo Figuei-
redo até o fim do período de exceção, em 1985. No entanto, ao longo de 21 anos de 
regime, em nenhum momento os cidadãos brasileiros deixaram de manifestar seu 
sentimento de oposição.

“Algumas foram 
cingidas com uma 
cinta de aço que, 
paulatinamente 
apertada, levou-
as à morte; 
outras foram 
assassinadas 
a sangue frio; 
muitas foram 
estupradas, 
mutiladas e 
atingidas pelas 
armas”

Arte: Luís Fernando Couto
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Sintufrj dá as boas-vindas e 
explica as razões da greve

A UFRJ recebeu, na semana 
passada, 99 novos trabalhadores, 
sendo 71 técnicos-administrativos 
e 28 docentes. Para ambientá-los, 
a Pró-Reitoria de Pessoal pôs em 
prática, durante cinco dias,  um 
programa de acolhimento. As ativi-
dades constaram de palestras sobre 
diversos temas e de uma peça de 
teatro sobre o cotidiano dos servi-
dores (Eu vos recebo, de Carlos 
Tondé), além de apresentação das 
entidades sindicais Sintufrj e Adufrj.

Sintufrj: “Sejam bem-vindos”
No dia 26, a reunião no au-

ditório do bloco A do CT para os 
técnicos-administrativos recém-
nomeados constou da palestra 
do coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, que explicou 
que a posse deles acontecia em 
meio à greve pelo entendimento 
do movimento de que a realização 
de concursos é uma importante 
bandeira de luta: “Na década de 
90 enfrentamos muita resistência 
por parte do governo neoliberal 
de FHC, cuja proposta era estimu-
lar as pessoas a saírem do serviço 
público. Hoje, embora o governo 
esteja renovando quadros, temos 
que continuar a luta para valori-
zação do nosso fazer”.  

Assis relacionou as conquistas 
da greve de 2012 ponderando que 
o reajuste conquistado na época 
não contemplou as perdas sala-
riais com a infl ação e, por isso, o 
movimento deliberou buscar as 
perdas acumuladas desde 2011. 
“Mas há várias bandeiras de luta 
conquistadas no acordo de 2012 
que não foram implementadas, 
como a Racionalização de Cargos, 
a Democratização nas Ifes, a Re-
posição dos Aposentados e o fi m da 
terceirização”, esclareceu. 

Ele contou um pouco da histó-
ria do Sintufrj, uma entidade com 
mais de 50 anos, fundada como 
associação recreativa e atualmente 
com cerca de 15 mil fi lados – qua-
se 13 mil técnicos-administrativos 
e 2.500 docentes –, informou sobre 
as instalações, serviços e convênios à 
disposição dos sindicalizados, como 
o Espaço Saúde e as ofi cinas de Mú-
sica, Canto Coral, Artesanato e Dan-
ça, e a assistência jurídica. E indicou 
o site do Sindicato (www.sintufrj.org.
br) para mais esclarecimentos.

“O central para nós é fortalecer 
a entidade e seu poder de pressão 
(com o peso da representação dada 
por mais de 85% dos ativos fi liados) 
para a gente avançar em demandas 
internas e nacionais. O centro da 
nossa organização sindical é a luta 
pela democratização da universida-
de, pela ocupação dos espaços e va-
lorização do nosso fazer. Não somos 
mais trabalhadores de bastidores; 
temos identidade: somos trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação. Sejam bem-vindos”, con-
cluiu as boas-vindas aos recém-con-
cursados o coordenador do Sintufrj. 

O que eles pensam do movimento grevista

Roberto da Silva Ferreira, 36 anos, assis-
tente em administração do Instituto de Doenças 
do Tórax, estudante de Direito: “Fico feliz de 
chegar nesse momento pela possibilidade de 
participar de um momento desses. A minha ex-
pectativa era ingressar no serviço público, mas o 
salário precisa melhorar”. 

Breno Rodrigues, 29 anos, assistente em admi-
nistração do IPPMG, formado em Publicidade: “Soube 
que na Uerj o salário é mais de R$ 2.400. Uma boa di-
ferença em relação ao da UFRJ. O movimento grevista é 
importante. O índice de evasão (a cada 100 pessoas que 
ingressam, 40 vão embora) seria menor com a valori-
zação da Carreira”.

Bárbara Sares, 28 anos, assis-
tente em administração do HUCFF, 
formada em Enfermagem: “Esse é 
um movimento importante, prin-
cipalmente devido ao momento 
político que o Brasil se encontra. A 
remuneração do servidor público 
do Executivo é uma das piores e eles 
são responsáveis por serviços essen-
ciais à população, como saúde. O 
trabalho precisa ser valorizado”.

Rosilene Masello, 37 anos, 
técnica em enfermagem do Ins-
tituto de Atenção à Saúde São 
Francisco de Assis (ex-Hesfa): “O 
salário podia ser mais valorizado, 
até em relação à carga horária. 
A greve é importante para bus-
car essa valorização. Uma das 
conquistas pela qual temos que 
brigar é em relação às 30 horas 
semanais, sem redução de salá-
rio. O resultado da greve vai be-
nefi ciar todo mundo”.

Fabiana Rodrigues, 29 
anos, técnica em enfermagem 
do IPPMG: “Nossa categoria so-
fre com a defasagem do salário 
e com a carga horária. Estamos 
em contato com os pacientes o 
todo tempo prestando assistência. 
Somos anjos da guarda. Nosso 
trabalho é pouco valorizado. A 
greve mostra para todos a luta 
que a gente trava todos os dias 
nos hospitais; o cenário em que a 
gente atua, em que faltam recur-
sos humanos e materiais”.

Claudio Alves, 26 anos, as-
sistente em administração do 
Instituto de Psiquiatria, estudan-
te de Direito: “A greve é muito 
importante para agregar valor 
maior ao nosso vencimento. Ve-
mos outras pessoas (no mesmo 
cargo em outras instituições) 
ganhando R$ 2.500 a R$ 4 mil, 
às vezes dentro do próprio Execu-
tivo. Quero contribuir mais e me 
engajar na luta”. 

Adailton José da Cunha, 40 anos, assistente 
em administração da Escola de Química, estu-
dante de Direito: “O vencimento básico é muito 
baixo se comparado com outras autarquias, 
fundações e instituições. Hoje é necessário que o 
governo federal agregue valor maior a esse venci-
mento. Então acho importante a greve, sim. Não 
pode ser anárquica, tem que ser legal, mas não 
pode deixar de acontecer”.

Brenda Ilana de Lima Came-
lo, 26 anos, assistente em adminis-
tração da PR-6, concluindo o curso 
de Contabilidade: “O piso da UFRJ é 
muito baixo. Eu estou terminando 
a faculdade e entrando num cargo 
de nível médio. A gente se qualifi ca 
para poder agregar valor ao nosso 
serviço. Então, nosso esforço precisa 
ser valorizado”.


