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Com má vontade, mas sob pressão dos 
caravaneiros, o MPOG recebeu a Fasubra 
e o Sinasefe e se comprometeu em quinze 
dias se pronunciar sobre se vai ou não 
iniciar negociações da nossa pauta de 
reivindicações. Como se vê, o governo 
continua ostentando atitude de arrogância 
em relação aos trabalhadores públicos 
federais da educação, os mais mal pagos 
desse país, assim como os da saúde. Mas 
essa postura desrespeitosa do governo, ao 
contrário de esmorecer a nossa disposição 
de luta, deve nos encher de ânimo para 
continuar lutando pelos nossos direitos.   

Esse foi o único resultado positivo da 
maratona das caravanas dos técnicos-
administrativos em educação a Brasília 
na primeira semana de maio. Muito pouco 
frente ao desgaste físico e emocional dos 
caravaneiros, bem como do investimento 
financeiro na viagem com os recursos do 
Fundo de Greve. Porém, valeu o esforço, 
e sempre continuará valendo. Dessa vez, 
foram cerca de dois mil caravaneiros de 
todo o país que realizaram vigília, acam-
param e marcharam pela Esplanada dos 
Ministérios. Páginas 3 e 4

Maratona em Brasília põe 
governo sob pressão

Tire suas dúvidas sobre dimensionamento. Páginas 6 e 7

ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA E ASSEMBLEIA DE GREVE
Ocorrem nesta terça-feira, dia 13, no auditório Samira Mesquita (prédio da Reitoria). 
A estatutária é às 10h, em primeira convocação, e às 10h30, com qualquer quórum. 

Pauta: questões administrativas. Logo após, assembleia geral de greve.
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Considerando que em re-
cente decisão da Justiça do 
Trabalho os empregados do 
SINTUFRJ conquistaram o 
direito de implementar inte-
gralmente os ganhos da nossa 
carreira do PCCTAE com datas 
retroativas a março de 2013;

 Considerando que a audi-
toria externa realizada no pe-
ríodo de 2004 a 2009 detectou 
que as despesas com pessoal 
tiveram crescimento acima do 

aumento das atividades sindicais 
e que a folha de pagamento dos 
empregados do SINTUFRJ em 
dez/2008 representava 65% do total 
da receita da entidade;

Considerando que, a implan-
tação integral da decisão judicial 
representa 5% no salário-base da 
folha de março de 2013, variação 
de 10% a 75% no pagamento dos 
Incentivos à Qualificação com pa-
gamentos retroativos. Além disso, 
uma revisão em todas as avaliações 

para concessão das progressões dos 
empregados;

Considerando que, além do 
impacto do reajuste dos empre-
gados, o SINTUFRJ na qualidade 
de empregador ainda arca com o 
pagamento de aproximadamente 
70% de tributos e encargos sobre a 
folha de pagamento;

Comunicamos que, em cum-
primento à resolução do X CON-
SINTUFRJ, a Direção tentou nego-
ciar um novo contrato coletivo de 

trabalho com os empregados que 
garantisse o que é de direito dos 
empregados e que fosse mantido 
o equilíbrio financeiro da nossa 
Entidade, porém sem êxito. E 
restando o entendimento da Justiça 
do Trabalho pela implantação 
integral de todos os ganhos da 
nossa carreira.

Dada à responsabilidade im-
pactante da decisão judicial que 
implicará na definição da orga-
nização da Gestão Administrativa 

e Financeira do SINTUFRJ e 
por entendermos que caberá 
aos sindicalizados a decisão 
do destino do patrimônio 
da nossa Entidade, estamos 
conclamando todos os sindi-
calizados a participar desta 
assembleia estatutária a ser 
realizada no dia 13 de maio, 
às 10h, no auditório Samira 
Mesquita – prédio da Reitoria.

 DIRETORIA EXECUTIVA
DO SINTUFRJ

EDITORIAL
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DOIS PONTOS

indos em ônibus da Praia 
Vermelha, da Faculdade 
de Direito, do IFCS e até 

do campus UFRJ-Macaé, dezenas 
de estudantes chegaram cedo à 
sessão do Conselho Universitário 
na quinta-feira, dia 8, onde se 
somaram aos companheiros de 
cursos no Fundão e a moradores 
do Alojamento, que já se espa-
lhavam pela ampla antessala dos 
órgãos colegiados.  

Com palavras de ordem 
como  “Da assistência, não abro 
mão. Quero transporte, moradia 
e bandejão” e enormes cartazes, 
cobravam políticas efetivas de 
assistência e permanência es-
tudantil. “Assistência estudantil 
não é um favor, é direito”, dizia 
o documento do DCE que rela-
cionava, entre as reivindicações 
do grupo, o seguinte: reabertura 
do bandejão da Letras; abertura 
de bandejão na Praia Vermelha, 
no Centro e no interior (Macaé e 
Xerém); conclusão das obras do 
alojamento do CCMN; por mais e 
melhores bolsas estudantis e mais 
ônibus de ligação entre os campi.

Segundo o DCE, apesar do 
número de estudantes na UFRJ 
passar de 50 mil, só foram ofe-
recidas 50 novas bolsas auxílio-
moradia e 300 bolsas-auxílio 
(geral, para permanência do 
aluno na universidade). A en-
tidade representativa dos estu-
dantes organizou o ato, dispo-
nibilizou os ônibus e apresentou 
proposta de assistência estudan-
til para o colegiado.

Os estudantes reclamam 
de falta de moradia, bandejão, 
transporte, inclusão, acessi-
bilidade, suporte pedagógico, 

Consuni: estudantes cobram assistência estudantil

acompanhamento psicossocial, 
entre outras carências. Querem 
o aumento do valor das bolsas e 
da quantidade ofertada e, além 
disso, a conclusão da obra do 
alojamento do CCMN e o fim da 
reforma do antigo alojamento.

A situação em Macaé é ain-
da mais crítica: “Os custos para 
permanência são exorbitantes. 
Muitos alunos alugam vagas em 
residências por valores próximos 
a R$ 900 em bairros muitas vezes 
afastados da Cidade Universitária 
(...) e do centro urbano, o que 
reduz nossas opções de alimenta-
ção – ou comemos no shopping, 
o qual não dispõe de preços aces-
síveis, ou ficamos com fome”, 
diz o documento do grupo, que 
informa, ainda, que o custo para 

um estudante se manter no cam-
pus é de R$ 1.800 mensais.

A representante discente Ju-
liana Bustamante comentou 
que, embora se tenha visto ações 
no intuito de ampliar o acesso à 
universidade e políticas de ações 
afirmativas, é preciso intensifi-
car ainda mais a necessidade de 
atenção à assistência estudantil, 
para que estudantes que ingres-
sam através destes mecanismos 
de democratização possam per-
manecer na universidade. 

Juliana apontou diversos pro-
blemas que os estudantes enfren-
tam, entre eles o da deficiência 
de transporte, e citou pesquisa do 
DCE com 570 usuários que regis-
trou, entre outros dados, que 93% 
dos usuários afirmam que o trans-

porte intercampi é insuficiente 
e que 85% já deixaram de pegar 
ônibus por causa da superlotação.

Também representante dos 
estudantes, Julio Anselmo ava-
liou que as políticas precisam 
ser melhoradas e ampliadas. Ele 
lembrou que o ingresso por ações 
afirmativas, embora positivo, 
precisa de políticas de assistência 
que satisfaçam as necessidades de 
formação daqueles que ingressa-
ram fruto das iniciativas da am-
pliação do acesso.

Ele citou a necessidade de 
ampliar o número de bolsas, 
de moradia e alimentação. Co-
brou bandejão na Praia Verme-
lha, entre outros pontos, e, por 
fim, buscou sensibilizar colegas 
conselheiros para a gravidade 

do tema, lembrando-lhes que a 
assistência é um direito.

Reitor reconhece que
investimento ainda 
é pouco na assistência 
e colegiado cria 
grupo de trabalho
O reitor Carlos Levi apontou 

que a UFRJ é uma das institui-
ções que mais tem investido em 
apoio à permanência e assistên-
cia estudantil. Segundo ele, R$ 
40 milhões do programa de bol-
sas (que tem um custo de R$ 70 
milhões) vêm do Programa Na-
cional de Assistência Estudantil. 
E que o restante do valor vem do 
orçamento de custeio da UFRJ, na 
ordem de R$ 400 milhões.

Ele reconhece que o valor é 
insuficiente diante do aumento do 
número de estudantes, fruto da po-
lítica de democratização do acesso e 
inclusão por ações afirmativas. Mas 
relacionou uma série de iniciativas 
da administração para demonstrar 
a preocupação com a assistência.

Segundo Levi, a universida-
de está fazendo investimento de 
recursos para modernização do 
alojamento, ampliação do sistema 
de restaurantes, com expectativa 
de implantação do restaurante da 
Praia Vermelha até o fim do ano, 
e planejando ações para os proble-
mas de Macaé. 

Uma grande discussão se 
instalou no colegiado, que defi-
niu, então, a criação de grupo de 
trabalho para estudar demandas 
da assistência estudantil. Por en-
quanto, não há nomes definidos 
para compor o grupo. Mas em 90 
dias, pelo que foi aprovado, o tema 
deverá voltar ao Consuni.

V

ESTUDANTES ocupam a sessão do Conselho Universitário

Fotos: Adufrj-SSind/Marco Fernandes
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PRESSÃO EM BRASÍLIA

urante três dias, parte 
da força de trabalho do 
serviço público federal 

(bases do Andes e do Sinasefe) 
acampou em Brasília, e uma 
forte pressão dos técnicos-
administrativos em educação 
– que bloquearam a entrada 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
das 5h até as 14h de terça-feira, 
dia 6 – obrigou o governo a 
receber a Fasubra e o Sinasefe, 
no dia seguinte. 

Os representantes da catego-
ria foram recebidos pelo secretá-
rio de Relações de Trabalho do 
MPOG, Sérgio Mendonça, pelo 
secretário de Ensino Superior 
do MEC, Paulo Speller, e por 
assessores. A Fasubra lembrou 
que a pauta de reivindicações já 
havia sido entregue ao governo 
e que os trabalhadores em greve 
aguardavam negociação.

Promessa de resposta 
de negociação da pauta
Sérgio Mendonça informou 

que até aquele momento o 
governo não tinha nenhuma 
resposta para as reivindicações 
da pauta. Mas assumiu o com-
promisso de consultar as ins-
tâncias superiores para discutir 
a abertura de negociações e que 
até o dia 22 de maio apresentaria 
uma resposta à categoria.  

Avaliação 
da atividade
 

“Apesar de todas as atividades 
em Brasília terem sido avaliadas 
como muito positivas, para abrir-
mos o diálogo com o governo foi 
necessário bloquearmos a entrada 
do Ministério do Planejamento, 
na terça-feira (dia 6), desde a 
madrugada (às 5h) até a metade 
do dia (cerca das 14h)”, confir-
mou o enfermeiro aposentado do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), Nelson Alves 
Marins. “Abrimos a conversação 
com o MPOG, e ficou acertado que 
a ministra Miriam Belchior daria 
uma resposta sobre a nossa pauta 
de reivindicações em quinze dias a 
partir daquela data”, complemen-
tou o coordenador de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj, Carlos 
Alberto da Silva Vieira. “O ideal 
seria que tivéssemos obtido uma 
decisão do governo sobre as nossas 
reivindicações imediatamente, 
porém, de qualquer maneira foi 
um avanço”, concluiu Nelson.

Caravaneiros obrigam governo a receber a Fasubra, o 
qual dirá até dia 22 se abre ou não negociações da pauta 

Na mesma quarta-feira, dia 7, 
à tarde, os caravaneiros do Sintufrj 
rumaram para o Congresso Nacio-
nal para um corpo a corpo com os 
deputados federais do Rio de Janei-
ro. “Visitamos todos os gabinetes 
e, na ausência dos parlamentares, 
fomos recebidos pelos assessores. 
Nossa tarefa foi expor as razões da 
nossa greve e solicitar que façam 
gestões junto ao governo para que 
este inicie, através dos Ministérios 
do Planejamento e da Educação, 
negociações das nossas reivindi-
cações”, detalhou o aposentado 
Nelson, com a contribuição do 
coordenador Carlos Alberto, uma 
das missões cumpridas em Brasí-
lia pelos militantes do Comando 
Local de Greve/Sintufrj.

Corpo a corpo no Congresso Nacional

D

VIGÍLIA na porta do MPOG obrigou o governo a receber a Fasubra e o Sinasefe

CARAVANEIROS em visitação a gabinetes e em conversas com parlamentares da base do Rio de Janeiro

Fotos: Renan Silva
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HOMENAGEMPRESSÃO EM BRASÍLIA

Com 90% das universida-
des federais em greve, centenas 
de técnicos-administrativos em 
educação de todo o país se trans-
feriram para Brasília na primeira 
semana de maio, para participar 
de atividades de mobilização con-
juntas de pressão ao governo de 6 
a 8. Os caravaneiros viajaram em 
ônibus e a maioria enfrentou as 
estradas desde o dia 5, e, quando 
chegaram ao destino, passaram 
por alojamentos (para banho e 
alimentação) e foram cumprir a 
missão política no Acampamen-
to da Educação montado pela 
Fasubra no gramado central da 
Esplanada dos Ministérios.   

Os 120 caravaneiros do Sintufrj 
viajaram em três ônibus. Eles saí-
ram da sede da entidade no dia 5, 
às 15h, mas chegaram em Brasília 
somente no dia 6, às 17h30, pois 
um acidente na BR-040, com 
seis mortos, atrasou em mais de 
quatro horas a viagem. Além do 
desconforto, os militantes corre-
ram riscos por ficarem parados 
em local ermo. “Os motoristas 
buscaram caminhos alternativos 
para evitar que pernoitássemos na 
estrada deserta. Soubemos depois 
que um ônibus com técnicos-
administrativos da UFMG foi 

Caravaneiros cumprem jornada de lutas
assaltado”, contou o aposentado 
do HUCFF, Nelson Alves Marins. 

Satisfação pela missão
cumprida
Apesar dos transtornos e do 

cansaço, os caravaneiros retorna-
ram de Brasília na sexta-feira, dia 
9, pela manhã, com a sensação de 
dever cumprido. Devido ao aciden-
te na estrada, eles não chegaram a 
tempo de participar da Caravana 
da Educação, no dia 6, mas todos 
se recuperaram fisicamente para a 
vigília às 4h da manhã na porta do 
MPOG, que resultou na reunião no 
dia 7 da Fasubra com o secretário 
de Relações do Trabalho do Plane-
jamento e o secretário de Ensino 
Superior do MEC.  

Marcha dos SPFs
reúne mais de cinco mil 
Em meio à vigília, foi realizada, 

conforme estava programado, a Mar-
cha dos Servidores Públicos Federais. 
Os mais de cinco mil manifestantes 
saíram da Catedral Metropolitana 
e passaram em frente ao prédio do 
MPOG trancado. A manifestação 
foi encerrada no acampamento da 
Fasubra. Os caravaneiros do Sintufrj, 
com suas bandeiras e faixas, engros-
saram a passeata.  
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PAUTA INTERNA

a primeira reunião deste 
ano com o reitor Carlos 
Levi e equipe para tratar 

da pauta interna, no dia 8 de 
abril, a diretoria do Sintufrj e o 
Comando Local de Greve trata-
ram de seis eixos básicos da ex-
tensa pauta (veja boxe). Foram 
três horas e meia de reunião, mas 
sem respostas concretas da Reito-

CLG/Sintufrj faz primeira reunião com reitor 
Não houve avanços para a implantação das 30 horas e a construção do Centro de Convivência. 
Mas assédio moral terá resolução aprovada pelo Conselho Universitário 

Estes são os eixos gerais da pauta de reivindicações que 
começou a ser discutida com o reitor Carlos Levi: 30 horas 
semanais, aposentadoria especial, valorização do fazer 
universitário, desenvolvimento da carreira e valorização do 
técnico-administrativo, condições dignas de trabalho e política de 
saúde do trabalhador e democratização da universidade

1 - Regulamentação da jor-
nada de 30 horas semanais 
para toda a categoria; 

2 - Garantia da contagem de 
tempo especial para aposen-
tadoria aos TAEs que traba-
lharam em áreas insalubres 
ou perigosas;

3 - Pagamento dos atrasados 
dos bombeiros hidráulicos;

4 - Reforço na segurança da 
UFRJ;

5 - Implantação dos Pro-
gramas: 1) de capacitação e 
aperfeiçoamento, com rea-
lização de cursos para todos 
os cargos; 2) de avaliação de 
desempenho; 3) de dimen-
sionamento das necessidades 
institucionais;

6 - Eleição da CIS (Comissão 
Interna de Supervisão da Car-
reira) e garantia de infraes-
trutura para o funcionamen-
to desta;

7 - Regulamentação da pro-
gressão por capacitação profis-
sional em conformidade com a 
carga horária do curso realiza-
do, podendo inclusive evoluir 
do nível de capacitação I ao IV;

8 - Construção do Centro de 

ria sobre a maioria da pauta. 
Duas reivindicações impor-

tantes para a categoria estão 
em aberto: não houve avanço 
no debate sobre a implantação 
das 30 horas semanais para toda 
a categoria e na construção do 
Centro de Convivência dos Tra-
balhadores da UFRJ. Mas o de-
bate continua. Haverá reuniões 

semanais todas as quintas-feiras 
para discutir os itens dos pleitos 
dos técnicos-administrativos.

Na área de saúde do traba-
lhador houve avanço. A propos-
ta de combate ao assédio moral 
teve como resposta a apresenta-
ção ao  Conselho Universitário 
(Consuni) de uma proposta de 
resolução. No dia 21 de maio ela 

Estas são as reivindicações da categoria:
Convivência dos Trabalhadores 
(as) da UFRJ no antigo espaço 
do Metrô;

9 - Garantir a participação dos 
TAEs no processo da estatuinte 
de forma paritária. Pela demo-
cratização da gestão na uni-
versidade, das unidades até os 
Conselhos Superiores;

10 - Não à terceirização;

11 - Política de saúde do tra-
balhador referenciada no Siass/
MPOG;

12 - Contra adesão da UFRJ à 
Ebserh e luta pela liberação dos 
recursos destinados ao Rehuf; 

13 - Retomada da negociação 
do processo administrativo dos 
operadores de máquinas agrí-
colas (“tobateiros”) da Prefei-
tura Universitária;

14 - Não utilização de bolsis-
tas de pesquisa e extensão para 
realizarem atividades técnico-
administrativas;

15 - Abertura de novos con-
cursos conforme a vacância por 
morte ou saída de TAEs;

16 - Ampliação pela PR-4 
(Pró-Reitoria de Pessoal) da 
oferta de cursos de qualifi-

será debatida em evento promo-
vido pela Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4), que solicitou contribui-
ções da categoria. Para atenden-
der ao pedido de atendimento 
emergencial de saúde para os 
funcionários, Levi propôs a cria-
ção de uma UPA no Fundão para 
toda a comunidade universitá-
ria, desde a Vila Residencial à 

população flutuante que circula 
na Ilha do Fundão. 

Em relação à solicitação 
de programas para qualifica-
ção dos servidores, o pró-reitor 
de Pessoal, Roberto Gambine, 
informou que o programa de 
cursos de pós-graduação para os 
servidores será instituído como 
política da UFRJ.  

cação a serem realizados em 
Macaé, bem como melhoria na 
divulgação, com antecedência 
suficiente, tendo em vista o co-
nhecimento e a inscrição pelos 
interessados;

17 - Implantação de uma unidade 
da DVST (atual CPST) em Macaé, 
com garantia da aplicação das polí-
ticas de saúde do trabalhador;

18 - Cota de vagas no mestra-
do e doutorado para servidores 
técnicos-administrativos;

19 - Realização de congresso inter-
no paritário para debater e aprovar 
uma reforma estatutária da UFRJ;

20 - Reconhecimento da Rei-
toria de todos os servidores que 
por interesse da instituição es-
tão em desvio de função;

21 - Melhoria na infraestrutura 
do campus UFRJ-Macaé quanto 
aos espaços físicos e equipamen-
tos necessários ao bom funcio-
namento dos diferentes setores 
ou serviços administrativos, 
inclusive no que se refere aos 
meios de comunicação (telefo-
nia e internet);

22 - Reafirmação do compromis-
so pela manutenção e melhoria 
do transporte que interliga os 
diferentes polos do Campus 

UFRJ-Macaé e implantar uma 
rotina de transporte intermunici-
pal para os municípios do Norte 
Fluminense e entre os campi de 
Macaé e Rio de Janeiro;

23 - Implantação de Departa-
mento de Transportes no Cam-
pus UFRJ-Macaé;

24 - Avaliação, atendendo às de-
mandas e especificidades do Cam-
pus, para a criação de novas vagas 
de concurso público para técni-
cos-administrativos para a UFRJ 
em Macaé. Garantia da reposição 
das vagas que foram abertas em 
decorrência de vacância;

25 - Institucionalização dos 
diferentes setores ou serviços 
da administração do Campus 
UFRJ-Macaé, com a implanta-
ção das funções gratificadas;

26 - Implantação da biblioteca 
do Campus UFRJ-Macaé;

27 - Melhoria da segurança do 
Campus UFRJ-Macaé sob a su-
pervisão da Diseg;

28 - Criação de Escola de Edu-
cação Infantil para filhos de 
servidores e alunos;

29 - Implantação de restau-
rantes universitários no Cam-
pus UFRJ-Macaé;

30 - Imediata substituição dos 
que exercem FG, CD e/ou DAS 
que comprovadamente prati-
quem o assédio moral;

31 - Contra qualquer perse-
guição aos recém-ingressos 
que estejam participando da 
greve;

32 - Garantia de condições 
de trabalho e imediata cons-
trução do novo prédio da 
DVST (atual CPST);

33 - Agilidade e imparcialidade 
da DVST (atual CPST) na execu-
ção dos laudos de concessão de 
insalubridade/periculosidade;

34 - Construção imediata do 
novo complexo educacional 
com ampliação de vagas na 
Escola de Educação Infantil;

35 - Pagamento das diárias 
aos motoristas no dia da via-
gem e com garantia de hora 
extra nos fins de semana;

36 - Cessão do espaço físico 
no plano diretor para cons-
trução do Centro de Convi-
vência dos Trabalhadores da 
UFRJ;

37 - Democratização do acesso 
à internet para a comunidade 
da Vila Residencial da UFRJ.

N
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 Em reuniões realizadas em 
março para negociar a pauta da 
atual greve, os coordenadores da 
Fasubra ouviram de representantes 
do MEC e do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) que eles estavam ali para 
discutir somente os temas dos 
cinco grupos de trabalho (GTs), 
originados do acordo de greve de 
2012 e ainda pendentes. 

Foi o próprio governo quem 
propôs a criação dos GTs, sob a 
alegação de dar continuidade à 
negociação de pontos pendentes da 
nossa pauta de reivindicações, que 
na época da assinatura do acordo, 
em 2012, não poderia atender. Mas, 
ao contrário do esperado pelos 
trabalhadores e suas entidades, as 
discussões nos GTs se arrastaram 
por decisão do governo de enrolar 
e não apresentar solução para os 
problemas. 

Por conta disso, a reivin-
dicação que consta em nossa 
pauta desta greve refere-se à 
definição de um cronograma que 
dê resolução à negociação dos 
relatórios de todos os GTs. Os GTs 
tratam das seguintes pendências: 
democratização, racionalização, 
dimensionamento, reposição de 
aposentados e terceirização. 

Significa preparar o trabalhador para 
atender às necessidades da instituição

As universidades devem ter plano de desenvolvimento 
dos integrantes da Carreira dos Técnicos-Administrativos 
em Educação e dimensionar as necessidades 
institucionais definindo a alocação de vagas a partir da 
identificação da força de trabalho e descrição
das atividades

Dimensionamento
O grupo de trabalho sobre 

Dimensionamento da força de 
trabalho concluiu seu relatório 
em janeiro de 2014. Composto, 
entre outros membros, pela Fa-
subra, Sinasefe, MPOG e MEC, o 
GT analisou a legislação sobre o 
tema: a Lei nº 11.091/2005 – que 
prevê que cada instituição deve-
rá realizar um plano de desen-
volvimento dos integrantes da 
Carreira e o dimensionamento 
das necessidades institucionais 
com definição de modelos de 
alocação de vagas – e o Decreto 
nº 5.825/2006 – que prevê ações 
para o dimensionamento, como 
a identificação da força de tra-
balho e descrição das atividades.

Ou seja, legislação, cri-
térios,  mecanismos para o 

funcionamento da CIS é parte 
da luta da greve.

Nas reuniões de março (entre 
Fasubra e governo), com base no 
relatório das discussões realizadas 
no GT, ficou definido que o MEC 
publicaria portaria solicitando 
esses dados aos reitores, inclusive 
com prazo, para induzir o cum-
primento da legislação. Mas a 
minuta – com orientações sobre 
o dimensionamento da força de 
trabalho e modelo de alocação de 
vagas – ficou no papel.

Decreto garante
reposição automática
O Decreto nº 7.232, de 19 

de julho de 2010, dispõe sobre 
quantitativos de lotação de car-
gos dos níveis de classificação 
C, D e E, e permite às universi-

dades federais, independente de 
autorização prévia do MPOG ou 
MEC, realizar concurso público 
para provimento dos cargos va-
gos, observados os quantitativos 
(total de cargos vagos nos níveis 
C, D e E, em cada universidade) 
previstos no decreto. 

Esse quantitativo seria revis-
to regularmente. Pelo decreto, 
o MEC pode redistribuir os 
cargos não utilizados entre as 
universidades.

As universidades deveriam 
fornecer listagem com cargos 
ocupados e vagos em seus sites. 
Quem não cumprisse perderia 
autorização para realizar concurso 
para os cargos vagos sem autori-
zação prévia.

Para o coordenador da Fasu-
bra, Paulo Henrique, esse tipo de 
reposição automática de vagas, 
como um banco do técnico-ad-
ministrativo equivalente, foi um 
grande avanço, em particular no 
aspecto da autonomia, porque 
permite que a universidade 
defina o tipo de profissional que 
precisa ser contratado. Embora 
a Fasubra critique o fato de o 
decreto excluir os níveis A e B, 
porque há vários cargos destes 
níveis não extintos.

dimensionamento exis tem. 
Falta é cumpri-los. Assim, o 
GT-Dimensionamento entendeu 
que se deve manter as diretrizes 
estabelecidas, mas também que é 
necessário um critério de caráter 
mais amplo para ser utilizado 
nacionalmente, assim como é 
necessária a criação de meca-
nismos para acompanhamento 
efetivo do estabelecido tanto na 
lei como no decreto.

A retomada da Comissão In-
terna de Supervisão da Carreira 
(CIS) consta da pauta interna da 
greve, e no entendimento do mo-
vimento sua atribuição deve ser 
de colaborar na construção dos 
programas de dimensionamento 
e de capacitação e qualificação. 
Portanto, o envolvimento da 
categoria na restauração do 
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Segundo Paulo Henrique, 
no debate com o Ministério do 
Planejamento, o governo coloca 
alguns limitadores, porque quer 
fazer a relação do número de 
técnicos-administrativos com o 
número de alunos, afirmando 
que seria necessário um técnico 
para cada 18 alunos. “O que não 
vai espelhar a realidade, pois em 
determinadas áreas de maior con-
centração de pessoal temos que ter 
um diferencial”, avalia. 

“O MPOG – continuou Paulo 
Henrique – apresentou uma 
matriz de distribuição de vagas 
parecida com a dos docentes, mas 
temos especificidades, por exem-
plo: não temos apenas um cargo no 
PCCTAE, mas 365, e diversidades 
em cada vocação. Por isso é neces-
sário um levantamento da força de 
trabalho de todo e de qualquer tipo 
de mão de obra, independente do 
vínculo. Se há pessoal terceirizado, 
isso tem que constar, porque vai 
influir no processo de contratação 
das empresas o levantamento das 
atividades e também identificar 
disfunções, como o fato de mão 
de obra terceirizada substituir 
técnico-administrativo. Assim 
como o caso de bolsistas, mão 
de obra de alunos para substituir 
funcionários”.

Esse é o grande embate, frisa 
Paulo Henrique. “Porque se  cum-
prirem o que está na legislação e 
atenderem às regras básicas da 
administração pública, várias 
situações vão ter que ser revistas, 
com imediata contratação de 
pessoal pelo RJU”.

Governo e universidades 
agem irresponsavelmente

PR-4 criou GT para
dar conta da tarefa

O pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, disse que o dimensiona-
mento é, com certeza, uma prioridade, e que já há um grupo de trabalho 
institucional para dar conta da tarefa. 

Ele acredita que, a partir do momento em que a instituição volta a 
ter a possibilidade de realizar concursos, e que tem as vagas geradas pelo 
quadro de referência criado a partir do Decreto nº 7.232, há a obrigação 
de realizar um processo de dimensionamento, ou seja, planejamento 
para onde vão os concursados, que cargos ocuparão e em quais áreas. 

Decreto só repõe de 2010 para cá
Gambine explicou que o decreto tem a limitação de permitir a 

reposição apenas de 2010 para cá, não considerando afastamentos 
anteriores. “A gente passou a ter reposição de fato nos três últimos anos. 
Então ainda temos uma limitação quanto aos cargos oferecidos. Há um 
levantamento das demandas históricas das unidades que, na verdade, vai 
muito além do que a gente dispõe, pelo quadro (de referência previsto no 
decreto). E estamos fazendo estudo de qual seria a lotação ideal. A ideia 
é construir alguns critérios relacionados com os alunos e os processos 
de trabalho que possam servir como referência. Como se houvesse uma 
matriz ideal”, disse o pró-reitor, informando que uma equipe da PR-4 
ainda está tentando construir essa matriz, mas que a tarefa é difícil.

“A gente está priorizando aquelas unidades que estão em situação 
mais difícil que outras. Agora, a gente não vai aplicar (algum tipo de 
matriz) de cima para baixo. Vamos apresentar para a universidade, na 
plenária de decanos e diretores e onde mais possa ser foco de discussão, e 
nos colegiados superiores, para tentar validar essa fórmula de distribuição 
de pessoal para termos um critério”, antecipou o pró-reitor.

Segundo Gambine, a universidade tem o levantamento das deman-
das das unidades que precisam de pessoal e esse dado é cruzado com o 
número de afastamentos, procedendo assim o processo de substituição. 
Ele explica que a universidade ainda está convocando pessoal aprovado 
em concursos originados por editais lançados no ano passado, e que 
em breve haverá posse de profissionais destinados aos hospitais, como 
médicos, enfermeiros, auxiliares e assistentes em administração.

Mostrar nossa importância
Para o coordenador-geral do 

Sintufrj  e coordenador Jurídico e 
de Relações de Trabalho da Fasu-
bra, Francisco de Assis, a grande 
luta pelo dimensionamento passa 
por convencer a instituição a fazer 
a ligação entre seu plano de desen-
volvimento institucional e a força 
de trabalho necessária para que 
esse plano seja efetivado.

 “Essa é a nossa meta. Dimen-
sionar também significa saber hoje 
a força de trabalho existente, tanto 
estatutária quanto de contratados, 
terceirizados e de estagiários. Para 
que a gente tenha realmente a 
dimensão do que é necessário 
para que a máquina funcione. E 
o central é mostrar a importância 
do nosso fazer para o funciona-
mento da universidade. De certa 
forma, minimizada”, disse ele, 
afirmando que o MEC utiliza uma 
matriz de distribuição que precisa 
ser reformulada, “para evitar até a 
questão da distribuição política e 
privilegiar a distribuição de acordo 
com a necessidade da gestão”.

Francisco de Assis acredita 

que os gestores devem cumprir a 
lei que obriga a realização do di-
mensionamento, porque é preciso 
conhecer a realidade para que se 
possa avançar no enfrentamento 
da luta contra a terceirização. 

O dimensionamento, a seu ver, 
vai levantar até mesmo casos em 
que trabalhadores exercem funções 
acima da que exige seu cargo, sem 
o reconhecimento salarial, explora-
dos pelas instituições e que revelam 
distorções que podem fortalecer a 
luta pela ascensão funcional.

“O dimensionamento vai mos-
trar a importância de lutar pelo 
repactuamento da quantidade de 
cargos previstos no decreto para re-
posição de vagas em todas as classes. 
E que vai demonstrar, inclusive, que 
medidas como a Ebserh (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares) 
não são necessárias. A nossa luta é 
para que todas as universidades, em 
particular a nossa, cumpra a Lei nº 
11.091, que obriga o dimensiona-
mento da força de trabalho e que vai 
fornecer o perfil da força necessária 
para o fazer na universidade”, 
concluiu o coordenador.

Paulo Henrique, coor-
denador-geral da Fasubra, 
afirmou que a promessa do 
governo de envio da portaria 
aos reitores para efetivação 
do dimensionamento está 
suspensa, embora faça parte 
das propostas apresentadas 
à categoria na negociação 
em março, aguardando o 
resultado da greve em curso. 

“Nós fechamos com o 
governo uma minuta de por-
taria estabelecendo o dimen-
sionado de pessoal, apesar de 
a lei determinar que a cada 
ano o redimensionamento 
tem que ser feito. Mas as 
universidades não têm feito 
essa tarefa. E isto tem in-
fluência direta na bandeira 
de luta da contratação de 
pessoal por concurso público 
e também sobre o nosso fazer 
e sobre as disfunções dentro 
da universidade”, explicou 
o dirigente.

ROBERTO Gambini

PAULO Henrique
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ARTIGO

A dívida pública são os servidores públicos
endividamento público vem pautando a vida do povo brasileiro sob diversas formas, especialmente a partir 
da década de 80. Na medida em que subtrai grande parte dos recursos orçamentários para o pagamento de 
juros e amortizações, a dívida pública prejudica a destinação de recursos para todas as demais áreas sociais, 

como mostra o gráfico a seguir, referente a 2014:

Enquanto a dívida absorverá 
mais de 42% dos recursos orça-
mentários em 2014, a saúde fi-
cará com menos de 4% e a edu-
cação com pouco mais de 3%. Os 
transportes receberão apenas 1% 
dos recursos e a segurança públi-
ca bem menos: 0,35%.

É por essa razão que um país 
tão rico como o Brasil, considera-
do como sendo a 7ª maior econo-
mia do mundo, amarga índices 
inaceitáveis de miséria, fome, de-
semprego, precariedade de serviços 
públicos e é um dos mais cruéis 
em concentração de renda. A ONU 
nos classificou em 85º lugar no 
ranking do IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano) em 2013.  
Esse inaceitável paradoxo tem raí-
zes históricas, mas nas últimas dé-
cadas a principal responsável por 
essa distorção é a dívida pública.

Os servidores públicos pade-
cem com esse quadro de injustiças. 
Além de faltarem recursos para 
investimentos básicos nos órgãos 
onde trabalham, os servidores têm 
sido vítimas de contínuas retiradas 
de direitos e os salários não têm 
sido devidamente reajustados.

Cabe destaque a questão da 
previdência dos servidores, tendo 
em vista que a contrarreforma 
promovida no governo Lula a 
partir de 2003 foi fundamentada 
em diretrizes ditadas pelo Fundo 
Monetário Internacional desde a 
década de 90, o que mostra a re-
lação direta entre o endividamento 
público e as contrarreformas im-
plementadas no país, contrárias 

aos interesses da população.
A reforma da previdência de 

Lula foi aprovada mediante a 
fraude comprovada pela ação pe-
nal no 470, em processo legislativo 
nulo, devido à compra de votos, 
tendo significado um prejuízo ir-
reparável aos servidores públicos 
ativos, aposentados e também aos 
pensionistas, pois promoveu:

• Privatização da Previdência do 
setor público, mediante a criação 
de fundo de natureza privada 
(Funpresp);
• Transformação do Regime de 
Solidariedade para um  Regime 
de Financeirização sujeito a re-
gras de mercado;
• Instituição da obrigatoriedade 
de “contribuição” para aposenta-
dos e pensionistas;
• Aumento da idade mínima para 
aposentadoria;
• Redução de pensões;
• Quebra da paridade e integra-
lidade.

 Recentemente a presidenta 
Dilma Rousseff regulamentou 
o funcionamento do Funpresp, 
que poderá vir a ser um dos 
maiores fundos de pensão do 
mundo, caso os servidores ve-
nham a aderir a esse fundo. 
Nesse sentido, é importante 
destacar que a natureza des-
se fundo é privada e não há 
a menor garantia em relação 
ao recebimento de qualquer 
benefício no final, tendo em 
vista que a modalidade apro-
vada em 2003 é a de um pla-

no de contribuição definida. 
Dessa forma, os servidores sa-
bem quanto terão que pagar 
a título de contribuição, mas 
o benefício é uma incógnita, 
podendo chegar a zero.

Durante a crise financeira 
deflagrada a partir de 2008 nos 
Estados Unidos da América do 
Norte e Europa, inúmeros fun-
dos de pensão simplesmente 
deixaram de existir, pois seus 
investimentos se baseavam 
em criativos produtos finan-
ceiros sem lastro, os denomi-
nados “derivativos”, que da 
noite para o dia viraram pó. 
No Brasil, tem sido crescente 
a utilização desses produtos 
financeiros, bem como o rela-
xamento da legislação para a 
criação e comercialização des-
ses nocivos papéis.           

Por isso, é essencial com-
preender o funcionamento do 
mercado financeiro, altamente 
livre de regulações que garan-
tem elevadíssimos lucros aos 
bancos e incalculáveis riscos 
aos depositantes. Também é 
necessário acompanhar o im-
portante debate que vem sendo 
desenvolvido no âmbito de im-
portantes entidades sindicais 
de servidores, demandando o 
reconhecimento da nulidade 
da reforma da previdência de 
2003, entre outras relevantes 
publicações.       

Em relação aos salários 
dos servidores públicos, cabe 
ressaltar que enquanto o orça-

mento 2014 (PLOA 2014) pre-
serva o privilégio da dívida, a 
mesma peça prevê uma queda 
dos gastos com pessoal em re-
lação à Receita Corrente Líqui-
da, comparativamente a 2013.             

O anexo 5 do PLOA 2014, 
que inclui todos os aumentos 
de gastos com pessoal, prevê 
R$ 15,380 bilhões para 2014, 
sendo R$ 12,541 bilhões para 
reajuste e alteração de estru-
tura de carreira, e R$ 2,839 

bilhões para provimento de 
novos cargos. Entretanto, qua-
se a totalidade dos R$ 12,541 
bilhões se referem à segunda 
parcela do reajuste de 5% ao 
ano, por 3 anos, que não cobre 
sequer a inflação do período.             

De 1995 até 2012, o gasto 
com pessoal passou por signi-
ficativa queda, tanto se com-
pararmos com a evolução da 
Receita Corrente Líquida como 
com o PIB, conforme o gráfico:

Tais dados são importantes 
para desmentir o falacioso de-
bate de que os servidores públi-
cos seriam os responsáveis pe-
los déficits nas contas públicas, 
quando na realidade o rombo 
das contas está na dívida pú-
blica, que nunca foi auditada, 
como manda a Constituição Fe-
deral, há 25 anos descumprida 
nesse aspecto.

 Mais de 6 milhões de brasi-
leiros votaram durante o grande 
plebiscito popular sobre a dívida 
realizado no ano 2000, em 3.444 
cidades do país. Uma das ques-
tões colocadas naquele plebisci-
to versava sobre a exigência da 
realização da auditoria prevista 
na Constituição Federal como 
pré-requisito para a continuida-
de dos pagamentos da dívida.

Apesar dessa impressionante 
manifestação popular, os pode-
res públicos nada fizeram, mas 
diversas entidades da sociedade 
civil organizaram a Auditoria 
Cidadã da Dívida (www.audi-
toriacidada.org.br), que vem 
aprofundando as pesquisas e 
estudos sobre o endividamento 
público, tanto interno quanto 
externo, mobilizando a socie-
dade e cumprindo o papel de 
manter o tema na pauta dos 
debates dos trabalhadores.            

Uma das principais tarefas 
já desempenhadas foi a partici-
pação na comissão de auditoria 
oficial da dívida do Equador, 
processo que gerou a redução 
dos gastos com a dívida, ao mes-
mo tempo em que aliviou recur-
sos que permitiram a multipli-
cação dos investimentos sociais 
naquele país.

O que se pretende com a reali-
zação da auditoria da dívida aqui 
no Brasil é exatamente o mesmo, 
principalmente considerando que 
já foram determinados inúmeros 
indícios de ilegalidades e ilegi-
timidades nas investigações já 
realizadas inclusive durante wa 
CPI da Dívida Pública realizada 
na Câmara dos Deputados. Não 
podemos continuar destinando 
a maior parcela do orçamento 
federal ao pagamento de uma 
dívida nunca auditada, com 
fortes indícios de ilegalidades e 
ilegitimidades, enquanto faltam 
recursos para as necessidades 
sociais básicas da população e 
para a garantia dos direitos e 
da dignidade no trabalho dos 
servidores públicos brasileiros. 
Auditoria já!

Maria Lucia Fatorelli, co-
ordenadora nacional da Audi-
toria Cidadã da Dívida (www.
auditoriacidada.org.br) 
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