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Para dar visibilidade ao movimento e chamar a atenção do governo para que 
inicie negociações da pauta de reivindicações da categoria, o Comando Local 
de Greve (CLG)/Sintufrj realizou na quinta-feira, dia 10, às 6h30, manifestação 
na Cidade Universitária, que fechou o acesso, por carro, ao Parque Tecnoló-
gico. A mobilização durou três horas, tempo suficiente para congestionar o 
trânsito em parte do campus. 

De lá, o CLG/Sintufrj dirigiu-se à sessão do Conselho Universitário (Con-
suni), onde informou sobre a greve e manifestou apoio aos trabalhadores 
terceirizados, que desde novembro de 2013 recebem com atraso e foram ao 
Consuni em busca de apoio da Reitoria. Páginas 3, 4 e 5

Fecha tudo!
Seguindo orientação do Comando Nacional de Greve (CNG)/Fasubra, os trabalhadores da UFRJ realizarão na terça-

feira, dia 15, nova manifestação com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública para a greve. Vai ser depois de 
rápida assembleia, às 10h, nos pilotis do IPPMG. NÃO falte, companheira e companheiro! Sem vocês lá vai ser impossível. 
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DOIS PONTOS

Diretoria do SINTUFRJ 
assumiu a gestão em ja-
neiro de 2013 com dívidas 

de cerca de R$ 1 milhão e, com o 
compromisso de um trabalho em 
defesa do patrimônio da nossa en-
tidade, atuou durante este período 
de mandato promovendo ações 
que reduziram esta dívida em 90% 
do seu montante.

O SINTESI-RJ – sindicato dos 
empregados do SINTUFRJ – já 
no primeiro semestre da gestão 
reivindicou aplicação dos mesmos 
ganhos obtidos pelos Servidores 
Públicos da UFRJ a partir de março 
de 2013 e a Direção do SINTUFRJ, 
sabendo que o impacto da folha de 
pessoal da entidade já consome 60% 
da receita e que auditoria realizada 

nas contas da Entidade no período 
de 2004 a 2009 sinalizou que 
existia um crescimento da folha 
maior que das receitas, entendemos 
que atender a esta demanda dos 
empregados implicará um severo 
comprometimento da saúde finan-
ceira da Entidade. Assim, optamos 
por convidar esta entidade para 
iniciar a negociação de um novo 
contrato coletivo de trabalho, como 
deliberado no X CONSINTUFRJ, 
realizado em 2010. O SINTESI-RJ 
informou que não concordava e 
optaram por buscar a Justiça do Tra-
balho, alegando descumprimento 
de contrato e a imediata aplicação 
dos mesmos ganhos dos Servidores 
Públicos da UFRJ regidos pelo RJU 
aos empregados CLT do SINTUFRJ.

Passado um ano de gestão, 
avaliamos que mesmo não tendo 
sanado por completo as defici-
ências nas finanças da Entidade 
entendemos como dever moral 
e sindical convidar novamente o 
SINTESI-RJ e comissão dos em-
pregados para apresentar uma pro-
posta para recompor a inflação do 
período de jan/12 a jan/14 sobre o 
salário-base de todos empregados, 
sendo aplicados 5,83% retroativos 
a jan/13 e 5,91% retroativos a 
jan/14, com a imediata correção 
em folha suplementar. Tal propos-
ta seria apresentada associada à 
imediata negociação de um novo 
contrato coletivo que tivesse como 
parâmetro os contratos assinados 
realizados pelo SINTESI-RJ com 

as nossas entidades coirmãs sem 
que tivesse qualquer redução ou 
perda de direitos garantida pela 
legislação trabalhista.

Para nossa surpresa e decepção, 
a Direção do SINTESI-RJ, dentre os 
quais dois empregados do SINTU-
FRJ, no momento de instalação da 
reunião, quando todas as partes já se 
encontravam sentados à mesa, infor-
maram que se negavam a debater a 
pauta apresentada, inviabilizando a 
realização de reunião.

Lamentamos profundamente o 
fato de a Direção do SINTESI-RJ, que 
previamente convocada e cientificada 
do teor da reunião, dispondo de tempo 
hábil para manifestar qualquer des-
contentamento ou sugerir alteração 
na pauta, tenha optado por des-

EDITORIAL
considerar o esforço da Direção do 
SINTUFRJ para tratar a questão, 
ocasião em que se apresentaria 
proposta concreta de reajuste 
salarial e possíveis tratativas dos 
moldes de discussão de um novo 
Contrato Coletivo de Trabalho. 
Isto caracteriza, no nosso enten-
dimento, um aparelhamento da 
entidade para disputa ideológica 
de forças político-partidárias, 
denotada pelos ataques ao Cole-
tivo TRIBO e CTB que integram 
a Direção UNIDADE NA LUTA DO 
SINTUFRJ divulgados na edição 
ANO XVII – nº 83 – Jan/Fev/2014 
do jornal do SINTESI.

Diretoria Executiva 
do SINTUFRJ

A

Na sua primeira aula de 
campo de 2014, o Curso Pré-
Vestibular do Sintufrj (CPV) 
levou 65 alunos ao Centro 
Cultural Banco do Brasil no dia 
20 de março, não apenas para 
apreciarem a exposição sobre 
os 50 anos da ditadura militar 
no Brasil, mas para contagiar 
o grupo com os vários aspectos 
relacionados ao período.

Os professores Daniel Garcia 
(Geografia), Gabriel Tirré (Histó-

Aula de realidade

ria), Anna Elizabeth (Espanhol), 
Elísia Maia (Política e Socieda-
de), Maxlene Bastos (Português 
e Literatura e coordenadora do 
CPV) abordaram geopolítica, fatos 
históricos, período literário, textos 
e músicas censurados ou não. 

“A aula teve por finalidade 
não apenas aproximar os alunos 
de fatos históricos que doeram 
na pele e na reputação de toda 
a nação. A sede de mudança de 
outrora deve ser contagiosa. So-

bretudo para os mais jovens que 
estão frente a frente com pautas 
como provas de vestibular e – por 
que não? – o pleito eleitoral deste 
ano”, declarou Daniel.

A orientadora profissional 
Iara Barros ajudou a tornar real 
a discussão em sala de aula, 
correlacionando com conteúdos 
abordados em cada disciplina. A 
aula foi finalizada com uma dis-
cussão entre professores e alunos 
sobre a ditadura militar.

A representante dos estudan-
tes no Conselho Universitário, 
Gabriela Nascimento Celestino, 
denunciou a cessão feita pela 
Reitoria do 7º andar do prédio 
do Centro de Tecnologia para 
o Exército e a PM utilizarem 
como base de comunicação 
para a ação de ocupação do 
Complexo da Maré. “O DCE 
repudia a ação de ocupação e 
a utilização do espaço público 
de conhecimento pelas Forças 
Armadas e a Polícia Militar, e 
exige a imediata retirada deles 
de lá”, disse a conselheira.  

Esclarecimentos 
da Reitoria
Como o reitor não esclareceu 

o fato na sessão do Consuni, na 
quinta-feira, dia 8 – ele ouviu 
a acusação e ficou calado –, o 
Jornal do Sintufrj procurou a 
Reitoria na sexta-feira.    

Segundo a assessoria de im-
prensa da UFRJ, a universidade 
autorizou a Marinha a realizar 
manutenção de antenas repe-

Estudante denuncia “ocupação” do 
CT pelas Forças Armadas e pela PM

tidoras localizadas no terraço 
do prédio do CT. Mas que em 
momento algum houve auto-
rização para instalação de base 
policial ou militar nos espaços 
da universidade. Assim como 
diversas outras instituições fe-
derais, estaduais e municipais, 
a Marinha utiliza o terraço 
do prédio para transmissão 
de dados. O projeto Baixada 
Digital, que retransmite dados 
para escolas públicas da rede 
estadual, por exemplo, é um dos 
que possuem antenas no local. 

Quanto à ocupação do Com-
plexo da Maré, a assessoria 
informou que “a Reitoria tem 
acompanhado com atenção os 
desdobramentos da ocupação e 
seu impacto na vida dos morado-
res. Essa atenção se estende a do-
centes, técnicos-administrativos 
e alunos da UFRJ que atuam em 
diversos projetos de extensão na 
comunidade, e temos total inte-
resse em acompanhar, cooperar e 
fortalecer os projetos e políticas 
públicas no local”. 

 A Casa da Ciência da UFRJ 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Química trazem 
de volta ao Rio a exposição 
Cadê a Química?, após sua 
itinerância por Minas Gerais. 
A exposição, com entrada 
franca, será realizada de 17 de 
abril a 27 de julho de 2014.

Uma fascinante experiência 

Você sabe onde mora a química?
que estimula a imaginação do 
público, convidado a visitar uma 
animada casa onde é possível 
desvendar a presença da quími-
ca em nossa vida.

 Atividades paralelas
 Oficina Fábrica de Molécu-

las, sábados e domingos, às 10h 
e 15h.

RODA de conversa dos estudantes e professores do CPV durante a visita à exposição

Foto: Divulgação

Atenção, categoria Em virtude do recesso da UFRJ de 18 a 23/4, o Jornal 
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É GREVE !

Fotos: Renan Silva

O fechamento do acesso, por 
carro, ao Parque Tecnológico da 
UFRJ, na quinta-feira, dia 10, na Ci-
dade Universitária, deflagrou a dis-
posição da categoria de radicalizar 
o movimento, o que inclui a realiza-
ção de atos para chamar a atenção 
da população para a greve e mostrar 
ao governo que a paciência dos tra-
balhadores está no limite. Portanto, 
é hora de iniciar a negociação da 
pauta de reivindicações. 

Às 6h30, o Comando Local de 
Greve (CLG)/Sintufrj chegou à en-
trada do Parque Tecnológico – uma 
incubadora que atende 52 empresas, 
a maioria voltada para a área de 
energia – e fechou com correntes, 
paus e pneus o portão de entrada de 
carros nas instalações. A manifesta-
ção foi acompanhada por soldados 
do Corpo de Bombeiros e por poli-
ciais militares do 17º Batalhão, cha-
mados pela direção do parque. 

Cobrança de morador
Quando um gerente administra-

tivo do parque se aproximou dos ma-
nifestantes, uma ex-moradora da Vila 
Residencial aproveitou para cobrar as 
obras prometidas em 2004, quando a 
área foi aterrada e demolida a creche 
Peteleco para dar lugar às modernas 
instalações do complexo de pesquisas. 
“Há vários casos aguardando decisão 
da Justiça, porque muita gente foi pre-
judicada. O aterramento feito por eles 
é responsável pela constante tragédia 
que se abate sobre a Vila, quando as 
águas da Baía de Guanabara se mis-
turam às água de chuva e aos detritos 
sanitários e alagam ruas, quintais e 
casas”, denunciou dona Aparecida, 
revoltada.   

Na oportunidade, foi lembrado 
também que a promessa de emprego 
para os moradores da Vila feita pelos 
idealizadores do Parque Tecnológico 
nunca passou de subemprego. Assim 
como a contrapartida para a ocupa-
ção dos 350 mil metros quadrados 
nunca passou de promessas, e até 
hoje a população da Vila espera pela 
nova creche e pela área de lazer. 

O objetivo da ação
“Ações como esta são orientadas 

pelo Comando Nacional de Greve/
Fasubra para dar visibilidade ao 
movimento. O Parque Tecnológico 
foi escolhido como referência para a 
nossa manifestação para chamar a 
atenção sobre a falta de retorno das 
empresas assistidas pelo Parque Tec-
nológico para a comunidade da Vila 
Residencial e do entorno da universi-

Categoria radicaliza em ato 
no Fundão e vai ao Consuni

dade, além de lembrar da demanda 
reprimida do parque pela ocasião 
da grande obra (aterro da área). A 
nossa intenção é buscar espaço para 
estabelecer uma mesa para dialogar 
sobre essas demandas com a Reito-
ria e a direção do parque”, expôs o 
coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis.

O CLG/Sintufrj explicou para os 

jornalistas que cobriam o ato que 
nenhum trabalhador foi impedido 
de entrar no parque, e, ao contrário 
de atrapalhá-los, a manifestação dos 
técnicos-administrativos em greve 
contribuiu com a qualidade de vida 
deles, já que tiveram que deixar o 
carro no meio-fio e caminhar al-
guns metros. 

Às 9h30 os manifestantes retira-

ram as correntes, liberando a entra-
da de veículos ao parque. Aos poucos 
o trânsito nas ruas do campus foi se 
normalizando. Apenas um incidente 
foi registrado pelo CLG/Sintufrj: um 
trabalhador terceirizado do parque 
tentou furar o bloqueio dos grevistas, 
mas não conseguiu e ninguém ficou 
ferido. O ato foi considerado um su-
cesso, porque alcançou seu objetivo.

Manifestação no Consuni   
Depois do ato, os técnicos-ad-

ministrativos foram para a sessão 
do Conselho Universitário, e um 
representante do CLG/Sintufrj pôde 
se manifestar no horário do expe-
diente. Milton Madeira solidarizou-
se em nome da categoria com os 
trabalhadores terceirizados da em-
presa Gualitec, cujos salários esta-
vam sendo pagos com até 20 dias de 
atraso desde novembro de 2013. E  
buscavam apoio da Reitoria através 
do Consuni. 

O representante do CLG/Sintufrj 
criticou a atitude da pró-reitora de 
Gestão e Governança, Araceli Cristina 
Ferreira, em relação aos terceiriza-
dos. Ela justificou seu voto contrário 
à concessão de espaço para a mani-
festação dos trabalhadores alegando 
que são 150 o total de empresas com 
contrato em situação semelhante ao 
da Gualitec atualmente na UFRJ. “A 
PR-6 enxerga vocês como contratos, 
mas vocês são trabalhadores, pagam 
contas, e têm direitos. Isso é o que 
faz a terceirização, e quase a UFRJ 
entrou no canto da sereia da Ebserh. 
A segurança também é terceirizada”, 
lembrou. “Como poderia (a pró-rei-
tora) caçar a palavra deles, se a uni-
versidade avança na terceirização”, 
questionou Milton Madeira. 

Ele informou sobre o anda-
mento da greve da categoria: “Es-
tamos realizando muitas atividades 
nas unidades, e hoje fizemos um 
ato com visibilidade em frente ao 
Parque Tecnológico”, e reivindicou 
ação contundente da Reitoria junto 
ao MEC e ao Ministério do Planeja-
mento para ajudar na pressão ao 
governo para negociação com o 
CNG/Fasubra, que a Reitoria avan-
ce na pauta interna e sobre a sede 
social reivindicada pelo Sintufrj. 
Por fim, comunicou a realização 
do ato de domingo passado na 
Quinta da Boa Vista. 

Docentes em luta
A Adufrj também solicitou a pa-

lavra no Consuni para expor a luta 
da categoria nacionalmente pela 
valorização do ensino (“docentes 
EBTT e da graduação também são 
pesquisadores”); por critérios (e não 
barreiras) que incentivem o professor 
a progredir; por uma aposentadoria 
digna para a categoria; pela valori-
zação docente e por condições de tra-
balho na UFRJ e pela autonomia da 
UFRJ: “não fizemos concurso para a 
Capes”. Em 10 de abril os  docentes 
realizaram um dia de paralisação.
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É GREVE!

Fecha tudo!
Este é o sentido do ato nesta terça-feira, dia 15, com 
concentração no IPPMG, depois de rápida assembleia sob os 
pilotis do prédio da unidade, às 10h.

lém de não cumprir o 
acordo da última greve 
e de não negociar a re-

composição de nossos salários, 
o governo ainda toma direitos, 
como, por exemplo, impedir 
a contagem de tempo especial 
para a aposentadoria, conforme 
garantiu o mandado de injun-
ção conquistado pela Fasubra. 

Isso atinge toda a categoria, in-
clusive os novos servidores. 

Por essas e outras, esta as-
sembleia será rápida, para que 
possamos pôr em prática a pro-
posta do Comando Nacional de 
Greve de dar visibilidade ao nosso 
movimento e ao mesmo tempo 
pressionar o governo a negociar, 
com a realização do ato deno-

minado “Fecha tudo!” Mas para 
isso é necessário o maior número 
possível de trabalhadores presen-
tes à assembleia. Faça a sua par-
te, companheira e companheiro. 

A ideia é reunir nos pilotis 
do IPPMG milhares de técnicos-
administrativos para mostrar a 
nossa indignação com mais este 
retrocesso em nossos direitos. 

O Comando Local de Greve/Sintufrj encaminhou à assembleia a 
proposta de visita aos setores da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) com 
o intuito de debater com os trabalhadores os serviços considerados es-
senciais. O CLG/Sintufrj se dirigiu à unidade após a assembleia e esta-
beleceu, com os trabalhadores dos setores, os serviços que funcionarão 
durante a greve. Veja quais são eles:

Protocolo
Aposentadoria compulsória
Auxílio-funeral
Comunicação de falecimento
Pensão alimentícia
Pensões vitalícias e temporárias
Legislação
Aposentadoria compulsória
Exoneração
Isenção de Imposto de Renda
Pensão
Respostas judiciais
Vacância

Coordenação de Política de Pessoal
Rotinas referentes a concursos em andamento (trabalho interno)
Cursos suspensos durante o período de greve

Pessoal
Certidão de tempo de serviço

Cadastro
Emissão de declaração de rendimentos para aqueles que não pos-

suem senha no sistema Intranet
Não está sendo realizada a criação de senha 

Siapanet
Pagamento

Aposentadoria compulsória
Auxílio-funeral
DIRF
Isenção de Imposto de Renda
Pensão alimentícia, temporária e vitalícia
Rotinas referentes aos concursos já em andamento

Os processos referentes às rotinas administrativas não rela-
cionadas estão suspensos, não sendo considerados como ser-
viços essenciais na PR-4.

A categoria decidiu, na as-
sembleia de terça-feira, dia 8, 
intensificar a realização de atos 
de mobilização na universida-
de e nas ruas, visando garantir 
a visibilidade da greve e, assim, 
pressionar o governo a iniciar 
negociações da pauta de reivindi-
cações com a Fasubra.

Para isso, a assembleia definiu 
um calendário de atividades de mo-
bilização. Além de reuniões e panfle-
tagens nas unidades, como a Escola 
de Educação Infantil e o Museu Na-
cional, o CLG participou, no dia 9, de 
uma reunião do Comando Estadual 
de Greve com a intenção de unificar 
as lutas da categoria da UFRJ, UFF, 
UniRio e Universidade Rural.

Na quinta-feira, dia 10, os tra-
balhadores realizaram o primeiro 
grande ato na UFRJ, no Parque 
Tecnológico. E estava prevista uma 
atividade para divulgação da greve 
à população na manhã de domin-
go, dia 13, na Quinta da Boa Vista.

Presença da PR-4
A convite do Comando Lo-

cal de Greve (CLG)/Sintufrj, o 

Assembleia decide levar greve às ruas
pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, foi à assembleia dar 
explicações sobre o mandado de 
injunção relacionado à aposenta-
doria especial e sobre os motivos 
do atraso na entrega dos compro-
vantes de rendimentos dos trabalha-
dores (veja matéria na página 5).

De acordo com avaliação do Co-
mando Nacional de Greve/Fasubra, 
depois de mais de 15 dias de greve, o 
movimento está consolidado, com 
a adesão de 36 sindicatos filiados 
à Fasubra (muitos representando 
duas ou mais instituições) e cerca 
de 48 instituições federais de ensino 
superior (Ifes) em greve.

O congresso do Sinasefe sina-
lizou com a entrada em greve dia 
21, o que pode ampliar a greve nas 
instituições. Diante da necessidade 
de abertura de negociações, o CNG/
Fasubra indica: “É absolutamente 
necessário que façamos fortes mo-
bilizações com ações contundentes 
que provoquem a população a se po-
sicionar ao lado dos trabalhadores”.

Diante disso, nas avaliações da 
categoria na assembleia, ficou cla-
ro que uma das questões centrais 

neste momento é a visibilidade da 
greve, furando o bloqueio da mídia.
Segundo informes, na Universidade 
Federal de Sergipe, cujos trabalha-
dores fecharam a Divisão de Regis-
tro de Estudantes em pleno período 
de matrículas, o  reitor, pressionado, 
ofereceu a implantação da jornada 
de 30 horas para abrirem o DRE. 
Sem sair da greve, a categoria ga-
rantiu, lá, esta conquista.

Apoio
O presidente da Adufrj, Clau-

dio Ribeiro, foi à assembleia ma-
nifestar, mais uma vez, o apoio 
da entidade à greve dos técnicos-
administrativos e informar sobre 
a mobilização dos docentes, tam-
bém em campanha salarial. “Te-
mos que lutar juntos”, disse.  

A intensificação da greve na 
UFRJ também permeou as ponde-
rações da categoria, que sugeriu 
piquetes, reação ao assédio moral e 
mais mobilização para conquistar a 
pauta interna. Muitos disseram que 
também é necessário ampliar a gre-
ve nacional, com mobilização na-
quelas Ifes que ainda não aderiram.

Saiba quais são os serviços que 
funcionarão na PR-4 durante a greve

ASSEMBLEIA de terça-feira, no auditório Samira Mesquita

A

Foto: Renan Silva
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A pedido do CLG/Sintufrj, o 
pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, foi à assembleia,  dia 8, 
para dar informações sobre itens 
da pauta interna de reivindicações 
da categoria.

Um dos mais preocupantes 
itens da pauta diz respeito às 
orientações normativas (ONs) do 
Ministério do Planejamento, que 
derrubam efeitos do mandado 
de injunção conquistado pela 
Fasubra. Este mandado garantia 
a contagem do tempo considerado 
especial (aquele trabalhado em 
condições insalubres ou perigosas) 
para efeito de aposentadoria. A 
Fasubra reivindica a revogação 
das orientações.

“Estamos fazendo um estudo 
sobre a orientação normativa que 
saiu no dia 23 de dezembro de 
2013”, informou Gambine, que fez 
um histórico da mudança ocorri-
da. A decisão inicial do Supremo 
Tribunal Federal (STF) foi do 
então presidente Aires de Brito, que 
concedeu mandados de injunção 
para várias entidades, incluindo a 
Fasubra e o Andes-SN.

Em 2013, um dos novos mem-
bros do STF, Teori Zavascki, refor-
mou a decisão estabelecendo que 
não se poderia contar a conversão 
de tempo especial para qualquer 
fim a não ser para a aposentadoria 
especial. 

Em dezembro surgiu a orien-
tação determinando que os órgãos 
de pessoal não utilizassem mais 
a contagem de tempo especial de 
serviço para aposentadoria e que 
fizessem a revisão das concessões 
de abono de permanência e das 
aposentadorias. 

No entanto, ainda que o 

Reivindicações são debatidas com a PR-4

governo indique que não haverá 
reposição ao erário, a PR-4 en-
tende que não cabe revisão, uma 
vez que antes também ela seguia 
orientação normativa do próprio 
Ministério do Planejamento ante-
rior àquela de dezembro de 2013.

“No nosso entendimento, 
ambas (as normativas) estão no 
mesmo patamar do ponto de vista 
da hierarquia, da força de decisão. 
Não cabe agora fazer revisão do 
que era feito com base na orien-
tação anterior”, disse o pró-reitor 
de Pessoal. 

“Estamos estudando (a me-
dida). Inclusive, o Sintufrj dispo-
nibilizou sua assessoria jurídica 
para se reunir com a equipe da 
PR-4 e debater o assunto. Mas o 
fato é que, de dezembro para cá, a 
PR-4 não consegue mais conceder 
tempo de serviço especial para apo-
sentadoria, porque existe a ordem 
expressa. Até dezembro a gente 
entende que não cabe revisão”, 
reafirmou Gambine.

Ele considera importante bus-
car um parecer no Supremo para 
pacificar o entendimento, tanto 
quanto às situações anteriores 
quanto daqui para a frente. Outra 
alternativa é a aprovação, no Con-
gresso Nacional, de legislação que 
normatize a utilização do tempo 
especial para as aposentadorias 
dos servidores.

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis comentou que 
em um encontro de assessorias 
jurídicas do serviço público sobre o 
tema, inclusive a da Fasubra, ficou 
definida atuação nos campos político 
e jurídico para a busca de um parecer 
favorável sobre o tema e também a 
atuação no Congresso Nacional. 

Assis sugeriu a proposição, 
pelo Conselho Universitário, de 
uma resolução para proteger as 
aposentadorias já concedidas da 
possibilidade de revisão, e ainda 
que seja apresentada à Andifes.  Ele 
destacou que o problema também 
afetará os servidores mais jovens. 
Só na UFRJ, segundo dados da 
PR-4, a questão afeta hoje mais 
de seis mil pessoas. 

Declaração de rendimentos
Sobre esse assunto, o pró-

reitor de Pessoal explicou que 
metade delas continha valores de 
contribuições previdenciárias a 
menos por erro do Ministério do 
Planejamento. E que o problema 
atingiu servidores que ingressaram 
até 1998. A divergência pode levar 
à malha fina. Por isso, a PR-4 
resolveu corrigir a declaração.

Ele disse que mais de 12 mil 
pessoas cujas declarações estavam 
corretas já começaram a receber 
suas declarações de rendimento 
pelo Correio há duas semanas. 
Para a outra parte, quase 12 mil, 
entre eles aposentados e pensio-
nistas, há necessidade de correção 
dos dados. 

Segundo Gambine, no dia 8 era 
possível confirmar no sistema a va-
lidação. E no dia 9, as declarações 
estariam disponíveis na Intranet 
(rede interna da UFRJ).

“Quem receber a declara-
ção em casa pelo Correio pode 
utilizá-la, porque está correta. 
No caso de quem é de 1998 para 
trás, houve cálculo a menos da 
contribuição previdenciária. 
Para aposentados e pensionistas, 
vamos mandar a declaração 
corrigida pelo Correio. Mas 

aqueles que desejarem mais 
brevidade, vamos disponibilizar 
via Intranet ou imprimindo na 
Reitoria”, disse ele. 

Senha: matrícula do Siape  
Para acessar a Intranet é só 

utilizar o CPF e a senha e buscar 
o link das declarações. O coorde-
nador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis lembrou que o primeiro 
acesso pode ser feito com o próprio 
CPF e a senha é a matrícula no 
Siape. O pró-reitor confirmou a 
informação.

Quem não tem - Para quem 
não tem acesso à Intranet, a PR-4 
disponibilizará a declaração 
impressa. 

Para quem não tem senha e 
quiser acessar do próprio compu-
tador, poderá pedir uma senha. 
Para ambos os casos, foram criados 
postos no 8º andar da Reitoria 
(salas 833, 837, 839 e 843) e no 
polo da PR-4 na Praia Vermelha.

Terceirização
Na conversa com o pró-reitor, 

os trabalhadores denunciaram 
o avanço da terceirização na 
universidade. Eles disseram que 
a cada dia mais firmas entram 
para prestar serviços gerais e 
algumas acabam fazendo outras 
funções, até administrativas. 
“Somos a favor de concursos 
públicos”, disseram.

Gambine afirmou que a ter-
ceirização é uma armadilha que 
o governo impôs nos anos 1990 e 
que até hoje se dissemina nas três 
esferas do serviço público. Segundo 
ele, existe uma série de atividades 
consideradas terceirizáveis para 
as quais se contratam empresas. 

No caso das universidades, são os 
cargos extintos. Isso, na avaliação 
dele, deixa os órgãos públicos à 
mercê da relação com as empresas. 
“Temos que enfrentar lato sensu (a 
discussão) sobre qual é o modelo 
de gestão para o serviço público”, 
disse, explicando que a Reitoria 
tem que dar atenção também 
aos casos em que terceirizados 
realizam tarefas administrativas: 
“É uma briga que teremos que 
comprar. A outra parte (desta 
questão) é a presença deste modelo 
pela ausência de concursos”.

Assis lembrou que há uma 
necessidade urgente de ser feito 
o dimensionamento da força de 
trabalho e de se proclamar o fim 
da terceirização na universidade, 
e por isso os temas fazem parte 
da pauta de  reivindicações da 
categoria. Ele ratificou que é ur-
gente também a democratização 
da instituição.

Gambine informou que a Pró-
Reitoria de Pessoal organizou um 
grupo de trabalho aberto a quem 
tenha acúmulo sobre o assunto 
para discutir o dimensionamento.

Pauta interna
O CLG/Sintufrj pediu a reali-

zação de reunião com a PR-4 para 
tratar dos pontos da pauta interna 
que não foram discutidos. 

Gambine se comprometeu a 
destinar uma equipe para ins-
talação formal da mesa local de 
negociação.  

Assis propôs uma agenda de 
reuniões e a organização de uma 
representação do CLG/Sintufrj 
para fazer debates temáticos com 
a PR-4 sobre a pauta interna 
aprovada pela assembleia.

Foto: Renan Silva

ROBERTO Gambine na assembleia entre Rafael, Francisco de Assis e Milton Madeira
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CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Milton Madeira é funcionário da UFRJ-Macaé e faz parte do CLG/Sin-
tufrj. Para ele que é militante da CTB, é preciso sempre conscientizar a 
população sobre o processo de terceirização, pois este abre caminho para a 
privatização, e para a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). “Participar 
de atos assim é importante para alertar a população e fortalecer a luta con-
tra a Ebserh. A terceirização está relacionada à transposição do regime do 
RJU para o regime celetista. E o nosso foco deve ser manter a saúde pública 
e o sistema SUS, que é um programa democrático”. 

Trabalhadores realizam manifestação em 
defesa da saúde pública e contra a Ebserh
No Dia Mundial da 
Saúde, 7 de abril, 
o Fórum de Saúde 
do Rio de Janeiro 
promoveu ato no Largo 
da Carioca, Centro da 
Cidade, para denunciar 
a prioridade dada à 
megaestrutura da 
Copa do Mundo e das 
Olimpíadas, eventos 
fi nanciados com 
dinheiro dos governos 
municipal, estadual e 
federal, em detrimento 
a investimentos na 
saúde pública. A 
previsão, segundo 
o Fórum, é de que 
o governo estadual 
gaste R$ 644 milhões 
e o municipal, R$ 
820 milhões com as 
duas competições. 
A tentativa de 
privatização da saúde 
pública pelos governos 
foi também outro mote 
da manifestação.
O Comando Local 
de Greve do Sintufrj 
(CLG/Sintufrj) 
participou do ato com 
outras entidades de 
servidores públicos 
e de trabalhadores 
da saúde. O CLG/
Sintufrj distribuiu Carta 
Aberta à População 
denunciando a 
desvalorização dos 
serviços públicos e dos 
servidores da área de 
saúde e da educação, 
e exigindo do governo 
federal investimentos 
imediatos nos serviços 
públicos. A defesa 
da universidade 
pública, a luta contra 
a privatização dos 
hospitais universitários 
(HUs) simbolizada pela 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e por 
melhores condições de 
trabalho e salários são 
eixos da mobilização 
dos trabalhadores das 
universidades federais 
em greve desde 17 de 
março.

Opiniões  

Trabalhadores da UFRJ e lideranças sindicais expõem suas opiniões 
sobre a importância da defesa da educação e da saúde públicas

Segundo Oscar Gomes, presidente da Asuni-Rio, o problema 
de falta de pessoal no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle é 
tão grave que a associação foi ao Ministério Público: “Tentamos 
chamar a atenção da população sobre o descaso do governo com 
a saúde pública e de sua política de privatização. No Gaffrée e 
Guinle os profi ssionais existentes são de 2008, pois os três editais 
para concurso não abriram vagas sequer para cinco médicos. Te-
mos hoje três enfermarias fechadas. Isso é muito ruim, pois temos 
especialistas da melhor qualidade e o hospital, que é referência 
em Aids, não pode atender a sociedade por falta de material e de 
pessoal. Fomos ao Ministério Público e acabaram demitindo 80 
dos bolsistas contratados como tática para pressionar pela acei-
tação da Ebserh. Com o apoio do Sintufrj e do Sintuff, não dei-
xamos passar a Ebserh no Conselho Universitário, mas há duas 
semanas ouvimos do secretário de Educação Superior do MEC, 
Paulo Spiller, a frase: ‘Ou aderimos à Ebserh ou vamos continuar 
como estamos’”. 

 “Nossa participação no ato é para tentar fazer a população 
entender a importância da UFRJ e dos hospitais universitários. A 
responsabilidade pela sobrevivência desses HUs também é nossa, e 
nós temos de cuidar deles. Temos de resolver o problema do pessoal 
que trabalha há anos sem direitos e realizar concurso para dimi-
nuir o défi cit de pessoal. O hospital necessita disso”, declara Geraldo 
Teotônio, integrante do CLG/Sintufrj e da Escola de Química. 

Outro integrante do CLG/Sintufrj, Marcílio Alves, do Instituto 
de Química, manifestou preocupação com o atendimento à popu-
lação: “Os hospitais públicos estão ao deus-dará, porque não existe 
uma política de saúde de fato voltada para atender às necessidades 
da maioria da população. O governo quer impor a Ebserh para ad-
ministrar os hospitais dizendo para a população que isso é para 
melhorar o atendimento. Mas isso não vai acontecer,  pois sabemos 
que a situação só muda com investimentos”.

Fotos: Renan Silva



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1071 – 14 a 27 de abril de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

MARÇO: MÊS DA MULHERDIA MUNDIAL DA SAÚDE

m grupo do Sindicato dos 
Trabalhadores Técnico-Ad-
ministrativos em Educação 

das Instituições Federais de Ensino 
no Município de Juiz de Fora (Sin-
tufejuf) enfrentou duas horas e meia 
de viagem de ônibus para participar 
do ato no Largo da Carioca. Eles vie-
ram reforçar a luta contra a Ebserh 
no Rio de Janeiro e pedir apoio para 
barrar a empresa em sua cidade.

“Viemos especialmente para 
o ato. Lá a Ebserh foi aprova-
da e nossa luta é para reverter 
a situação. Como o reitor ainda 
não assinou o acordo, viemos 
reforçar a campanha contra a 
Ebserh e também pedir apoio 
para nossa batalha em Juiz de 
Fora”, explicou a coordenadora 
de Comunicação Sindical Ro-
sangela Márcia Frizzero.

Sindsprev/RJ contra 
o ponto eletrônico
Antonio Carlos é funcionário 

do Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF) e diretor 
sócio-cultural do Sindsprev/RJ. 

“Nossa luta principal é 
contra a privatização. Recente-
mente tivemos uma luta árdua 
contra o ponto eletrônico, que é 
mais um caminho para privati-
zar os nossos hospitais. Fizemos 
greve e conseguimos uma pri-
meira vitória, e vamos continu-
ar ferrenhos nessa luta contra o 
ponto. Temos fôlego para isso, 
pois no Rio de Janeiro existe 

Ato reforça luta pelos HUs e se
transforma em espaço de denúncias

uma grande concentração de 
servidores da saúde”, disse o 
servidor, antecipando que “le-
varão para discussão em fórum 
maior a decisão da categoria de 
deflagrar greve a partir do dia 
14 de abril (trabalhadores da 
base do Sindsprev)”.

 “Neste ato do Dia Mun-
dial da Saúde repudiamos as 
formas e execramos as falas 

Servidores da saúde de Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense, exigem a regulamentação 
funcional dos servidores da saúde 
do município. Eles participaram 
do ato reivindicando a aprova-
ção da Lei nº 11.350, que dispõe 

que traduzem qualquer possi-
bilidade privatista. As Organi-
zações Sociais e a Ebserh são 
a mesma coisa, e elas acabam 
com o Regime Jurídico Único. 
As OSs para hospitais muni-
cipais e estaduais, e a Ebserh 
para os hospitais universitá-
rios. São expressões do setor 
privado!”, afirmou o dirigente 
da Adufrj, Romildo Bomfim.

Golpe da Medicina
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis denunciou 
mais uma tentativa de esvaziar o 
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) e forçar 
a entrada da Ebserh na UFRJ: “A 
proposta de um convênio diferen-
te com o Hospital dos Servidores 
do Estado do Rio de Janeiro, feita 
pela Faculdade de Medicina, é 

uma maneira de descaracteri-
zar nosso HUCFF. Eles (o grupo 
a favor da Ebserh na UFRJ) fo-
ram derrotados, mas continuam 
criando caminhos para viabilizar 
a Ebserh na UFRJ. Por isso, con-
clamo os companheiros da Adufrj 
(professores) e DCE (estudantes) 
para barrarmos esta proposta. Não 
podemos deixar a Ebserh dominar 
nossa universidade”.

Agentes de saúde reivindicam regulamentação profissional 
sobre a contratação dos agentes 
comunitários de saúde e agentes 
de combate as endemias. “A re-
gulamentação desses profissionais 
é uma luta de mais de 10 anos, 
quando foi criado um processo (nº 
6.468/2013) para a efetivação dos 

trabalhadores, aprovado no Con-
selho Municipal de Saúde, mas o 
procurador do município André 
Marques negou a efetivação. Tem 
mais de 15 anos que o município 
não faz processo seletivo público, 
e agora abriu um, que exclui os 

agentes de saúde e os agentes de 
combate de endemias. O procura-
dor e o prefeito Alexandre Cardoso 
(PSB) querem mesmo é demitir. 
Nossa palavra de ordem é “Pre-
feito cumpra a lei!”, explicou 
Leni Claudino, trabalhadora da 

base do Sindsprev/RJ e represen-
tante dos profissionais de saúde 
no Conselho Municipal de Saúde 
de Duque de Caxias.

No dia 10 de abril esses tra-
balhadores farão passeata em 
Duque de Caxias,

Fotos: Renan Silva

COMANDO Local de Greve/Sintufrj no ato no Largo da Carioca

SINTUFRJ na luta 

PANFLETAGEM à população 

ATO termina com passeata 
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DESPROPÓSITO

Faculdade de Medicina quer trocar 
HU pelo Hospital dos Servidores
Por trás da esdrúxula proposta do diretor Medronho, visualiza-se o fantasma Ebserh, que 
continua rondando assustadoramente os HUs e demais hospitais federais do Brasil

proposta de um convênio 
entre o Hospital dos Servi-
dores do Estado (HSE) e a 

UFRJ gera controvérsia. Ele seria 
feito através de um contrato entre 
a Faculdade de Medicina e o HSE 
para o ensino dos alunos da Me-
dicina. O Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
idealizado e construído para 
atender professores e estudantes 
da área de saúde na UFRJ, ficaria 
de fora. O assunto foi levado à 
reunião do Conselho do Centro de 
Ciências da Saúde dia 7 de abril e 
voltará à pauta. 

Segundo o diretor do HUCFF, 
Eduardo Côrtes, uma questão 
dessa importância não poderia 
ser decidida sem uma avaliação 
bem-feita da proposta. 

“Foi levado pelo diretor da 
Faculdade de Medicina, Roberto 
Medronho, um contrato para ser as-
sinado para que a faculdade levasse 
seus alunos para o HSE. O assunto 
não estava pautado e os conselheiros 
não receberam o processo. Pedi vis-
tas e disse no Conselho que esse era 
um momento ruim, pois estamos 
numa transição e estrategicamente 
irá enfraquecer o hospital. Estamos 
reerguendo o hospital, e com todos 
os problemas temos ainda melhores 
condições do que o HSE para prover 
esse tipo de ensino.”

Questionamentos
“O hospital universitário é 

um hospital de ensino da uni-
versidade. Foi criado para isso. 
E só tem sentido existir se tiver 
alunos. Então, na medida em que 
os alunos são retirados daqui, o 
hospital fica enfraquecido como 
instituição de ensino. Nosso 
maior ganho é a formação de 
profissionais de saúde. Para nós, 
a proposta retira os alunos do 
Clementino Fraga, e em relação 
a isso somos contra”, argumenta 
Eduardo Côrtes.

O diretor se deteve minu-
ciosamente na avaliação do 
contrato e apresentará seu arra-
zoado no processo. Ele destaca 
algumas discrepâncias encon-
tradas, inclusive a transferência 
das responsabilidades de ensino 
dos alunos da UFRJ para o HSE. 

“Na proposta de contrato, o 
conselho gestor de ensino e pes-
quisa do Hospital dos Servidores 

do Estado é que será o órgão maior 
responsável pelo ensino dos alunos 
da UFRJ, cujo presidente será o 
diretor do HSE. E isso eu sou con-
tra. Não posso ser a favor de uma 
coisa dessas.”

Eduardo Côrtes explica que 
o HU não tem um conselho 
gestor do qual seu diretor seja 
o presidente e responsável pela 
palavra final. 

“Na UFRJ, o HU respeita a Fa-
culdade de Medicina. Respeita a 
Escola de Enfermagem Anna Nery, 
que orienta seus alunos e elabora 
seus programas. Na proposta, o 
Hospital dos Servidores é que será 
o responsável maior. Não estou 
avaliando. É o que está escrito”. 

Cortês afirma também que a 
UFRJ passará a ter várias obriga-
ções com o HSE. 

“Inclusive viabilizar o paga-
mento do seguro dos alunos en-
volvidos na assistência prestada no 
interior das instalações do HSE.”

Aposta no HU
Segundo Eduardo Côrtes, é pre-

ciso pensar sobre as consequências 
desse convênio. Ele avalia que 
a partir do momento em que a 
comunidade universitária apostou 

O presidente do Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro 
(SinMed), Jorge Darze, não vê 
motivo que justifique um convê-
nio com o Hospital dos Servido-
res do Estado. Ele declara que os 
hospitais federais do Rio passam 
por uma crise gravíssima (com 
exceção do Hospital da Lagoa), 
e o HSE se encontra na mesma 
situação. Inclusive, o dirigente 

no salvamento do hospital, e toda a 
sua equipe está empenhada nesse 
projeto, a proposta da Faculdade 
de Medicina não soma.

“Não é um bom momento. No 
momento em que você mudou a 
gestão do hospital, um hospital 
com muitas dívidas, com vários 
problemas de infraestrutura física e 
de pessoal, e a nova gestão está fa-
zendo grandes esforços, com toda a 
equipe trabalhando diuturnamente, 
inclusive com esforços pessoais para 
tentar reerguer o hospital, pagar 
as dívidas que ultrapassam R$ 7 
milhões só em 2013, reequipá-lo, 
reabastecê-lo..., retirar os alunos 
daqui não ajuda, só prejudica.”

Para o diretor, o convênio como 
está proposto enfraquece também 
a própria UFRJ. Para ele, é preciso 
preservar a instituição e suas unidades 
de ensino, pesquisa e extensão. E o HU 
é fruto do sonho de várias gerações.

“Não existe universidade impor-
tante que não tenha sua faculdade de 
medicina e uma área de saúde que 
não tenha hospital. Tem que ter seu 
próprio hospital. Sou da geração que 
quando éramos alunos ficávamos 
espalhados pela Santa Casa, pelo Mon-
corvo Filho, porque não tínhamos 
hospital. Lutou-se muito por isso.”

Opinião do SinMed 

informa que os médicos da 
rede federal do Rio de Janeiro 
ligados ao Ministério da Saúde 
estão em greve, pois estão com 
vencimentos inferiores aos 
demais servidores federais com 
nível superior.

“O HSE está inserido no 
mesmo contexto da crise dos 
hospitais federais do Rio, com 
emergências fechadas, obras 

paradas, falta de pessoal. Essa 
proposta feita pela Faculdade 
de Medicina nos preocupa e nos 
motiva a reagir com perplexi-
dade. Uma proposta descabida, 
ainda mais quando se tem um 
hospital como o HUCFF, que é 
referência, e onde existe a in-
tegração com o ensino na área 
de saúde para os estudantes de 
Medicina. É importante para 
eles terem uma visão geral da 
área de saúde. Por isso é absurdo 
e inaceitável a faculdade levar 
os alunos para o HSE.”

Perplexo, o médico não enten-
de a motivação da proposta. “Se 
for pelos problemas do HUCFF, os 
hospitais federais estão pior. E o 
HSE está passando pela mesma 
situação”. Darze, surpreso com 
a proposta, tenta entender o que 
a fundamenta. “Não sei o que 
levou Roberto Medronho, que tem 
tradição e história na área pública 

de saúde, optar por uma proposta 
dessas. Não consigo entender”.

Fantasma da 
Ebserh nos federais
O dirigente do Sindicato dos Mé-

dicos disse também que na crise dos 
hospitais federais, assim como na dos 
hospitais universitários, o governo 
propõe uma empresa “salvadora”. 

“O fantasma da Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
vem como subsidiária para a rede 
federal. É a Saúde Brasil para gerir 
os hospitais federais e institutos do 
Ministério da Saúde”, afirmou Darze. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Sindicato dos 
Servidores da Saúde do Rio de 
Janeiro (Sindsprev/RJ), equipes 
da Saúde Brasil têm tentado 
visitar os hospitais federais para 
“prepará-los” para a gestão da 
empresa. E, em alguns, os servi-
dores têm barrado a sua entrada.
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