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Querem mexer com nossos direitos? 
Nem que a vaca tussa!

CORTE NO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO

O Sintufrj não deixou passar em branco a visita do ministro da Educação, Cid Gomes, à UFRJ, no dia 30. Entregou em 
mãos documento de repúdio ao corte no orçamento para a Educação e ao contingenciamento dos recursos da UFRJ. Página 3

Assembleia Geral
Dia 24 de fevereiro, às 14h, no Centro de Tecnologia.

Pauta: 
- Informes nacionais e locais; 
- Avaliação do indicativo de paralisação do Dia Nacional 
de Lutas da Fasubra;
- Tirada de delegados à plenária nacional da Fasubra, 
que será realizada dias 7 e 8 de março no Rio de Janeiro.

Reunião geral 
dos aposentados 
Dia 24, terça-feira, às 10h, no auditório do bloco A do CT.
Pauta: Informes gerais, campanha salarial 2015, plano 
de lutas e organização do II Encontro de Formação e 
Integração Social.

Sintufrj cobra de ministro recursos da UFRJ

Em reunião dia 29, no IFCS, integrantes da Frente em 
Defesa dos Hospitais Universitários definiram detalhes 
do ato nacional, convocado pela Fasubra, contra a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e em defesa 
da autonomia universitária, dia 6/3. Concentração será 
às 16h, na Praça da Cruz Vermelha. Página 8 

Tr a b a l h a d o r e s 
foram às ruas em 
todo o país atendendo 
à convocação das 
centrais sindicais, no 
Dia Nacional de Lutas 
em defesa dos direitos 
e do emprego. No Rio, 
a concentração foi 
na Central do Brasil, 
e o Sintufrj estava 
presente. 

Páginas 4 e 5

Ato nacional em defesa dos 
HUs, dia 6 de março, no Rio
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dois pontos

A Direção Executiva do Sintufrj 
informa que, a partir do dia 14 de 
janeiro de 2015, as senhoras Alzira 
das Neves Monteiro e Maria Gloria 
Pagano, por iniciativa própria, não 
integram os quadros da Direção, 
pois entregaram sua carta de 
renúncia do mandato.

Sintufrj está na luta, em mais uma 
campanha em defesa de nossos 
direitos, por salários dignos, 

contra o corte de verbas da Educação e 
pela imediata liberação de recursos para 
as Universidades Federais.

Está claro que os problemas que en-
frentamos são fruto de medidas do governo 
– como o corte no orçamento da Educa-
ção, a falta de reajustes que recomponham 
as perdas ou as limitações nos benefícios 
sociais. Por isso, temos visitado centros e 
unidades para chamar a categoria para 
reivindicarmos nossos direitos.

No entanto, alguns têm questionado o 
fato de o Sindicato ter subscrito manifesto 
em apoio à candidatura de Dilma nas 
últimas eleições. Por isso, reiteramos a 
posição que deixamos clara desde então: 
a indicação não significou um cheque 
em branco. Para demonstrarmos isso, 

Em primeiro lugar, os interesses da categoria

reeditamos trechos do editorial publicado 
na edição nº 1097, de outubro de 2014: “E 
por entender que o momento conjuntural 

das eleições presidenciais é a disputa entre 
dois projetos: um de continuidade (...) e 
outro de retrocesso à Era FHC, em que os 

trabalhadores sofreram com o alto índice 
de desemprego (...), estamos assinando o 
manifesto conjunto com alguns de nossos 
opositores indicando o voto na candidata 
Dilma, por entender que o momento é de 
somar forças com todos os que querem 
derrotar o retrocesso representado pelo 
candidato Aécio Neves (PSDB). 

Entretanto, queremos registrar que 
não esquecemos as contradições deste 
governo, que (...) criou a Ebserh, numa 
clara demonstração de ataque à autono-
mia da nossa Universidade, e permitiu 
o aprofundamento da terceirização de 
postos de trabalho na nossa categoria (...). 
Nossa declaração de voto não significará 
(...) um cheque em branco para o próximo 
governo (...). Esta diretoria sempre atuou 
com autonomia de entidade de classe, 
colocando em primeiro lugar os interesses 
da nossa categoria (...).” 

Editorial

O

No dia 27 de janeiro, repre-
sentantes do Grupo de Trabalho 
de Aposentados e Pensionistas do 
Sintufrj foram à Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) cobrar o anda-
mento de processos parados. O 
Sintufrj anunciou ao pró-reitor, 
Roberto Gambine, a criação do 
Grupo de Acompanhamento dos 

Aposentados vão à Reitoria

Processos, que uma vez por mês 
irá à Reitoria buscar informações 
sobre processos de interesse de 
aposentados e pensionistas.

Naquela mesma manhã, o 
grupo acompanhou a reunião 
da comissão que organiza o 
processo de eleição para reitor 
e vice-reitor,  e manifestou 

seu contentamento 
pela aprovação, nas 
regras em discus-
são, da inclusão 
dos aposentados 
no universo de elei-
tores. O texto final 
do regimento será 
submetido à apro-
vação do Conselho 
Universitário, na 
sessão prevista para 
o próximo dia 26. 

Os aposentados prometeram 
comparecer para lutar por sua 
participação. 

Homenagem 
Para lembrar a passagem do 

Dia Nacional dos Aposentados, 
24 de janeiro, o Sintufrj, além 

de parabenizar os companheiros 
pela trajetória dedicada à UFRJ, 
convida todos a estar presentes às 
atividades sindicais e unir forças 
na luta por nossos direitos.

Cuidar de quem cuidou de 
nós a vida inteira não é apenas 
um dever, é demonstração de 
respeito e gratidão. 

Esta também deve ser uma 
referência para nossa ação po-
lítica em relação àqueles que 
nos antecederam no propósito 
de fazer da UFRJ uma grande 
instituição pública do país.

Nada mais justo que, ao 
reconhecermos o valor daqueles 
que dedicaram a vida à univer-
sidade, nos unamos à luta pelo 
resguardo de suas conquistas.

O dia 24 de janeiro marca 

a data em que foi aprovada a 
Lei Eloy Chaves, de 1923, que 
criou a caixa de aposentadoria 
e pensão dos empregados da 
estrada de ferro, dando origem 
à Previdência Social no Brasil.  

Os servidores da UFRJ que 
exercem o cargo de médico, com 
alteração do regime de trabalho 
para 40 horas em 1997, têm direito 
a reivindicar o cálculo de anuênios 
sobre o total do vencimento básico.

A Lei nº 9.436/97 permitiu aos 
médicos das instituições federais 
de ensino que possuíam regime de 
trabalho de 20 horas optarem pelo 
regime de trabalho de 40 horas. 
Entretanto, o percentual de anuê-
nios continua a ser calculado so-
mente sobre o vencimento de uma 
matrícula, o que viola o princípio 
constitucional da irredutibilidade 

informe Jurídico

Adicional por tempo de serviço médico 20/40 horas (diferenças salariais)
Prazo para entrega dos kits foi prorrogado até o dia 13 de março

de vencimentos, a lei e o RJU. 
Os trabalhadores que se enqua-

drem nesse caso, aproximadamente 
600 servidores da UFRJ, poderão rei-
vindicar judicialmente as diferenças 
remuneratórias devidas dos últimos 
cinco anos, por tratar-se de parcelas 
de trato sucessivo (mensais). 

Porém, quem formalizou re-
querimento administrativo poderá 
reivindicar um período maior: até 
cinco anos anteriores ao protocolo 
do requerimento administrativo, se 
o processo administrativo ainda es-
tiver aguardando decisão da UFRJ. 

O Departamento Jurídico do 

Sintufrj/Trabalhista receberá até o 
dia 13 de março, com agendamen-
to prévio específico, no horário de 9 
as 17h, a documentação necessária 
para ajuizamento da ação. 

Os documentos necessários são: 
procuração judicial e declaração de 
hipossuficiência (modelo disponi-
bilizado no site do Sintufrj); cópia 
da identidade; cópia do CPF; cópia 
do comprovante de residência; con-
tracheques dos últimos cinco anos 
até o atual (ou fichas financeiras 
do mesmo período).

Os sindicalizados que forma-
lizaram processo administrativo 

reivindicando este direito junto à 
UFRJ deverão providenciar cópia 
integral do processo administrativo 
e contracheques a partir dos últimos 
cinco anos anteriores ao protocolo 
do requerimento até o atual. 

A documentação completa 
também poderá ser enviada digi-
talizada em arquivo PDF para o 
endereço eletrônico: trabalhista-
sintufrj@gmail.com.

Agendamento: Secretaria 
do Dejur/Trabalhista – telefone 
3194-7119. Atenção: somente 
será recebida a documentação 
completa.

Anote na agenda
Participe das reuniões regu-

lares dos aposentados realizadas 
na sede do Sintufrj, às terças-feiras 
(Praça Jorge Machado Moreira 
s/n, Fundão).

Reunião geral 
em fevereiro
Dia 24 de fevereiro, terça-

feira, a partir das 10h, no 
auditório do bloco A do Centro 
de Tecnologia.

Lamentamos informar o faleci-
mento de José Mendes da Conceição, 
aos 62 anos, vítima de infarto do 
miocárdio. Há 26 anos na UFRJ, era 
auxiliar de artes gráficas da Divisão 
de Gestão Documental e da Infor-
mação (DGDI) da Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança. Deixa viúva 
e três filhos.

Nota de falecimento

Nota da direção

Fotos: Renan Silva

Grupo acompanha reunião da comissão que organiza eleição para reitor

Coordenadores e militantes de base se dedicam a mobilizar a categoria
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UFRJ

Sintufrj cobra de Cid 
Gomes recursos para a UFRJ

Sindicato entrega documento em 
mãos ao ministro da Educação no 
qual manifesta repúdio à política de 
contingenciamento, cortes e atrasos 
no orçamento da universidade

Na visita do ministro da Edu-
cação, Cid Gomes, à UFRJ, no dia 
30 de janeiro, os coordenadores 
do Sintufrj Francisco Carlos dos 
Santos (Comunicação) e Rodrigo 
Araújo de Melo (Administração e 
Finanças) entregaram documento 
da entidade reivindicando não ape-
nas a liberação do orçamento para 
a universidade, mas a abertura de 
negociação com a Fasubra da pau-
ta de reivindicações da categoria. 
O Sindicato cobrou, ainda, a reali-
zação de mais concursos públicos, 
para pôr fim à terceirização na ins-
tituição, assim como a dissolução 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), que conti-
nua assombrando a UFRJ. 

O ministro, que esteve na uni-
versidade “numa visita de conhe-
cimento, para travar o primeiro 
contato com seus dirigentes”, disse 
que, dentre todos os ministérios, o 
seu deve ser o mais imune a cortes, 
e afirmou que 90% dos recursos 
de 2014 para as 63 universidades 
foram pagos. Mas surpreendeu a 
todos aos afirmar que defendia o 
ensino público e gratuito “para 
quem não pode pagar. Quem pode 
pagar...” Cid Gomes não concluiu 
a frase, alegando que “não era 
seu propósito entrar em polêmica 
maior”.

Promessas 
Cid Gomes reuniu-se com o 

reitor Carlos Levi, pró-reitores, su-
perintendentes e diretores de uni-
dades no Parque Tecnológico. Disse 
que pretendia visitar regularmente 
as instituições: “A intenção é criar 
uma relação pessoal com as reito-
rias e me colocar à disposição. Meu 
desafio é melhorar a qualidade do 
ensino superior e ainda seguir na 
ampliação e expansão das universi-
dades e dos institutos federais.”

Carlos Levi apresentou proje-
ções que mostravam a dimensão 
da UFRJ: a Cidade Universitária, 
o campus da Praia Vermelha, os 
centros, as unidades isoladas, os 
novos campi e polos, o Complexo 
Hospitalar, os institutos, a quanti-
dade de servidores e de alunos, os 
programas de graduação e pós-
graduação, o Parque Tecnológico e 
suas 45 empresas. 

O ministro visitou também 
o Tanque Oceânico da Coppe e o 
Laboratório de Controle de Dopa-
gem do Instituto de Química. Ele 
se mostrou surpreso com a gran-
diosidade acadêmica da UFRJ e 

parabenizou seus dirigentes, mas 
fez questão de ignorar a gravidade 
da crise financeira pela qual passa 
a instituição.

Diretores da Coppe e da Coppe-
tec reivindicaram apoio do ministro 

Cid nega contingenciamento, mas PR-3 confirma

“(...) O Sintufrj repudia veementemente a prática do contingencia-
mento do orçamento aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
nossa UFRJ. (...) uma política perversa de contingenciamento, cortes e atra-
sos no repasse do financeiro. 

Repudiamos o corte de verbas, a falta de concurso para cargos na área 
de segurança, o crescimento da terceirização e da contratação de bolsistas, 
a entrega da gestão dos hospitais à Ebserh e o fato da categoria receber o 
menor piso salarial do Executivo.

Reivindicamos que seja disponibilizado todo orçamento aprovado na 
LDO para a UFRJ. Aproveitamos ainda para reforçar a solicitação da Fasu-
bra de abertura de negociação com imediata marcação de audiência com 
este objetivo.”

Texto na íntegra no site www.sintufrj.org.br.

Somente o Sintufrj questionou 
Cid Gomes sobre os cortes do gover-
no para a Educação. A Administra-
ção Central da universidade deixou 
escapar a oportunidade de cobrar 
recursos para pôr fim à grave crise 
que a UFRJ vive por falta de dinheiro 
para pagar os trabalhadores terceiri-
zados. 

O reitor justificou seu silêncio 
durante a reunião dizendo que con-
versaria com Cid Gomes sobre os 
problemas da UFRJ após a visita. 

“Isso não existe” – O ministro 
negou que o orçamento da UFRJ es-
teja passando por contingenciamen-
to. “Não. Isso não existe!” E, mesmo 
alegando falta de intimidade com os 
números para falar do ano passado, 
acrescentou: “Digo com certeza que, 
do que estava programado para o 
conjunto das universidades – as 63 
-- foram repassados 90%.” Ele con-
cluiu se comprometendo a honrar 

qualquer despesa eventualmente 
não coberta. 

A superintendente-geral de Fi-
nanças da Pró-Reitoria de Planeja-
mento, Desenvolvimento e Finanças, 
Regina Célia Loureiro, informou que 
o contingenciamento do orçamento 
de 2014 da UFRJ foi de cerca de R$ 
70 milhões de custeio e capital. Em 
torno de 20% dos R$ 360 milhões.

Em nota, a Reitoria disse que 
os recursos orçamentários alocados 
pelo governo estão sendo liberados 
na forma de 1/18 (um dezoito avos) 
do orçamento anual, até que o Con-
gresso Nacional aprove o Orçamento 
Geral da União. “Essa conjuntura 
vem gerando enormes dificuldades 
para a administração financeira da 
UFRJ neste início de exercício”, con-
clui o texto. 

Depois que o orçamento for 
aprovado, haverá etapas de pedido 
de crédito suplementar. A UFRJ pe-

dirá a reprogramação dos 20% do 
orçamento retidos de 2014. “Mas se 
vamos conseguir, não sei”, concluiu 
Regina.

Corte maior foi na Educação 
Ao contrário do que afirmou Cid 

Gomes, o ministério que mais per-
deu recursos foi o da Educação. De 
acordo com decreto publicado no dia 
8 de janeiro, em um ano, a redução 
das despesas chegou a R$ 7,044 bi-
lhões. A UFRJ deixou de receber cerca 
de 20% do seu orçamento de 2014, 
quase  R$ 70 milhões.

Mas para o ministro, só se pode 
falar em contingenciamento quan-
do há orçamento, lembrando que 
ainda não há nada aprovado para 
2015. “O que há é uma proposta 
orçamentária que pode ser alterada 
quando da sua análise pelo Congres-
so Nacional”, afirmou.   

Segundo Cid Gomes, no decre-

to do governo estão manifestados 
compromissos de racionalização, 
austeridade e contenção de gastos 
públicos, com o que ele concorda. E 
acrescenta dizendo que o MEC tem 
uma previsão de receitas que, “tal-
vez, de todos os ministérios, seja o 
que mais fique imune a esta medida 
que chamam de contingenciamen-
to”.

Ele ressaltou “ter tranquilida-
de para afirmar que nenhuma das 
ações e compromissos de expansão 
do ensino superior, técnico e tecno-
lógico, e de ampliação de oferta de 
ensino infantil”, ou seja, “nenhu-
ma destas atividades finalísticas”, 
terá contenção de despesas. Mas 
avisou que defenderá austeridade no 
custeio: “Por exemplo, vai se viajar 
menos; vai se ter mais cuidado com 
a conta de luz, de água; com as des-
pesas que não são de fato uma pres-
tação de serviço de educação.”

Coordenadores do Sintufrj entregam documento ao ministro

Cid Gomes quis conhecer a universidade e seus dirigentes

para que possam dar continuidade 
aos cursos pagos em atividades 
complementares de ensino, pes-
quisa e formação continuada. Ati-
vidades essas que estão na mira  do 
Supremo Tribunal Federal. 

Trechos do documento do Sintufrj

Fotos: Renan Silva
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DIA NACIONAL DE LUTAS

No Rio de Janeiro, ato na Central do Brasil anuncia que trabalhadores não vão pagar a conta
No Dia Nacional de Lutas, 28 de janeiro, 

convocado pelas centrais sindicais, milhares 
de trabalhadores foram às ruas das principais 
capitais do país para protestar contra a perda de 
direitos e em defesa do emprego. A manifestação 
conjunta foi organizada pela CUT, CSB, CTB, 
Força Sindical, Nova Central e UGT devido 
à edição, pelo governo Dilma Rousseff, das 
Medidas Provisórias 664 e 665. 

As MPs foram editadas para promover 
o ajuste fiscal das contas do governo. Caso 
sejam aprovadas pelo Congresso, as medidas 
tornarão mais difícil o acesso das pessoas 
ao seguro-desemprego, abono salarial (PIS-
Pasep), auxílio-doença, pensões, seguro-
defeso e auxílio-reclusão. As centrais exigem 
a revogação das MPs. E seu recado é claro: os 
trabalhadores não vão pagar a conta do ajuste 
fiscal do governo.

Em São Paulo, mais de cinco mil trabalha-
dores lotaram a Avenida Paulista. No Rio de 
Janeiro, as centrais sindicais organizaram um 
ato na entrada da Central do Brasil. Dirigentes e 
militantes fizeram várias falações à população 
e distribuíram o Jornal do Trabalhador, edição 
conjunta das centrais, que explica o impacto 
negativo das medidas provisórias para a vida 
dos trabalhadores. 

União para revogar as MPs
A união da classe trabalhadora, 

traduzida na ação conjunta das 
centrais sindicais, contra as medi-
das do governo e críticas à política 
econômica foram destaques das 
declarações dos dirigentes das cen-
trais. Manifestações de rua, e até a 
possibilidade de uma greve geral, 
foram colocadas pelos dirigentes 
como ações a serem organizadas 
pelas centrais. 

Para o dia 26 de fevereiro, as 
centrais organizam a Marcha da 
Classe Trabalhadora para São Pau-
lo, em que reapresentarão a pauta 
de reivindicações para os governos 
federal, estaduais e o empresariado.

 “Estamos cobrando os compro-
missos de campanha da presidenta 
Dilma. Da mesma forma que fomos 
para a rua e garantimos a sua reelei-
ção, não vamos aceitar a mudança 
no curso da política econômica, nem 
que o neoliberal ministro Joaquim 

Levy (Fazenda) acabe com os direitos 
da classe trabalhadora. Com a nossa 
mobilização, temos certeza de que 
o seguro-desemprego não vai cair. 
Vamos forçar o governo e o Congresso 
a caminhar pela esquerda. Queremos 
avançar e conquistar vitórias. Uma 
reforma política para valer! Dia 26 
vamos ocupar São Paulo . E o Brasil 
vai se mover de norte a sul, de leste 
a oeste. Vamos dar o nosso recado”, 
anunciou o presidente da CUT Rio, 
Darby Igayara. 

Ele e demais dirigentes denun-
ciaram a campanha que a oposição 
e a imprensa burguesa têm feito 
contra a Petrobras e defenderam 
a empresa, pois afirmaram que o 
objetivo último é sua privatização.

“Mais uma vez estamos com a 
unidade e a mobilização dos traba-
lhadores, ocupando as ruas. Vamos 
fazer a disputa nesse momento con-
traditório no Brasil. Dilma venceu as 

eleições com um projeto em defesa da 
soberania, e é nessa direção que vamos 
apostar nossa energia. Fazer com que 
essa disputa real, que é uma disputa 
de classes, tenha um lado. E nós temos 
lado. Vamos apostar, sim, e continuar 
mudando o país. Não dá para apostar 
naqueles que apostam no caos sejam 
vitoriosos. Temos de disputar as ruas do 
país e temos de mobilizar as energias 
de todos os segmentos e de todos os 
trabalhadores, independente de parti-
dos, para organizar uma greve geral. 
Vamos convergir nessa direção”, disse 
Paulo Farias, pela CTB. 

“Dilma começou seu mandato 
atacando os trabalhadores. E a res-
posta, essa unidade, tem que ser mais 
do que nunca reproduzida em outros 
atos”, afirmou Julio Kondaqui, do 
CSP-Conlutas.

“As medidas do governo vão 
contra os direitos dos trabalhadores. 
Direitos conquistados à custa de muito 

suor e luta. Estamos aqui repudiando 
as MPs 664 e 665, e é importante infor-
mar para os trabalhadores o que está 
acontecendo”, sublinhou Claudemis 
Lopes da Cunha, da CSB.

“Estamos aqui na Central do Bra-
sil, no Dia Nacional de Lutas e diante 
de uma unidade total das centrais, e 
não só no Rio de Janeiro, também 
em seis estados do Brasil. Fomos 
surpreendidos com a edição das MPs 
que cortam direitos conquistados ao 
longo da história dos trabalhadores. 
Muitos perderam braços e pernas na 
luta. Somos capazes, sim, de uma 
greve geral. Já fizemos isso na época 
de Collor. Não vamos abrir mão de 
tudo que conquistamos. E queremos 
mais, como redução da jornada. E 
temos também de denunciar as em-
presas que não pagam os direitos dos 
trabalhadores, ganham as licitações e 
não pagam ao trabalhador”, destacou 
Nilson Duarte, da UGT.

O Sintufrj denunciou a tentativa de priva-
tização dos hospitais universitários (HUs) pelo 
governo com a imposição de uma empresa – a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) – para geri-los. E foi anunciada pelo 
coordenador de Comunicação do Sintufrj, 
Francisco Carlos, a ação da Frente em Defesa 
dos HUs no dia 6 de março.

“É importante começar esse movimen-
to. Nós não vamos nos deixar levar pelos 
discursos técnicos de um governo que tem 
se associado ao que é de pior do capital 
estrangeiro e ainda ameaça privatizar os hos-
pitais universitários. Vamos denunciar que o 
governo Dilma está na contramão da história. 
Somos um sindicato de trabalhadores e te-
mos de caminhar rumo ao socialismo. Não 
aceitamos qualquer processo de privatização, 
e em particular qualquer proposta que retire 
direitos dos trabalhadores. Convocamos as 
centrais sindicais a defender os HUs e estar 
conosco numa grande frente sindical ligada 
à área de saúde e educação. Esta frente or-
ganiza uma ação para 6 de março no Rio, e 
contamos com a participação das centrais. 
O Sintufrj é autônomo diante de partidos 
e afirma que o governo Dilma precisa ser 
sacudido!”, declarou Francisco Carlos.

DARBY Igayara

CLAUDEMIS Lopes da CunhaFRANCISCO CarlosJULIO KondaquiNILSON Duarte

SINTUFRJ marcou presença no ato, representado por coordenadores como Francisco Carlos, Celso Procópio e Franciso de Assis, e militantes de base, com faixas e bandeiras

PAULO Farias

Trabalhadores ocupam as ruas do país contra retirada de direitos



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1107 – 2 a 22 de fevereiro de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

 

DIA NACIONAL DE LUTAS

Abono salarial
COMO ERA  

Pagamento de 
um salário mínimo 
para a pessoa que 
trabalhou 30 dias ou 
mais no ano e que 
tenha recebido até 2 
salários mínimos.

Seguro-Desemprego
COMO ERA

Carência de seis 
meses de trabalho.

Auxílio-Doença
COMO ERA

Pago depois de 15 
dias de licença mé-
dica. Média dos 80% 
maiores recebidos pelo 
trabalhador. Perícia 
realizada exclusiva-
mente pelo INSS.

Pensão por morte
COMO ERA

Não havia prazo 
mínimo de casamento.

No Rio de Janeiro, ato na Central do Brasil anuncia que trabalhadores não vão pagar a conta

Veja o impacto das medidas
Governo limita benefícios sociais

Representantes de sindicatos, federações, confederações e centrais 
participaram da reunião ampliada do fórum das entidades sindicais 
do serviço público federal, dias 30 e 31 de janeiro e 1° de fevereiro, em 
Brasília. O encontro, que reuniu cerca de 400 pessoas, aprovou um 
calendário de lutas e uma pauta unificada.

A Fasubra orienta sindicatos filiados a cumprirem o calendário e a 
buscarem a construção, nos estados, dos fóruns estaduais dos trabalha-
dores do serviço público federal.

Pauta
1. Política salarial permanente com correção das distorções e reposição 
das perdas inflacionárias;
2. Índice linear de 27,3%;
3. Data-base em 1° de maio;
4. Direito de negociação coletiva (Convenção 151 da OIT);
5. Paridade salarial entre ativos e aposentados;
6. Retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam os direitos 
dos servidores;
7. Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores;
8. Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes; 
9. Anulação da reforma da Previdência realizada através da compra de 
votos dos parlamentares; 
10. Extinção do fator previdenciário;
11. Incorporação de todas as gratificações produtivistas;
12. Fim da terceirização que retira direito dos trabalhadores; 
13. Concurso público pelo RJU;
14. Combate a toda forma de privatização; 
15. Aprovação da PEC 555 que extingue a cobrança previdenciária dos 
aposentados;
16. Aprovação do PL 4434 que recompõe as perdas salariais;
17. Regulamentação da jornada de trabalho para o máximo de 30 horas 
para o serviço público, sem redução salarial;
18. Aprovação de aposentadoria integral por invalidez (PEC 170/2012);
19. Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, sem prejuízo 
de promoções e progressões na carreira;
20. Pela revogação do Funpresp e da Ebserh.

Campanhas
A reunião aprovou 19 pontos que serão alvos de campanhas nacionais, 

entre eles, a revogação das medidas provisórias que retiram direitos dos 
trabalhadores, das orientações normativas que mudaram os critérios para 
concessão de insalubridade e periculosidade, assim como da legislação 
que criou a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
(Funpresp) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Leia, no site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br), a íntegra das propostas 
e a carta enviada pelas entidades aos parlamentares.

Calendário
3 a 7/2 – Rearticulação nos estados do Fórum dos Servidores Federais;
25/2 – Ato de lançamento da campanha salarial 2015 no MPOG. Dia 
Nacional de Luta com atos, assembleias e paralisações nos estados;
Março: Jornada de Luta nos estados, com discussão sobre indicativo de 
greve;
6/3 – Ato nacional no Rio de Janeiro e nos estados contra a privatização 
do SUS e a Ebserh; 
7, 8 e 9 /4 – Jornada Nacional de Lutas, em Brasília, com discussão sobre 
indicativo de greve dos SPFs.

O QUE MUDA 
O benefício passa a ser pago ao trabalhador 

que trabalhou ao menos seis meses no ano. 
Além disso, o valor do benefício passa a ser pro-
porcional aos meses trabalhados, isto é, agora 
só receberá 1 salário mínimo quem trabalhar 
aos 12 meses do ano, e quem trabalhar entre 
6 e 11 meses receberá parte do valor.

O QUE MUDA
1º acesso: 18 meses de trabalho nos últimos 

24 meses anteriores à dispensa;
2º acesso: 12 meses de trabalho nos últimos 

16 meses anteriores à dispensa; e 6 meses a 
partir do 3º acesso.

O QUE MUDA
O auxílio passa a ser pago apenas após 30 

dias de afastamento. O valor pago passa a ter 
o teto igual à média dos últimos 12 salários. A 
perícia médica poderá ser realizada por meio 
de convênios do INSS com empresas privadas 
ou com outros órgãos e entidades públicas.

O QUE MUDA
O falecido deve ter 24 meses de contribuição 

previdenciária; será exigido tempo mínimo de 
casamento ou união estável de 24 meses. Valor 
do benefício varia de acordo com o número 
de dependentes; prazo de pagamento varia de 
acordo com a idade.

Reunião ampliada dos SPFs aprova 
calendário e pauta unificada

União para revogar as MPs
suor e luta. Estamos aqui repudiando 
as MPs 664 e 665, e é importante infor-
mar para os trabalhadores o que está 
acontecendo”, sublinhou Claudemis 
Lopes da Cunha, da CSB.

“Estamos aqui na Central do Bra-
sil, no Dia Nacional de Lutas e diante 
de uma unidade total das centrais, e 
não só no Rio de Janeiro, também 
em seis estados do Brasil. Fomos 
surpreendidos com a edição das MPs 
que cortam direitos conquistados ao 
longo da história dos trabalhadores. 
Muitos perderam braços e pernas na 
luta. Somos capazes, sim, de uma 
greve geral. Já fizemos isso na época 
de Collor. Não vamos abrir mão de 
tudo que conquistamos. E queremos 
mais, como redução da jornada. E 
temos também de denunciar as em-
presas que não pagam os direitos dos 
trabalhadores, ganham as licitações e 
não pagam ao trabalhador”, destacou 
Nilson Duarte, da UGT.

DARBY Igayara

CLAUDEMIS Lopes da CunhaFRANCISCO Carlos

SINTUFRJ marcou presença no ato, representado por coordenadores como Francisco Carlos, Celso Procópio e Franciso de Assis, e militantes de base, com faixas e bandeiras

SERVIDORES de todo o país aprovaram propostas unificadas

Trabalhadores ocupam as ruas do país contra retirada de direitos
Fotos: Renan Silva
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UFRJ

A Proposta de Emenda Constitucional 280/08, 
criada pelo ex-deputado federal Clodovil Hernandes, 
já falecido, visa limitar o número de deputados 
que integram a Câmara dos Deputados a 250. 
Atualmente são 513 deputados. Além disso, a 
PEC cria normas para que nenhuma unidade da 
Federação fique com menos de quatro ou mais de 
trinta representantes. Nas redes sociais a proposta 
ganhou corpo, mas no Congresso ela não ganhou 
eco. Segundo o coordenador-geral do Sintufrj, Celso 
Procópio, não há interesse de os parlamentares dar 
andamento à PEC.

“Achei muito interessante esta PEC. Traria uma 
redução de R$ 43 milhões ao mês aos cofres públicos. 
Em ano, seria uma economia de R$ 500 milhões. A 
PEC está parada exatamente porque não há interesse 
para que isso aconteça. Agora, cortar direito de 
trabalhador pode! Assim, o sistema político mantém 
os privilégios dos parlamentares, muitos envolvidos 
até em esquema de corrupção. Agora, os deputados 
que se dizem de esquerda deveriam encampar esta 
PEC e colocá-la para frente”, declara o coordenador-
geral do Sintufrj.

Sindicato ainda busca 
chapa única e apresenta 
proposta de regimento 
eleitoral

Representantes de forças políticas da UFRJ se 
reuniram, na manhã do dia 29 de janeiro, no 8º andar da 
Reitoria, para discutir a proposta defendida pelo Sintufrj 
de formação de uma chapa única para a eleição dos 
representantes da categoria técnico-administrativa nos 
órgãos colegiados.

Após debate, alguns companheiros da oposição 
argumentaram a inviabilidade de participação 
numa chapa única porque defendem uma proposta 
alternativa, a da inscrição de candidaturas individuais e 
a proporcionalidade, o que não estaria, segundo a direção 
do Sintufrj, previsto no Regimento dos Órgãos Colegiados.

Pela proposta, eleição será em março
Ainda assim, o Sintufrj apresentou proposta 

de regimento prevendo candidaturas por chapas. 
“Considerando que a corrente Unidade na Luta e os 
Independentes trabalharão até o último momento pela 
construção da chapa única, a direção do Sindicato 
está enviando para a Reitoria proposta de regimento 
eleitoral para imediata instalação do processo sucessório 
dos órgãos colegiados”, explicou o coordenador de 
Comunicação Francisco Carlos.

Conheça trechos da proposta
A escolha dos representantes técnico-administrativos 

para os órgãos colegiados será por chapas. Cada qual 
com o conjunto de candidatos aos três conselhos e seus 
suplentes: cinco representantes e cinco suplentes para o 
Conselho Universitário (Consuni); três representantes e 
três suplentes para o Conselho de Ensino de Graduação 
(CEG) e um representantes e um suplente para o Conselho 
de Ensino para Graduados (CEPG). 

Serão invalidadas inscrições de chapas que não 
apresentem o total de candidatos a representantes titulares 
e respectivos suplentes, para cada órgão colegiado. 

A inscrição das chapas será dias 24 e 25 de fevereiro, 
a homologação da inscrição, pela Comissão Eleitoral, 
será no dia 26. A eleição será dias 17, 18 e 19 de março.

Conheça a proposta completa na página do Sintufrj 
(www.sintufrj.org.br).

Eleição para reitor será paritária
 A reunião da Comissão de Coordenação do Processo Sucessório (CCPS) para 

reitor, dia 27 de janeiro, na sala do Consuni, definiu um ponto importante para a 
comunidade universitária. A eleição será através da paridade, isto é, com peso de 1/3 
para cada segmento. Duas novas reuniões acontecerão em fevereiro, dia 3, que é de 
trabalho, e dia 4, quando serão discutidas as normas de campanha para as chapas.

A reunião do dia 21 de janeiro também definiu outro ponto importante para 
a comunidade. A inclusão no colégio eleitoral de servidores docentes e técnico-
administrativos aposentados. O universo de eleitores estudantes foi mantido como era 
na pesquisa eleitoral de 2011. Estão excluídos do universo da pesquisa os docentes e 
técnicos-administrativos em educação afastados por requisição, cessão ou para tratar 
de assuntos particulares, bem como os que estejam no exterior.

A data final para a comissão apresentar ao Consuni a proposta de Regimento e 
Normatização do Processo Sucessório do mandato 2015 a 2019 é dia 26 de fevereiro.

O Instituto de Biologia da UFRJ prestou homenagem 
ao estudante de biologia Alex Schomaker na cerimônia 
de colação de grau de sua turma, dia 26 de janeiro. Ele foi 
assassinado dia 8, antes de poder se formar, num assalto 
em frente ao campus da Praia Vermelha. 

A cerimônia, realizada no auditório do Quinhentão, 
reuniu professores, estudantes e funcionários, e foi marcada 
por grande emoção. 

A direção do Sintufrj também participou da homenagem 
e, representada pelo coordenador-geral Francisco de Assis, 
conclamou a instituição para lutar também contra a 
violência do governo no corte de verbas e no impedimento 
da realização de concursos para os cargos de segurança.

Os pais do estudante, Mausy Schomaker e Andrei 
Bastos, participaram da cerimônia sentados nas fileiras 
dos formandos. Os dois levaram uma carta para o filho: 
“Você está se formando como biólogo e professor, suas 
duas grandes paixões. E nós, seus pais, viemos com 
imenso orgulho receber este diploma por você”, disse 
a mãe. 

“Alex, nós vamos receber seu tão esperado diploma 
porque o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro 

Homenagem ao estudante Alex

PEC que limita número de deputados está 
parada no Congresso

mataram você com muitos tiros. Estamos nesta cerimônia 
com o imenso vazio de sua ausência”, completou.

 A decana do CCS Maria Fernanda Quintela, que 
presidiu a solenidade, cobrou posição da UFRJ em relação 
às medidas para reduzir a insegurança. “Também nos 
juntamos às vozes de indignação, perplexidade e protesto. 
Diria até revolta, por essa situação vivida por ele, pelos 
seus e por tantos outros que nós não temos o nome para 
dizer: presente. Não pouparei esforços, como decana do 
CCS, para conseguir que sejam tomadas medidas efetivas 
para diminuir a situação de insegurança e violência 
que vivemos bem pertinho de nós e que tem nos levado 
a perda de várias pessoas queridas”, disse a decana, 
para quem a UFRJ tem que se posicionar duramente em 
relação às medidas que devem ser tomadas  para reduzir 
a insegurança. 

“Sei que não podemos continuar assim. E que a mudança 
tem que acontecer nesse país. Nós temos que ser os agentes 
de mudança. Para que nós possamos ter o Brasil justo. 
Espero que cada um de nós possa sair daqui com o objetivo 
de transformar a realidade que atualmente vivemos. Alex 
Schomaker Bastos, presente!”, concluiu.

AO LADO de painel em homenagem ao estudante, Francisco de Assis, trabalhador do Instituto de 
Biologia e coordenador-geral do Sintufrj, cobra concursos para a área de segurança

CELSO PROCÓPIO 
coordenador-geral
do Sintufrj

Fotos: Renan Silva
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mobilização

Sintufrj na luta contra o corte de verbas da Educação e pela imediata 
liberação de recursos para as universidades federais

ssas foram as mensagens da 
faixa que o Sintufrj levou 
às ruas na semana passada. 

Uma semana quente, de mobiliza-
ção da categoria nas unidades e nas 
ruas da Cidade, onde, munidos de 
panfletos e boletins denunciando a 
restrição de recursos para as univer-
sidades, coordenadores e apoiadores 
convocavam a categoria para o Dia 
Nacional de Lutas em defesa dos 
direitos do trabalhadores, dia 28. 

Mas não foi só isso. No Hospi-
tal Universitário e no IPPMG, os 
companheiros da área da saúde 
também foram convocados a 
enfrentar a difícil conjuntura, 
não apenas na campanha salarial 
2015, mas também no grande ato 
que a Fasubra vai realizar no Rio, 
no dia 6 de março, contra a Ebserh. 

A mobilização continua 
No dia 2, houve panfletagem no 

CCS. E a semana segue com agito 
nos hospitais da UFRJ, na Cidade.

No dia 5 há atividades no 
Hesfa, Anna Nery e Instituto de 
Neurologia.

Até o baile pré-carnavalesco na 
sexta-feira, dia 6, entra na agenda 
de mobilização, com o sugestivo 
nome “Nem que a vaca tussa”, 
o mesmo da campanha contra a 
retirada de direitos.

Agenda
5/2 - Mobilização nos HUs 

(Hesfa, Escola de Enfermagem 
Anna Nery e Instituto de Gineco-
logia), a partir das 9h30.

6/2 - Baile pré-carnavalesco – 
no Espaço Cultural: 

– das 15h às 18h – infantil, 
com a Escola de Samba Mirim 
União da Ilha;

– das 18h às 21h – adulto, 
com Cordão da Bola Preta.

Se ve r ino 
Ramos de Oli-
veira , há 27 
anos na UFRJ, 
assistente em 
administração 

do Museu da Geodiversidade, no 
CCMN: “É só arrocho a cada ano. 
Só com mobilização para ver se 
conseguimos alguma coisa. Por-
que do contrário...”

João Bar-
bosa da Sil-
va, 25 anos na 
UFRJ, ajudante 
de refrigeração 
do Setor de Ma-

nutenção do CCS: “Temos que 
lutar pelos nossos direitos. Estão 
devendo uma série de atrasados e 
não pagam. É luta.”

“É hora de ir à luta porque o 
governo não está de brincadei-
ra. Já cortou R$ 7 bilhões das 
verbas para a Educação deste 
ano. O Museu Nacional precisou 
fechar as portas para conseguir 
a liberação de recursos. Faltam 
recursos também para os hos-
pitais. O que está em risco é a 
universidade pública, gratuita e 
de qualidade”, disse o coordena-
dor de Comunicação do Sintufrj 
Francisco Carlos.

“Estamos aqui para mais 
um embate na luta contra a 
Ebserh e também para mobilizar 
a categoria para a campanha 
salarial 2015, para enfrentar o 
governo federal e defender os 
hospitais universitários”, disse 
o militante Paulo Marinho, da 
Escola de Comunicação.

“Não liberaram parte dos 
recursos de 2014 da UFRJ e a 
resposta é a luta. Conclamamos 
todos os companheiros que estão 
incomodados com a irresponsa-
bilidade do governo para uma 
grande mobilização. Votar em 
Dilma não significou um cheque 
em branco. Não vamos aceitar 
nenhuma retirada de direitos, 
nem que a vaca tussa. E para 
a vaca não ir para o brejo, os 
trabalhadores têm que ir para a 
luta”, convocou o coordenador-
geral Francisco de Assis.

Mobilizar a 
categoria é 
fundamental

Só com mobilização
Adnôncio 

Freire, 27 anos 
de UFRJ, técnico 
de refrigeração 
da Manutenção 
do CCS: “É uma 

falta de compromisso do governo 
com os servidores. A gente está 
envelhecendo e não consegue 
nossos direitos.” 

Luiz Fer-
n a n d o  d e 
Lima, 27 anos 
de UFRJ, che-
fe da Seção 
de Pintura da 

Manutenção do CCS: “O governo 
não está cumprindo com suas 
obrigações com o funcionalismo. 
Todos os governos têm deixado a 
desejar.” 

Edmilson 
Gomes Pulé, 
há 26 anos na 
UFRJ, servidor 
da PR-4: “Dil-
ma tem que 

olhar essa corrupção, dar nosso 
reajuste e pagar nossos atrasados.” 

M a n u e l 
Julio Ricardo, 
há 26 anos na 
UFRJ, assistente 
em administra-
ção do Instituto 

de Biologia: “Temos que continuar 
lutando. Tendo mobilização, eu 
estarei aí.”  

Maria Eli-
zabeth Fros-
sard, médica do 
IPPMG, há 30 
anos na UFRJ: 
“No Banco de 

Sangue, metade dos trabalhadores 
são extraquadro. Perdemos quatro 
destes profissionais que estavam 
esperando concurso público. 
Imagine preparar pessoas durante 

10 anos e depois substituí-las por 
outras sem experiência. É preciso 
haver concursos públicos para a 
área médica e administrativa.” 

F a b r í c i o 
Caseiro, há 5 
anos na UFRJ, 
diretor da Divi-
são de Suporte 
a Sistemas Cor-

porativos (PR-6): “O governo tem 
priorizado compromissos com o 
grande capital em detrimento da 
vida social e pública. Para fazer 
economia e gerar superávit pri-
mário, faz economia com direitos 
do trabalhadores, seja na forma de 
salário, serviços ou direitos sociais .”

Carlos No-
vaes, motorista 
do Museu Na-
cional, há 27 
anos na UFRJ: 
“Tudo aumen-

tou e nosso salário congelou. Os 
cortes de recursos para a UFRJ têm 
que ser revistos. Tinham que tratar 
a universidade com mais carinho.” 

Fotos: Renan Silva

A semana de mobilização em imagens
27/1, terça-feira, na Praia Vermelha

28/1, quarta-feira, no Hospital Universitário e no Centro de Tecnologia

29/1, quinta-feira, no IPPMG e na Reitoria

E

O prOtestO contra medidas provisórias que retiram direitos dos trabalhadores também 
fez parte dos materiais de mobilização da categoria, como a panfletagem no dia 28, no CT 
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A reunião da Frente em Defesa 
dos Hospitais Universitários, dia 29 
de janeiro, fechou a organização do 
grande ato nacional em defesa dos 
HUs marcado para dia 6 de março 
no Rio de Janeiro, com a definição 
de trajeto e infraestrutura. Uma 
carta explicando a importância 
dos HUs, o sucateamento da saúde 
pública e a tentativa de privatização 
com a imposição da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e das Organizações Sociais 
pelos governos federal, estadual 
e municipal será distribuída à 
população.  

Esse ato está sendo chamado 
pela Fasubra, que realizará sua 
plenária nacional exatamente 
no Rio. E no estado, a Frente 
em Defesa dos HUs – formada 
por sindicatos das universidades 
federais e estadual do Rio, 
entidades estudantis da UFRJ, 
e Fórum de Saúde e Fórum 
Contra a Privatização da Saúde 
– foi criada para organizar a luta 
contra a Ebserh, a defesa dos HUs 
e combater o sucateamento da 
saúde pública. 

A primeira reunião, dia 21 
de janeiro, definiu a data do 
ato, e nela várias avaliações 
sobre a conjuntura foram 
feitas. Já na segunda, dia 29 de 
janeiro, houve informes sobre a 
situação nas unidades de saúde 
e mobilização, discussão sobre o 
trajeto, infraestrutura e elaboração 
da carta à população.

Participaram da reunião no 
dia 29 as seguintes entidades e 
organizações: Sintufrj, Sintuff, 
Asuni-Rio, Sintur-RJ, Sindsprev-
RJ, APG-UFRJ, Fórum de Saúde 
do Rio de Janeiro e Frente Contra 

MOBILIZAÇÃO

Ato nacional em defesa dos HUs e pela 
autonomia dia 6 de março no centro do Rio

6/2 – Baile Pré-Carnavalesco do Sintufrj – “Querem mexer com meus direitos. Nem que a vaca tussa” – a 
partir das 15h, no Espaço Cultural do Sintufrj, Ilha do Fundão.
9/2 – Reunião da Frente em Defesa dos Hospitais Universitários, às 15h, na sala 401 do IFCS.
10/2 – Bloco da Saúde “Imoral é o Governo”. Concentração às 10h em frente ao Inca, centro da cidade.
26/2 – Ação Conjunta das Centrais Sindicais (CUT, CTB, Conlutas, Força Sindical, etc.) em São Paulo contra 
as medidas do Governo Federal.
6/3 – Dia Nacional de Luta em Defesa dos HUs e pela Autonomia Universitária. Concentração às 16h na 
Praça da Cruz Vermelha, em frente ao Inca, centro da cidade. Saída às 17h em direção à Petrobras, BNDES, 
Ministério da Saúde e Delegacia Regional do MEC.
7 e 8/3 – Plenária Estatutária da Fasubra no Rio de Janeiro.
27, 28 e 29/3 – V Seminário da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde. Uerj.

Trajeto
A concentração será na 

Praça da Cruz Vermelha, às 
16h, em frente ao Inca. A 
saída será às 17h em direção 
à Petrobras e ao BNDES, 
passando pelo Ministério da 
Saúde, encerrando no pátio da 
Delegacia Regional do MEC.

a Privatização da Saúde. Além 
dessas, na reunião no dia 21 
participaram Adufrj, Sintuperj e 
DCE Mário Prata-UFRJ.

Avaliações
A luta da UFRJ contra a 

tentativa de o governo federal 
implantar a Ebserh foi mostrada 
como exemplo de resistência e 
mobilização pelos representantes 
do  S intuf r j ,  Adufr j ,  APG-
UFRJ e DCE Mário Prata. A 
unidade de todos os segmentos 
da universidade foi um fator 
primordial para que a Ebserh 
não fosse aprovada na UFRJ.

“Forçamos a realização de 
audiências públicas. Foram oito, 
e com isso fomos conquistando 
aliados fora da universidade 
e dentro dela, e conseguimos 
c o n v e n c e r  b o a  p a r t e  d a 
comunidade  unive r s i tá r ia 
de que a Ebserh não era a 
possibilidade para salvar nossos 
HUs”, declarou Francisco Carlos, 
dirigente do Sintufrj.

“Conseguimos juntar as 
lutas e reunimos mil pessoas 
na reunião do Consuni. E não 

houve força política para votar a 
adesão à Ebserh”, disse Claudio 
Ribeiro, da Adufrj.

“A unidade foi fundamental, 
pois esta luta não é só pela saúde, 
é também pela universidade 
pública”, declarou Gabriela 
Celestino, do DCE Mário Prata. 

“Nos juntamos à Adufrj, ao 
Sintufrj e ao DCE Mário Prata 
para propor uma alternativa à 
Ebserh e não apenas negar o 
projeto do governo”, acrescentou 
Victor Galdino, da APG-UFRJ.

Região de resistência
Mas um alerta sobre o avanço 

do governo na tentativa de 
privatização através da Ebserh 
nas universidades e a importância 
da mobilização com unidade 
foi dado por Francisco Carlos: 
“Somos hoje 50 instituições; 
27 estão privatizadas com a 
adesão à Ebserh e 23 unidades 
de saúde não aderiram até 
o momento. No Sudeste nós 
somos a região de resistência. 
Nenhuma universidade federal 
do Rio que tenha HUs aderiu, 
e a UFRJ, com oito, é exemplo. 

Por isso a plenária da Fasubra 
foi convocada para o Rio de 
Janeiro. O objetivo é construir 
um processo que se espalhe por 
todo o Brasil e não se limite a 
um estado.”

“Acredito que a resposta 
se ja  o  caminho da greve . 
Construir uma paralisação das 
quatro universidades federais 
do Rio de Janeiro. São as quatro 
universidades na luta!”, sugeriu 
Boaventura Souza Pinto, o 
Baiano, do Sintufrj. 

“É importante que se diga 
que 2015 será um ano de muito 
enfrentamento! Temos de ir pra 
rua para barrar a Ebserh e esse 
governo. Que o dia 6 seja nossa 
resposta. Estamos na luta e não 
vamos nos calar”, anunciou 
Lígia Martins, do Sintuff.

“Ebserh não é só para os 
hospi tais  univers i tár ios .  É 
projeto do capital financeiro 
para  a área de saúde”, informou 
Rodrigo Ribeiro, do Fórum 
Contra a Privatização da Saúde.

Já na esfera estadual e 
municipal, as organizações 
sociais  tomam corpo.  São 

empresas criadas, na maioria 
por políticos corruptos que 
estão invadindo os hospitais, 
que vêm enriquecendo com o 
dinheiro público e violando 
direitos trabalhistas de seus 
funcionários.

“O  que  fazem com os 
trabalhadores terceirizados é 
voltar ao tempo da escravidão. 
Trabalhar sem receber. É uma 
situação terrível! Temos de 
voltar para as ruas!”, desabafou 
Regina Souza, do Sintuperj.

“Essa luta contra a Ebserh 
engloba outras lutas, como a 
do combate à terceirização e 
à privatização da educação”, 
avaliou Ivanilda Reis, dirigente 
do Sintur-RJ.

“Na Uni-Rio começamos a 
fazer debate sobre a terceirização 
desde a proposta da Fundação 
Estatal de Direito Privado. 
Nós, técnicos-administrativos, 
estávamos bem preparados para 
fazer a discussão, e, quando 
começou a ser feita no conselho 
a proposta da Ebserh, ela não 
prosperou”, disse Oscar Gomes, 
dirigente da Asuni-Rio.

RAFAEL MELLO (Uni-Rio), Pedro Rosa (Sintuff), Francisco Carlos (Sintufrj), Ivanilda Reis (Sintur-RJ), Celso Procópio (Sintufrj) compuseram a mesa que 
coordenou a reunião do dia 29 da Frente em Defesa dos Hospitais Universitários, dia 29 de janeiro. Próxima reunião será dia 9, às 15h, no IFCS
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