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Brasília pega fogo 
esta semana

Assembleia estatutária dos sindicalizados, dia 13,
no auditório Samira Mesquita

(prédio da Reitoria), às 10h, em primeira convocação,
e às 10h30, com qualquer quórum.
Pauta: questões administrativas. 

 Logo após, assembleia geral de greve.

Esta semana não tem como a 
presidente Dilma Rousseff ignorar 
a greve dos técnicos-administrati-
vos em educação das instituições 
federais de ensino superior. De 
todo o país, centenas de trabalha-
dores das universidades em greve 
chegam a Brasília para cumprir 
uma intensa jornada de lutas que 
promete mudar a rotina do Planal-
to Central. Três ônibus partiriam 
do Sintufrj na segunda-feira, dia 
5, levando 120 companheiros. Os 
grevistas permanecerão em Brasí-
lia até quinta-feira, dia 8.

Na terça-feira, dia 6, a Caravana 
da Educação ocupa a Esplana-
da dos Ministérios e, além dos 
técnicos-administrativos, reunirá 
também professores das Ifes que 
deverão paralisar as atividades no 
dia 21 de maio. No dia seguinte, 
quarta-feira, dia 7, os trabalhadores 
das universidades se unem aos 
milhares de servidores públicos 
federais de diversas categorias vin-
dos de várias partes do país para a 
marcha que fechará as principais 
avenidas brasilienses. 

 

SINTUFRJ em março deste ano, na 7ª Marcha da Classe Trabalhadora e dos Movimentos Sociais, em Brasília
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DOIS PONTOS

Reportagem do programa Bom 
Dia Brasil no dia 5 sobre aparelhos 
em hospitais universitários de Belém 
parados por falta de manutenção 
mencionou também o Hospital 
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF), da UFRJ, que durante 
muito tempo manteve um equipa-
mento encaixotado no subsolo, o 
qual, embora tenha sido levado para 
uma sala apropriada, não foi insta-
lado. “Até agora, seis meses depois, 
o aparelho ainda não foi usado pra 
atender ninguém. Pelo menos ele 
saiu do corredor, e está numa sala 
do serviço de radiodiagnóstico, mas 
parado”, informou a reportagem so-
bre o Pet Scan para tomografia por 
emissão de pósitron, precioso para 
detecção de câncer.

A assessoria de comunicação do 
HU enviou uma nota à emissora, 
esclarecendo: 

“O aparelho de Pet Scan – 
doado pela Finep ao Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF/UFRJ) – encontra-
se na sala recentemente reforma-
da, aguardando, apenas, a conclu-
são da instalação da parte elétrica 
e a realização de testes antes de 
abrir para a marcação de exames.

A demora nas obras é reflexo da 
falta de recursos humanos em vá-
rias áreas, principalmente na enge-
nharia elétrica e setor de compras. 
A direção do HUCFF tem trabalha-
do diariamente e envidado todos os 
esforços para manter as atividades 
de assistência, ensino e pesquisa no 
hospital universitário”.

O deputado federal Policarpo 
(PT-DF) fez um apelo ao gover-
no para que abra, com urgên-
cia, o diálogo com a Fasubra. 
O deputado busca um consenso 
para pôr fim à greve que já ul-
trapassou 30 dias. “A categoria 
se sente desrespeitada”, afirmou, 
ao informar sobre os relatos da 
Fasubra sobre a falta de diálogo 
por parte do governo.

Deputado pede ao governo abertura 
de diálogo com a Fasubra

O pedido foi feito na audiência 
pública promovida pela Comis-
são de Trabalho, Administração e 
Serviço Público (CTASP), dia 24 
de abril. O parlamentar solicitou 
a realização de reunião entre a 
Casa Civil, os ministérios do Pla-
nejamento e da Educação, a Fa-
subra e parlamentares para tratar 
do assunto. Policarpo disse que é 
importante abrir diálogo para ve-

rificar quais pontos são possíveis 
avançar na negociação.

Para tanto, o deputado pediu à 
deputada Alice Portugal (PCdoB/
BA), autora do requerimento para 
realização da audiência pública, 
que enviasse documento à Casa 
Civil solicitando a reunião entre 
os representantes dos dois mi-
nistérios e da Fasubra, além de 
parlamentares.

Dia 6/5 – Guerrilha virtual.
Não haverá assembleia nesse dia devido à caravana a Brasília.
Dia 7/5 ou 8/5 – Às 15h, reunião com o reitor para 
instalação da Comissão de Negociação da Pauta Interna.
Dia 7/5 – Às 10h, reunião no auditório Henrique Roxo, 
no Ipub.
Dia 8/5 – Todo o CLG/Sintufrj no Conselho Universitário, 
a partir das 9h. 
12/5 – Às 10h, reunião do CLG/Sintufrj, na subsede sindical no HUCFF. 
Pauta: avaliação das atividades e indicação de representantes ao CNG/Fasubra.
13/5 – Assembleia geral dos sindicalizados às 10h, em 
primeira convocação, e às 10h30, com qualquer quórum. 
Pauta: questões administrativas; em seguida, assembleia 
geral da greve.
Dia 15/5 – Às 10h, assembleia-ato na Praia Vermelha, junto à piscina, 
das quatros universidades em greve no Rio de Janeiro (UFRJ, UFF, UniRio e Rural).
Dia 16/5 – A partir das 16h30, ato cultural de greve, 
no Grêmio da Coppe.  

Calendário CLG/Sintufrj

Professores e técnicos-admi-
nistrativos da Rede Federal de 
Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica aprovaram em seu 28º 
Congresso a deflagração da greve 
da categoria a partir do dia 21 de 
abril. A deliberação aconteceu com 
a maioria dos delegados presentes.

Os trabalhadores – organi-
zados no Sindicado Nacional dos 
Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológi-
ca (Sinasefe) –, além de reivin-
dicar os eixos gerais dos SPFs, 
especificamente querem:

• Reestruturação das carreiras 
dos técnicos e docentes.
 
• Democratização das Institui-
ções Federais de Ensino.
.
• Fim da precarização: expansão 
da Rede Federal responsável e 
com boa qualidade.

• Flexibilização da carga ho-
rária dos técnicos em 30 horas 
semanais.

•Isonomia entre docentes das 
universidades e da educação bá-
sica, profissional e tecnológica.

• Fim do ponto eletrônico e do 
controle de ponto docente.

Sinasefe 
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ASSEMBLEIA

ais um passo foi dado 
para o fortalecimento 
da greve na UFRJ. A 

assembleia-ato de 29 de abril, 
realizada no salão nobre do 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS), deliberou pela 
ampliação do “Fecha tudo” e 
pela radicalização do movimen-
to com mais atos de rua.

Só será permitido o funciona-
mento das atividades essenciais 
(consideradas excepcionalidades) 
durante dois dias na semana. A 
greve de plantão e a falta de parti-
cipação maior dos trabalhadores 
nas atividades foram avaliadas na 
assembleia. A continuidade da gre-
ve foi aprovada por ampla maioria, 
com apenas duas abstenções. 

A mesa, composta por Rafa-
el Medeiros, Francisco Carlos e 
Marcílio Alves, leu os informes do 
Comando Nacional de Greve (CNG), 
abriu para 10 avaliações e organi-
zou os encaminhamentos finais 
para votação. Dois representantes do 
Sintufrj no CNG, Alzira Trindade e 
Paulo Marinho, apresentaram suas 
impressões. São mais de 30 dias em 
greve com 37 universidades federais 
paradas pelo país, segundo o CNG. 

A assembleia foi rápida, para 
que todos pudessem participar do 
ato das quatro universidades fe-
derais em greve do Rio de Janeiro, 
marcado para as 16h com con-
centração na Candelária. A pró-
xima assembleia-ato reunirá as 
quatro universidades (UFRJ, UFF, 
UniRio e Rural) e será realizada 
no dia 15 de maio, às 10h, próxi-
mo à piscina, na Praia Vermelha. 

Avaliações
“Nossa greve foi construída 

a partir da plenária dos SPFs que 
aconteceu no ano passado. Defla-
gramos a nossa e eles não vieram, 
o que enfraqueceu nossa pauta 
geral. Recorremos a uma pauta 
que tinha de responder às ques-
tões internas das universidades e 
em nível de Federação. Devemos 
avançar e refletir por um novo 
plano de carreira que responda a 
nossa atual realidade. Conquista-
mos a nossa identidade como tra-
balhadores em educação em 2005, 
por isso defendemos a democracia 
na universidade para ocupar todos 
os espaços. Queremos é avançar”, 
Francisco de Assis, coordenador-
geral do Sintufrj.

“Aqui na UFRJ está sendo 
construído um movimento que 
foi colocado pelos SPFs. Hoje 
(29) vamos iniciar o movimento 
que até hoje não ocorreu. Nós 
aqui no Rio estamos apostan-
do nisso. O próprio Comando 

Greve continua, e mais radicalizada
Categoria decide ampliar o “Fecha tudo” e chamar a atenção da população

Nacional avaliou que essa ação 
deve ser considerada. E a greve 
aqui na universidade vai ocorrer 
efetivamente se todos trabalha-
rem para ela. Estivemos hoje na 
Coppe, no Instituto de Matemá-
tica, assim como temos estado 
nos locais de trabalho. Nosso ato 
hoje é um passo para um movi-
mento com os SPFs”, Francisco 
Carlos, coordenador de Comuni-
cação do Sintufrj.

“Sérgio Mendonça afirmou 
que não tem negociação. A 
conjuntura nacional está des-
favorável pra gente. Precisa-
mos produzir novas ações e os 
nossos companheiros precisam 
realmente parar suas ativida-
des e se incorporar aos nossos 
atos. Hoje (29) vamos mostrar 
com as quatro universidades na 
rua que não vamos aceitar esse 
discurso que não tem negocia-
ção”, Paulo Marinho (ECO).  

“O governo está em crise por 
conta da Petrobras. Estão acon-
tecendo várias lutas das catego-
rias nos estados. No Rio temos 
as lutas das comunidades. Che-
gamos ao ápice do movimento 
com 37 universidades paradas e 
ao mesmo tempo o governo diz 
que não negocia. Sua estratégia 
é nos matar de inanição. Temos 
de radicalizar para abrir nego-
ciação, avançar na pauta inter-
na e avançar na luta nacional”, 
Valdenise Pinheiro (Instituto de 
Matemática).

“Não podemos nos ame-
drontar e apequenar pelas 
palavras do governo, seja de 
quem vier. O governo do PT fez 
uma opção e mudou de lado. 
E nós temos que ir pra rua! Na 
UFRJ não temos uma paralisa-
ção como gostaríamos, mas na-
cionalmente o movimento está 
forte. Tem universidade, inclu-
sive, que já conquistou as 30 
horas. Com a Copa, o mundo 
está de olho no Brasil. Por isso 
digo: quem vai pra rua, con-
quista”, Fábio Marinho (Escola 
de Serviço Social).

M

SALÃO nobre do IFCS lotado aprova continuidade da greve

RAFAEL Medeiros, Francisco Carlos e Marcílio Alves

Fotos: Renan Silva
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É GREVE!

A ordem para radicalizar a 
greve foi bem cumprida pelo Rio 
de Janeiro. Os técnicos-adminis-
trativos das quatro universidades 
federais (UFRJ, UFF, UniRio e 
Rural) promoveram no final da 
tarde do dia 29 de abril ato na Can-
delária e passeata pela Avenida Rio 
Branco até a Cinelândia. Essa foi 
a primeira mobilização conjunta 
das instituições em greve há mais 
de um mês e muitas outras estão 
programadas. A próxima será no 
dia 15 de maio, na Praia Vermelha, 

Universidades do Rio param o 
Centro da Cidade
Primeira mobilização conjunta inicia movimento para radicalizar a paralisação nas Ifes

às 10h, junto à piscina.  A pista de 
descida da Avenida Rio Branco em 
direção à Cinelândia foi fechada 
pelos servidores, e cada sindicato 
coloriu ao seu modo a mobilização 
no Centro do Rio. A diversidade de 
cores não destoou da mensagem 
conjunta distribuída à popula-
ção, através de carta aberta, e das 
palavras de ordem entoadas num 
coro único ao longo da passeata. 

Na carta à população os téc-
nicos-administrativos criticaram 
os gastos com a Copa do Mundo 

em detrimento de investimentos 
públicos em saúde e educação. Os 
servidores desses dois setores de 
atividade, que recebem os mais 
baixos salários do Executivo e 
estão em greve há mais de 30 dias, 
exigem que o governo abra  nego-
ciação da pauta de reivindicações. 
A enorme faixa de abertura da 
passeata demonstrou o espírito de 
luta e de unidade das quatro insti-
tuições federais de ensino superior: 
“Negocia Dilma”. A categoria quer 
melhorias no plano de careira e 

cumprimento integral do acordo 
da greve de 2012. 

A defesa dos hospitais univer-
sitários, que faz parte da pauta 
de reivindicações da categoria, 
também foi levada à rua. Os 
trabalhadores exigem a revoga-
ção da lei que criou a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) – uma forma de priva-
tizar os HUs. A solidariedade de 
classe se fez presente. Vigilantes 
das empresas de segurança do Rio, 
que estão em greve, receberam a 

solidariedade dos servidores na 
Candelária.

Por volta das 18h a passeata 
chegou à Cinelândia, onde houve 
o ato de encerramento nas esca-
darias da Câmara de Vereadores 
do Rio de Janeiro. Os servidores 
prometeram não dar trégua aos 
governos das três esferas, que 
ameaçam a população com a 
privatização dos serviços públicos, 
e manter a mobilização até a aber-
tura de negociações pelo governo 
Dilma Rousseff.

COM muita disposição 
de luta, os trabalhadores 
das instituições federais 
de ensino superior do Rio 
ocuparam a Rio Branco 

Fotos: Renan Silva
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Paridade
“Acredito na validade do 

voto paritário. A Biologia sempre 
manteve essa relação entre fun-
cionalismo (docente e técnico-
administrativo) e corpo discente, 
sem a qual a universidade não 
funciona”, diz o diretor, argumen-
tando que, mesmo na contagem 
paritária, o voto dos professores, 
como estão em menor número na 
unidade, acaba tendo maior peso.

Por isso, Rodrigo proporá o 
retorno da paridade: “Estamos 
numa das melhores universidades 
do Brasil, com todos os problemas 
de uma instituição pública, e ainda 
assim respondemos por uma das 
melhores produtividades do mun-
do em termos de ciência, extensão 
e capacidade tecnológica. E a gente 
não faz isso só porque tem profes-
sores, mas alunos estimulados e 
um corpo técnico-administrativo 
que nos dá suporte”.

O diretor explica que as regras 
já existiam (antes da mudança) e 
que não propõe nada exótico: “Só 
estou buscando retomar a posição 
de vanguarda que a Biologia sem-
pre teve”, disse ele, explicando, 
no entanto, que é a Congregação 
quem delibera a respeito. 

Outras metas
Destacando o perfil ativo e 

dedicado da equipe, como os do 
vice-diretor Marcelo Vianna e dos 
coordenadores, o diretor investe 
também na modernização da 
estrutura do processo decisório 
para dar resposta às necessidades 
do instituto. Por exemplo, na es-

INSTITUTO DE BIOLOGIA

Voltar a ser vanguarda, mas 
com democratização

Orgulho de trabalhar 

na UFRJ
Professor adjunto e pesquisa-

dor do Laboratório de Virologia 
Molecular do IB, com graduação, 
mestrado e doutorado na UFRJ, o 
biólogo diz-se apaixonado pela 
universidade e tem orgulho de 
pertencer ao Instituto: “Temos 
milhões de problemas. Mas acre-
dito piamente que esta é uma das 
melhores universidades do Brasil 
e do mundo. E é isso que interes-
sa: não ter um castelo de vidro e 
mármore, mas formar pessoal de 
qualidade. Claro que poder contar 
com logística e infraestrutura 
sempre é bom”.

Geneticista e virologista, Ro-
drigo trabalhou com o Ministério 
da Saúde, do qual ainda é consul-
tor em vários setores. Trabalhou 
em conjunto com a Fiocruz no 
desenvolvimento do único kit 
nacional de biologia molecular 
(Kit Nat HIV-HCV) para diminuir 
o tempo de detecção dos vírus da 
Aids e da hepatite C em doadores 
de sangue e também nos testes de 
atividade biológica de antirretrovi-
rais (que impedem a multiplicação 
de vírus) genéricos produzidos no 
Brasil, para concessão do selo de 
qualidade, apesar da pressão da 
indústria farmacêutica.

Estrutura e 
funcionamento do IB

O Instituto de Biologia é 
composto pelos departamentos 
de Biologia Marinha, Botânica, 
Ecologia, Genética e Zoologia. 
Oferece graduação em ciências 
biológicas nas habilitações pro-
fissionalizantes de Biologia Ma-
rinha, Biologia Vegetal, Ecologia, 
Genética e Zoologia, e Licenciatura 
em Ciências Biológicas, em dois 
turnos. O curso é oferecido ainda 
no Campus Macaé e de Xerém na 
modalidade do ensino a distância. 

Oferece programas de Pós-
Graduação em Ecologia e Genética 
(mestrado e doutorado). Seus 
professores participam de ativida-
des acadêmicas em cursos como 
Zoologia, Botânica, Biotecnologia 
Vegetal, Biofísica e Engenharia 
Ambiental, da UFRJ e de outras 
instituições.

Atividades de pesquisa são 
desenvolvidas em 54 laboratórios. 
O Instituto atua, na extensão, em 
cursos de educação continuada, 
atualização para professores, 
assessoria nas áreas de Genética e 
Meio Ambiente.

Segundo o site, o IB conta 
com 78 professores doutores, 14 
técnicos de nível superior, 16 téc-
nicos de laboratório e 47 técnicos 
administrativos. Há cerca de 960 
alunos na graduação presencial e 
3.300 no ensino a distância.

trutura de serviços e manutenção, 
que a seu ver pode ser centralizada 
pela Decania do CCS (onde alocou 
alguns de seus funcionários) e pela 
Prefeitura. Assim, segundo ele, a 
função da direção passa a ser não 
a de executar (serviços) a um custo 
alto, mas a de demandar órgãos 
que possam cumprir a tarefa.

“Por outro lado, quero reforçar 
estruturas importantes para nossas 
atividades, como o setor de Patri-
mônio, Compras, Recursos Hu-
manos e Financeiro. Solicitamos 
pessoal à PR-4, e quero atuar na 
sua formação. Vamos estimular as 
chefias a treinar funcionários das 
atividades-meio e fim. Há aqueles 
que já cumprem funções técnica  
científicas, como os que trabalham 
no laboratório de sequenciamento 
de genomas e que merecem se 
especializar na área de biologia 
molecular (por exemplo), de tal 
maneira que possam desenvolver 
suas atividades de forma cada vez 
melhor”, diz Rodrigo.

Transparência
O diretor quer dar transpa-

rência ao exercício do orçamento 
através da Intranet da Biologia. 
Para isso, está em contato com 
gestores da Superintendência de 
Tecnologia da Informação da 
UFRJ, para produzir uma análise 
da rede e corrigir eventuais distor-
ções, para ligar a rede da unidade 
à da UFRJ.

Ele planeja também transmitir  
sessões da Congregação em tempo 
real, mas aguarda a tal análise 
da rede. 

Para levar a cabo essas iniciati-
vas e outras que envolvem ações de 
multimídia e comunicação visual, 
o diretor criou a Coordenação 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

Uma das propostas em estudo 
é que alunos da Escola de Belas 
Artes possam elaborar a progra-
mação visual e o site do instituto. 
A direção vai oferecer um prêmio 
para o grupo que desenvolver o 
melhor conceito.

Expansão e grêmio
Já existe o projeto estratégico e o 

plano básico arquitetônico para ex-
pansão do prédio. O próximo passo, 
segundo Rodrigo, para o qual já 
há recursos contingenciados, é a 
elaboração do plano executivo, 
e, a partir daí, a licitação para a 
obra. “Mas a gente não quer ter 
uma extensão apenas (do bloco A, 
onde fica o IB), mas uma unidade 
inteira”, diz ele, explicando que 
este sonho será retomado, porque 
ele pretende buscar recursos nos 
ministérios que demandam servi-
ços do Instituto, como o da Pesca, 
Saúde, Meio Ambiente e Agricultu-
ra. E também com parlamentares: 
“Pretendo ser uma figura do lobby 
do bem, para trazer investimento 
para a universidade”.

Rodrigo se comprometeu tam-
bém com a restituição do grêmio, 
espaço de integração do corpo 
social, cedido para a expansão do 
Instituto. Mas este novo espaço, que 
contará inclusive com um campo 
de futebol, depende da conclusão 
da obra de extensão do prédio.

O Instituto de Biologia 
é uma unidade que pen-
sa grande e, para com-
portar suas expectativas, 
persegue sonhos de ex-
pansão, compartilhados 
pelo novo diretor, que 
iniciou seu mandato há 
pouco mais de um mês. 
Ele tem perfil proativo, é 
otimista e também tem 
projetos. 

Embora eleito sob 
as regras polêmicas do 
regimento que deu peso 
de 70% para os votos 
dos docentes, o diretor 
Rodrigo de Moraes Brin-
deiro, 47 anos, destaca a 
importância da democra-
tização para a unidade 
retomar seu papel de 
vanguarda.

Em junho de 2013, a 
Congregação deliberou 
por mudar a regra em 
vigor há mais de duas 
décadas. A eleição, que 
era paritária, virou pro-
porcional, com 70% de 
peso para o voto dos 
docentes e 30% para 
estudantes e técnicos-
administrativos. Estes 
últimos fizeram severas 
críticas ao retrocesso, e 
hoje a democratização 
é ponto chave da pauta 
de reivindicações da 
categoria, em greve nas 
universidades federais. 

MARCELO Vianna (vice-diretor), Carlos Levi (reitor), Maria Fernanda (decana do CCS) e Rodrigo Brindeiro no dia da posse

Foto: Divulgação
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SAÚDE DO TRABALHADOR

indicalistas de todo o país 
participaram, de 23 a 25 
de abril, da 1ª Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalha-
dor e da Trabalhadora da CUT, 
realizada no Centro Cultural 
Adamastor, em Guarulhos, São 
Paulo, cujo objetivo central foi 
consolidar a política de saúde do 
trabalhador da Central. Repre-
sentaram o Sintufrj no evento 
a coordenadora-geral, Carmen 
Lucia, e o militante de base Antonio 
Eduardo Conceição. 

Assédio moral no trabalho e 
violência organizacional são os 
principais motivos, segundo os 
especialistas que participaram da 
Conferência, de adoecimento e 
acidentes com trabalhadores. No 
mundo ocorrem milhares de aci-
dentes de trabalho a cada ano, e 
no Brasil, segundo dados oficiais, 
em 2012, foram registrados 705 
mil acidentes de trabalho, geran-
do 14.755 casos de invalidez per-
manente e 2.731 mortes. 

Empresários 
descumprem a legislação 
e aumentam a exploração 
Embora a legislação brasileira 

determine a notificação obrigató-
ria das ocorrências de acidentes e 
doenças do trabalho pelas empre-
sas, estas descumprem sistemati-
camente essa exigência, principal-
mente quando se trata de doenças 
do trabalho. E, nos últimos anos, 
vem aumentando significativa-
mente a ocorrência de doenças 
mentais entre os trabalhadores das 
mais diversas atividades econômi-
cas. Essa situação se dá em razão 
da exigência cada vez maior por 
ganhos de produtividade. 

Os mecanismos utilizados pelas 
empresas para cobrança de metas e 
outras formas de controle da produ-
ção caracterizam-se, normalmente, 
como prática de assédio moral e 
violência organizacional, produ-
zindo grande sofrimento mental 
aos trabalhadores e levando-os fre-
quentemente a quadros de incapa-
cidade para o trabalho.

De acordo com levantamentos 
da CUT Nacional, o Brasil gasta 
bilhões em recursos públicos com 
assistência médica, benefícios por 
incapacidade temporária ou per-
manente e pensões por morte de 
trabalhadores vítimas das más con-
dições de trabalho. Além disso, tais 
acidentes e adoecimentos afetam a 
vida dos trabalhadores, não apenas 
do ponto de vista econômico, mas 
também social e profissionalmente. 

Assédio moral e violência organizacional 
são os maiores inimigos do trabalhador 

O assédio moral no traba-
lho é um fenômeno observado 
em diversos países. Embora não 
seja uma prática nova, ele ganha 
maior dimensão a partir dos anos 
90 com a implementação de novas 
formas de gestão do trabalho e in-
tensificação da cobrança por pro-
dutividade. Como consequência 
disso, há o aumento de diversas 
formas de adoecimento mental, 
levando os trabalhadores algumas 
vezes ao suicídio. 

Marie-France Hirigoyen, psi-
quiatra francesa, foi a primeira 
que usou a terminologia “asse-
dio moral”, definindo-a como 
“toda e qualquer conduta abu-

Assédio moral no trabalho:
uma prática que adoece e mata

siva (gesto, palavra, comporta-
mento, atitude...) que atente, 
por sua repetição ou sistemati-
zação, contra a dignidade ou a 
integridade psíquica ou física 
de uma pessoa, ameaçando seu 
emprego ou degradando o clima 
de trabalho”.

Para Hainz Leymann – mé-
dico alemão pioneiro no tema 
que já desenvolvia estudos na  
década de 1980 –, “assédio mo-
ral é a deliberada degradação das 
condições de trabalho através do 
estabelecimento de comunica-
ções não éticas (abusivas) que 
se caracterizam pela repetição 
por longo tempo de duração 

de um comportamento hostil 
que um superior ou colega(s) 
desenvolve(m) contra um indiví-
duo que apresenta, como reação, 
uma quadro de miséria física, 
psicológica e social duradoura”.

Nos últimos 20 anos houve 
muitos avanços na compreensão 
do tema e vários trabalhos aca-
dêmicos passaram a identificar 
outras práticas não enquadradas 
exatamente como assédio moral, 
mas trazendo igualmente sofri-
mento e outras consequências 
danosas aos trabalhadores. O 
conceito tem sido ampliado para 
assédio organizacional, assédio 
moral coletivo, violência orga-

nizacional, violência psicológi-
ca no trabalho, caracterizando-o 
como instrumento de gestão. As 
empresas o utilizam como for-
ma de pressão por aumento de 
produtividade, omitindo, e até 
jusitificando, a prática de seus 
gestores, chegando muitas vezes 
a estimulá-la. 

Cobranças insistentes por 
cumprimento de metas inatin-
gíveis, estímulo à competição 
exacerbada entre colegas, divul-
gação de ranking, exposição ve-
xatória de trabalhadores por não 
atingimento de níveis de produ-
tividade impostos são algumas 
situações recorrentes.

GILBERTO (CUT), Carmen Lucia (Sintufrj), Juneia (SST/CUT), Adil (aposentada da UnB) e Antonio Eduardo (militante/Sintufrj)

S
Foto: Divulgação
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1º DE MAIOSAÚDE DO TRABALHADOR

o contrário de diversos 
países, o Brasil não tem 
legislação federal para 

coibir essas práticas, apesar de 
vários projetos de lei tramitarem 
no Congresso Nacional. Por essa 
razão, este ano as centrais sin-
dicais elegeram o assédio moral 
e a violência  organizacional 
como motes das manifestações 
do “28 de abril – Dia Mundial 
em Memória das Vítimas de Aci-
dentes e Doenças do Trabalho”, 
com o objetivo de pressionar os 
parlamentares a criar legislação 
com essa finalidade. 

Estes são alguns dos projetos 
de lei sobre assédio moral em 
tramitação no Congresso Nacio-
nal que, se transformados em 
legislação, em muito contribuirão 
para a eliminação do assédio 
moral e de outras formas de 
violência psicológica promovidas 
pelas empresas, adoecendo e até 
matando trabalhadores:

PL 2.369/2003, de autoria 
do deputado federal Mauro Passos 
(PT/SC), que institui indenização 
a ser paga pela empresa quando o 
trabalhador for vítima de assédio 
moral, além de obrigar o custeio 
de todo o tratamento se for veri-
ficado dano à saúde. Estabelece 
também obrigatoriedade de medi-
das educativas e disciplinadoras, 
sujeitando a empresa à multa de 
R$ 1.000 por empregado, caso 
não sejam feitos investimentos 
em prevenção.

 PL 80/2009, do senador 
Inácio Arruda (PCdoB/CE), que 
visa impedir, por determinado 
período de tempo, que empre-
sas condenadas por práticas 
de coação moral no ambiente 
de trabalho venham a licitar 
com a administração pública, 
propondo a inclusão na Lei nº 
8.666/1993 (Lei de Licitações) de 
dispositivo criando o “Cadastro 
Nacional de Proteção contra a 
Coação Moral no Emprego”.

 PLS 121/2009, de autoria do 
senador Inácio Arruda (PCdoB/CE), 
que inclui o assédio moral entre as 
condutas vedadas aos servidores 
públicos, listadas no artigo 117 da lei 
que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais (Lei nº 8.112/1990). No 
artigo 132 desta lei, o projeto inclui 
a penalidade de demissão ao servidor 
que infringir a regra de vedação à 
prática do assédio moral.

Centrais se mobilizam por legislação
contra a violência organizacional

O Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes e Do-
enças do Trabalho foi instituído 
em razão de um acidente que 
matou 78 trabalhadores numa 
mina no estado da Virginia, 
Estados Unidos, em 1969. A 
iniciativa partiu de sindicatos 
canadenses. No Brasil, a data foi 
reconhecida pelo governo em 
2003, e em 2005 foi promulgada 
a Lei nº 11.121, que instituiu o 
dia 28 de abril como a data de 
celebração.

O deputado federal Vicentinho 
(PT-SP) convocou para o dia 29 
de abril passado uma audiência 
cujo propósito foi discutir o teor e 
as formas de agilizar a tramitação 
dos diversos projetos já existentes 
na Câmara e no Senado federal. 
O parlamentar também é autor 
da proposta de criação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Segu-
rança e Saúde no Trabalho, que 
está em vigor desde o ano passado. 

Quase dez anos depois da 
última Conferência, o governo 
federal convocou para os dias 
10 a 14 de novembro deste 
ano a 4ª Conferência Nacional 
de Saúde do Trabalhador. A 
realização desta conferência 
é vista como uma conquista 
importante, pois é resultado da 
luta promovida no interior da 
Comissão Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador (Cist), que é 
presidida pelo representante da 
CUT no Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), Geordeci Menezes 
de Souza.

 PL 7.202/2010, dos deputa-
dos federais Ricardo Berzoini (PT/
SP), Pepe Vargas (PT/RS), Jô Mo-
raes (PCdoB/MG), Paulo Pereira da 
Silva(SDD/SP) e Roberto Santiago 
(PSD/SP), que propõe  alteração 
do texto do inciso II, alínea “b”, do 

artigo 21 da Lei nº 8.213/1991 (Lei 
Previdenciária), para incluir a ofensa 
moral como acidente de trabalho.

 PL 6.757/2010, do deputado 
federal Vicentinho (PT/SP), que 
propõe o acréscimo da alínea “h” 
no artigo 483 da Lei nº 5.452/1943 

(Consolidação das Leis do Trabalho) 
para incluir a coação moral entre os 
atos motivadores da solicitação da 
recisão de contrato por justa causa 
pelo trabalhador contra a empresa.

PL 3.760/2012, subscrito 
pelo deputado Edson Pimenta 

(PSD/BA), que veda o assédio moral 
nas relações de trabalho e estabelece 
uma série de medidas, inclusive a 
possibilidade de rescisão de contrato 
de trabalho por justa causa pelo 
trabalhador contra a empresa e 
tipifica a prática como dano moral.

Por que a 
instituição em 
28 de abril

A
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 O site oficial Cidade Olímpica 
anuncia que as obras da Trans-
carioca estão em sua fase final, 
prometendo a inauguração ainda 
em maio. Porém, em meados de 
março, a Prefeitura do Rio de 
Janeiro admitiu que o corredor 
expresso do BRT (trânsito rápido 
por ônibus), que ligará a Barra da 
Tijuca ao Aeroporto Tom Jobim só 
vai ficar pronto em junho, pouco 
antes da abertura da Copa do 
Mundo. 

A via tem números expressivos: 
39 km de extensão que interligará 14 
bairros com 45 estações, passando 
inclusive pela Cidade Universitária. 
No trajeto, que passa por Curicica, 
Taquara, Praça Seca, Campinho, 
Penha, Ramos e Ilha do Governa-
dor, algumas obras já chamam a 
atenção, como os mergulhões em 
Campinho, próximo ao Terminal 
Alvorada, na Barra, e o viaduto na 
Avenida Brasil. Mas muitas obras 
ainda dificultam o trânsito.

Mudanças  
O site da Prefeitura Universitá-

ria informa que máquinas e operá-
rios alteram o traçado da Avenida 
Brigadeiro Trompowsky, criando 
novas pistas e implantando um 
grande terminal de integração 
próximo ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
mas que as intervenções são bem 
diferentes do projeto apresentado 
inicialmente à UFRJ. 

Segundo o prefeito Ivan Car-
mo, duas estações pequenas, 
previstas inicialmente no projeto, 
foram substituídas pelo grande 

ÚLTIMAPÁGINA

BRT: o que deve mudar para a 
comunidade universitária

Ônibus internos também farão ponto no novo terminal, informou o prefeito Ivan Carmo

terminal que está sendo construí-
do num terreno de 35 mil metros 
quadrados perto do Terminal de 
Integração da UFRJ. Este vai rece-
ber, além dos ônibus articulados, 
ônibus comuns e os de circulação 
interna na UFRJ.

Quando em funcionamento, 
depois de atravessar a Avenida 
Brasil passando pelo viaduto em 
arco estaiado, o BRT seguirá pela 
Avenida Brigadeiro Trompowsky 
até o Terminal na Cidade Universi-
tária. De lá, segue por outra ponte 
estaiada ligando o Fundão à Ilha 
do Governador. Após atravessar 
a Baía de Guanabara, o ônibus 
articulado segue pela Estrada do 
Galeão até o Aeroporto Tom Jobim.

Um mergulhão ou ponte que 
daria acesso ao campus cruzando 
a Avenida Brigadeiro Trompowsky 
acabaram substituídos por semáfo-
ros. O prefeito alertou o consórcio 
BRT sobre o problema e solicitou 
ao reitor que levasse a questão à 
Prefeitura do Rio.

A Secretaria municipal de 
Transportes prometeu sinalização 
no campus e campanhas edu-
cativas sobre o comportamento 
adequado da comunidade próximo 
ao BRT para evitar acidentes.

Além disso, próximo à sede do 
São Cristóvão Futebol Clube havia 
um retorno para quem viesse da 
Ilha do Governador ou Baixada 
Fluminense e desejasse chegar ao 
campus. O retorno deu lugar à 
ponte estaiada sobre a Avenida Bra-
sil. A UFRJ alertou para a enorme 
volta que isso vai demandar para 
quem pretende entrar na Cidade 
Universitária. Por isso o retorno 
será sob a Linha Vermelha, mas 
também vai implicar na adoção 
de semáforos.

O que muda com o BRT
“Na vida das pessoas dentro 

do campus não muda nada. O 
que vai acontecer é que os ônibus 
internos da UFRJ terão duas vagas 
garantidas na estação do BRT. 

Vai haver sempre ônibus lá”, diz 
Ivan Carmo, explicando que “isso 
evitará que as pessoas tenham que 
se deslocar de um terminal para 
outro”.

O prefeito reconhece que a falta 
de informação tem causado dú-
vidas na comunidade, como, por 
exemplo, em relação à passarela 
que atravessa a via e que termina 
depois da faixa do BRT, dando a 
impressão de que o transeunte terá 
que atravessá-la. Mas ele explica 
que ainda há muito a fazer até as 
obras serem concluídas: “O ponto 
vai para o outro lado da passarela 
que passará por cima da faixa do 
HU”, informa. 

Quatro sinais
A preocupação de Ivan também 

tem a ver com o fluxo de veículos 
que vêm da Baixada e da Ilha do 
Governador e que podem tumul-
tuar a entrada da Cidade Univer-
sitária, com o risco de provocar  
enormes engarrafamentos: “Já 

os alertei (a engenheiros da 
Transcarioca) e disseram que 
estão avaliando como resolver 
o possível problema”, conta o 
prefeito, lembrando que o pro-
jeto original previa a passagem 
em níveis diferentes (sob a via), 
mas que, agora, como as vias 
vão se cruzar, serão necessários 
pelo menos quatro sinais de 
trânsito.

Haverá um sinal na saída da 
Prefeitura Universitária, outro, 
na saída antiga para a Ilha do 
Governador, um terceiro para 
quem está entrando no Fundão 
pela Prefeitura e um atrás do Ins-
tituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG). 

Para sair do Fundão, a situação 
poderá não ser muito diferente 
e haver fila de veículos para 
aguardar a abertura do sinal. Por 
isso, para Ivan será necessário 
um plano de operação para evitar 
esses problemas. “É questão de 
organizar”, disse ele.

Ivan explica que o consórcio 
BRT irá recuperar os jardins de 
Burle Max em torno do IPPMG, 
que serão danificados. 

Segundo o prefeito, outro 
corredor expresso, que se chama-
rá Transbrasil, deverá ter ponto 
no mesmo terminal do BRT no 
Fundão. Esse corredor, que ligará 
Deodoro ao Centro da Cidade, 
passando pela Avenida Brasil, não 
tem previsão de início da obra. 
Portanto, a área atrás do IPPMG 
poderá se tornar ponto central de 
conexão para muitos lugares do 
Rio de Janeiro.

Fotos: Renan Silva

OBRAS do consórcio BRT na Cidade Universitária

Nota da direção 

A diretoria do Sintufrj manifesta preocupação com a falta de 
proteção às crianças atendidas no IPPMG, em virtude da circu-
lação delas em torno da unidade hospitalar. 

Essa mesma preocupação a diretoria da entidade tem com a 
circulação dos usuários em geral do instituto, visto que não está 
prevista a construção de nenhum tipo de segurança no local 
para quando entrar em pleno funcionamento o BRT. 
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