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Quarta-feira, 27 de agosto

Dia Nacional de Luta e 
mobilização nas Ifes

• Em defesa dos HUs e contra a Ebserh.

• Pela aprovação da PEC 555/2006, que dispõe sobre 
a revogação da contribuição previdenciária para os 
servidores públicos federais.

• Por uma política de valorização da aposentadoria.

• Pela aprovação da PEC do Idoso, que institui quanto 
os gestores públicos (federal, estaduais e municipais) 
terão que investir em benefício da terceira idade.

• Pela autonomia universitária. 

 

Vamos mostrar ao governo que os técnicos-administrativos em educação continuam na luta por negociações 
para valer da pauta de reivindicações da greve e outras conquistas, tais como:

     A diretoria do Sintufrj chama a categoria para 
participar, pela manhã, de dois atos, às 9h:

•  Nos pilotis da Reitoria e em frente ao HUCFF.
 

Atos e reunião 
na UFRJ

Companheiros: a hora é essa, e só unidos conseguiremos conquistar nossos direitos.
Contra a injustiça no enquadramento e pela valorização da categoria e equiparação salarial justa.

Atenção auxiliares de enfermagem!
Reunião, às 14h, do Sintufrj no auditório Alice Rosa 

(12° andar do HUCFF). 

 Participação do pró-reitor de Pessoal, Fasubra, Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, 
Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato dos Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro.
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doiS pontoS

Com o apoio da Comissão da 
Verdade do Rio de Janeiro, a CUT, 
a CTB e outras centrais sindicais 
convidam para o ato “A ditadura 
e a perseguição política nas esta-
tais” que será realizado na quin-
ta-feira, dia 28, das 10h às 13h, 
no auditório da CUT-RJ (Avenida 
Presidente Vargas, 502, 15º andar, 
Centro). As entidades reivindicam 
o esclarecimento e a punição dos 
responsáveis pela perseguição po-
lítica a trabalhadoras das empre-
sas públicas durante a ditadura de 
1964 a 1985.  

No material de divulgação a 
Comissão da Verdade ressalta que 
o Rio de Janeiro foi um dos estados 
com maior repressão durante a 
ditadura, sobretudo aos trabalha-
dores. Tanto os companheiros que 
trabalhavam nas estatais quanto 
os das empresas privadas foram 
perseguidos. Na época, 80% das 
empresas públicas eram sediadas 
na cidade. 

Por essa razão, passados 50 
anos, os trabalhadores do Estado 
do Rio de Janeiro convidam a todos 
para conhecerem e rememorarem 
a trajetória de sofrimento e luta da 
classe mais reprimida pela ditadura 
militar: a classe trabalhadora.   

Ato sindical pela punição dos perseguidores 
de trabalhadores na ditadura militar

Na sexta-feira, dia 22, circu-
lou como sobrecapa em jornais de 
grande circulação, como O Globo, 
uma peça publicitária da Asso-
ciação Nacional de Jornais (ANJ) 
simulando uma postagem do face-
book que reforçava a importância 
da mídia impressa: “Tá na capa do 
jornal de hoje! Agora eu acredito”, 
dizia o post, apresentando a foto do 
momento do anúncio da candida-
tura de Marina Silva em substitui-
ção a Eduardo Campos. 

A foto mostra, com destaque, 
Marina e o vice, Beto Albuquer-
que, de braços erguidos. Propa-
ganda de quê? Da credibilidade 
da mídia?

Em geral, as redes sociais le-
vantam, muito antes dos jornais, 
a bola de grandes discussões sobre 
a própria mídia e esse fato não po-
dia ficar de fora. Como nos blogs 
www.tijolaço.com.br e www.con-
versaafiada.com.br. 

Vale lembrar o episódio em 
que a própria mídia se assumiu 
como oposição. Maria Judith Bri-
to, então presidente da ANJ, decla-
rou, segundo o jornal O Globo de 
18/3/2010, que os “meios de co-
municação estão fazendo de fato 
a posição oposicionista deste país, 
já que a oposição está profunda-
mente fragilizada”.

O jornalista Paulo Henri-
que Amorim, que popularizou a 
expressão Partido da Imprensa 
Golpista, afirma que a imprensa 
brasileira seria golpista sempre 
que o presidente da República 
fosse de origem trabalhista, mas 
que esta nunca publicaria nada 
contra presidentes de origem não 
trabalhista.

Mesmo assim, há quem ain-
da acredite na isenção da mídia.

Audioteca Sal e Luz Coppe promove 
workshop sobre 
inclusão

“Tecnologia, inclusão e defi-
ciência – limites e possibilidade: 
quebrando mitos” é o wokshop 
que a Coppe realizará na quinta-
feira, dia 28, das 9h às 17h, no 
auditório 2 do Centro de Tecnolo-
gia (Rua Muniz Aragão, 360, blo-
co 1, Fundão). O evento debaterá 
a inclusão produtiva de pessoas 
com deficiência. 

No evento, a Coppe lançará o 
Programa Coppe Inclusão, cujo 
objetivo é fomentar ações para 
promover a inclusão de pessoas 
com deficiência. Uma das princi-
pais iniciativas do programa será 
a promoção de um curso de ca-
pacitação de pessoas com defici-
ência para trabalhar em institui-
ções de ensino e pesquisa, como a  
Coppe, desempenhando ativida-
des técnicas e/ou administrativas. 

Participarão do worshop 
empresários e dirigentes de 
instituições. 

XXIV Jornada Acadêmica 
de Odontologia/UFRJ

O evento consiste no Programa de Educação Tutorial Centro Acadêmico 
Coelho e Souza (PET), que será realizado nesta segunda-feira, dia 25, e 
terça-feira, dia 26, na Faculdade de Odontologia da UFRJ.

Tratamento de canal de graça 
para participantes de pesquisa

Como parte de um estudo 
para a tese de doutorado em  
Ciências da pesquisadora Rachel 
Garcia de Miranda, o Instituto 
de Microbiologia abriu oportu-
nidade para tratamento de canal 
gratuito na Faculdade de Odon-
tologia. Podem se candidatar à 
seleção pacientes entre 20 e 65 

anos para tratamento dos dentes infe-
riores. Não podem participar gestan-
tes ou lactantes e quem não aceitar 
assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa. Para 
candidatar-se ou obter informações: 
miranda.rachel14@gmail.com ou 
(21) 96736-6493. 

Eleições

A mídia toma partido?
Pesquisa realizada pela a Uerj mostra desequilíbrio  
na cobertura dos candidatos pelo Jornal Nacional  

Manchetômetro revela dese-
quilíbrio

O jornal O Dia publicou estudo do 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos 
(Iesp) da Uerj que avalia a cobertura 
da mídia sobre as eleições e que mos-
tra que, no Jornal Nacional, foram 
82 minutos negativos para Dilma e só 
quatro positivos, ou seja, a candidata 
à reeleição aparece mais em matérias 
negativas do que positivas.

O ‘Manchetômetro’ avaliou o noti-
ciário do primeiro dia do ano até o dia 
20 de agosto, quando foram ao ar três 
horas de matérias sobre Dilma. Desse 
total, 82 minutos (1 hora e 22 minu-
tos) foram de matérias contrárias à 
presidenta e apenas quatro minutos 
foram de notícias favoráveis. Outros 96 
minutos (1 hora e 36 minutos) foram 
dedicados a matérias neutras. 

Aécio Neves apareceu menos du-
rante o período, mas sua imagem foi 
exibida positivamente durante mais 
tempo. Foram 51 minutos, sendo 7 
minutos favoráveis, 6 minutos contrá-
rios e 38 minutos neutros. 

Morto no dia 13, Eduardo Campos 
apareceu em 20 minutos favoráveis e 1 
hora e 10 minutos de notícias neutras. 

No caso de Marina Silva, em 1 hora 
15 minutos de matérias veiculadas desde 
o dia 13 até o dia 20 deste mês, 13 minu-
tos foram de notícias a favor do nome de 
Marina em substituição a Campos.

Padrão repete 2010
O portal é atualizado por uma 

equipe de 12 pessoas, coordenadas pelo 
cientista político João Feres Júnior.  Ele 
explica que a desproporção da presença 
na mídia ocorre porque Dilma é a atual 
presidenta, mas ele também reconhece: 
“A cobertura mostra um viés contra o 
PT e a Dilma. Fizemos um estudo em 
2010 e notamos um padrão parecido de 
desproporção”, disse João.

A entidade solicita divul-
gação do trabalho que realiza 
dirigido a cegos e deficientes 
visuais (inclusive quem tem 
dificuldade de visão pela idade 
avançada), gratuitamente. A au-

dioteca produz e empresta livros 
falados (audiolivros). Endereço: 
Rua Primeiro de Março, 125, 7° 
andar, Centro do Rio de Janeiro. 
HTTP://audioteca.org.br/notí-
cias.htm.

Vai até o dia 12, no campus da 
Praia Vermelha, o evento gratuito 
“1964-1985: UFRJ – Imagens, Fa-
las e Informações”, promovido pela 
Divisão de Memória Institucional 
do Sistema de Bibliotecas e Infor-
mação (SiBi). 

Estão previstas exposições e 
debates em torno dos 50 anos do 

50 anos do golpe tem exposição 
e debates na Praia Vermelha

golpe militar e seus reflexos na 
sociedade. O objetivo é exibir um 
panorama da universidade durante 
a ditadura por meio de seu acervo 
histórico e memorialístico. O evento 
será no átrio do Palácio Universitá-
rio, na Avenida Pasteur, 250, Urca. 
Mais detalhes no site http://www.
sibi.ufrj.br/.
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POLÍTICA SINDICAL

27 DE AGOSTO

plenária nacional da Fa-
subra, realizada de 15 a 
17 de agosto, reuniu 162 

delegados eleitos em assembleias 
pelas bases, que durante três dias 
cumpriram uma extensa agenda 
política, cuja pauta constou de 
balanço da greve à luz da conjun-
tura, avaliação das negociações 
entre a Federação e o governo das 
pendências da pauta de reivindi-
cações, e tomada de decisão sobre 

“Direção majoritária perdeu o timing da greve”

plenária da Fasubra, se-
gundo a coordenadora de 
Administração Cristina 

Del Papa, avaliou o resultado da 
negociação com o governo, mas 
não aprovou um texto final. O 
governo retrocedeu na mesa de ne-
gociação, inclusive sobre aspectos 
que já pareciam encaminhados, 

alegando impossibilidade de 
mudanças na legislação devido à 
proximidade do processo eleitoral. 

Na avaliação da coordenadora, 
a greve precisava ter sido mais rá-
pida, mas a chapa majoritária na 
direção, a seu ver, perdeu a noção 
do tempo. “Algumas coisas que 
a gente reivindicava, como, por 

exemplo, a paridade na eleição 
nas universidades, precisava de 
uma mudança na legislação. No 
primeiro semestre havia condições 
de mandar o projeto para o Congres-
so Nacional e lutar para que fosse 
aprovado. A partir do momento que 
demoramos, perdemos esse timing. 
Em ano eleitoral não se aprova nada 

no segundo semestre porque pode 
ser considerado medida eleitoreira”, 
disse a dirigente.

Cristina lembra que o governo 
apresentou sua proposta no começo 
da greve, e houve um erro de ava-
liação, pois a greve foi deflagrada, 
o comando não orientou as bases 
e não foi feita avaliação política 
enquanto a greve estava aconte-
cendo. “Não estou falando que 
o governo não tem culpa. Mas o 
movimento também foi responsável 
por não ter visto que a greve tinha 
que ser rápida. Se o governo não 
deu [o que se queria], tínhamos 
que ter debatido uma estratégia 
para arrancar um compromisso 
para além daquele ofício [de 14 de 
março, em que o governo acenava 
com o atendimento de algumas 
reivindicações]”, avalia a dirigente.

 Mas, ao contrário do sensato 
a ser feito, o movimento, segundo 
Cristina, não debateu e foram 
três meses de uma greve que se 
confundiu com outra. “E ao invés 
de ser uma greve sobre uma pauta 
do movimento, se discutiu Copa 
do Mundo. Infelizmente, a gente 
chega ao final sem que o governo 

mantenha a proposta. E o que é dito 
é que “vocês perderam o tempo”.

Resta a CNSC
“Agora a gente está na ansieda-

de de ver se no dia 27 [de agosto] na 
reunião da Comissão Nacional de 
Supervisão da Carreira se consegue 
avançar [na negociação da pauta 
com o governo], porque o governo 
jogou alguns elementos para essa 
reunião. Mas é preciso deixar 
claro que [a CNSC] não é lugar de 
negociação, mas de discussão téc-
nica, onde serão discutidos alguns 
parâmetros da Carreira para ver se 
conseguimos avançar”, afirmou a 
coordenadora.

Entre os itens que serão discu-
tidos na reunião da comissão estão 
o reconhecimento de diplomas de 
capacitação para os aposentados;  
resolução dos grupos de trabalho, 
como o de racionalização de car-
gos; reconhecimento dos diplomas 
dos cursos de pós-graduação de 
fora do país; permissão de afas-
tamento de servidores em estágio 
probatório para pós-graduação e 
aproveitamento de disciplinas de 
pós-graduação para capacitação.

Plenária delibera por Dia Nacional de Luta
A luta pela aprovação da PEC 555, que acaba com a contribuição previdenciária dos 
aposentados no serviço público, é uma das prioridades da Federação neste momento

o mandato da atual diretoria. A 
maioria dos delegados aprovou a 
prorrogação da  gestão até abril de 
2015, quando ocorrerá o Confasu-
bra. Além disso, foram socializados 
informes sobre o cotidiano dos 
trabalhadores nas Ifes.

Para mostrar que a categoria 
mantém a mesma disposição de 
lutar por resultados concretos nas 
negociações com o governo, a 
plenária aprovou a realização de 

um Dia Nacional de 
Luta na quarta-feira, 
27. Outra decisão dos 
delegados foi preparar 
um apoio unificado à 
greve das universidades 
estaduais paulistas e 
referendar a filiação 
do Sindicato dos Traba-
lhadores da Universi-
dade Estadual de Mato 
Grosso à Fasubra.

Denúncias
No sábado, dia 16, 

as delegadas presentes 
fizeram reunião para 

trocar informações a respeito da 
situação da mulher trabalhadora 
nas universidades e buscar cami-
nhos para enfrentar problemas 
que as afligem. Houve denúncias 
de opressão, assédio e machismo. 
Entre as sugestões apresentadas 
foram aprovadas uma moção de 
repúdio, realização de um en-
contro de mulheres, elaboração 
de pesquisas sobre o perfil da 
técnica-administrativa das Ifes 

e levantamento da ocupação de 
espaços de poder pelas mulheres. 

Homenagens
A plenária homenageou com 

um minuto de silêncio os com-
panheiros recém-falecidos e que 
muito contribuíram para o for-
talecimento da luta dos técnicos-
administrativos em educação. 
São eles: José Daniel Nascimento, 
militante do Sintest-RN, lotado do 
colégio agrícola de Jundiaí; Joel 
Orestes, militante do Sindisprev-
RS e da Frente Nacional Contra a 
Privatização da Saúde, e Jundiara 
Paes Paim, falecida em maio.  

Luta pela PEC 555
A plenária deliberou que se deve 

fortalecer a luta pela aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucional 
555/2006, que revoga o dispositivo 
da Emenda Constitucional 41, da 
Reforma da Previdência, acabando 
com a cobrança de contribuição 
previdenciária sobre os proventos 
dos servidores públicos aposentados 
[Contribuição de Inativos]. 

Para alcançar esse objetivo, 
as ações políticas agora devem 
ser no sentido de colocar a PEC 
em pauta no esforço concentrado 
para que seja aprovada o mais 
breve possível. A matéria está 
pronta para ir à votação pela 
Câmara dos Deputados necessi-
tando apenas de vontade política 
daquela Casa Legislativa para 
que ela entre na ordem do dia. 

A tramitação da PEC pode 
ser acompanhada pelo endereço 
www.camara.gov.br/propoci-
soesweb/fuchadetramitacao?id 
Proposição =328385.

Os sindicatos devem entrar 
em contato com os parlamenta-
res nos seus estados – buscar no 
facebook a página do deputado e 
enviar e-mail para pressioná-los 
a atender ao pleito, exigindo o 
fim da cobrança previdenciá-
ria dos aposentados do serviço 
público.

A listagem com os e-mails 
dos deputados federais está dis-
ponível em www.camara.leg.br/
deputados/pesquisa.   

CRISTINA Del Papa, durante a plenária nacional da Fasubra

MILITANTES de base e dirigentes sindicais na plenária 

Fotos: Fasubra
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HUCFF

A portaria interministerial (dos 
ministérios da Educação, Saúde, 
Ciência, Tecnologia e Inovação), nº 
9, de 13 de agosto, mostra que o go-
verno se movimenta para fortalecer 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), e por essa 
razão a comunidade universitá-
ria também deve se articular para 
se contrapor a estas ações, alerta 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, que considera a 
situação muito grave.

Com o pretexto de incentivar a 
pesquisa nos HUs, a portaria institui 
o Programa Ebserh, de Pesquisas 
Clínicas Estratégicas para o Siste-
ma Único de Saúde (Epecsus), no 
âmbito da Ebserh, porque, entre 
outros considerandos, sustenta que 
é necessário aprimorar a gestão 
dos projetos de pesquisa clínica 
nos hospitais universitários federais 
para qualifi car e assegurar a trans-
parência no desenvolvimento das 
pesquisas. 

Segundo a portaria, o Epecsus 
terá entre seus objetivos específi -
cos “implementar um modelo de 
gestão de pesquisas clínicas para 
hospitais universitários federais 
que assegure sua institucionaliza-

Hospital sofre com a falta de  
pagamento aos terceirizados
Greve dos terceirizados aumenta riscos de infecção hospitalar por não ter quem faça a higienização de leitos

Quais são essas empresas de 
terceirização de mão de obra que 
ganham as licitações da UFRJ mas 
que volta e meia deixam dezenas 
de trabalhadores sem salários e por 
contra disso as unidades têm cons-
tantemente sua rotina alterada por 
greves dos sem-salário? O HU tem 
convivido com esse tipo de proble-
ma sempre, mas a diferença dele 
para o do restante da universidade, 
com exceção dos outros HUs, é que 
os prejudicados são os pacientes 
internados ou pessoas que buscam 
atendimento médico.  

Todo mundo sabe que a ter-
ceirização é prejudicial para a 
instituição e para os trabalhadores 
por vários motivos, entre os quais 
a privatização do setor público e a 
precarização das relações de traba-
lho – além de receberem salários 
bem abaixo do que é pago aos fun-
cionários da UFRJ, os terceirizados 

não contam com direitos mínimos 
trabalhistas. Por que então a Admi-
nistração Central não briga pela 
reposição de pessoal somente por 
concurso público?

Greve aumenta risco
 de infecção hospitalar

Há duas semanas, os traba-
lhadores da empresa Ippep (Ins-
tituto de Pesquisa e Elaboração 
de Projetos e Planos Integrados) 
estavam mais uma vez em greve 
por falta de salário. Em julho, eles 
pararam porque não recebiam 
desde maio. Na época, a empresa 
informou que suas contas estavam 
congeladas pela Justiça. Por con-
ta disso, a UFRJ se comprometeu 
a pagar diretamente os emprega-
dos do Ippep, em vez de repassar 
o dinheiro à empresa. Porém, no 
último mês a universidade demo-
rou a fazer o pagamento temendo 

questões legais.
Os empregados do Ippep exer-

cem várias funções no HU: são 
maqueiros, contínuos, roupeiros, 
mas nesta greve dos trabalhadores 

o que mais preocupava o diretor do 
HU, Eduardo Côrtes,  era a falta do 
pessoal da área de higienização de 
leitos. Na reunião do Conselho do 
Centro de Ciências da Saúde, no dia 

18, ele disse temer o aumento de ca-
sos de infecção hospitalar.

“Nossa vigilância detectou 
um aumento de incidência de 
infecção hospitalar no CTI. Es-
tamos tomando todas as pre-
cauções e isolando pacientes. 
Felizmente trata-se de uma bac-
téria que não causa uma grande 
doença. Mas temos que tomar 
providências, senão começa a 
crescer e dar problemas. Estou 
abrindo licitação emergencial 
para conseguir 25 higieniza-
dores para o hospital”, contou 
Eduardo Côrtes na reunião.

Decisão da Reitoria
O diretor do HU informou no 

dia 20 ao Jornal do Sintufrj que a 
Reitoria havia garantido a ele pa-
gar os salários atrasados aos traba-
lhadores em greve “possivelmente 
no dia seguinte, dia 21.”

O diretor do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Fi-
lho, Eduardo Côrtes, informou 
que adotará medidas para repa-
rar as falhas no quesito segu-
rança do trabalho na unidade 
apontadas em matéria publica-
da na edição anterior do Jornal 
do Sintufrj, tais como falta de 
uma brigada de incêndio, rea-
lização de cursos de prevenção 
contra princípio de incêndio e 
pânico e divulgação das rotas 
de fuga, em caso de sinistro.

A primeira delas será o trei-
namento de pessoal. Para isso, 
ele espera contar com o apoio do 
Centro de Ciências da Saúde, que 
já tem sua brigada e recentemen-
te realizou treinamento com uma 
empresa que possui um campo 
de treino na Baixada Fluminense 
para simulação de situações de 
perigo. Mesmo tendo que fazer 
licitação, pois a atividade envol-
ve custos, a intenção do diretor 
é começar a ministrar os cursos 
ainda este ano. 

Direção do HU anuncia medidas
de segurança do trabalho

Alerta: Ebserh vai ditar pesquisa nos HUs

ção, efetividade e transparência no 
processo de aprovação, desenvolvi-
mento, execução orçamentária e 
monitoramento, em consonância 
com as boas práticas clínicas”. 

Defesa da autonomia
Em reunião no Conselho do 

Centro de Ciências da Saúde, na 
segunda-feira, dia 18, Francisco de-
fendeu a criação de uma frente em 
defesa da autonomia da universi-
dade e uma imediata ação interna 
para dimensionar toda a força de 
trabalho na instituição, incluindo 
os terceirizados, extraquadro, do-
centes, bolsistas e demais trabalha-
dores para que se possa identifi car 
qual seria o total da força de traba-
lho necessária à UFRJ.

Francisco apresentou o quadro 
de possíveis aposentadorias nos 
hospitais e reafi rmou a posição do 
MEC, expressa em recente mesa de 
negociação com a Fasubra, de que 
não haveria retaliação aos hospitais 
que não aderissem à Ebserh.

Por fim, o coordenador sindical 
convocou a comunidade para se unir 
e somar forças para pressionar o go-
verno na liberação de vagas de con-
cursos e recursos para a universidade.

Grupos de prevenção
Eduardo Côrtes pretende ini-

ciar o treinamento do efetivo do 
HU por etapas, e espera poder con-
tar com a colaboração do chefe da 
Seção de Segurança do Trabalho, 
Aluísio Filho, na organização dos 
cursos e no trabalho de convenci-
mento à participação das pessoas. 
O objetivo do diretor é ter ao me-
nos entre dois a três trabalhadores 
treinados em cada setor para for-
mar grupos de prevenção de prin-
cípio de incêndio e pânico.

Outra iniciativa anunciada 
pelo diretor é a instalação de sis-
temas de alto-falantes no hospital 
para dar alerta em situações de 
emergência. Além disso, ele pro-
meteu cobrar da Seção de Segu-
rança do Trabalho a divulgação 
sistemática das informações so-
bre rota de fuga nos andares, que 
deverá demandar a impressão dos 
mapas a outros setores, como, por 
exemplo, à Gráfi ca da UFRJ.

Côrtes concluiu ponderando 
que há muita coisa a ser feita no 

hospital, e,  embora não tenha 
dado ainda conta de tudo, a ges-
tão se empenha para isso.

NA greve anterior, os trabalhadores do Ippep fecham via em  
frente ao HU. O movimento contou com o apoio do Sintufrj

EDUARDO Côrtes



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1089 – 25 a 31 de agosto de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

HUS

iretores resumiram a si-
tuação das unidades hos-
pitalares apontando con-

sequências graves do processo de 
terceirização e pela não realização 
de concursos pelo Regime Jurídico 
Único (RJU). A conclusão unânime 
foi  de que o problema principal é a 
falta de pessoal, e que é necessário 
unir forças para construir ações 
com a Reitoria e cobrar do governo 
os necessários recursos e concursos.

“Nós vimos passando por uma 
crise há muitos anos. A universidade 
considerou que a Ebserh não era a 
melhor opção, e existem propostas 
por parte da Reitoria, além das 
várias tentativas de solução dos pro-
blemas que vêm sendo implemen-
tadas. Mas os hospitais continuam 
com problemas. O último Conselho 
de Centro se mostrou favorável a que 
nós fizéssemos uma discussão para 
ajudar a Reitoria com propostas a 
serem levadas ao governo”, disse a 
decana Maria Fernanda Quintela, 
expondo as razões da reunião. 

 
Situação dos HUs
“Na Maternidade-Escola temos 

dinheiro para obras de infraestru-
tura, mas o problema nosso é falta 
de pessoal. Cinquenta  por cento do 
quadro são extraquadro”, infor-
mou o diretor Joffre Amim. Como 
não falta dinheiro, ele não reclama 
por ter que arcar com o pagamento 
de salário dos extraquadro até o 
fim do ano com o orçamento da 
unidade: “Nós passamos por isso 
em anos anteriores e vamos ter que 
fazer uma ginástica para adequar 
(o orçamento)”. 

Mas frisou que a discussão prin-

Falta de pessoal é o principal problema 
das unidades na UFRJ

cipal é a necessidade de reposição 
do quadro efetivo. E isso, segundo o 
diretor, “tem que ser rápido, porque 
(a unidade) não vai aguentar ficar 
dois ou três anos sem pessoal”.

HUCFF – O diretor do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho, Eduardo Côrtes, reclamou da 
Reitoria por ter retido R$ 4 milhões 
e 400 mil do orçamento da unidade 
para pagar extraquadro para depois 
informar que não iria mais pagar a 
esses trabalhadores por dificuldades 
financeiras.  

No HUCFF também ocorrem 
problemas em consequência do 
reduzido número de profissionais. 
Côrtes informou que as falhas no 
abastecimento do hospital são 
devidas à falta de pessoal no setor 
de Compras, Farmácia e Almo-
xarifado. Outro motivo apontado 
pelo diretor para que a unidade 
não apresente melhores resulta-
dos tem a ver com os constantes 
atrasos no pagamento dos salários 
por parte das empreiteiras a seus 
trabalhadores, cuja maioria atua 
em áreas fundamentais do hospital.  
“A gente tem que sair do âmbito da 
UFRJ”, concluiu, lembrando que 
a instituição tem o peso da maior 
universidade federal do país.

Hesfa – A diretora do Instituto 
de Atenção à Saúde São Francisco 
de Assis (ex-Hesfa), Maria Catarina 
Salvador da Motta, queixou-se 
da má conservação do prédio da 
unidade, que fica na Cidade Nova. 
Contou que teve aporte de recursos 
de cerca de R$ 10 milhões, mas que 
por falta de uma equipe na UFRJ 
para confeccionar uma planilha 
de referência a verba foi devolvida 

e sem previsão de retorno. Ela 
também apontou como séria a 
falta pessoal no Hesfa, e contou 
que profissionais de qualidade estão 
deixando a unidade porque não 
recebem salário das empresas de ter-
ceirização. “Ninguém é obrigado a 
trabalhar se não tiver remuneração 
adequada”, afirmou.

Ginecologia – O diretor 
do Instituto de Ginecologia, Gu-
temberg Leão de Almeida Filho, 
apresentou um quadro de equilíbrio 
financeiro, mas assinou embaixo 
do depoimento dos demais: “O 
problema da Ginecologia são os 
extraquadro”. Ele contou que a 
unidade conseguiu passar alguns 
extraquadro para uma firma 
terceirizada, porém isso significou 
transferir o problema, porque os 
profissionais de limpeza, vigilância 
e recepção acabam faltando ao 
trabalho por não receberem salários 
e às vezes vale-transporte. 

Para Gutemberg, a questão se 
resolve com concursos públicos. 
“Sem limpeza não tem hospital. 
Não se pode crescer por falta de re-
cursos humanos. A grande questão 
é a mesma dos outros hospitais: o 
pessoal tem que ser contratado 
através de concursos para o quadro 
permanente”.

IDT – A diretora do Instituto de 
Doenças do Tórax, Fernanda Car-
valho, também administra com or-
çamento equilibrado e compartilha 
do mesmo drama dos colegas diri-
gentes de HUs na universidade: falta 
de pessoal. “Nos próximos cinco 
anos, 50% dos nossos profissionais 
terão condições de se aposentar”. 
Ela acredita que seja necessário 

reforço não só nas atividades-fim, 
mas na administrativa, no apoio 
à gestão e no gerenciamento de 
recursos. “Recursos humanos são 
fundamentais”, ratificou.

IPPMG – O diretor do Insti-
tuto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira, Edmilson 
Migowski, ressaltou a importância 
dos profissionais de apoio, como 
motoristas de ambulância, copeiras 
que cuidam da alimentação das 
crianças, mensageiros que levam 
o material para exames. Sem esses 
trabalhadores, segundo Migowski, 
os hospitais não funcionam. Como 
seus colegas, ele também dirige 
uma unidade em boas condições do 
ponto de vista financeiro, mas que 
sofre com falta de pessoal, inclusive 
médicos. Sobre os extraquadro, 
afirmou: “Não dá mais para levar 
a questão deste jeito”. 

Instituto do Coração – O 
diretor Nelson Souza e Silva apon-
tou a necessidade de cooperação.  “A 

A crise dos hospitais universitários foi tema de 
reunião do Conselho de Coordenação do Centro 
de Ciências da Saúde no dia 18

gente não tem pessoal. O governo 
federal diz que as universidades 
são incompetentes e por isso quis 
mudar a administração e criou a 
Ebserh. E, por isso, o Ministério do 
Planejamento luta por orçamento 
para a empresa através de bolsas 
de pesquisa, o que irá tirar orça-
mento da universidade”, alertou, 
mencionando a portaria intermi-
nisterial lançada em agosto com 
esse objetivo.

 “O que a universidade tem 
que fazer? Lutar para que as ver-
bas (no momento de definição do 
orçamento pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) venham para cá”, 
disse. Nelson ressaltou a importân-
cia de atuação dos HUs conforme 
preconiza o Complexo Hospitalar. 
E propôs a união dos diretores para 
que, juntos e com o reitor, atuem na 
busca de orçamento. “Unidos temos 
força para isso”, acrescentou.

A decana do CCS, Maria Fer-
nanda, solicitou aos diretores dos 
hospitais que apresentassem dados 
sobre as unidades, principalmente 
sobre pessoal, e também suas pro-
jeções e sugestões para que o grupo 
avançasse numa proposta comum 
para ser levada à Reitoria.

 O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis lembrou 
que um decreto de 2010 permite 
a reposição das vacâncias: “Hoje 
a UFRJ tem em torno de oito mil 
vagas que podem ser substituídas 
automaticamente sem necessidade 
de permissão (do governo). Esse 
dado é importante, porque o HU 
e o Hesfa têm cada um 61% de 
profissionais em final de carreira; 
Ginecologia, 45%; IPPMG, 65%; 
Maternidade-Escola, 39%; Neuro-
logia, 74%; IDT, 62%; Ipub, 41% e 
Instituto do Coração, 100%. Isso 
significa que em cinco ou dez anos 
vamos ter que repor essa força de 
trabalho”. Para o dirigente sindi-
cal, é preciso identificar a força 
de trabalho para disputar vagas 
para concursos e reposição onde 
há necessidade.

Para a conselheira Diana Maul, 
não há dúvidas de que a questão 
do pessoal é unânime e vital para 
a universidade: “Ou a gente se 
junta e briga pelos hospitais ou as 
pessoas vão dizer que somos incom-
petentes”. A professora sugeriu uma 
postura incisiva por parte da Admi-
nistração Central. A representante 
técnico-administrativa Risaneide 
Cordeiro complementou: “Está na 
hora de nos unirmos em uma frente 
junto com a PR-4”.

D

Fotos: Renan Silva

DIRETORA do Hesfa, Maria Catarina, expõe a situação de sua unidade para os colegas na reunião do Conselho de Centro

DECANA Maria Fernanda
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AposentAdos e pensionistAs

Fotos: Renan Silva
Pela primeira vez os aposentados e pen-

sionistas da UFRJ tiveram um espaço só deles 
e afastado da rotina diária para se informar 
e discutir suas reivindicações específicas e ge-
rais da categoria e para debater questões que 
não estão tão presentes nas rodas de conver-
sas, como namoro na terceira idade.  

Várias atividades políticas e lúdicas, como 
palestras, discussões sobre diversos temas e 
um baile dos anos 70, fizeram parte da pro-
gramação do I Seminário de Formação e In-
tegração Social de Aposentados e Pensionistas 
do Sintufrj, realizado de quinta-feira, dia 21, 
a sábado, dia 23, em um sítio em Miguel Pe-
reira.

A expectativa pelo evento era grande pelos 
cerca de 90 participantes. A maioria estava 
ansiosa pela oportunidade de rever ex-colegas 
de trabalho que não viam há muito tempo. 
Foram três dias de muita agitação e trabalho 
sério, pois do seminário saiu o Plano de Lutas 
dos Aposentados e Pensionistas.

Carreira e reforço à luta 
Um dia antes de viajarem ao seminário, 

alguns aposentados e dirigentes sindicais fa-
laram sobre suas expectativas em relação ao 
evento.

“Vou para o seminário com a expecta-
tiva de instrumentalizar os aposentados e 
pensionistas, como força importante do mo-
vimento sindical da categoria que são para 
as lutas sindicais por conquistas de direitos. 
A primeira preparação é para a quarta-feira, 
27, Dia Nacional de Luta pela carreira e por 
resultados concretos nas negociações com o 
governo das demandas de greve”, antecipou 
o coordenador-geral do Sintufrj Francisco de 
Assis, que, com a Coordenação de Aposenta-
dos e Pensionistas, iria conduzir o seminário.

Entre os temas que seriam debatidos, 
Francisco destacou a Proposta de Emenda 
à Constituição 555/2006 em tramitação no 
Congresso Nacional, que dispõe sobre a revo-
gação da contribuição previdenciária para os 
servidores públicos federais; a elaboração de 
uma política sindical de valorização dos apo-
sentados e a organização da luta pela apro-
vação da PEC do Idoso, que obriga a fixação 
de verba orçamentária para investimentos em 
políticas voltadas para a população idosa por 
parte dos governos federal, estaduais e muni-
cipais.

Francisco lembrou que, de acordo com 
relatório da Organização das Nações Unidas 
(ONU), nos próximos dez anos o número de 
pessoas com mais de 60 anos no planeta vai 
aumentar em quase 200 milhões, superando 
a marca de um bilhão de pessoas. Em 2015, 
os idosos chegarão a dois bilhões de pessoas, 
ou seja, 20% da população mundial.

Orientar sobre direitos 
e promover interação social 

 A coordenadora de Aposentados e Pensio-

Seminário do Sintufrj mobiliza cem 
pessoas e inspira boas expectativas

nistas do Sintufrj, Maria Passerone, disse que 
o seminário era a oportunidade que estava 
faltando para reunir o maior número possí-
vel de aposentados e esclarecer dúvidas sobre 
seus direitos e informar sobre os processos 
jurídicos.   

“Eles estão sempre cobrando dos diri-
gentes sindicais o andamento dos processos 
e o reposicionamento na nova Carreira dos 
Técnicos-Administrativos em Educação, por-
que se queixam de que a aposentadoria mal 
dá para comprar remédios”, acrescentou a 
coordenadora. Ela lembrou que o seminário 
tinha também o objetivo de promover a inte-
ração social entre os aposentados e pensionis-
tas, além de estimulá-los a reforçar a luta da 
categoria. 

Preparar para a luta conjunta 
Para as aposentadas Helena Vicente Alves, 

ex-Instituto de Psicologia, e Graça Carvalho, 
ex-Escola de Química, a iniciativa da direção 
do Sintufrj mostrava a atenção da atual ges-
tão para com este importante segmento da 
categoria. Elas esperavam que o seminário 
proporcionasse uma ampla e esclarecedora 
discussão sobre reposicionamento, pois possi-
bilita aos aposentados e pensionistas obterem 
melhoria salarial.

“O tema é do interesse de todos os apo-
sentados da UFRJ, assim como também é a 
conquista de uma data-base. E somente a 
luta conjunta com os trabalhadores na ativa 
nos garantirá uma política salarial que de 
fato atenda aos nossos interesses e resguarde 
direitos já conquistados, como a paridade”, 
afirmou Helena, acrescentado que “o semi-
nário não poderia ter sido realizado em outro 
momento que não fosse o atual, tão impor-
tante para o país com a deflagração das elei-
ções de outubro”.      

Graça Carvalho fez questão de registrar 
que participa ativamente do movimento 
sindical na UFRJ desde a época do estágio 
probatório. “Como comecei a militância na 
ativa, tenho visão político-sindical e por isso 
cobro muito a participação dos aposentados 
nas lutas lideradas pelo Sintufrj, e sou contra 
aqueles que só sabem cobrar das direções”, 
afirmou a aposentada.

Ela embarcou no ônibus especial rumo 
ao seminário com a expectativa de participar 
de uma experiência boa em todos os sentidos:

“Espero boa convivência com os meus co-
legas, muita troca de informações e que o se-
minário se encerre tendo sido aprovada uma 
proposição real em relação aos técnicos-ad-
ministrativos como um todo. O que não quer 
dizer que não haja propostas específicas para 
os aposentados. Mas como não me considero 
fora da universidade, apesar da classificação 
de inativo impressa no nosso contracheque, 
penso na categoria no geral”.  

O aposentado Nelson Alves Marins, ex- 
enfermeiro do HU, foi ao seminário com a 

intenção de aprender mais. “Espero am-
pliar conhecimento neste evento, que será 
de grande valia para os aposentados e que 
contribuirá em muito no aperfeiçoamento 
político e sindical das ações desenvolvidas 
pelo Sintufrj reivindicando melhoramento 
na Carreira.”

Além dos encaminhamentos para ga-
rantir as conquistas da nova Carreira para 
os aposentados, Nelson não tinha dúvidas de 
que a PEC 555/2006, que trata da contribui-
ção previdenciária dos aposentados, também 
renderia uma boa discussão no seminário. 
Mas, no geral, ele considerava o evento como 
sendo uma excelente oportunidade para mu-
dar a rotina dos aposentados.  

“O aposentado vive muito em casa, cui-
dando de netos e filhos e terá a oportunidade 
de participar de três dias de atividades que 
mexem com a autoestima, o que contribui 
para a qualidade de vida”, concluiu.      

Participações especiais no seminário
Além de especialistas, como psicólogo e 

professores de educação física e fisioterapeu-
tas do Espaço Saúde, estava prevista a parti-
cipação no seminário de dirigentes da CUT, 
CTB, Fasubra e de outras entidades nacionais, 
e do vereador de Taubaté Salvador Soares 
(PT), autor da PEC dos Idosos que se encon-
tra no Senado Federal.

“Não é justo que quem ajudou a construir 
a riqueza do país não possa, no final da vida, 
usufruir de tudo isso”, afirmou o vereador, 
justificando a idealização da PEC. A proposta 
estabelece na Constituição Federal quanto os 
gestores públicos terão que investir em benefí-
cio da terceira idade. “Hoje o idoso não con-
segue envelhecer com dignidade, ele adoece 
e morre. Precisamos mudar esse cenário. Por 
isso procurei o Congresso Nacional para garan-
tir investimentos na melhoria da qualidade de 
vida dos idosos”, disse o vereador. 

MARIA Passerone GRAÇA Carvalho

HELENA Alves NELSON Marins
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reivindicações

Comitê Técnico aprova espaço para o 
Centro de Convivência dos trabalhadores
O futuro Centro, que atenderá o Sintufrj, Adufrj e DCE, será construído em 2 mil m²  
da área reservada pelo Plano Diretor da UFRJ ao Clube Universitário, no Fundão

No dia 20 de agosto a direção do 
Sindicato realizou a quinta reunião 
de negociação da pauta interna de 
reivindicações com o reitor da UFRJ, 
Carlos Levi. O primeiro ponto tratado 
foi referente ao Centro de Convivên-
cia dos Trabalhadores, espaço para 
formação, capacitação e lazer da 
categoria na UFRJ, uma solicitação 
antiga do movimento que tem avan-
çado a cada reunião.

Nessas reuniões a direção con-
quistou a cessão de uma área de 2 
mil metros quadrados no espaço do 
Clube Universitário previsto no Pla-
no Diretor da UFRJ. O pró-reitor de 
extensão e presidente do Comitê Téc-
nico do Plano Diretor, Pablo Benetti, 
informou na reunião que a cessão 
do espaço destinado ao Sintufrj foi 
aprovada no Comitê Técnico do Pla-
no Diretor, com a ressalva de que a 
área de lazer seja de uso comum da 
comunidade universitária. 

Nas próximas reuniões preten-
de-se afunilar o ponto, inclusive com 
a consulta pela Reitoria ao DCE e a 
Adufrj, com o objetivo de firmar os 
compromissos da UFRJ e do Sintufrj 
para a construção do Centro de Con-
vivência. Depois que for acordada 
e sacramentada em documento a 
proposta do Centro de Convivência, 
ela terá que ir à apreciação no Con-
selho Universitário e no Conselho de 
Curadores. 

Urgências
As reuniões, que têm sido reali-

zadas com a participação de apoia-
dores do Sindicato e pró-reitores, 
são também espaço de diálogo para 
tratar de problemas prementes da 
instituição, os quais afetam os traba-
lhadores, como a crise de pessoal dos 
hospitais universitários e a interrup-
ção de pagamento, pelas empresas 
terceirizadas, de seus trabalhadores.

A garantia da reposição de tra-
balho dos extraquadro é um grande 
problema, o qual Reitoria e Sindicato 
têm debatido alternativas e caminhos. 
O coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis chamou atenção sobre o 
significativo número de funcionários 
próximos da aposentadoria, inclusive 
muitos estão impedidos de se aposen-
tar por não poder fazer a contagem 
especial devido às orientações norma-
tivas do governo.

 O pró-reitor de Pessoal, Rober-
to Gambine, e o superintendente de 
Pessoal, Agnaldo Fernandes, deram 

informações importantes sobre o 
problema da aposentadoria e sobre 
os extraquadro. Em relação ao qua-
dro de pessoal,  o pró-reitor apresen-
tou números e fez um diagnóstico 
sobre o que se pode esperar para 
2015, prenunciando que não serão 
dias fáceis para a universidade. Em 
relação aos extraquadro, o cenário 
não é positivo. “O MEC negou nosso 
pedido de contratação temporária. 
Inclusive, veio com o discurso de 
que se precisamos de alguma con-
tratação, temos a Ebserh para isso!”, 
acrescentou.

Outra urgência apresentada 
pelo Sindicato foi o recorrente atra-
so de pagamento dos trabalhadores 
das empresas terceirizadas. “Virou 
um problema social”, classificou o 
coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis. O reitor falou sobre as 
dificuldades em relação à adminis-
tração dos contratos com as empre-
sas e sobre as providências tomadas 
pela Reitoria. Segundo ele, a falta de 
pagamento acaba produzindo um 
efeito cascata que prejudica também 
o funcionamento das unidades e da 
instituição.

Pessoal
O coordenador-geral do Sin-

tufrj apresentou ao reitor a grande  

preocupação do Sindicato em rela-
ção ao quadro de pessoal dos hos-
pitais universitários, e frisou que o 
objetivo é unir forças em prol da 
instituição. 

“Temos de fortalecer a univer-
sidade para podermos ter poder de 
pressão no governo. Por isso o di-
mensionamento é importante. Não 
se trata apenas de mapear a força de 
trabalho, mas de traçar uma política 
do que é necessário para a institui-
ção, e dentro disto estão determina-
dos cargos com capacitações especí-
ficas. Podemos até resgatar alguns 
cargos através de uma política ins-
titucional determinada. A Reitoria 
pode fazer isso no MEC e na Andifes, 
e nós, através da Fasubra”, afirmou 
Francisco.

O reitor Carlos Levi disse que 
como gestor tem de produzir solu-
ções concretas, e para isso é preci-
so ter projetos e alternativas para 
enfrentar as questões imediatas 
da universidade. Para ele, mais do 
que o próprio dimensionamento, 
a defasagem salarial dos técnicos-
administrativos recém-concursados 
é o grande problema. 

“Eles sofrem de um rebaixa-
mento na sua remuneração que é 
um problema não só para eles, como 
também para a instituição. Muitos se 

evadem e vão procurar outra opção. E 
mais do que isso, temos ainda aquele 
funcionário que acaba se acomodan-
do, pois se contamina pela falta de 
entusiasmo com a carreira. Isso gera 
o pior dos mundos, que é uma uni-
versidade fragilizada e sem possibili-
dade de avançar. É preciso lutar pela 
recuperação de padrões de remune-
ração mais compatíveis e que de fato 
correspondam à responsabilidade dos 
cargos nas universidades”, declarou 
Levi. “Para isso fizemos greve”, retru-
cou Francisco.

O coordenador de Administração 
e Finanças, Rodrigo Mello, reforçou 
a cobrança que fez ao secretário de 
Relações do Trabalho no Serviço Pú-
blico, Sérgio Mendonça, sobre a falta 

de perspectivas concretas de carrei-
ra e aposentadoria para os novos 
técnicos-administrativos, o que não 
fixa os profissionais na universidade, 
expondo o problema na reunião. Ele 
disse que tem debatido com a cate-
goria nas reuniões de unidades a 
falta de perspectiva que está colocada 
para o novo funcionário técnico-ad-
ministrativo da universidade. E afir-
mou que este é um fato para o qual é 
preciso que não só o movimento dos 
funcionários se volte, mas também a 
própria instituição.   

Participaram da reunião, tam-
bém pelo Sintufrj, os dirigentes Ni-
valdo Holmes, Celso Procópio, Jorge 
Pierre, Rubens de Morais  e o apoia-
dor José Caetano.

Fotos: Renan Silva

DIREÇÃO sindical também cobra do reitor solução para o atraso no pagamento dos terceirizados do HU e de outros setores 

PABLO Benetti mostra a localização da área cedida para 
construção do Centro de Convivência dos Trabalhadores
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PLEBISCITO POPULAR 

EDUCAÇÃO

or que a saúde e a educa-
ção públicas têm tantos 
problemas? Por que os 

professores recebem tão pou-
co e faltam creches? Por que o 
transporte é tão caro e de pés-
sima qualidade? Por que parte 
do dinheiro que deveria ir para 
a área social vai parar no bolso 
dos ricos?

Porque é preciso fazer refor-
mas profundas no nosso país, 
mas com o atual sistema políti-
co não dá! Nele o povo não está 
representado.

No atual sistema político, as 
empresas financiam mais de 90% 
dos recursos das campanhas elei-

torais, e os eleitos são controlados 
pelos interesses delas e não pelos 
cidadãos que votaram. 

Além disso, existe uma grande 
distorção na democracia represen-
tativa atual. Consequentemente, o 
povo está subrepresentado.

Embora existam muito mais 
trabalhadores que patrões, os 
empresários exercem controle da 
metade do Congresso, apesar de 
serem a minoria da população.

Em junho de 2013, o povo 
foi às ruas, se chocou com as 
instituições do país e deu o seu 
recado: o atual sistema político 
não nos representa!

Mas a maioria dos deputados 

e senadores barrou a convoca-
ção da Constituinte exclusiva. 
Querem manter tudo como está.

Por isso não podemos deixar 
nas mãos deles a responsabili-
dade para mudar: precisamos 
de uma Assembleia Constituinte 
com representantes eleitos sob 
novas regras e exclusivamente 
para criar um novo sistema polí-
tico com mais democracia. 

A população está se organi-
zando e construindo o Plebiscito 
Popular para dar voz ao povo. Os 
interesses da maioria explorada e 
oprimida que constrói a riqueza 
do Brasil devem ser respeitados. 

Este ano, o dia 12 de agosto, 

Dia Internacional da Juventude, 
foi também considerado o dia 
nacional de mobilização pelo 
Plebiscito Popular Constituin-
te, e ações foram realizadas em 
todo o país. 

Os Comitês Populares são os 
instrumentos para quem deseja 
construir e participar do Plebis-
cito. Trata-se de um grupo de 
organizações e/ou pessoas res-
ponsáveis por organizar as ativi-
dades  relativas ao Plebiscito.

Votação
A arrecadação dos votos do 

Plebiscito Popular ocorrerá na 
semana da Pátria (de 1 a 7 de 

setembro de 2014), e todos res-
ponderão à seguinte pergunta: 
“Você é a favor de uma Consti-
tuinte Executiva e Soberana do 
Sistema Político?”

Com a mudança do atual 
sistema político, projetos que 
patinam no Congresso e são de 
interesse dos trabalhadores vão 
andar, como, por exemplo: Re-
dução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais sem 
redução de salários; Expropria-
ção de terra, para efeito de re-
forma agrária, onde for flagra-
do trabalho escravo; e Salário 
igual para trabalho igual entre 
homens e mulheres. 

Por uma Constituinte para 
mudar o sistema político 

P

II Conferência Nacional 
de Educação (Conae), 
marcada de 19 a 23 de 

novembro, em Brasília, tem mo-
vimentado os fóruns de educação 
por todo o Brasil. A Conae 2014 
discutirá temas que vão da Edu-
cação Básica à Superior, por isso 
é interessante que os participantes 
discutam a Educação em todos os 
âmbitos. O produto final da Co-
nae será a elaboração da Política 
Nacional de Educação. 

No Rio de Janeiro, o Fórum 
Estadual de Educação organizou 
140 conferências para debater a 

Fasubra se prepara para participar da Conae
Federação defenderá na Conae a democratização das Ifes 
em todos os níveis e o reconhecimento do papel do técnico-
administrativo no ensino, na pesquisa e na extensão, entre outras 
reivindicações. Em setembro ocorrerá, no Rio de Janeiro, a etapa 
estadual da II Conferência Nacional de Educação.

educação brasileira, tendo a eta-
pa municipal se encerrado no 
início de agosto. O objetivo agora 
é a etapa estadual, marcada para 
os dias 27, 28 e 29 de setembro, 
no Colégio Pedro II, em São Cris-
tóvão. Nela, serão eleitos os dele-
gados à Conae.

Na etapa estadual estará em 
debate o Documento-Referência 
da Conferência Nacional de Edu-
cação 2014, e o seu tema “O Pla-
no Nacional de Educação (PNE) 
na Articulação do Sistema Nacio-
nal de Educação: Participação 
Popular, Cooperação Federativa 

e Regime de Colaboração. Os 
regimentos internos do Fórum e 
da Conferência Estadual já foram 
discutidos e aprovados, estando 
em processo de publicação.

Documento a 
presidenciáveis
As principais entidades nacio-

nais do setor educacional, entre 
elas Fasubra, CUT e CTB, produ-
ziram um documento unificado 
com as diretrizes educacionais 
para os próximos quatro anos a 
ser encaminhado a candidatos dos 
Poderes Executivo e Legislativo. 

O documento foi finalizado 
na Plenária Nacional de Edu-
cação, realizada dias 19 e 20 de 
agosto, em Brasília. Entre os pon-
tos de destaque – a base é o for-
talecimento da educação pública, 
gratuita, laica de qualidade – es-
tão o cumprimento dos avanços 
expressos no Plano Nacional de 
Educação (PNE) e das delibera-
ções da II Conferência Nacional 
de Educação (Conae).

As entidades representam, 
juntas, mais de 4 milhões de 

trabalhadores em educação dos 
setores público e privado, quase 
70 milhões de estudantes secun-
daristas e universitários e parcela 
significativa dos movimentos so-
cial, sindical e educacional.

Participação da Fasubra 
A Fasubra  levará para a Co-

nae todo o material que já produ-
ziu no campo da educação, como 
o projeto Universidade Cidadã e 
as emendas ao Plano Nacional 
de Educação. 

A Federação defende a inclu-
são dos técnicos-administrativos 

• Democratização da educação em todos os níveis: eleições paritárias 
dos dirigentes das universidades públicas e privadas, composição paritária 
dos conselhos e mudança na composição do Conselho Nacional de Educa-
ção, garantindo a participação dos trabalhadores;

• Universalidade e equidade do acesso: ampliação de vagas, inclusive 
noturnas e de instituições públicas;

•  Aprovação de políticas afirmativas com corte racial e social;

•  Ampliação de metas do financiamento público estável a 10% do PIB;

•  Valorização, formação e capacitação do conjunto dos trabalhadores 
da educação de todos os níveis e categorias (docentes, técnicos-administra-
tivos e funcionários de escola);

• Reconhecimento do papel do trabalhador técnico-administrativo em 
educação das instituições de ensino superior, no cumprimento do princípio 
indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão.

em educação das universidades 
no PNE; expansão das institui-
ções de ensino públicas, tanto 
na esfera federal quanto nas es-
tadual e municipal; aumento de 
vagas; democratização do acesso 
nas regiões mais carentes; mais 
investimento na educação; re-
posição de pessoal; valorização 
profissional com investimento 
em capacitação e qualificação. A 
Cartilha do PCCTAE é outro ma-
terial que será apresentado pela 
Fasubra como proposta que va-
lorize profissionais e fortaleça as 
instituições de ensino.

Emendas propostas pela Fasubra
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Foto: Renan Silva
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