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Na terça-feira, dia 25 de novembro, o Sintufrj realiza 
assembleia para os sindicalizados, no auditório do CT, às 
10h, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda e 

última convocação, com qualquer quórum. Pauta:

25 de Novembro: Dia Internacional 
de Luta contra a Violência à Mulher

O combate à violência contra a mulher exige ações integradas em diversos níveis, áreas e 
instâncias. Como problema público, exige políticas públicas, decididas e devidamente apoiadas.

Assembleia 
estatutária

Este tipo de violência tem que ser combatido com energia 
na universidade. O Sintufrj reivindica um espaço de atendi-
mento a assediados moralmente no trabalho e de formação 
sobre o tema, além de defl agrar a campanha pela dissemi-
nação de informações a respeito do assédio moral – uma 
prática covarde que infelizmente cresce entre nós. PÁGINA 3

. Informes

. Conjuntura

. Campanha Salarial 2015

. Aprovação do regimento do XXII Confasubra/   
  Definição da pauta do XXII Confasubra
. Eleição de delegados à Plenária Nacional      
  Estatutária e Confraternização de fim de ano da  
  Fasubra, de 5 a 7 de dezembro, em Brasília.

Dez anos do PCCTAE
O Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-
Administrativos em 
Educação (PCCTAE) 
está completando uma 
década, e por essa 
razão é alvo de discus-
são nas bases e será 
debatido em seminário 
nacional da Fasubra 

na primeira semana de 
dezembro. Nesta edição 
do Jornal do Sintufrj, a 
entidade inicia uma sé-
rie de matérias sobre a 
carreira. Neste primeiro 
momento, três coordena-
dores da Federação que 
participaram da elabora-
ção do plano analisam os 

avanços que a conquista 
trouxe para a categoria 
e as limitações atuais. 
PÁGINAS 4 E 5 

A carreira foi também 
tema do seminário que 
o Sintufrj realizou para 
avaliar, com a categoria, 
as perspectivas futuras 
de um novo plano. PÁGINA 2
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dois pontos

Ações voluntárias alegram 
crianças do IPPMG

O Flamengo ganhou do Coritiba por 3 
a 2, domingo, dia 16, no Maracanã, mas 
essa não foi a única alegria de um time es-
pecial de pequenos flamenguistas atendidos 
pelo Serviço de Hematologia do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gestei-
ra (IPPMG). Por iniciativa de voluntárias 
da unidade, com apoio do Sintufrj, cinco 
crianças assistiram ao jogo no Maracanã e 
ainda conheceram antigos e novos craques 
rubro-negros.

O Sindicato ofereceu o transporte para a 
garotada, que, antes de chegar ao Maracanã, 
participou do pré-jogo da Torcida Peugeot, 
evento realizado numa agência na Tijuca, 
onde puderam conhecer ídolos como Adílio 
e Julio Cesar Urigeller. Depois do jogo, que 
assistiram das cadeiras, também tiveram a 
oportunidade de conhecer e tirar fotos com 
outros jogadores. 

Rúbia dos Santos Silveira, assistente ad-
ministrativa do Setor Financeiro; Fabiana 

Os estudantes dos Centros e Diretórios 
Acadêmicos do Centro de Tecnologia (CT) 
estão em campanha em defesa da demo-
cracia na universidade e em repúdio à 
gestão do decano Fernando Ribeiro. Eles 
estão realizando ações para sensibilizar a 
comunidade universitária, como o ato na 
Decania no dia 18, e reivindicar providên-
cias da Administração Central da UFRJ. 

Segundo o Diretório Acadêmico da 
Escola de Química (DAEQ-UFRJ), nos 
últimos meses o decano vem tomando 
atitudes autoritárias, decididas de forma 
unilateral e arbitrária, e agora ameaça 
retaliar os Centros Acadêmicos. Os es-
tudantes estão recolhendo assinaturas 
para um abaixo-assinado e pretendem 
ir ao Conselho Universitário reivindicar 
seus direitos. 

O aumento abusivo dos impostos dos 
permissionários e a tentativa de deslegiti-
mar o movimento estudantil são alguns 
exemplos de autoritarismo e arbitrarieda-
de apontados pelos estudantes praticados 

Holanda, assistente social; e Danielle Rosa, 
secretária do Serviço Social, tiveram a ini-
ciativa. O trio ainda planeja levar as crian-
ças a um treino na Gávea. O Sintufrj já sina-
lizou com seu apoio a mais esta atividade.

“O Sindicato prontamente emprestou a 
Van. O motorista do Sintufrj, Ubiratan da 
Silva, num dia em que não era nem seu 
plantão, teve a maior boa vontade o tempo 
todo. Fomos convidados pelo Julio Cesar Uri 
Gueller, craque da década de 70, para parti-
cipar também do pré-jogo da Torcida Peu-
geot”, disse Rúbia, empolgada, explicando 
que Thássia, namorada do jogador, é cola-
boradora do hospital e ajudou a viabilizar a 
ideia, que contou com a autorização da mé-
dica das crianças e da direção do hospital.

Rúbia trabalha há 29 anos na unidade 
e conta que a ideia partiu da assistente so-
cial Fabiana, mas que ela logo a abraçou e 
está sempre às voltas com campanhas pelas 
crianças do IPPMG.

Estudantes protestam contra decano
pelo decano Fernando Ribeiro. Em nota, 
o DAEQ explica o problema.

“A Decania autorizou o aumento abu-
sivo do imposto pago pelos permissioná-
rios em 400%, além de iniciar cobrança 
em locais nunca cobrados anteriormen-
te, como as cantinas do DAEQ (bloco E), 
Centro Acadêmico de Engenharia (bloco 
F) e Grêmio da Coppe. Vale lembrar que 
os colaboradores, como a Cantina do Be-
tão (no DAEQ), prestam serviços direta-
mente ao espaço dos Centros Acadêmicos, 
e sua ausência poderá acarretar em uma 
drástica limitação na utilização pública 
do espaço do Diretório.”

De acordo com o presidente do DAEQ, 
Bernard Caffé, o decano, que não foi elei-
to de forma democrática – o maior peso 
foi dado pelos professores; alunos e fun-
cionários não o apoiaram –, vem seguin-
do essa cartilha. “Suas atitudes têm sido 
antidemocráticas. Ele decide e pronto. 
Não dialoga conosco e vem nos tratando 
de forma desrespeitosa”.  

Dia Mundial de 
Combate à Violência 
contra a Mulher

“16 Dias de Ativismo pelo fim da Violên-
cia contra a Mulher” é a campanha lançada 
em 1991 pelo Centro de Liderança Global 
de Mulheres (Center for Women’s Global 
Leadership - CWGL) para promover o debate 
e denunciar as várias formas de violência 
contra as mulheres no mundo. O período 
escolhido para a mobilização inicia em 25 
de novembro – declarado Dia Internacio-
nal pela Eliminação da Violência contra a 
Mulher – e termina em 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. Hoje, 
cerca de 150 países participam da iniciativa.

Reunião dos 
auxiliares em 
administração

O Sintufrj e a comissão que luta pelo 
reconhecimento da diferença remuneratória 
entre os cargos de auxiliares e de assistente 
em administração convocam todos para 
reunião no dia 3 de dezembro, às 10h, no 
auditório Arquimedes Memória, no 3º andar 
do prédio da Reitoria. Pauta: avaliação do 
processo dos auxiliares em administração e 
planejamento da luta para 2015.

Seminário sobre 
endividamento

“Cidadania e organização das finanças 
pessoais – Como prevenir e combater o 
superendividamento” é o seminário orga-
nizado pela Ouvidoria da UFRJ que será 
realizado sexta-feira, dia 28, das 9h às 17h, 
no auditório Arquimedes Memória, prédio da 
Faculdade de Arquitetura/Reitoria. O evento 
terá a participação do reitor Carlos Levi, 
da ouvidora Cristina Riche e do professor 
do Instituto de Economia Nelson Chalfun. 

Atenção, categoria!
Vários servidores, muitos aposentados, 

estão recebendo cartas da Apoio Consultoria 
Ltda. informando que, mediante o paga-
mento de 10% sobre o valor total, teriam 
à disposição para recebimento em parcela 
única o equivalente a 100 salários mínimos 
referentes a uma ação civil pública. 

Infelizmente, companheiros, trata-se 
de mais um golpe de gente inescrupulosa. 
Cuidado! 

ADÍLIO, Fabiana Holanda, Danielle Rosa, Rúbia Silveira e Julio Uri Gueller

Foto: Divulgação

Eleição 
dos órgãos 
colegiados

A direção do Sintufrj, sabendo 
de sua responsabilidade na orga-
nização do processo de eleição dos 
órgãos colegiados,  convocou assem-
bleia geral da categoria para o dia 
4/11 para que esta deliberasse sobre 
o calendário dos pleitos. Além disso, 
sabedora da importância destes ór-
gãos superiores no fazer da nossa 
universidade e, consequentemente, 
na nossa vida funcional, defendeu 
que seria extremamente relevante 
que toda a categoria unisse forças 
buscando construir uma chapa úni-
ca para fortalecer nossa representa-
ção no Consuni, CEG e Cepg, mes-
mo sabendo da existência de eternas 
diferenças político-ideológicas no 
campo sindical. E a categoria ava-
liou e aprovou que as eleições deve-
riam acontecer até o mês de dezem-
bro deste ano.

Com o resultado da assembleia, 
a direção do Sintufrj encaminhou 
ofício à Reitoria para convocação do 
processo eleitoral contendo agenda 
com inscrições no dia 24 e 25/11, 
eleições dias 9, 10 e 11/12 e homo-
logação do resultado eleitoral no dia 
12/12/2014. Entretanto, tomamos 
conhecimento de que membros da 
atual bancada do Consuni questio-
naram o calendário encaminhado 
pela direção, e por essa razão o edi-
tal das eleições não foi publicado.

Dessa forma a direção da Unida-
de na Luta mantém a mesma posição 
política defendida em assembleia 
geral, isto é, de que devemos fazer 
um esforço político para construção 
de uma chapa única, por entender 
que esse processo é totalmente di-
ferente do processo eleitoral para a 
representação sindical e merece todo 
esforço possível na construção da 
unidade dos trabalhadores técnico-
administrativos em educação.

Para tanto, convocamos todos 
os atuais integrantes do Consuni, 
CEG, Cepg, bem como todos os inte-
ressados em participar do  processo 
eleitoral, para uma reunião geral, 
dia 27/11, às 13h, na sala do Con-
suni, no prédio da Reitoria, com o 
objetivo de construir uma chapa 
unitária que possa ser fortalecida na 
luta contra a Ebserh, na defesa do 
aprimoramento da Carreira dos tra-
balhadores técnico-administrativos 
em educação da UFRJ e que, acima 
de tudo, esteja alinhada com as deli-
berações da nossa categoria.

Direção do Sintufrj

Jornal do sindicato 
dos trabalhadores  
em educação da uFrJ
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assédio moral no trabalho

PR-4 vai receber denúncias 
O pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, depois de testemunhar  

“angustiado” os sucessivos relatos, anunciou, no final do seminário, 
que reservará, quinzenalmente, um “espaço de referência institucional” 
às segundas-feiras para ouvir a comunidade universitária.  Além disso, 
disponibilizará um ramal para reclamações sobre assédio moral e assédio 
sexual, ou para qualquer outro tipo de denúncia, tanto de trabalhadores 
(técnicos-administrativos e professores) como de estudantes – embora 
esse segmento não seja da competência da PR-4, mas, como disse Gam-
bine, “no limite, nos procurem”.   

Segundo o pró-reitor, desde 2011 a Pró-Reitoria de Pessoal começou a 
tratar de assédio moral na UFRJ. Na época, ouvia coisas do tipo “isso não 
existe na universidade”. Depois de algum tempo o discurso evoluiu para 
“mas você vai tornar isso público?”. Desde então, disse ele, o problema 
evoluiu e se agravou, pois a perversidade deixou de ser uma prática do 
docente contra o técnico-administrativo – “um exercício de poder que 
vem dos tempos da Cátedra” – para se tornar uma prática recorrente 
de técnico-administrativo para técnico-administrativo e de docente para 
docente, ditada pelas escalas hierárquicas de função, classe e tempo na 
universidade. 

Outra iniciativa da Pró-Reitoria de Pessoal será divulgar, através de 
uma cartilha, o conteúdo da Resolução sobre assédio moral que enviou 
para aprovação do Conselho Universitário em 2011, mas que continua 
parada na Comissão de Legislação e Normas. 

Sintufrj reivindica criação de setor e
inclusão de programas de combate ao assédio moral
Uma das reivindicações do Sintufrj que consta do acordo assinado 

com o reitor em outubro é a inclusão, no texto da PR-4 que se encontra 
parado no Consuni, de criação imediata de um setor com profissionais 
qualificados (assistentes sociais, psicólogos etc.) para recepcionar os 
trabalhadores que se sintam assediados, assim como a inclusão nos 
programas de capacitação da categoria na UFRJ de palestras e seminários 
de combate ao assédio moral. 

A professora Marisa Palácios da Silva Jardim, que compartilhou a 
mesa de debate com Angelo Soares, reconheceu o esforço da PR-4 em 
colaborar com quem pensa o assédio moral e em proteger pessoas que 
sofrem de assédio. “Essa Pró-Reitoria tem se esforçado no sentido de que 
se pense o assédio e se produza ações”. Roberto Gambine agradeceu a 
colaboração de outras pessoas do Iesc ligadas à PR-4 no combate “a 
essa prática danosa na UFRJ”.

Assédio moral no trabalho
Angelo Soares apresentou algumas definições, uma delas da psiquiatra 

Marie-France Hirigoyen, de 1998, que diz: “O assédio moral no trabalho 
é toda conduta abusiva que se manifesta através de comportamentos, 
palavras, atos, gestos, escritas, que atingem a personalidade, a dignidade 
ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, como também pôr 
em perigo seu emprego ou degradar o seu clima de trabalho.” 

Angelo Soares trabalha com o tema desde 1996, e lamentou que 
no Brasil não exista, como ocorre em Quebec, uma lei contra o assédio 
moral. De acordo com o estudioso, o assédio moral faz parte do pacote 
neoliberal que surgiu no mundo em 1975, impondo o individualismo 
e a competição desenfreada dentro das  empresas. 

Estratégias de prevenção
Para ele, em primeiro lugar vem a informação e a formação; seguidas 

de mudança na organização do trabalho e nos modelos de administração; 
adoção de uma nova política organizacional;  convenções coletivas e a 
existência de legislação específica. 

“Todas as organizações estão sujeitas a ter o problema. A saída é 
formação e informação para que a política organizacional, que é muito 
importante, porque se tem as regras do jogo nas mãos, seja uma coisa 
viva, conhecida de todos e funcione”, frisou Angelo Soares. 

O ideal, segundo o especialista, é o empregador e o sindicato 
desenvolverem conjuntamente a política de combate ao assédio mo-
ral no trabalho. “Assédio moral não pode ser aceitável em nenhum 
nível, tanto contra trabalhador como contra estudante. E deve-se 
assegurar que a pessoa ao denunciar que está sendo assediada não 
vá sofrer nenhum tipo de represália. Assédio moral tem que ser visto 
na organização como uma atitude violenta, inaceitável, e que será 
punida de forma severa”, recomendou. 

Informação e formação são as armas para combater esse tipo de 
violência covarde, ensinou especialista no seminário da PR-4

Vários depoimentos 
de técnicos-
administrativos, 
todos carregados de 
muita emoção, num 
misto de rancor e 
revolta, sobre assédio 
moral, ocorrido no 
passado ou em 
curso, cometido 
principalmente 
por professores, 
e denúncias de 
estudantes sobre 
comportamento 
inadequado de 
docentes em sala de 
aula –  ou que, além de 
assediado moralmente, 
foram vítimas de 
assédio sexual quando 
estagiavam na UFRJ 
– predominaram no 
debate que se seguiu à 
palestra do especialista 
no tema “Assédio 
Moral no Trabalho” 
da Universidade de 
Quebec, em Montreal, 
o brasileiro Angelo 
Soares. Titular do 
Departamento de 
Organização e 
Recursos Humanos 
da instituição, ele veio 
ao Brasil atendendo 
ao convite da Pró-
Reitoria de Pessoal 
da UFRJ para 
encerrar o Seminário 
sobre Identidade, 
Gênero e Raça.

Condutas recorrentes
Ele chamou a atenção para a existência de três ingredientes básicos 

para a existência do assédio moral no trabalho: o alvo, o agressor e um 
contexto que tolere ou catalise essa agressão. Ou seja, a conivência dos 
colegas para não ter problemas com o assediador. 

“Aqui nós não aceitamos esse tipo de comportamento”, é o que se 
deve sinalizar de imediato para o assediador assim que ele se manifesta 
no ambiente de trabalho, orientou o professor da Universidade de Quebec. 

Outro fato importante lembrado por Angelo Soares é a dificuldade 
de separar o assédio moral de outras condutas discriminatórias, como 
a sexual, racial, etc. “Como a pessoa não pode fazer racismo, assedia 
moralmente”, exemplificou.   

Primeiro passo: denunciar
“Quanto mais cedo a gente intervir melhor, pois as pessoas não terão 

tempo de ficar doente, com rancor. Por isso, o assédio moral tem que ser 
denunciado”, disse. Algumas consequências individuais de quem é vítima 
de assédio moral são: problemas de saúde mental (estresse, depressão, 
ansiedade, desespero, síndrome de estresse pós-traumático); exclusão 
do mercado de trabalho (desemprego, licença médica); mudança de 
emprego e efeitos na família.  

A empresa também perde, e muito, com o assédio moral: gastos eleva-
dos com advogado; redução da produtividade; imagem da organização etc. 

Como ajudar o assediado
“A pessoa está fragilizada, confusa, com discurso que é um quebra-

cabeça (porque passou por histórias conflituosas). Ela precisa se sentir 
escutada. Só o fato de ouvi-la já vai ajudá-la muito. Tem que dizer para 
ela que o assédio moral pode acontecer na vida de qualquer pessoa e que 
ela não está sozinha”, ensinou Angelo Soares.

Jamais, segundo o estudioso, se deve dizer a alguém que está sendo 
assediado moralmente que “aquilo não é nada, vai passar. Pois todo gesto 
de minimizar a questão tem que ser evitado. A pessoa deve ser encorajada 
a fazer um diário, numa agenda, sobre os fatos vividos”. 

Volta ao trabalho
“Se a pessoa voltar nas mesmas condições que ela saiu, pode ser 

traumático. Pode levar ao suicídio”, alertou Angelo Soares. Essa foi 
uma questão bastante debatida pelos presentes, porque embute tam-
bém de forma indireta a punição ao assediador. O assediado adoeceu, 
se licenciou. E o sujeito que cometeu a violência? Se é na UFRJ, ele ou 
ela continuou trabalhando no mesmo cargo e setor, enquanto a sua 
vítima, se não foi afastada por doença, foi obrigada a trocar de local 
ou de unidade para continuar viva e produzindo? Ou passou pelas duas 
experiências traumáticas? 

“Por desconhecimento, cometemos e sofremos assédio moral”
O coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis saudou a ini-

ciativa da PR-4 e afirmou que o debate sobre o tema deve ser contínuo 
e envolver toda a comunidade universitária, e mais uma vez pôs a 
entidade à disposição do Iesc (o Sindicato apoiou a primeira pesquisa 
realizada sobre assédio moral realizada pelo instituto alguns anos 
atrás) para outras campanhas. “O movimento sindical está no caminho 
para construção de uma política de um espaço para o atendimento 
dos assediados moralmente na universidade. Formação e informação 
realmente são duas coisas fundamentais no combate a essa praga, 
pois muitas vezes por desconhecimento cometemos e sofremos assédio 
moral”, concluiu o sindicalista.  

ANGELO Soares e Marisa Palácios da Silva Jardim

Foto: Renan Silva
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pcctae

Hora de mudar para contemplar toda a categoria
Três dirigentes da Fasubra que conhecem profundamente a carreira explicam por que chegou a 
hora de aprimor a carreira radicalmente, embora reconheçam que foi uma grande conquista 

Os coordenadores da Fasu-
bra Léia Oliveira, Paulo Henri-
que e João Paulo Ribeiro fizeram 
uma reflexão sobre a carreira na 
reunião do Grupo de Trabalho de 
Carreira do Sintufrj no dia 6 de 
novembro. No fim de semana, 
dias 22 e 23, foi realizado o Se-
minário Nacional da Carreira da 
Fasubra, no qual a direção da Fe-
deração construiria com as bases 
as diretrizes fundamentais e as 
novas propostas para o aprimora-
mento da carreira após dez anos 
de sua implantação. O objetivo é 
adequar a carreira à conjuntura 
atual para que ela atenda às ne-
cessidades de toda a categoria, 
desde os mais antigos nas insti-
tuições aos recém-concursados.

“Carreira é para possibili-
tar o desenvolvimento do 
servidor”

João Paulo era coordenador-
geral da Fasubra na época da 
instituição do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administra-
tivos em Educação (PCCTAE), 
em 2005, e, mesmo com os pro-
blemas naturais resultantes de 
uma nova proposta, ele conside-
rou que a conquista da carreira 
foi uma grande vitória.  

“Nós tivemos algumas difi-
culdades quando a implementa-
mos, mas foi o maior feito que 
conseguimos, pois foi resultado 
de uma luta muito grande. Se 
não foi o que pretendíamos, 
foi o possível naquela época. E 
avançamos muito. Hoje a carrei-
ra incentiva as pessoas a se de-
senvolver, a se capacitar, a fazer 
faculdade. Acho que a carreira é 
um instrumento importante, e 
que nós tendemos a aprimorar. 
Dez anos de sua implementação 
já é suficiente para avaliarmos.”

O dirigente reflete: “São dez 
anos que estamos lutando para 
que os aposentados façam seu 
reenquadramento, para que o 
governo aceite a nossa política. 
Está na hora de fazermos algo. 
São dez anos sem racionaliza-
ção. Está na hora de vermos se 
é por esse caminho ou se mu-
damos nossa tática, porque não 
está sendo suficiente. São dez 
anos que o governo fala que vai 
continuar debatendo e nós acei-
tando. Está na hora de imple-
mentar. E recentemente fez três 
meses que fechamos um acordo, 
e nada de se implementar.”

Para João Paulo, hoje, a prin-

cipal pauta da categoria é o apri-
moramento da carreira. “O que 
falta? O que está colocado? O que 
é possível? Valeu a pena ter uma 
carreira? Sim ou não? Vamos tra-
balhar juntos e ver o que é possí-
vel na atual conjuntura e com o 
atual governo. Dez anos não são 
10 dias. Carreira não é para resol-
ver problemas pontuais. Carreira 
é para possibilitar o desenvolvi-
mento do servidor na universida-
de até a sua aposentadoria. Isso 
é carreira”, afirmou João Paulo.

“O mais caro é a afirmação 
da identidade”

Léia Oliveira também fazia 
parte da direção da Fasubra em 
2005, e, segundo ela, quando a 
Federação conquistou a carreira 
a estratégia que norteou a luta 
foi a de afirmação da identidade 
da categoria. “Somos trabalha-
dores em educação, e isso é o de 
mais caro que temos. Nesses dez 
anos a gente continua no desafio 
da afirmação dessa identidade 
como agentes da construção do 
conhecimento. Quando se fala 
em carreira, perguntam sobre 
o aumento. Mas carreira não é 
tabela, ainda há essa confusão, 
e precisamos superar isso. Temos 
de ter consciência de que somos 
uma categoria única. Acabar 
com essa dicotomia de nível su-
perior e o resto. Nós somos uma 
categoria de trabalhador técni-
co-administrativo em educação 
independente da formação es-

colar. Todos temos o mesmo pa-
pel, não é classe contra classe”, 
ensinou. 

A dirigente afirmou que a 
estratégia escolhida após dez 
anos de carreira continua atu-
al, mas o que deve ser avaliado 
são os elementos dessa carreira 
diante das mudanças no mun-
do do trabalho, nas instituições 
e no próprio perfil da categoria. 
“Temos de ver o que podemos 
propor para todos e que possa ser 
possível de ser negociado com o 
governo. Estamos há dez anos 
batendo na mesma tecla. Não 
adianta ficarmos com aquela 
pauta antiga, pesada, porque 
ela não vai para lugar nenhum. 
Temos de definir prioridades e 
ter uma pauta atual que traga 
benefício para todos”, disse Léia. 

“Nós chegamos à conclusão 
de que a Lei n°11.091 (PCCTAE) 
não contém todos os elementos 
da carreira. Isso é consenso na 
Fasubra.” Veja quais são esses 
elementos:

Desenvolvimento – O de-
senvolvimento na carreira está 
limitado aos cargos. A pessoa 
entra em determinado nível de 
classificação e fica ali até o fi-
nal, porque não foi permitida a 
ascensão funcional. Existe uma 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) para ascensão 
funcional parada no Congresso 
Nacional.

“Além de você no desenvol-
vimento ser limitado aos cargos, 

o desenvolvimento também é 
limitado ao número de padrões 
salariais e ao número dos níveis 
de capacitação. Porque hoje te-
mos quatro níveis de capacitação 
que avança a partir dos cursos e 
da carga horária que se tem. Nós 
temos 16 padrões salariais por 
nível de capacitação em que se 
evolui. Se for bem avaliado, ga-
nha um nível a cada 18 meses, 
tanto na capacitação quanto nos 
padrões salariais”.

Malha salarial -- O raciocí-
nio de Léia é o de que se a Fasubra 
colocou “de forma sábia” o arti-
go na lei que a carreira tem que 
ser aprimorada, a malha salarial 
deve então ser discutida. “Prin-
cipalmente essa estrutura da 
malha com relação aos padrões 
de vencimento, com relação aos 
níveis de classificação e com rela-
ção aos níveis de capacitação em 
níveis de classificação”.

Cargos extintos – “Em rela-
ção aos cargos extintos, podemos 
aproveitar a proposta do governo 
– Paulo Henrique lembrou que 
o governo já assinalou positiva-
mente na mesa que pode criar 
novos cargos, tipo cargos gene-
ralistas como auxiliar de infra-
estrutura/carpintaria, auxiliar 
de infraestrutura/eletricista. 
Então estaríamos combatendo a 
terceirização na medida em que 
a gente criaria novos cargos com 
outra exigência de participação 
escolar – básico completo.”

Reposicionamento – “A 

pauta é reposicionamento e 
aproveitamento dos cursos de 
capacitação com progressão de 
2005 para cá. Na minha opinião, 
temos de definir o que é priorida-
de. A Fasubra já pediu para fazer 
levantamento sobre a demanda 
dos aposentados que seriam repo-
sicionados. É um número peque-
no. Agora, progressão por capa-
citação tem muita gente. E daria 
um ganho maior do que apenas 
aumentar um nível na progres-
são e nos padrões salariais”. 

Racionalização – “Temos 
de ter coragem de falar para a 
categoria que não vamos con-
seguir racionalizar os mais de 
100 cargos! Muita gente acha 
que racionalização é ascensão 
funcional. Muita gente quer ir 
para a classe D! Racionalização 
não é ascensão funcional. Acho 
que na racionalização pode-
remos conquistar a criação de 
novos cargos, como o auxiliar 
de infraestrutura. Ele resolveria 
dois problemas. Faríamos uma 
nova matriz e estaríamos com-
batendo a terceirização ao res-
gatar atribuições que já estavam 
extintas.”

“O pessoal está na expecta-
tiva. Quando você conversa na 
universidade, 30% do quadro 
hoje são de novos contratados. 
A racionalização privilegia, não 
chega a 8% da categoria. A ra-
cionalização não é ganho para 
todo mundo. É para uma parce-
la da categoria dos antigos.”

JOÃO Paulo Ribeiro LÉIA Oliveira 

Foto: FasubraFoto: Renan Silva
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PCCTAE

egundo o coordenador-geral 
da Fasubra, Paulo Henrique 
dos Santos, “precisamos dis-

cutir, nacionalmente, mecanis-
mos que deem conta de resolver 
os problemas e não se deforme a 
carreira”. 
“Mato Grosso fez seu debate à luz 

O ponto de partida são os debates nas bases 
A carreira deve se adequar ao perfil dos novos trabalhadores das universidades, que devem 
atender às necessidades atuais das instituições. Mas tudo deve ocorrer com racionalidade  

[dos trabalhadores] estão acima de 
50 anos. São no mínimo 25 anos de 
serviço, e daqui a 5 anos estão todos 
aposentados. E o que fazemos?”

“Outro dado importante é a 
dificuldade que a Condsef teve 
de resolver a greve. Conseguiram 
aumento do auxílio-alimentação 
para todos porque eles tiveram 
dificuldade em fazer alteração 
na tabela. Na tabela do PGPE são 
214 mil trabalhadores, dos quais 
172 mil são aposentados e 42 mil 
na ativa, segundo dados de 2011. 
Então, quando você pega uma 
categoria dessa que pleiteia tabela 
e etc., essa categoria não tem força. 
Isso significa dizer que o serviço 
que a base fazia era terceirizado. 
É um raciocínio que na prática 
poderia acontecer conosco se 
não atentássemos para a lógica 
divisionista da categoria”.

Na opinião do coordenador da 
Fasubra, o êxodo da universidade 
por causa dos baixos salários não 
se concentra no pessoal de nível 
superior. “Para o nosso debate, 
precisamos também desmistificar 
certas campanhas. Por exemplo, 
o êxodo nas universidades não é o 
do pessoal do nível superior. Para 
cada um do nível superior que sai 
tem 8 do intermediário que sai, 
porque na realidade o pessoal que 
fez o concurso para assistente em 
administração, principalmente, 
já vem com especialização e 
mestrado. Então para ele o salário 
de nível médio não serve. Agora, 
aquele de nível superior, conforme 
a área, está ganhando o dobro da 
praça. E o nível de inquietação na 
categoria é grande, porque  a maior 
parte do pessoal já tem graduação 
e pós-graduação”, alertou. 

Governo aposta 
na divisão
“Se eu tenho 67% do pessoal de 

nível de apoio já em condições de 
em cinco anos estar aposentado, 
vai me sobrar 30% desse pessoal 
de apoio, e eles são somente 14% 
ou 16% da categoria – o grande 
movimento da categoria está na 
classe D. Se o governo vem com 
uma proposta que exclui esse pes-
soal e a gente topa porque houve 
uma movimentação na categoria 
de uma separação e negociar uma 
tabela só para o nível superior, 
sobra o quê? Sobra o intermediário 
e o nível de apoio. O nível de apoio 
está quase todo mundo aposentado 
e terceirizado. Aí sobrou o nível 
intermediário. Qual é o segundo 
passo? Excluir os aposentados, 

excluir o nível de apoio. Como 
ficamos só nós que permitirmos a 
condição de exclusão, em seguida 
nós somos o quê? Hoje eu não 
estou aposentado, mas em seguida 
vou continuar sendo técnico de 
eletrotécnica, nível intermediário, 
porém aposentado. Mas aí a lógica 
já está estabelecida  Então por isso 
que o governo fica pressionando 
para quebrar a paridade e dividir 
a categoria”.

Racionalização – “Então o 
que estamos fazendo hoje? Eu mexo 
com carreira desde 1985, quando 
começou o plano das Fundações. E 
eu não sei o que está acontecendo 
na universidade hoje, porque hoje 
a universidade tem um panorama 
totalmente diferenciado. Sou da-
quela época que falava: “tá vendo 
como o contínuo é importante, se 
não fosse ele correr lá e trazer aqui 
o documento não ia dar tempo”. 
E agora é tudo on-line! Então 
mudou. Se mudou tudo isso , então 
mudou também a valoração e a 
participação no trabalho. Daí vem o 
processo todo de racionalizar, tornar 
racional. Se agora não tenho mais 
o contínuo para ir lá e buscar o 
documento, o que ele está fazendo? 
Ele está fazendo serviço na secreta-
ria, então ele está trabalhando na 
função de assistente e ganhando 
como contínuo. E o auxiliar admi-
nistrativo? A mesma coisa. 

Então o que é racional? Ra-
cional é você reconhecer a nova 
realidade e transformá-la. Fazer a 
adequação para a realidade de hoje. 
E sob qual princípio? Sob aquele que 
sempre defendemos: para trabalho 
igual, salário igual. Então temos 
as proposições e temos atritos hoje. 
E tem alguns nós para a gente 
resolver. Por exemplo, o auxiliar de 
enfermagem é totalmente diferente 
do auxiliar administrativo. Está 
tendo uma movimentação dos 
auxiliares, e nós precisamos discutir 
mecanismos que resolvam. Precisa-
mos discutir mecanismos que deem 
conta de resolver os problemas e não 
se deforme a carreira. E isso tem que 
ser discutido nacionalmente.

Por isso cutuquei o reitor 
Carlos Levi. Qual é o problema de 
me fornecer os dados? Eu tenho 
tantos profissionais na classe D, eu 
tenho tantos no cargo x que tem 
mestrado etc. Isso para termos uma 
ideia do perfil atual da categoria, 
embora a gente saiba que a maior 
parte do pessoal já tem graduação 
e pós-graduação. Por isso esse ní-
vel de inquietação na categoria”, 
concluiu o dirigente.

da realidade deles. A UFRJ fará o 
seu. O que temos de verdadeiro e 
unificado na base da Fasubra? Nós 
temos uma movimentação em 
toda a categoria. O segundo ponto 
verdadeiro e unificado é o de que as 
compreensões são localizadas, por-
que os servidores se movimentam 

pelo que os incomodam localmen-
te, não por uma análise no geral. 
E o terceiro ponto é que é preciso 
fazer o diagnóstico da categoria. O 
perfil da nova categoria”.

O dirigente apresenta dados 
para reflexão: “Dos cargos de in-
fraestrutura, isto é, de apoio, 67% 

Foto: Renan Silva

COORDENADOR-geral da Fasubra, Paulo Henrique dos Santos

S

 

         



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1102 – 24 a 30 de novembro de 2014 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

conjuntura

Depois de vencer as eleições de outubro, 
numa vitória histórica comemorada pelas 
forças progressistas em todo o mundo e es-
pecialmente na América Latina, a presidenta 
Dilma interpretou com sabedoria o recado 
das urnas como um clamor popular por 
mudanças e prometeu empenhar-se para 
realizá-las, começando pela defesa de um 
plebiscito popular para definir a reforma 
política. Mas a direita neoliberal e as forças 
conservadoras em geral parecem determi-
nadas a sabotar e obstruir o caminho das 
mudanças.

A aprovação do projeto que suspende 
o decreto presidencial que criou a Polí-
tica Nacional de Participação Social, do 
deputado Mendonça Filho, líder do DEM 
(uma revanche dos que foram derrotados 
em 26 de outubro) mostra o horror da 
direita à ampliação da influência do povo 
e dos movimentos sociais na elaboração e 
aplicação das políticas públicas. A mesma 
fobia antidemocrática revelou-se também 
nas críticas de líderes do PMDB, partido 
da base aliada ao governo, à proposta do 
plebiscito da reforma política, apoiado por 
mais de 7 milhões de pessoas que votaram 
no plebiscito popular realizado na primeira 
semana de setembro.

Os conservadores querem enquadrar a 

Mais de 20 mil pessoas, sob chuva, ocuparam 
a Avenida Paulista, principal centro econômico 
do País, na quinta-feira, dia 13, para exigir a 
realização da “Reforma Política democrática”. A 
mobilização foi organizada pela CUT em conjunto 
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) e a União Nacional dos Estudantes 
(UNE), entre outros.

Sete milhões e meio de pessoas em todo o 
Brasil disseram sim à Campanha do Plebiscito 
por uma Constituinte Exclusiva e Soberana sobre 
o Sistema Político, realizada na semana da pátria 
em setembro, e a presidenta Dilma, em um gesto de 
compromisso com a classe trabalhadora, assumiu 
o tema como bandeira. “Só com uma assembleia 
de representantes do povo, livremente eleita, com 
transparência e democracia que promoveremos as 
mudanças necessárias no nosso sistema político”, 
afirmou ela. 

Congresso conservador
O presidente nacional da CUT, Vagner 

Freitas, destacou durante o ato na Paulista que 
a Central cobrará ser ouvida sobre as políticas 
que o governo deseja adotar e apontou que o 
segundo mandato de Dilma será progressista se 
os movimentos sociais pressionarem para isso. 
“Esse é um governo em disputa. A presidenta 
é progressista por essência, mas sofrerá fortes 
pressões de um Congresso Nacional bastante 

Mobilizar os 
trabalhadores contra 
a ofensiva conservadora 
para impedir o  
avanço da direita

presidenta Dilma e alegam que o Congresso 
Nacional acaba de ser eleito com a missão 
de definir a reforma política, admitindo que 
depois de aprovada pelos parlamentares 
esta seja submetida a um referendo. Mas 
a verdade é que o novo Parlamento que 
surgiu das urnas, produto de um sistema 
político corrompido e viciado pelo poder 
econômico, tem uma composição política 
ainda mais conservadora do que o atual. Por 
trás da rejeição à participação do povo na 
elaboração e definição prévia do conteúdo da 
reforma esconde-se uma ferrenha oposição 
a uma reforma política democrática e à 
manobra para manter a sujeição da política 
e dos políticos ao poder econômico através 
do financiamento privado das campanhas, 
que serve fielmente aos interesses da classe 
dominante.

Os fatos sugerem que o Brasil não vai 
avançar na direção de uma reforma política 
democrática e das transformações sociais e 
políticas que a classe trabalhadora e o povo 
brasileiro reclamam sem grandes mobiliza-
ções e lutas sociais para romper a resistência 
e a ofensiva da direita neoliberal e das forças 
conservadoras. Sem mobilização, corremos 
o sério risco de retrocesso, flexibilização e re-
dução de direitos, ajuste fiscal e desemprego.
Adilson Araújo, presidente da CTB 

Mais de 20 mil na 
Avenida Paulista pela 
reforma política  
democrática com 
participação popular  

conservador, inclusive, na base aliada, do 
Mercado e de parcela da mídia que é panfleto 
político. O que estamos fazendo aqui é mostrar 
a ela que tem apoio dos movimentos sociais e 
das ruas para fazer um governo para o povo e 
para os trabalhadores”, finaliza.

Enquanto isso, a direita organiza com duas 
mil pessoas manifestações golpistas. Algumas 
disfarçadas, como uma entrevista do senador Aécio 
Neves (PSDB) a uma rádio na quinta-feira, dia 
13, em São Paulo tentando, mais uma vez, des-
qualificar a vitória de Dilma Rousseff, num total 
desrespeito ao povo brasileiro. A conduta de Aécio 
de tentar se posicionar como líder da oposição já 
havia sido observada pelo ex-presidente Lula, na 
terça-feira, durante participação em reunião com 
dirigentes da CUT. Na ocasião, Lula disse que o 
senador tucano está “mexendo num vespeiro” 
onde não devia. “O Aécio está se achando. Teve 
48% dos votos, com toda a mídia ajudando ele. 
Eu, em 1989, contra toda a imprensa e contra a 
maioria dos partidos, tive 47% e nem por isso me 
achei. E esse cidadão está lá, numa trincheira, não 
quer diálogo, não quer conversa. Deixa pra depois 
o que vai acontecer com ele”, ironizou.

O ex-presidente voltou a expressar preocu-
pação com a “demonização da política” pela 
mídia. “A despolitização só interessa à direita. Não 
interessa a nós. Precisamos dizer com clareza o 
que fizemos e o que queremos fazer.”

Roberto Parizotti, CUT
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VI SIPAT DO CT

que seria de você após 
um acidente de trabalho? 
Pare e pense. De olho 

nesta reflexão, os trabalhadores 
do Centro de Tecnologia orga-
nizaram mais uma edição da 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (VI Sipat), 
nos dias 10 e 11 de novembro.

A Sipat é um evento obrigató-
rio, segundo as leis trabalhistas 
brasileiras, e busca instruir os 
funcionários sobre direitos e deve-
res na área de saúde e segurança 
no trabalho. Nesta edição, cujo 
foco foi a segurança no traba-
lho, o evento se dividiu entre o 
auditório do CT2 e o salão nobre 
da Decania do CT com palestras 
sobre incêndio, biossegurança e 
primeiros socorros.

Apoio é geral 
Diretores de unidades, como 

das Escolas Politécnica e de 
Química; da Coppe; decano do 
CT, Fernando Ribeiro; e repre-
sentantes da Reitoria, como 
o coordenador de Políticas de 
Saúde do Trabalhador, Eduardo 
Oliveira, compuseram a mesa de 
abertura do evento reconhecendo 
a relevância do tema. Na visão 
de todos, é preciso investir ainda 

Evento reafirma necessidade 
de fiscalização da vida na UFRJ

mais em saúde e segurança.
Raquel Galdino, chefe da 

Seção de Segurança e Saúde do 
Trabalhador da UFRJ, que também 
participou das outras edições do 
evento, destacou a mudança de 
cultura nas unidades, embora 
reconheça que é ainda um pouco 
tímida e às vezes de forma isolada. 

Hélio Mattos, vice-diretor do 
Núcleo Interdisciplinar para o 
Desenvolvimento Social da UFRJ, 
relatou avanços ocorridos na 
última década e também casos 
dramáticos, como a perda de 
colegas de trabalho com câncer 
por exposição a agentes perigosos. 
“Na época, não se tinha a menor 
preocupação com radiatividade, 
com normas de segurança mí-
nimas”, lamentou, ponderando: 
“Hoje o rigor é bem grande, mas 
temos que avançar ainda mais. 
Temos que envolver a instituição 
em primeiro lugar. Isso não pode 
ser um trabalho voluntário. Tem 
que ser institucional.”

Segundo Lilian Bitton, diretora 
de Planejamento e Administração 
da Coppe, o evento soma-se a outros 
dentro do programa de Sistema de 
Gestão Integrado. “Neste sentido, 
a direção da Coppe reconhece 
a importância da Sipat e tenta 

incorporar esse conhecimento ao 
dia a dia das atividades”, declarou.

 “Vocês estão dando uma grande 
contribuição para que esta universi-
dade vença a linha da necessidade 
de fiscalização e de preocupação 
com a vida de seus componentes”, 
disse o diretor da Escola Politécnica, 
João Carlos Basílio. 

O diretor do Instituto de Quí-
mica, Eduardo Mach, destacou 
a importância do trabalho inte-
grado, conduzido pela decania 
do CT, mas acredita que é preciso 
criar uma cultura de segurança na 
universidade através da formação 
de uma massa crítica de docentes 
e funcionários.

Eduardo Oliveira, coordenador 
de Políticas de Saúde do Trabalha-
dor da UFRJ, propôs que qualquer 
projeto, a partir do momento 
que seja feita sua proposta, tem 
que contemplar uma rubrica de 
qualidade e sistemas integrados 
de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde: “Quando se tem recursos, 
se tem condições de fazer frente 
aos riscos que existem na UFRJ.”

Compromisso
Decano do CT há apenas 

quatro meses, Fernando Ribeiro 
declarou todo apoio ao evento e 

às iniciativas nesta área: “O que 
eu puder fazer para incentivar, vou 
fazer.” Ele explicou que, como não 
há planejamento, cada unidade 
se vira como pode. “O ideal seria 
que houvesse diálogo entre as 
unidades”, disse ele, feliz “por ver 
funcionários como Rosane Mara  
Detommazzo, da Coppe, Huascar 
da Costa Filho, do CT, e todo mun-
do empenhado no sentido de que 
as coisas vão mudar. Precisamos de 
um diálogo maior. Estamos todos 
no mesmo barco.”

Incêndio na construção
Na primeira palestra do dia 10, 

o engenheiro mecânico, de Segu-
rança no Trabalho e mestre em En-
genharia Ambiental Robson Santos 
Barradas expôs a importância das 
proteções passivas contra incêndios 
nas modernas construções. 

Ele destacou a necessidade de 
atenção, por exemplo, para o uso 
de determinados materiais que, se 
inflamados, durante um incêndio 
podem liberar gases que podem ser 
fatais. Como aconteceu no terrível 
incêndio na Boate Kiss, que matou 
242 pessoas em janeiro de 2013 em 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul 
(RS).  A queima da espuma utiliza-
da no teto liberou o gás cianídrico, 

capaz de matar rapidamente em 
caso de inalação. 

O professor do Instituto de Quí-
mica Júlio Carlos Afonso ensinou 
aspectos indispensáveis relativos à 
biossegurança, por exemplo como 
minimizar o risco ao lidar com 
substâncias perigosas com as quais 
se está trabalhando e a exigência 
de equipamentos de proteção 
individual.

Ao fim das palestras do pri-
meiro dia, a equipe da Brigada de 
Incêndio da Coppe-CT e o do Corpo 
de Bombeiros fez uma demonstra-
ção simulada sobre como agir em 
caso de incêndio.

O segundo dia contou com pa-
lestras sobre saúde, meio ambien-
te, segurança, primeiros socorros e 
com aulas teórica e prática sobre 
o uso de extintores. O evento foi 
encerrado com uma apresentação 
do Coral do CT.

Esforço conjunto
Além dos funcionários cita-

dos pelo decano, participam da 
comissão organizadora Marlene 
Barboza e Luiz Otávio de Souza (que 
foi o orador do evento), todos da 
Decania; Mickael Pereira e Marcos 
Barbosa, da Coppetec, e Carlos Hen-
rique Macedo Mendes, da Coppe.

Fotos: Renan Silva

JOÃO Carlos dos Santos Basílio (Escola Politécnica), Raquel Galdino de Souza (SSST), Gabriel Pedinho (Coppetec), Hélio Mattos (Núcleo Interdisciplinar 
para o Desenvolvimento Social), Lilian Bitton (Coppe), Fernando Ribeiro (decano CT), Eduardo Mach (EQ), Luiz Claudio Mendes (Instituto Macromoléculas), 
Eduardo Oliveira (Políticas de Saúde do Trabalhador da UFRJ)
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ÚLTIMA PÁGINA

exibição do documentá-
rio de 2012 Um sonho 
distante, no dia 5, no 

auditório do Quinhentão, como 
uma das atividades conjuntas da 
Pró-Reitoria de Pessoal, Sintufrj 
e Adufrj para comemorar o Dia 
do Trabalhador, pôs em debate 
o “Estado, políticas públicas e o 
desenvolvimento econômico e 
social”, que contou com a parti-
cipação do diretor do filme, José 
Mariani, das professoras Maria 
Lúcia Werneck Vianna e Maria 
Malta, do Instituto de Economia da 
UFRJ. A mediação foi do pró-reitor 
de Pessoal, Roberto Gambine.

O cineasta José Mariani revive, 
através de depoimentos e análises de 
importantes estudiosos e pensadores 
das áreas de economia, história e so-
ciologia – como Maria da Conceição 
Tavares, Carlos Lessa, Celso Amorim, 
Francisco de Oliveira, João Manuel 
Cardoso de Mello, Luiz Gonzaga 
Belluzzo, Ricardo Bielschowsky, José 
Murilo de Carvalho e Lena Lavinas, 
entre outros –, a história do desen-
volvimento socioeconômico de 1930 
até os dias atuais. 

“Nós queremos o quê? Virar 
uma caricatura dos Estados Uni-
dos, uma sociedade de massas, 
um individualismo de massas? 
Ou nós queremos, na verdade, 
construir uma sociedade fundada 
em valores humanistas? Isso é o 
que nós vamos ter que responder”, 

Documentário Um sonho distante estimula  
debate sobre momento político no país 

apontou o economista João Ma-
nuel Cardoso de Mello. 

“Ele (o pensamento econô-
mico) é razoável para explicar o 
presente. Lançando mão da eco-
nomia política é possível explicar 
como se formou o presente, mas é 
extremamente difícil, a partir do 
instrumental que o economista 
dispõe, pensar o futuro”, disse o 
economista Carlos Lessa, ex-reitor 
e professor emérito da UFRJ.  

 “Nós fomos o único país que, 
na crise de 2009, não tivemos 
desemprego. O único!”, ressaltou 
Maria da Conceição Tavares, pro-
fessora emérita da UFRJ.

Essas são algumas das análi-
ses que o documentário apresenta 
em 1 hora e 40 minutos, costuran-
do, através das entrevistas, mais 
de 80 anos de política de Estado 
desenvolvimentista em contra-
ponto com a política neoliberal, 
ilustrado por imagens incríveis de 
cada época. Por isso tudo prende 
a atenção do espectador.

Para Maria Lúcia Werneck, 
o filme fala de heróis do povo 
brasileiro, como o ex-presidente 
Getúlio Vargas e Ulisses Guima-
rães: “Quando Fernando Henrique 
Cardoso assumiu em 1994, fez a 
declaração bombástica, simbóli-
ca, de que o país estava vivendo 
o fim da era Vargas. (Ele) estava 
simbolizando a ruptura, que fica 
clara no filme, entre dois grandes 
momentos da história recente do 
Brasil: o do desenvolvimento, e o 
momento em que se inaugura, nos 
anos 1990, a integração do país no 
circuito global do capital.” 

Ela avalia o que o filme convi-
da a pensar, que é como retomar o 
projeto de nação depois dos anos 
1990, em que o Estado foi atin-
gido com privatizações, o fim do 
monopólio de estatais: “Só muito 
recentemente, a partir do final do 
governo Lula, é que esta questão 
voltou a ter algum protagonismo 
novamente”, afirmou a professora.

As privatizações de Fernando 
Henrique Cardoso são, na visão do 
economista João Manuel Cardoso 
de Mello,”fruto de um vagalhão 
neoliberal, que não serviram 
para nada”, e que, para Carlos 
Lessa , “acabaram com o projeto 
de soberania nacional’ em com-
paração com mandato de Lula, 
que, segundo ainda Carlos Lessa, 
“teve a felicidade de puxar os de 
baixo para cima e integrar essas 
pessoas ao mercado de consumo 
e ao mercado de crédito”.

Maria Malta comentou que 
ministra disciplinas no curso e 
Gestão Pública para o Desenvol-
vimento Econômico, um curso 
inovador que recupera a tradição 
da Administração Pública no país 
e não apenas forma profissionais, 

mas cidadãos capazes de compre-
ender o que são políticas sociais e 
econômicas e de desenvolvimento  
“e que há um espaço social e 
político para um sonho intenso 
do documentarista José Mariani”.

Debate
O técnico-administrativo Edu-

ardo Nazareth perguntou ao diretor  
se ele avalia que Um sonho  é “à 
esquerda” e se haveria um contra-
ponto “à direita”, argumentando 
que “a elite conservadora em geral 
não se manifesta no plano cultural 
muito claramente, e mesmo a TV 
Globo, a seu ver, é tão camaleônica 
que chega a pedir desculpas”.

O pró-reitor Roberto Gambine 
lembrou um movimento que tem 
pautado a mídia do período da elei-
ção presidencial para cá: “Temo que 
a gente enfrente um sentimento real 
de algum movimento para tentar 
golpear a democracia, uma possi-
bilidade de articulação, dependendo 
do cenário da conjuntura, de grupos 
mais conservadores que mostraram 
ânimo de se apresentar claramente.”

Felipe Teles, técnico-adminis-
trativo e estudante de História na 
UFRJ, destacou que ficou evidente 
o crescimento da direita, como a 
manifestação em São Paulo no 
início de novembro que pedia 
a volta do regime militar: “Que 
caminhos podemos trilhar para 
realizar nosso sonho intenso?”, 
perguntou.

Para Werneck, há grandes 
divisões de pensamento dentro da 
direita e da esquerda e, a seu ver, 
não há a menor possibilidade de 
golpe num futuro próximo.

“A gente vai se organizando, 
se encontrando, debatendo filme, 
indo às manifestações juntos, às 

urnas, se preparando, encontrando 
nossas identidades. Espero que José 
Mariani faça muito mais filmes”, 
concluiu Maria Malta. 

Como se constrói 
um sonho
José Mariani explicou que o 

filme nasceu durante a produção 
de seu documentário anterior – o 
Longo amanhecer, uma cinebio-
grafia de Celso Furtado, de 2006 
–, e que o título foi extraído do 
verso do Hino Nacional: “Brasil, 
um sonho intenso, um raio vívi-
do”, sugestão de um colega que 
“teve a sacada” de perceber que 
era um sonho de uma geração 
do pós-guerra. O filme, segundo 
ele, também é à esquerda, um 
filme “que não pede a volta dos 
militares como estão pedindo 
agora”. Mas que existe um filme 
que ele poderia considerar como 
um contraponto ao seu, que é o 
idealizado pelo ex-ministro da 
Fazenda Maílson da Nóbrega 
(O Brasil deu certo. E agora?, 
de 2013, dirigido pela jornalista 
Louise Sottomayor ).

Mariani aponta que não se 
vê aqueles que participam do seu 
filme na mídia com frequência, “e 
nem esse tipo de reflexão sobre o 
Brasil. O contraditório, o contra-
ponto é muito desigual”, diz ele. 
Por isso, a importância de divul-
gação do documentário em todas 
as oportunidades, como no evento 
para os trabalhadores da UFRJ, 
de forma a legitimar e justificar 
a realização do filme para o qual 
ele tem ido buscar exibição na TV 
fechada, aberta e através de DVDs. 

Assista o trailer em http://
www.umsonhointenso.com.br/
index.html.

LÚCIA Werneck, Roberto Gambine, José Mariani e Maria Malta

Foto: Renan Silva
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