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Na quarta-feira, 27, Dia Nacional de Mobilização nas Ifes para mostrar ao governo que a categoria continua pressionando pelo atendimento 
da pauta de reivindicações, dirigentes do Sintufrj permaneceram toda a manhã em frente ao HU conscientizando os profissionais da unidade e 
a população sobre a importância de se lutar pela manutenção dos serviços públicos de saúde gratuitos e de qualidade. Página 3  

Auxiliares de enfermagem exigem 
reenquadramento justo

Página 7

Aposentados da UFRJ aprovam em seminário a Carta de Miguel Pereira, na qual indicam 
que cabe à Fasubra a mobilização pelo reposicionamento na Carreira dos Técnicos-Admi-
nistrativos em Educação, com realização de Dia Nacional de Luta, assim como é tarefa da 
Federação pautar a discussão nas bases sobre a aplicação da lei que prioriza a execução de 
ações judiciais para maiores de 60 anos. Páginas 4 e 5

Aposentados querem Dia Nacional de Luta 
pelo reposicionamento na nova Carreira 

Luta por direitos 
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

dia 22 de agosto foi 
histórico para os téc-
nicos-administrativos 

em educação na UFRJ. Nessa 
data, pela primeira vez, uma 
sessão da Congregação do Ins-
tituto de Biologia da UFRJ foi 
presidida por um trabalhador 
da categoria.  

Foi a sessão de colação de 
grau dos alunos de Licenciatu-
ra em Ciências Biológicas que a 
técnica-administrativa Benedita 
Aglai Oliveira da Silva, bióloga e 
com formação de pós-doutorado 
na área, presidiu na condição de 
coordenadora do curso. 

Sessão solene de colação 
de grau é sempre presidida por 
um docente, com, no mínimo, 
titulação de mestre e outras 

Técnica-administrativa quebra paradigma na Biologia
Formação e competência garantem a Benedita Aglai ocupar espaços antes reservados na UFRJ somente aos docentes com várias titulações 

graduações específicas aci-
ma de bacharelado. Assim, a 
oportunidade representa o re-
conhecimento à competência 
do trabalhador técnico-admi-
nistrativo em educação.

Outra conquista
Um técnico-administrativo 

ser alçado ao cargo de coorde-
nador de curso também consis-
te numa conquista importante 
para a categoria. Principal-
mente num momento em que 
a universidade não dá a devida 
importância à função de bió-
logo, cuja tarefa social é justa-
mente formar novos biólogos.

Parabéns à competência 
desta trabalhadora e a toda 
categoria.

O brasileiro Artur Ávila foi 
um dos quatro matemáticos de 
até 40 anos premiado com a 
medalha Fields, que equivale ao 
“Nobel” de Matemática. Ele é o 
primeiro pesquisador da Améri-
ca Latina a receber a honraria, 
que é concedida pela União 
Internacional de Matemática 
(IMU) a cada quatro anos.

Mas o que muitos não sabem 
é que Artur Ávila – diretor de 
pesquisa do Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), no Rio de Janeiro, e do 
Centre National de La Recherche 
Scientifique (CNRS), em Pa-

Brasil bate um bolão na educação
ris – teve toda sua trajetória de 
estudos feita no Brasil e cursou 
graduação na UFRJ.

Artur Ávila pertence à galeria 
de gênios. De acordo com a dire-
tora do Instituto de Matemática 
da UFRJ, Valcy Santos, o jovem 
pesquisador fez vestibular e in-
gressou na UFRJ em 1997, pois 
teve que cursar a graduação por 
exigência da legislação para 
poder cursar o doutorado, já 
que havia concluído o mestrado 
quando ainda era aluno do ensi-
no médio. 

Mas Valcy esclareceu que 
trajetória semelhante à de Artur 

não é  incomum na Matemática, 
quando se trata de alguém com 
destaque acima da média. Mas, 
segundo a professora, o que se 
deve atentar neste caso é que a 
formação de graduação, mestra-
do e doutorado do rapaz foi toda 
feita do Brasil.

 “Não foi alguém que se des-
tacou na graduação é foi pinça-
do por uma universidade lá de 
fora. É genuinamente brasilei-
ra a sua formação”, destacou a 
diretora, acrescentando que a 
premiação é um grande mérito, 
inclusive pelo impacto para a 
ciência brasileira.

Premiação como a conce-
dida ao brasileiro de fato traz 
muitos reflexos para a pesquisa 
e para as instituições no mun-
do todo. Tanto é que recente 
ranking de uma consultoria in-
ternacional, a Center for World 
Uniersities, que avaliou a UFRJ 
como a segunda melhor univer-
sidade do Brasil, levou em consi-
deração critérios como, além da 
qualidade de ensino e emprega-

bilidade de ex-alunos, prêmios 
recebidos por acadêmicos, grau 
de influência no mundo acadê-
mico e impacto da instituição no 
mundo. Ao todo são 18 brasilei-
ras entre as melhores do mundo, 
a USP em primeiro lugar.

Mais ou menos os mesmos 
quesitos compuseram o ranking 
da britânica QS, que mostra que 
o Brasil tem 10 das 20 melhores 
instituições latino-americanas. A 

UFRJ subiu do 8º para o 9º posto.
Um ranking muito aguar-

dado, embora também criticado 
por sua metodologia, centrada 
nas ciências exatas, é o índice 
de Xangai, da Universidade Jiao 
Tong. Entre as 500 melhores, seis 
são brasileiras: USP, UFMG, UFRJ, 
Unesp, Unicamp e UFRGS. Entre 
os critérios, está o número de prê-
mios Nobel de ex-alunos ou pes-
quisadores, e de medalhas Fields.

Para solucionarmos os prin-
cipais problemas da sociedade 
(educação, saúde, transporte, 
segurança, moradia, terra etc.), 
precisamos mudar as “regras do 
jogo”, mudar o sistema político. 
Como não esperamos que esse 
Congresso “abra seus ouvidos”, 
organizamos um plebiscito popu-
lar que luta por uma Assembleia 
Constituinte exclusiva e soberana 
do sistema político. 

Deve ser uma Assembleia ex-
clusiva e soberana para que os re-
presentantes sejam eleitos exclu-
sivamente para isso. Ou seja, não 
serão os deputados atuais, já que 
não iriam caçar seus próprios pri-
vilégios. Deve ser soberana para 
ter o poder soberano de mudar o 
sistema político. Ou seja, estará 
acima de todos os outros poderes.

Plebiscito para mudar 
o sistema político

Como participar 
Os Comitês Populares são os 

instrumentos para quem deseja 
construir e participar do plebisci-
to. Trata-se de um grupo de orga-
nizações e/ou pessoas responsá-
veis por organizar as atividades 
relativas ao plebiscito.

A arrecadação dos votos do ple-
biscito popular ocorrerá na Sema-
na da Pátria (1º a 7 de setembro 
deste ano), onde todos responderão 
à seguinte pergunta: “Você é a favor 
de uma Constituinte Exclusiva e 
Soberana do Sistema Político”.

Já são centenas de comitês 
por todo o país que realizam pa-
lestras, cursos de formação, pan-
fletagens, manifestações, entre 
outras atividades. A CUT e outras 
centrais sindicais estão na luta 
pela realização do plebiscito.

Mulheres e negros são minoria dos parlamentares
Uma das alegações das or-

ganizações populares que lutam 
por uma mudança profunda do 
sistema político brasileiro é a 
falta de democracia representa-
tiva no Congresso Nacional. Mu-
lheres, jovens e negros acabam 
não tendo a devida represen-
tatividade nas casas. Se forem 
comparadas a quantidade de 
mulheres que se tem na socieda-
de e quantas estão no Congresso, 
percebe-se que os números são 
desproporcionais. Mais da me-
tade da população brasileira é 
composta de mulheres, enquan-
to ocupam apenas 8% dos man-

datos na Câmara dos deputados 
e 2% no Senado. 

Os movimentos sociais que 
constroem o plebiscito popular 
pela Constituinte defendem a ga-
rantia de instrumentos que possi-
bilitem a ampliação da participa-
ção das mulheres na política.

Essa situação não difere se 
for comparada à representa-
tividade da população negra 
na política institucional. No 
Brasil, 51% se autodeclaram 
negros(as), segundo o Censo 
2010 do IBGE. Porém, apenas 
8% do total de parlamentares se 
denominam como tal. 

No dia 5 de setembro, às 10h, no 
auditório Hélio Fraga, será realizada a 
cerimônia de posse das novas dirigentes 
do Instituto de Nutrição Josué de Castro. 
A professora Glória Valéria Veiga assu-
me o cargo de diretora e a professora 
Marta Maria Antonieta de Souza Santos 
o de vice-diretora da unidade. 

As equipes de futebol da Prefeitura 
Universitária e do Instituto de Química 
se enfrentam no dia 5 de setembro, sexta-
feira, às 16h, no campo da PU, na Cidade 
Universitária. 

Bola rola no Fundão Posse na Nutrição 

BENEDITA Aglai ao lado de Francisco de Assis, que secretariou a sessão da Congregação
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POLÍTICA SINDICAL

Foto: Fasubra

Deliberações da reunião
Reposicionamento dos apo-

sentados – A Fasubra cobrou uma 
decisão a respeito, uma vez que a 
CNSC já se posicionou favoravel-
mente e existe um relatório fi nal 
do grupo de trabalho. Mas segun-
do o MEC não houve consenso 
na mesa de negociação e o tema 
não foi remetido à CNSC, porque o 
Ministério do Planejamento apre-
sentou algumas difi culdades na 
forma proposta, e por essa razão foi 
pedida uma nova análise jurídica 
do tema a fi m de sanar dúvidas. 

Racionalização – Foi feita 
uma análise dos pontos da pro-
posta de PL debatida na mesa de 
negociação entre a Fasubra e o 
governo, que inclui várias altera-
ções da carreira, e houve alguns 
destaques e solicitações de reti-
rada de pontos que se referem a 
temas que não foram remetidos 
à CNSC, como as alterações da 
lei da paridade nas eleições para 
reitores. 

A representação da Associa-

Fasubra negocia pendências da pauta

Para mostrar ao governo que a 
categoria continua mobilizada em 
busca de negociação de suas reivin-
dicações e em defesa dos hospitais 
universitários na luta contra a Ebserh, 
os técnicos-administrativos em edu-
cação da base da Fasubra realizaram, 
na quarta-feira, 27 de agosto, o Dia 
Nacional de Luta nas Ifes (instituições 
federais de ensino superior).

Na UFRJ, os coordenadores do 
Sintufrj  Carmen Lucia e Aluizio 
Paulino com o apoiador Luciano da 
Cunha passaram a manhã em frente 

Dia Nacional de Luta na UFRJ
ao Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho conversando com profi s-
sionais, pacientes e estudantes sobre as 
ameaças que sofre a unidade.

Valmir Lopes Frensel, 59 anos, 
morador de Araruama, destacou a 
importância dos hospitais federais 
de ensino para a formação dos estu-
dantes: “Tem que ter dinheiro para 
poder funcionar. Isso aqui é federal. 
É mais importante que a reforma 
do Maracanã. Aqui se formam pro-
fi ssionais de saúde”, frisou.

Rivanda Silva de Almeida, 48 

anos, moradora de Guadalupe, 
constatou que, apesar de todo hos-
pital público hoje ter problemas, 
todos sabem que “as raízes desses 
hospitais são muito boas. Quem 
está lutando para que o HU se man-
tenha tem que continuar. Muitas 
pessoas que conheço tiveram bons 
resultados aqui. Eu sou uma delas, 
que precisava fazer exames caros 
para uma cirurgia e aqui não preci-
sei pagar nada. O governo tem que 
investir muito (no hospital). Não é  
colocando UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento) que vai salvar a po-
pulação. É isso aqui. São hospitais 
de grande porte que a população 
precisa. Tem que ter mais funcio-
nários e salários mais dignos”.

Edneide Claudimar Costa, 37 
anos, saiu às 5h de Alcântara para 
que seu fi lho Thiago, de 13 anos, 
que se trata há dois anos no HU de 
um problema no ouvido, chegasse 
para a consulta às 7h40. Ela foi 
parar no HU encaminhada por um 
médico de uma clínica particular 
que não podia mais pagar. “Peguei 

um médico abençoado, graças a 
Deus”, disse. 

Nesse dia, Edneide conseguiu 
marcar a tomografi a computado-
rizada que o fi lho precisava: “Vai 
fazer no dia 1º de setembro. Estou 
satisfeita. Eu não tinha condições 
de pagar. O exame custa quase R$ 2 
mil. Imagine! Tenho quatro fi lhos”, 
contou.  Além desse exame, o meni-
no já fez uma endoscopia nasal no 
HU, informou a mãe. Ela defendeu 
a ampliação do HU e que o hospital 
continue público e gratuito. 

ção Nacional de Dirigentes das Ifes 
(Andifes) disse que não haveria 
problema se o que foi discutido era 
originário dos acordos da comissão. 
Mas a representação do Sinasefe 
questionou pelo fato de não ter 
havido deliberação sobre o tema, 
alegando que alguns pontos não 
foram debatidos pela entidade. 

Diante do impasse, a Fasubra irá 
repassar o arquivo discutido na mesa 
de negociação, destacando os con-
sensos e dissensos a serem encami-
nhados a todos os membros da CNSC 
para conhecimento e avaliação e de-
liberação na próxima reunião.

Plano Nacional de Desenvolvi-
mento dos Integrantes do PCCTAE 
– O MEC e a Secretaria de Educação 
Profi ssional e Tecnológica (Setec) 
fi zeram a apresentação e foi feito 
o encaminhamento de duas pen-
dências que tratam dos critérios de 
distribuição de vagas entre as Ifes, 
bem como os critérios de seleção.

Encontro Nacional das CISs 
Foi acordada a data de 11 e 12 

de novembro para a realização do 
Encontro das Comissões Nacionais 
de Supervisão da Carreira com a 
Comissão Institucional de Super-
visão (CIS), podendo se alterada 
em uma semana por indisponibi-
lidade de espaço. O critério de par-
ticipação é o seguinte: A CIS com 
até cinco membros terá direito a 
dois participantes e acima de cin-
co membros, três, e as instituições 
que não tiverem CIS enviarão dois 
representantes: um pela institui-
ção e outro pelo sindicato. 

O critério dos questionários e for-
mato dos grupos de trabalhos será dis-
cutido na próxima reunião da CNSC.

Manutenção da posição hie-
rárquica (artigo 100 do RJU) – 
Trata-se de demanda discutida 
na mesa de negociação referente 
à  situação de técnicos-adminis-
trativos que trocaram de cargo por 
concurso público e que reivindi-
cam garantir o padrão salarial e 
de benefícios a fi m de não haver 
redução salarial na nova condição 
na carreira. O tema continuará a 

ser debatido pelas outras bancadas 
da CNSC e será discutido na próxi-
ma reunião. 

Artigo 30 da Lei nº 12.772; 
reaproveitamento das discipli-
nas isoladas e reabertura do 
prazo de adesão ao PCCTAE

 Houve consensos em vários 
pontos, como a extensão de utiliza-
ção de disciplinas isoladas em todas 
as classes do PCCTAE e não restrita 
aos cargos da classe E e a inclusão 
dos técnicos-administrativos no ar-
tigo 30 da Lei nº 12.772, que trata 
da liberação para treinamento em 
estágio probatório. 

Também já está acordada a 
reabertura de prazo para adesão 
ao PCCTAE. 

Esses temas foram debatidos 
junto com o PL da racionalização, 
mas não são temas de delibera-
ção, pois já foram aprovados pelo 
governo e somente aguardam a 
minuta de proposta de MP, PL ou 
Decreto, quando for o caso, para 
implementação.

Assuntos pendentes da CNS 
(demandas externas) – Foram 
apresentados alguns processos 
de criação de cargos na área 
de Libras e Braile e o cargo de 
Comunicólogo, além de suges-
tões de alterações na legislação 
encaminhada por servidores 
ou pelas Ifes. Nesse caso o MEC 
fi cou de repassar um resumo 
dos pedidos para análise da re-
presentação da comissão, sendo 
que os temas ligados à raciona-
lização serão objeto de delibera-
ção em próxima reunião.

Próxima reunião da CNSC
Será no dia 24 de setembro. 

Para facilitar o debate nessa reu-
nião, foi combinado que serão 
repassados às entidades por meio 
eletrônico os temas e processos 
que entrarão em pauta para que 
estas defi nam as posições a se-
rem levadas à discussão.  

Participaram da reunião, 
além da Fasubra, o Sinasefe, a 
Andifes,  o Conif, a Sesu e a Setec.

PRIMEIRA reunião da CNSC com a Fasubra sobre a pauta da greve da categoria

Na quarta-feira, dia 27, a 
Comissão Nacional de Supervi-
são da Carreira (CNSC) e a di-
reção da Fasubra se reuniram 
pela primeira vez para tratar 
dos pontos pendentes da pauta 
de reivindicações da categoria. 
Aproveitamento de disciplinas 
para capacitação extensivo aos 
aposentados e racionalização de 
cargos foram os principais te-
mas tratados na reunião.

O subsecretário de Assuntos 
Administrativos do Ministério da 
Educação, Antonio Leonel da Sil-
va Cunha, presidiu a mesa e foi 
assessorado pela coordenadora-
geral de Gestão de Pessoas, Dulce 

Tristão. Os dirigentes da Fasubra 
propuseram que a racionaliza-
ção fosse o primeiro tema a ser 
debatido e que o Plano de Car-
reira dos Cargos dos Técnicos-
Administrativos em Educação 
(PCCTAE) passasse por revisão, 
com o objetivo de atualizar a Lei 
nº 11.091 para melhor adequá-la 
à realidade da universidade e das 
demandas da categoria.

Também foram discutidos a 
reabertura do prazo para adesão ao 
PCCTAE; o Plano Nacional de De-
senvolvimento dos Integrantes do 
PCCTAE; a alteração do artigo 30 da 
Lei nº 12.772/12 e assuntos penden-
tes que estão em análise na CNSC.
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aposentados & pensionistas

Na avaliação dos participan-
tes, o I Seminário de Formação e 
Integração Social dos Aposenta-
dos e Pensionistas do Sintufrj, re-
alizado de 21 a 23 de agosto, deve 
passar a fazer parte do calendário 
anual de atividades político-so-
ciais da entidade, em virtude do 
sucesso alcançado por esta pri-
meira edição do evento. 

Ao final, os presentes aprova-
ram a Carta de Miguel Pereira, 
em que propõem à Fasubra a re-
alização de um Dia Nacional de 
Luta pelo Reposicionamento dos 
Aposentados e o encaminhamen-
to de discussão na categoria da 
aplicação da Lei nº 12.008/2009, 
do ex-presidente Lula, que dá 
prioridade às pessoas com mais 
de 60 anos em tramitação de pro-
cessos administrativos e judiciais. 
O mesmo direito é estendido às 
pessoas portadoras de deficiências 
e com doenças graves.  

Avaliações
“Tudo transcorreu conforme o 

planejado, sem problema algum. 
Discutimos política, nos informa-
mos sobre nossos direitos, apren-
demos como manter a saúde física 
e mental e ainda nos divertimos 
muito”, disse a coordenadora de 
Aposentados e Pensionistas, Maria 
Passerone, na reunião de avalia-
ção do seminário. 

A mesma opinião foi compar-
tilhada pelos cerca de dez apo-
sentados reunidos no Sindicato, 
na terça-feira, para conclusão da 
carta contendo as deliberações e 
os encaminhamentos políticos do 
seminário. “Foi esclarecedor, por-
que conseguimos tirar dúvidas 
sobre nossos direitos e aprovar 
que a Fasubra organize nacio-
nalmente os aposentados para, 
juntos, brigarmos pelas nossas 
reivindicações”, avaliou Wilma 
Hugo de Faria, ex-auxiliar de en-
fermagem do HU. 

O veterano militante do movi-
mento sindical da categoria e um 
dos fundadores da Assufrj, Ma- 
noel Dantas, informou que o 
seminário decidiu que caberá à 
Fasubra criar uma força-tarefa 
de aposentados para brigar no 
Congresso Nacional e nas ins-
tâncias do governo federal pelo 
atendimento das reivindicações, 
tais como o reposicionamento 
na nova Carreira e a votação da 
PEC 555/2006, que revoga a con-
tribuição previdenciária para os 

Seminário aprova dia de luta
Pelo reposicionamento e por prioridade, na Justiça, na execução de processos

servidores públicos federais.
“Foi um dos melhores semi-

nários de que já participei em 
todos os sentidos, mas destaco a 
discussão  sobre o valor do tra-
balho por mostrar que não existe 
diferença entre o trabalhador que 
pega na enxada e o que pega no 
rifle. Portanto, não se justifica 
o tratamento diferenciado dado 
pelos sucessivos governos e a 
própria Justiça no que diz respei-
to à celeridade no atendimento 
das reivindicações salariais e no 
julgamento dos processos dos 
aposentados das Forças Armadas 
em relação aos aposentados civis, 
seja ele funcionário público ou 
camponês”, concluiu o histó-
rico aposentado do Instituto de 
Biofísica, Elliu dos Santos, autor 
do hino das lutas da categoria 
“Avante Companheiros”.          

Sem atropelos
De acordo com Maria Pas-

serone, todas as atividades pro-
gramadas foram realizadas sem 
atropelos. Na quinta-feira, as pro-
fissionais da equipe de enferma-
gem da Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador da UFRJ 
(CPST), que gentilmente atende-
ram ao convite da Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas 

para contribuir com o seminá-
rio, Vera Lúcia Mendes e Claudia 
Brandão, verificaram a pressão 
e a glicose dos aposentados. Em 
seguida, os três profissionais do 
Espaço Saúde Sintufrj, os pro-
fessores de educação física Carla 
Nascimento e Carlos Guimarães, 
e a fisioterapeuta Fabiana Ale-
xandre, deram início às massa-
gens e aos exercícios físicos que 
antecederam a caminhada. Esse 
ritual foi repetido nos três dias do 
seminário, após o café da manhã.  

A palestra do vereador de Tau-
baté Salvador Soares (PT), autor 
da PEC dos Idosos, em tramita-
ção no Senado, foi no primeiro 
dia. Segundo Passerone, ele ex-
plicou que a proposta de emen-
da à Constituição determina aos 
gestores públicos quanto deverão 
investir em benefício da terceira 
idade. “Ele agradou muito ao in-
centivar os aposentados a viver e 
deixar para lá remédios e repou-
so, pois muitos aposentados só 
fazem isso”, disse a sindicalista. 

No segundo dia, após os exer-
cícios e a caminhada matinal, as 
psicólogas Rita Gomes (Superest),  
Rita Magdalena e Silvia Carvalho 
(CPST) deram uma aula sobre o vi-
ver na terceira idade com qualida-
de de vida. Quem quis pôde tomar 

banho de piscina, jogar sinuca ou 
vôlei, participar do bingo e, por úl-
timo, da gincana do Espaço Saúde. 
À noite, os aniversariantes do mês 
foram festejados, e todos curtiram o 
esperado baile dos anos 70.

O terceiro dia foi para fecha-
mento da Carta de Miguel Perei-
ra,  mas ainda houve tempo para 
exercícios e caminhada. Cada 
participante do seminário rece-
beu um certificado.               

Contribuição do 
Espaço Saúde 

Carlos Guimarães, profes-

sor de educação física do Es-
paço Saúde Sintufrj, avaliou 
que o grupo de aposentados 
participou bem das ações pro-
gramadas pela equipe: dinâ-
mica de grupo, para quebrar 
o gelo; gincana, que reuniu 
exercícios para a memória e 
para estimular a capacidade 
motora; e ginástica na cadei-
ra, para dar mais estabilidade 
aos participantes. “Estávamos 
à disposição deles e tudo cor-
reu no tempo deles, porque a 
prioridade eram as tarefas po-
líticas”, disse Carlos.  

RITA Magdalena RITA Gomes, Superest

EUNICE, Maria Ondina e Sebastião

ATENTOS aos palestrantes PAULO Vaz, Fasubra, e o vereador Salvador Soares  

Fotos: Renan Silva

SILVIA Carvalho, da CPST
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aposentados & pensionistas

Carta de 
Miguel Pereira

Os servidores participantes 
do I Seminário de Formação 
e Integração Social dos 
Aposentados e Pensionistas 
do Sintufrj, reunidos nos dias 
21,22 e 23 de agosto de 2014, no 
município de Miguel Pereira, 
no Rio de Janeiro, 
deliberam por:
Manutenção da paridade 
e do reposicionamento dos 
servidores aposentados e 
pensionistas da UFRJ, e 
pela defesa unificada das 
universidades federais;
Correção imediata da 
distorção na contagem 
do tempo dos servidores 
aposentados que contribuíram 
30 anos para a Previdência 
Social, tendo em vista que 
muitos dos que se aposentaram 
em final de carreira foram 
enquadrados no meio da 
carreira de acordo com a 
Lei 11.091/2005, ficando 
prejudicados salarialmente; 
E, como estamos em mesa 
de negociação da campanha 
salarial e visando ao 
fortalecimento desta posição no 
seio da categoria, propomos:
1 - Realização de um dia 
de luta com atividades 
pelo reposicionamento dos 
aposentados e pensionistas.
2 - Que a Fasubra encaminhe a 
discussão sobre a lei que define 
prioridades para execução das 
ações judiciais para maiores 
de 60 anos (solicitando apoio 
de entidades representativas, 
tal como OAB, e dos setores 
jurídicos das entidades 
sindicais e das lideranças 
partidárias, entre outros).

Paridade é cláusula pétrea 
nas Ifes e reposição é 
reparação.

FOTOGRAFIA oficial: aposentados posam para as lentes de Renan Silva num intervalo dos debates

COORDENADORES do Sintufrj, Maria Passerone 
e Francisco de Assis

ELLIU dos Santos 

WILMA Hugo de Faria

MEDIÇÃO de pressão e glicose 

EXERCÍCIOS supervisionados ao ar livre pelo Espaço Saúde

COORDENADORA Ana Célia e Jandira Lopes

APOSENTADOS no baile dos anos 70 ANIVERSARIANTES: Wilma, Helena e Nina

MANOEL Dantas

Fotos: Renan Silva

IACI Azevedo
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UFRJ

Alunos da Odontologia ampliam conhecimentos 
Tradicional jornada reuniu especialistas de fora da UFRJ e muitas novidades da área   

XXIV Jornada Acadêmica 
de Odontologia, realizada 
nos dias 25 e 26 de agosto, 

nas dependências da Faculdade de 
Odontologia, reuniu mais de 600 
pessoas, entre alunos e partici-
pantes, com destaque para a par-
ticipação de especialistas de todo 
o Brasil. O evento, com cursos, 
conferências e concursos, trouxe 
como novidade as “hands on” 
(treinamento prático dos alunos), 
ministradas por especialistas de 
fora da universidade. 

O coordenador-geral da jorna-
da, Urubatan Medeiros, ressalta que 
o evento proporciona aos alunos 
da Odontologia novos horizontes. 
“São 24 anos de jornada. Acredita-
mos que a formação do aluno, seja 
em qualquer área do saber dentro 
da universidade, fica muito restri-
ta. É necessário que o aluno tome 
contato com experiências fora da 
universidade para abrir seus hori-
zontes. Por isso a jornada se justi-
fica. Todos os anos procuramos tra-
zer os melhores professores da área 
no país para mostrar as maiores 
novidades do setor odontológico”, 
declara Urubatan.  

Segundo o coordenador ge-
ral do Sintufrj, Celso Procópio, a 
jornada acadêmica da faculdade 
é uma referência. “O evento é 
uma tradição na Faculdade de 
Odontologia. Ele enriquece o 
universo acadêmico dos nossos 
alunos e é referência para tantos 
outros cursos”.

Concurso
Os concursos servem para 

estimular a participação dos alu-
nos. Eles giraram em torno de 
temas livres e painéis científicos, 
e os três vencedores de cada cate-
goria receberam kits de materiais 
odontológicos oferecidos pelas 
empresas patrocinadoras da jor-
nada acadêmica. 

No tema livre, o aluno (da 
UFRJ ou de fora) prepara uma 
miniconferência de 20 minutos, 
que será aferida pelos professores 
avaliadores. No painel científico 
é apresentado o trabalho, e seu 
autor tem que justificar a base de 
sua proposta.

“Participam os alunos de 
graduação, especialização, mes-
trado e doutorado. Temos ex-alu-
nos que continuam frequentando 
a jornada devido às novidades 
que ela traz. Temos também pro-
fissionais que participam dos 
concursos para divulgar seu tra-
balho. Movimentamos em cada 
edição entre 600 e 800 pessoas”, 
explica Urubatan.

Na manhã do dia 25 foram 
avaliados os painéis apresentados 
no dia. A comissão examinado-
ra, composta pelas professoras da 
UFRJ Aline Raybolt e Inger Tunãs, 
questionava os alunos sobre o tra-
balho apresentado. No momento 
da foto (ao lado), inquiriam a alu-
na de graduação Sarah Goulart 
sobre o trabalho que trouxe sobre 
Cimentação de Facetas Laminadas 
de Cerâmica: Relato Clínico.

“Hands on”
A primeira “hands on” foi mi-

nistrada pelo especialista em pró-
tese dentária e em implantodontia 
Marc Lindner, professor convidado 
da UFF e da Uerj. Ele orientou a 
prática da seleção de cor na odon-
tologia. A prática foi no Laborató-
rio I da Faculdade de Odontologia. 
O professor fez uma apresentação 
de como é o processo, partindo da 
escala de cor até chegar ao espec-
trofotômetro, com uma hora de 
aula teórica e uma hora de aula 
prática. Os próprios alunos foram 
os pacientes. O procedimento, 
que pôde ser feito visualmente, foi 
mostrado de forma digital. 

“Existe uma nova tecnologia 
com espectrofotômetro. É um 
aparelho que mede a cor do den-
te. Os alunos fizeram a seleção 
de cor com a escala, pois, assim 
como as tintas, existem escalas 
para a cor dos dentes. Depois 
usamos o próprio aparelho. Hoje 
em dia a Odontologia se baseia 

muito em odontologia invisível. 
A coroa ou a restauração podem 
ficar completamente naturais e 
imperceptíveis a olho nu. Fica tão 
perfeito, que elas somem. E isso 
depende da cor do material que 
você vai utilizar no paciente e o 
acerto exato da cor, da textura, da 
forma da restauração a ser feita. 
Dependendo da luz do ambiente, 
pode haver influência no resul-
tado. Com a máquina isso não 
acontece”, ensina Marc.

Um aluno comentou com o 
professor que foi a primeira vez 
que viu aquela tecnologia. “Isso 
abre os horizontes do aluno e 
amplia seu conhecimento sobre 

o que há de moderno e novo na 
Odontologia”, avalia Marc.

Patrocínio
O evento é patrocinado por em-

presas da área médica e hospitalar e 
a UFRJ oferece a infraestrutura. 

“A jornada é totalmente 
patrocinada pelas empresas. A 
UFRJ nos apoia cedendo a área 
física, liberando os alunos e nos 
dando estrutura para a monta-
gem da jornada. São as empre-
sas que nos propiciam trazer os 
mais renomados professores de 
todo o Brasil para aqui trocar 
experiências com nossos alu-
nos”, ressalta Urubatan.

A

URUBATAN Medeiros, entre alunos e professores, e o coordenador-geral do Sintufrj Celso Procópio (blusa vinho)

ALUNOS fazem apresentações de painéis durante os dois dias da jornada 

MARC Lindner, especialista 
em prótese dentária da UFF 
e da Uerj

Fotos: Renan Silva
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reivindicações

Os auxiliares de enfermagem 
reuniram-se com o Sintufrj, Sin-
dicato dos Enfermeiros do Rio de 
Janeiro (Sindenfrj) e Sindicato dos 
Auxiliares e Técnicos de Enferma-
gem do Rio de Janeiro (Satemrj) 
para reafirmar sua reivindicação de 
enquadramento. O pleito é liderado 
por um grupo de auxiliares do Hos-
pital Universitário Clementino Fra-
ga Filho (HUCFF) que solicita desde 
2009 a revisão do enquadramento 
dos auxiliares de enfermagem da 
classe C para a classe D.

A reunião, realizada em 27 de 
agosto no auditório Alice Rosa, no 
próprio HU, foi também motivo 
para debate sobre a campanha da 
jornada de trabalho de 30 horas 
semanais para todos os enfermei-
ros, liderada pelo Sindicato dos 
Enfermeiros de todo o país, e sobre 
a campanha pelo turno contínuo 
de 30 horas para todos os técnicos-
administrativos das universidades, 
liderada pela Fasubra e encampada 
pelo Sintufrj na UFRJ. 

Foram dois os momentos da 
reunião. No primeiro, foi apresen-
tada a reivindicação da revisão do 
enquadramento dos auxiliares de 
enfermagem e apresentado o docu-
mento produzido pela Comissão de 
Auxiliares de Enfermagem do HU 
através do representante da comis-
são, Romildo Antunes; no segundo, 
foram explicadas as respectivas 
campanhas das 30 horas pelos sin-
dicatos. A mesa foi mediada pelos 
dirigentes do Sintufrj Ana Célia e 
Nivaldo Holmes Filho.

Para debater os temas e relatar 
suas experiências, foram convida-
dos os dirigentes Cristina Venetilho, 
do Sindenfrj, e Mirian Lopes e o ad-
vogado Gustavo Berner, do Satemrj. 
Pelo Sintufrj, falou o integrante do 
grupo de trabalho das 30 horas, 
Quintino Silveira.

Incoerências e perdas
Segundo Romildo Antunes, o 

erro começou na época do enqua-
dramento no Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administra-
tivos em Educação (PCCTAE) e 
perdura até hoje. “Auxiliares e 
técnicos de enfermagem são pro-
fissões que para seu exercício são 
exigidos o nível médio de escola-
ridade e posterior formação es-
pecífica, como registro no órgão 

Auxiliares de enfermagem apontam prejuízos 
financeiros e exigem enquadramento justo
Documento da Comissão de Auxiliares de Enfermagem do HUCFF levado à reunião aponta as 
incoerências e fundamenta a reivindicação de reenquadramento na Classe D

competente. Para muitas catego-
rias não é exigido o nível médio e 
nem tampouco existe um conceito 
ou amparo de regulamentação 
profissional. Mesmo assim foram 
para a classe D”.

Os argumentos apresentados 
no documento são consistentes: 
escolaridade e formação específi-
ca; realização de mesmas tarefas, 
independentemente do grau de 
complexidade assistencial; ambos 
(auxiliares e técnicos) cumprem 
jornada de trabalho com idêntica 
carga horária; antes do enqua-
dramento, técnicos e auxiliares de 
enfermagem estavam classificados 
como nível médio, recebendo exa-
tamente os mesmos vencimentos 
básicos. 

Romildo explicou que as úni-
cas categorias que não sofreram 
prejuízos no novo enquadramen-
to foram as de nível superior, mas 
nas demais categorias houve dis-
crepâncias, favorecimentos para 
algumas e perdas de direitos para 
outras. Isso em virtude da dubie-
dade com que foram reclassifica-
das nos cargos do antigo plano 
de carreira de nível de apoio, ne-
gligenciando-se assim, em alguns 
casos, a formação escolar – caso 
dos auxiliares de enfermagem.

Foram dados exemplos de al-
gumas situações, como nos cargos 
de ajustador mecânico, armaze-
nista, auxiliar de processamento 
de dados, compositor gráfico, cozi-
nheiro, discotecário, padeiro, entre 
outros que estavam enquadrados 

como nível de apoio e passaram 
para a classe C; sendo pois equipa-
rados aos auxiliares de enferma-
gem, que sempre foram de nível 
médio. Outros exemplos dados 
foram o de instrumentador cirúr-
gico, cargo de nível médio, que 
ficou na classe D, e o de vigilante, 
que se exigia nível fundamental 
no antigo plano, e foi enquadrado 
na classe D.

O erro no enquadramento 
trouxe enorme prejuízo financei-
ro, de acordo com Romildo. Ele 
calcula que existe uma diferença 
no vencimento de R$ 800,00 e 
para quem está em final de carrei-
ra, R$ 1.400,00. “Não é justo com 
nossa categoria”, desabafa.

Pleito justo
O coordenador jurídico do Sa-

temrj, advogado Gustavo Berner, 
elogiou o documento da Comissão 
de Auxiliares de Enfermagem do 
HUCFF e afirmou que a reivindi-
cação é mais do que justa. “Sen-
sacional. O foco é esse, reenqua-
dramento na classe D. Na minha 
avaliação, essa briga tem que ser 
em nível federal, através da Fa-
subra, porque ela é um anexo de 
uma lei federal. Só alterando uma 
lei federal é que haverá uma solu-
ção. A vigília da categoria tem que 
ser permanente. E esta realidade 
dos auxiliares e técnicos de en-
fermagem no HU se reproduz na 
rede de saúde municipal, estadual 
e federal. O auxiliar e o técnico se 
confundem na ponta”.

Campanhas das 30 horas
Cristina Venetilho fez um his-

tórico da luta do sindicato pelas 30 
horas de jornada para todos os en-
fermeiros. Uma luta que se esten-
de por 59 anos, porque vai contra 
interesses poderosos das empresas 
de saúde. 

“Depois de trilharmos uma 
longa jornada, conseguimos que 
nosso projeto de lei fosse para o 
Congresso Nacional. Desde 2009 
houve mais de 250 pedidos para 
que o projeto de lei fosse incluído 
na pauta de votação. Nos mobili-
zamos, levamos caravanas de todo 
o Brasil para Brasília. E por que 
o projeto não foi aprovado? Em 
função da pressão das empresas 
de saúde em cima do Congresso. 
O poder econômico é quem dita 
as regras. Para elas, haverá perda 
de lucro. Não há interesse para a 
melhoria da qualidade de vida 
do trabalhador e melhoria para a 
prestação de serviço ao usuário”, 
explicou Cristina. 

A dirigente, mesmo diante das 
dificuldades, não esmorece, e fala 
com conhecimento de causa aos 
auxiliares de enfermagem presen-
tes à reunião. “Tudo isso que en-
frentamos é para mostrar que não 
devemos desistir. É para persistir. 
As redes sociais e a denúncia desta 
situação para fora do país têm sido 
instrumentos poderosos de mobi-
lização. É para continuarmos bri-
gando!”, provocou Cristina.

“A luta é árdua. É importante 
a consciência de classe da catego-

ria. Trabalhamos sob forte assédio 
moral e péssimas condições de tra-
balho. Temos de nos unir contra 
tudo isso. Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos, esta é uma luta de to-
dos”, conclamou Mirian Lopes, 
dirigente do Satemrj.

O representante do Sintufrj, 
Quintino Silveira, explicou que a 
campanha dos turnos contínuos de 
30 horas para todos os técnicos-ad-
ministrativos da UFRJ tem por obje-
tivo começar nas unidades de saúde, 
haja vista que a discussão sobre a 
jornada de 30 horas tem acúmulo. 
No entanto, a proposta do Sintufrj 
abarca todos os profissionais de saú-
de, não apenas os enfermeiros. 

Quintino disse que a proposta 
tem como base a realidade da uni-
versidade, onde a jornada de 40 
horas não é mais uma realidade 
na maioria das unidades da ins-
tituição. “Levamos a proposta ao 
Conselho Universitário e estamos 
lutando por isso. Sobre as 30 horas 
para a enfermagem, houve resolu-
ção da Reitoria da UFRJ para sua 
implementação, mas o Ministério 
do Planejamento não tem acei-
tado. Trinta horas para todos não 
significa que vamos trabalhar 
menos. Quarenta horas é fictício 
na universidade. Com 30 horas 
cumpriremos 75% de nossa carga 
horária oficialmente”, defendeu. 

No entender do integrante do 
grupo de trabalho das 30 horas do 
Sintufrj, é preciso também mobi-
lização maior em Brasília para 
institucionalizar as 30 horas.

COMPOSIÇÃO da mesa de reunião: Gustavo Berner, Quintino Silveira, Romildo Antunes, Mirian Lopes, Cristina Venetilho, e 
os coordenadores do Sintufrj de Educação e Cultura, Ana Célia, e de Administração e Finanças, Nivaldo Holmes 

Foto: Renan Silva



8 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1090 – 1º a 7 de setembro de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

PLEBISCITO POPULAR 
ÚLTIMA PÁGINA

o contrário do que vem sendo difun-
dido nos últimos anos, o economista 
Marcio Pochmann, professor titular 

da Unicamp e presidente da Fundação Perseu 
Abramo, não considera como média, mas 
como trabalhadora, a classe ascendente 
recém-saída  da pobreza. 

Na historiografia que faz sobre o conceito 
de classe média, ele reflete sobre a evolução e 
as mudanças pelas quais passou a classe assa-
lariada brasileira, que, na sua visão, apontam 
para o crescimento e o fortalecimento não da 
classe média, mas, sim, da classe trabalhadora.

Segundo Pochmann, a classe média se 
caracteriza por uma estrutura ocupacional 
específica. São ocupações de remuneração 
mais alta e que gozam de certo status social. 
Também o tipo de gasto é característico: 
há uma tendência de valorização do en-
tretenimento, cultura e educação. A classe 
trabalhadora tem empregos de características 
mais simples, remuneração menor e com 
menos adicionais, com PLR, por exemplo, 
e com baixo status social. O salário mal dá 
para atender aos gastos da família, e este 
trabalhador não tem condição de poupar”, 
analisa o professor.

Outra diferença apontada por ele entre 
as classes sociais é como planejam finan-
ceiramente suas vidas. “O pobre, miserável, 
planeja o dia; busca dinheiro para fazer as 
refeições. O pobre planeja o mês. A classe 
média planeja o ano – o que vai fazer com 
o 13º salário, nas férias. E os ricos planejam 
décadas”, afirma Pochmann com base no 
modelo simplificado que criou sobre como 
cada classe social lida com o dinheiro.

Para o economista, a classificação de 
classe média deste segmento emergente da 
população tem a ver com o entusiasmo com o 
aumento do poder aquisitivo. O mito da gran-
de classe média para ele “esta impregnado de 
ideologia e voluntarismo, pois o que houve 
foi um aumento de consumo”. E citou como 
exemplo uma empregada doméstica que 
ganhava R$ 300 e passou a ganhar R$ 3 mil. 
“Ela continua sendo empregada doméstica, 
não virou classe média, mas pode consumir 
produtos que antes não podia”, esclarece. 

Preconceito
A ascensão da classe trabalhadora, por sua 

vez, não agradou à classe média tradicional. 
E Pochmann explica por que: “Com o fim 
da escravidão, no fim do século XIX e ao 
longo do século XX, a sociedade brasileira 
foi construindo uma sociabilidade que ti-
nha como referência a desigualdade. E isso 
era o elemento diferenciador. Quem tinha 
capacidade de consumir usava o consumo 
como status em relação a outros segmentos 
que não tinham acesso”.

“O que levou ao surgimento dos novos 
consumidores foram as mudanças nas po-
líticas sociais, com a criação de programas 

Pochmann desconstrói o mito da nova classe 
média e apresenta a nova classe trabalhadora

Economista também alerta os sindicalistas a incluírem os terceirizados no sindicato da 
categoria preponderante, para ser possível construir uma alternativa à terceirização 

de transferência de renda que permitiram 
a brasileiros que estavam alijados do con-
sumo conquistarem produtos e serviços 
antes acessíveis somente à classe média para 
cima”, aponta o economista. “Até pessoas 
semianalfabetas passaram a ter acesso a 
restaurante, viagem de avião. Isso gerou 
mal-estar, porque o traço diferenciador da 
desigualdade começou a ser tensionado. E a 
luta pela redução da desigualdade passa pela 
redução dos privilégios. Isso gera uma certa 
tensão nos privilegiados, que não aceitam a 
situação”, complementa Pochmann.

Preocupação
Para Marcio Pochmann, o que preocupa 

é que esta nova classe trabalhadora não se 
identifica com os tradicionais movimentos 
reivindicatórios. Ignoram associações de mo-
radores, sindicatos e movimentos estudantis. 
“Em dez novos empregos gerados, apenas dois 
dos contratados se associaram ao sindicato da 

categoria. Dos que não se associaram, metade 
foi porque considera que o sindicato não os 
representa. Os outros quatro nem sabem onde 
fica a sede do sindicato”, aponta o economista. 

E não é só a questão da representação 
trabalhista que preocupa. “Os beneficiários 
do Programa Minha Casa, Minha Vida 
também estão desconectados dos movi-
mentos reivindicatórios. Se há problemas 
nos imóveis ou na infraestrutura local, eles 
não procuram a associação de moradores já 
existente, nem fundam uma onde não há. 
Com os estudantes é a mesma coisa: eles não 
procuram o movimento estudantil mesmo 
quando há problemas graves na escola ou 
na universidade”, constata. 

Segundo Pochmann, a falta de conexão 
com o movimento sindical pode ter algu-
mas explicações relativas ao próprio tipo de 
emprego que tem sido gerado. “Oitenta por 
cento são empregos de baixa qualificação e 
mais de 90% têm remuneração de até dois 

salários mínimos”, informou o economista. 
Outra situação é a facilidade com que 

um trabalhador, quando muda de emprego, 
muitas vezes passa a exercer uma atividade 
completamente diferente da anterior, não 
havendo a perspectiva de construção de uma 
carreira profissional. “Isto acontece porque, no 
Brasil, prepondera uma elevada rotatividade. 
Isso dificulta até o trabalhador se capacitar 
para o mercado de trabalho. Se hoje está numa 
atividade e amanhã estará em outra, que tipo 
de capacitação terá? As relações de trabalho 
muito flexíveis acabam tirando a identidade 
deste trabalhador com relação a sua categoria 
profissional”, acredita o professor da Unicamp.

Terceirização, na análise do especialista, 
é outra dificuldade para a identificação do 
trabalhador com os sindicatos. Se, por um 
lado, a maioria dos postos de trabalho tercei-
rizados são formais, a precariedade perma-
nece. “A terceirização não gera empregos, 
ela é apenas uma forma de contratação. 
Uma contratação frágil”, afirma. 

O economista também aponta o risco 
da generalização prática, proposta pelos 
empresários. “Até agora, a terceirização 
tem avançado nas atividades-meio. Mas há 
possibilidade de que passe a ser realizada 
em todas as atividades. Se isto vier a ocorrer, 
teremos um rebaixamento generalizado das 
relações de trabalho”, garante.

Alerta aos sindicalistas
De acordo com Pochmann, é preciso 

combater a terceirização, sem combater os 
terceirizados. “Quando se fala que os empre-
gos terceirizados não valem, os trabalhadores 
terceirizados pensam que estão correndo 
o risco de perder o emprego que, embora 
não seja o ideal, é melhor que a situação 
que viviam anteriormente. Isso termina 
fragmentando a luta sindical para construir 
uma alternativa à terceirização que existe, 
sem regulamentação”, pondera. 

Para o professor, é fundamental incluir 
os terceirizados na categoria preponderante. 
“Sem esta inclusão, continuaremos tendo 
trabalhadores diversos, diretamente envolvidos 
no mesmo teto, mas respondendo a sindicatos 
diferentes, que, muitas vezes, não têm articu-
lação em torno das questões mais específicas 
que dizem respeito às relações de trabalho”.

• Marcio Pochmann esteve no dia 18 
de agosto na sede da CUT-RJ para realizar 
debate em torno do seu novo livro, “O 
mito da grande classe média: capitalismo 
e estrutura social”, que aprofunda a 
análise que faz de sua obra anterior sobre 
o tema, “Nova classe média: o trabalho 
na base da pirâmide social brasileira”.     

• Matéria produzida com base na 
publicação da CUT-RJ escrita por Renata 
Silver, da Fetraf-RJ/ES.    

A

ECONOMISTA Marcio Pochmann

Foto: Internet
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