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Ato em frente ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), organi-
zado pelo Sintufrj, na segunda-feira, dia 23, 
mobilizou a categoria para a luta em defesa 
do direito ao pagamento por trabalho reali-
zado (APHs), e denunciou, aos usuários da 
unidade de saúde, a crise pela qual passam 
os HUs. A entidade distribuiu picolés para 
chamar a atenção dos trabalhadores e da 
população para a manifestação. Página 4 

SOS hospitais universitários!

Eleição para os órgãos 
colegiados da UFRJ

De acordo com informação divulgada pela Pró-
Reitoria de Pessoal no seu site, no dia 26 de março, as 
novas datas para eleição dos representantes técnico-
administrativos para o Consuni, CEG e CEPG são 27, 
28 e 29 de abril. 

Comunicado do Sintufrj
Em virtude da informação do superintendente de Pessoal 

da UFRJ em providenciar a estrutura necessária para atender à 
demanda da categoria e da interferência constante das chapas 
1 e 2 no processo de resolução dos problemas, pela segunda vez 
é adiada a eleição dos representantes técnico-administrativos 
para os órgãos colegiados Consuni, CEG e CEPG.  

Diretoria do Sintufrj

Assembleia geral 
Na segunda-feira, dia 13 de abril, às 10h, em 

primeira convocação, e às 10h30, com qualquer 
quórum, no auditório do Quinhentão (CCS). 
Pauta: eleição dos delegados ao XXII Congresso 
da Fasubra (Confasubra). 

Nesse mesmo dia, coordenadores do Sintufrj se reu-
niram com os trabalhadores da Prefeitura da UFRJ e da 
Faculdade de Odontologia. Em 18 de março, o coordena-
dor Nivaldo Holmes, acompanhado do assessor jurídico 
da entidade, Rafael Mello, fez reunião no Instituto de 
Psiquiatria da UFRJ (Ipub) para esclarecer a ameaça do 
TCU aos 26,05%. Página 2

Subprefeitura da 
Praia Vermelha

Na quinta-feira, dia 2 de abril, às 10h, 
a direção do Sintufrj realiza reunião com 
Subprefeitura da Praia Vermelha, no módulo de 
ensino do campinho  próximo à Editora. Pauta: 
levantamento funcional dos administradores de 
edifícios e assuntos gerais. 

Reuniões
setoriais
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MOBILIZAÇÃO

Com pesar informamos o fa-
lecimento do aposentado Pedro 
Gama da Silva, aos 76 anos, ocor-
rido no dia 20 de março.

Direção sindical discute reivindicações com a categoria 
na Prefeitura da UFRJ e a Faculdade de Odontologia

Às 7h30, na segunda-feira, 
dia 23, o coordenador de 
Políticas Sociais do Sintufrj, 

Boaventura Souza Pinto, reuniu 
os trabalhadores da Prefeitura 
da UFRJ para informá-los sobre 
as providências que estão sendo 
tomadas pela entidade de classe 
em relação à ameaça do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
aos 26,05% e convocá-los para a 
assembleia do dia seguinte, que 
discutiu e aprovou o regulamen-
to para a eleição sindical para o 
biênio 2015-2017.

Os trabalhadores discutiram 

Para celebrar o Dia Inter-
nacional da Mulher, o Sintufrj 
organizou o evento “Saúde: 
substantivo feminino”, dia 10 
de março, no Espaço Cultural. 
Foram realizadas várias ativi-
dades, como palestras com di-

A pedido da decana do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), pro-
fessora Maria Fernanda Quintela, 
o Conselho de Coordenação do 
CCS decidiu debater os projetos 
para a universidade com os can-
didatos à Reitoria da UFRJ.

O calendário foi definido 
através de sorteio realizado pelo 
colegiado em reunião realizada 
no dia 23 de março, na seguinte 
ordem:

• 27 de março, às 13h, profes-
sor Roberto Leher e professora De-
nise Fernandes (Chapa 20).

• 2 de abril, às 9h30, professo-
ra Ângela Rocha e professor Carlos 
Rangel (Chapa 10).

• Professora Denise Pires de 

com a direção sindical a campa-
nha salarial em curso, esclarecendo 
suas dúvidas sobre a pauta de rei-
vindicações específica e antecipan-
do a discussão sobre uma provável 
greve mais adiante para forçar o 
governo a atender às demandas dos 
técnicos-administrativos. As condi-
ções de trabalho na universidade 
também não ficaram de fora da 
conversa, assim como as dificulda-
des orçamentárias pelas quais passa 
atualmente a instituição.

Além de Boaventura Souza 
Pinto, participaram da reunião os 
coordenadores-gerais do Sintufrj 

Celso Procópio e Francisco de As-
sis, de Administração e Finanças 
Nivaldo Holmes, de Organização 
e Política Sindical, Genivaldo 
Santos de Almeida, e de Esporte e 
Lazer, João Pereira Luiz.     

Na Odontologia 
Às 12h, coordenadores do Sin-

tufrj se reuniram com os traba-
lhadores da Faculdade de Odon-
tologia para esclarecer dúvidas 
sobre os 26,05%, dar informes 
da campanha salarial e mobili-
zar para a assembleia. Mas por 
sugestão de alguns dos presentes 

foram discutidas outras deman-
das da categoria para inclusão na 
pauta de reivindicações.  

Os coordenadores sindicais 
Celso Procópio, Francisco Carlos e 
Boaventura Souza Pinto ouviram 
as demandas dos técnicos-adminis-
trativos da Odonto. Eles reivindicam 
do Sintufrj que lute pelo aumento do 
auxílio-creche, auxílio-saúde e pelo 
tíquete-alimentação.

Greve
Na opinião da maioria dos 

trabalhadores, a deflagração de 
greve é a única forma de enfrentar 

o governo.  Eles temem o corte dos 
26,05% proposto pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). “Nossa 
situação é muito complicada, o 
único jeito é entrarmos em greve”, 
afirmou uma servidora. 

Dúvidas também foram es-
clarecidas pelos coordenadores, 
como, por exemplo, sobre apo-
sentadoria à luz da nova carreira. 
Segundo o Sintufrj, o momento 
não é propício para dar entrada 
na aposentadoria, pois não se 
sabe o que TCU irá fazer em re-
lação aos índices conquistados no 
contracheque. 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher

TRABALHADORES da PU esclarecem dúvidas com o Sindicato e na Odontologia categoria faz sugestões à pauta 

Debate com 
os candidatos 
a reitor

Carvalho e professor Walter Issamu 
(Chapa 30): data a ser definida.

Local: auditório do bloco N, no 
segundo andar.

O formato proposto obedece 
à seguinte sistemática:

1) Cada candidatura terá até 
30 minutos para apresentar sua 
proposta.

2) Cada membro do Conselho 
de Centro apresentará uma ques-
tão, em até 3 minutos.

3) Resposta das candidaturas 
às manifestações dos Conselheiros, 
em até 20 minutos.

4) Adufrj, Sintufrj e DCE po-
derão fazer uma questão, em até 3 
minutos para cada entidade.

5) Docentes, técnicos-adminis-
trativos e estudantes em geral pode-
rão fazer uma questão por escrito.

6) Resposta às manifestações, 
em 15 minutos.

7) Considerações finais da(o) 
candidata(o), em 5 minutos.

Nota de falecimento

Fotos: Renan Silva

cas de saúde com especialistas 
da Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPTS) e 
sessão de beleza. A comemora-
ção foi aberta com caminhada 
e corrida pelas ruas da Cidade 
Universitária. A coordenadora de 

Finanças, Márcia Farraia, pres-
tigiou o evento. Na foto: coorde-
nadora sindical Márcia Farraia, 
Ana Mallet e Cláudia Brandão 
(CPTS), a coordenadora do Es-
paço Saúde, Carla Nascimento, 
Renata e Sílvia Carvalho.
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ASSEMBLEIA GERAL

CAMPANHA SALARIAL DOS SPFS

Categoria aprova regulamento da eleição sindical 

A assembleia geral realizada na 
terça-feira, dia 24, no audi-
tório do Quinhentão (CCS), 

aprovou o regulamento para a 
eleição da nova direção do Sintufrj 
biênio 2015-2017. A categoria irá às 
urnas escolher os novos dirigentes 
do Sindicato nos dias 26, 27 e 28 
de maio. Se houver necessidade de 
segundo turno será nos dias 16, 17 
e 18 e junho. 

Embora o regimento tenha 
definido regras relativas ao uso de 
urnas convencionais, se o pedido 
do Sintufrj ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) for atendido, a 
eleição do Sintufrj poderá ser feita 
com urnas eletrônicas. Mas, por 
decisão da assembleia, a diretoria 
do Sintufrj convocará uma assem-
bleia específica para organizar o 
pleito com a inovação.

26,05% e 
campanha salarial 
A grave ameaça do Tribunal 

de Contas da União (TCU) aos 
26,05% a que tem direito uma 
parcela considerável da categoria 
(ativos e aposentados) e a campa-
nha salarial 2015 constaram tam-
bém da pauta da assembleia. Mas 
como a discussão do regimento se 
estendeu, não houve tempo para 
discussão sobre os dois temas, e a 
direção do Sintufrj apenas sociali-
zou informes.

Sobre os 26,05%, os coordena-
dores sindicais informaram que 
estão realizando reuniões nas uni-
dades, onde reiteram a orientação 
para que os servidores não assinem 
nenhum documento sobre abertu-

• Horário de votação das 9h 
às 17h, exceto nas unidades hos-
pitalares, que será das 7h às 20h, 
e naquelas com funcionamento 
noturno, em que a votação será 
das 8h às 20h;

• São eleitores todos os ser-
vidores técnico-administrativos e 
docentes, incluindo ativos, apo-
sentados e licenciados, desde que 
filiados ao Sintufrj com desconto 
da contribuição ao Sindicato no 
contracheque do mês de abril de 

Deliberações sobre o processo eleitoral 

MILTON Madeira e os coordenadores sindicais Francisco de Assis e Francisco Carlos

Foto: Renan Silva

No dia 20 de março o mi-
nistro do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão 

(MPOG), Nelson Barbosa, rea-
lizou reunião com o Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais. Foram três 
horas de discussão, e os servidores 
quiseram saber respostas da pau-
ta de reivindicações unificada 
protocolada em fevereiro. Mas 
obtiveram do ministro a indica-
ção de que tudo dependerá da si-
tuação econômica. O Fórum dos 
SPFs reúne diversas entidades re-
presentativas dos servidores, entre 
elas Fasubra, Andes e CUT.

 A Fasubra participou da reu-
nião e, em seu relatório às bases, 
informa que o governo quer enges-
sar a categoria por todo o mandato 
de Dilma Rousseff  e não pretende 
repor perdas para a frente, nem 
sequer as perdas passadas. O mi-
nistro reafirmou a posição do go-

MPOG: economia determinará negociação com os servidores
verno de rever desonerações, fazer 
ajuste fiscal, assegurar superávit 
primário para controlar a inflação 
e manter o equilíbrio fiscal. Com 
essa justificativa, informou que a 
negociação com os servidores será 
feita pelo Planejamento através da 
Secretaria de Relações de Trabalho, 
que, inclusive, centralizará diversos 
aspectos de discussão em outros 
ministérios, vide MEC. O calendário 
de negociações, inclusive, será defi-
nido pelo governo. A Fasubra infor-
mou também que Nelson Barbosa 
sinalizou uma intensificação do 
processo de terceirizações.

No informe, a Federação diz 
mais: que o governo tem a inten-
ção de não rever nada com impac-
to para este ano, e, pior, quer pos-
tergar o processo de negociação 
até que nenhum movimento pare-
dista tenha efeito no Orçamento de 
2016. “Se o prazo do governo para 
negociar é até agosto, quando fe-

cha a legislação orçamentárias 
de 2016; em caso de impasse nas 
negociações (que não será sur-
preendente diante das premissas 
anteriormente levantadas) as ca-
tegorias que estiverem insatisfeitas 
e desejarem fazer greve pós agosto 
que o façam...para o orçamento 
de 2017. Ou, ainda, se alguma 
categoria quiser ir à greve antes 
de agosto para não ficar refém do 
calendário, o governo construirá 
argumentos para o Judiciário de 
que se dispôs a negociar, e a nós 
caberia expor ao Judiciário que 
suas exigências para esse processo 
são inaceitáveis”.

A representação dos servidores 
disse ao ministro Nelson Barbo-
sa que era necessário antecipar o 
calendário proposto pelo governo 
(negociação a partir de maio, se 
estendendo até julho ou meados 
de agosto, quando então dariam a 
redação ao projeto de lei orçamen-

tária de 2016, a ser encaminhado 
em agosto). Os servidores reafir-
maram todos os itens da pauta de 
reivindicações e a necessidade de 
haver, além das mesas por catego-
ria, de mesa geral do funcionalis-
mo. Isto devido à abrangência de 
todas as categorias em relação a 
diversos itens, como a reposição 
das perdas do governo Dilma.

Ao final da reunião os servi-
dores reafirmaram que a confia-
bilidade das mesas de negociação 
passa pelo cumprimento dos acor-
dos pendentes de 2012 (como o da 
Fasubra). Além disso, reafirma-
ram também que não aceitarão as 
exigências de metas fiscais e parâ-
metros macroeconômicos impos-
tos pelo governo ao funcionalismo.

Reunião foi 
reivindicada depois 
de silêncio do governo 
A reunião com as entidades 

representativas dos servidores 
foi convocada em fevereiro 
pelo MPOG após o anúncio do 
ato nacional de lançamento da 
Campanha Salarial Unificada 
do Fórum das Entidades Na-
cionais dos Servidores Públicos 
Federais, realizado no dia 26 
daquele mês, em frente ao mi-
nistério. Na ocasião, represen-
tantes do Fórum reivindicaram 
ser recebidos pelo ministro do 
Planejamento para apresentar 
a pauta unificada, mas a soli-
citação não foi atendida.

No início de março o Fó-
rum dos SPFs enviou ao minis-
tro Nelson Barbosa um pedido 
de esclarecimento sobre o for-
mato e a pauta que permeou 
a audiência convocada para o 
dia 20 de março. O documento 
cobrou também que fosse res-
pondida a pauta de reivindica-
ções já protocolada.

ra de processo; e no caso de recebe-
rem qualquer notificação, procurar 
imediatamente o Sintufrj.

A respeito da campanha sa-

larial, a diretoria do Sintufrj fez 
uma convocação prévia para o ato 
nacional em defesa da Educação 
no dia 26 de março, cujo horário 

e local ainda serão definidos, e 
fez um apelo para que a categoria 
fortaleça sua participação no Con-
gresso da Fasubra, que será reali-

zado entre os dias 4 e 8 de maio, 
em Poços de Caldas, Minas Gerais, 
onde poderá ser aprovado indicati-
vo de greve em maio.

2015 e que estejam em dia com 
suas obrigações estatutárias;

• Eleitores ausentes na listagem 
poderão reivindicar inclusão e os inte-
ressados poderão questionar, median-
te impugnação, fundamentada, a lis-
ta apresentada até o dia 15 de maio, 
por escrito, à Comissão Eleitoral;

• A lista definitiva dos filiados 
com direito a voto será divulgada 
no dia 11 de maio. Esta também 
será entregue às chapas e publica-
da no site da entidade;

• O pedido de registro 
das chapas será feito à se-
cretaria da sede do Sintufrj 
dias 11 e 12 de maio, das 9h 
às 17h, e será homologado 
no dia 13, até as 12h;

• No caso de pedido de impugna-
ção de chapas ou candidatos, este de-
verá ser efetivado no dia 14 de maio, 
até as 12h, junto à Comissão Eleitoral, 
que deverá se posicionar até as 14h. O 
recurso será aceito até as 17h;

• Confirmada a impugnação, as 
chapas terão até as 12h do dia 15 de 
maio para substituição de nomes, que 

serão analisados até as 16h;
• O voto é facultativo e o su-

frágio é universal e secreto, sendo 
obrigatória apresentação de do-
cumento de identidade com foto;

• A apuração será no 
dia 29 de maio;

• Se houver mais de duas 
chapas inscritas, a eleição será 
em dois turnos, desde que ne-
nhuma delas obtenha 50% 
mais um dos votos válidos;

• A posse será, no mínimo, 
em 15 dias corridos após o re-
sultado final.
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LUTA

Sintufrj realiza ato em defesa 
dos HUs e de direitos sob 
ameaça de corte pelo governo 

meses de novembro e dezembro 
também não foi pago para aque-
les que têm direito. Durante o ato, 
trabalhadores usaram o carro de 
som do Sindicato para denunciar 
a situação. 

O diretor de Recursos Huma-
nos do HUCFF, Marcos Leite, expli-
cou como era feito o lançamento 
do pagamento adicional noturno 
e informou que não houve mu-
danças. Ele atribuiu à Pró-Reito-
ria de Pessoal (PR-4) a responsa-
bilidade pela falha, e esclareceu 
que o problema atingiu todas as 
unidades da UFRJ que trabalham 
com adicional noturno. 

“O nosso trabalho foi feito. 
Todo mundo que teve direito ao 
adicional noturno foi lançado no 
sistema. A seção de pagamento 
procedeu conforme orientação da 
PR-4. Só que na hora do paga-
mento ninguém recebeu. O pro-
blema não atinge só o hospital 
universitário”, disse Marcos. Mas 
segundo o diretor, a PR-4 já so-
licitou abertura de processo para 
providenciar o pagamento, e, 
para não dar margem a dúvidas, 
o DRH do HUCFF anexou uma fo-

lha de informação no processo de 
cada servidor.  

“Nós anexamos o comunica-
do da PR-4 com suas explicações 
(no processo) e informamos 
que, por problemas operacio-
nais da PR-4, não foram pagos 
os adicionais noturnos de no-
vembro e dezembro. Estamos 
abrindo os processos de acordo 
com o mencionado pela PR-4 
e ela se comprometeu a dar ur-
gência a esses pagamentos. Isso 
porque fomos pessoalmente lá 
para tentar resolver a situação”, 
detalhou o diretor. 

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis, que con-
duziu o ato, manifestou preo-
cupação em relação à agilidade 
na reposição do devido aos tra-
balhadores do HUCFF. Segundo 
o dirigente sindical, são muitos 
os processos administrativos 
na PR-4, e por conta disso será 
preciso pressão dos profissionais 
para que o pagamento seja feito 
o mais rápido possível. “Temos 
de pôr isso no nosso pacote de 
pressão e também cobrar isso da 
Reitoria”, afirmou.   

Na manhã do dia 23 de 
março o Sintufrj orga-
nizou um ato em frente 

ao Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
para denunciar a crise pela qual 
passam os hospitais universi-
tários na UFRJ, em função dos 
cortes no Orçamento feitos pelo 
governo federal, e a tentativa de 
retirar os direitos conquistados 
pelos trabalhadores ao longo 
de sua história. No momento, a 
categoria corre o risco do TCU 
sobre ganhos de rubricas con-
quistadas há mais de 20 anos. 

“Os trabalhadores não vão 
pagar a conta” é a palavra de 
ordem da direção do Sintufrj, 
que no ato das 12h às 13h en-
tregaram panfletos aos traba-
lhadores expondo a situação 
de crise em que se encontra o 
HUCFF, por falta de dinheiro, e 
da universidade em geral, por 
conta da redução no orçamento 
do MEC. Para chamar a aten-
ção da categoria e também dos 
usuários da unidade de saúde, os 
coordenadores do Sindicato e os 
colaboradores da gestão distri-
buíram picolés. 

O MEC, que gerencia os hos-
pitais universitários, perdeu R$ 
7 bilhões do seu orçamento.

Adicionais cortados 
Os profissionais do HUCFF 

estão sem receber o adicional 
de plantão hospitalar (APH) há 
meses. O adicional noturno dos 
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ELEIÇÃO NA UFRJ

Os candidatos que concorrem 
ao cargo de reitor da UFRJ para 
o período de 2015 a 2019, na 
pesquisa que será realizada dias 
14, 15 e 16 de abril se reuniram 
no dia 25 de março, no auditório 
Horácio Macedo, no CCMN, para 
o primeiro embate de ideias. No 
debate, traduzido em linguagem 
brasileira de sinais e transmitido 
pela TV Consuni, os concorrentes 
apresentaram plataformas, sabati-
naram uns aos outros e responde-
ram a perguntas do público.

De vidraça a vitrine
Ângela Rocha, professora do 

Instituto de Matemática e há três 
semanas pró-reitora de Gradua-
ção, compõe a Chapa 10, Juntos 
pela UFRJ: Unidade na Diversidade, 
com Carlos Rangel, da Faculdade 
de Farmácia e ex-pró-reitor de 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças. Ela falou de seu perfil 
conciliador e disse que acredita 
que sua gestão seria capaz de unir 
a universidade em torno de um 
projeto que mantenha avanços 
como a interiorização e a demo-
cratização de acesso: “Entendemos 
que é preciso consolidar alguns 
destes pontos, como a política de 
assistência estudantil, e avançar 
em outros.Talvez o principal seja 
a reafirmação da autonomia.”

Ângela propôs uma comissão 
de acompanhamento dos órgãos 
de controle do governo e apontou a 
necessidade de políticas de forma-
ção dos técnicos-administrativos. 
A candidata crê que o projeto para 
os hospitais universitários tem que 
ser construído com seus atores e “a 

Candidatos à Reitoria expõem suas 
ideias no primeiro debate da campanha
Ângela Rocha, Denise Pires de Carvalho e Roberto Leher debatem no auditório do Roxinho (CCMN)

partir da discussão feita de forma 
autônoma e independente”.

Melhor universidade federal
Da Chapa 30, Somos Todos 

UFRJ, Denise Pires de Carvalho, 
professora do Instituto de Biofísica 
Carlos Chagas Filho, cujo parceiro 
de chapa é Walter Suemitsu, da 
Escola Politécnica, afirmou  que 
pretende criar uma comissão 
permanente de orçamento e um 
conselho que integre pesquisa, 
ensino e extensão, assim como 
implantar uma nova política de 
alocação de vagas para servidores 
técnico-administrativos, recuperar 
as unidades hospitalares e redefinir 
o Complexo Hospitalar. 

Também estará em foco numa 
possível gestão dela a política de 
assistência estudantil, a garantia 
de condições de trabalho e forma-
ção de técnicos-administrativos e 
docentes, com cursos de mestrado 
profissionalizante e incentivo à 
graduação. Ela pretende fortalecer 
a Comissão Interna de Saúde do 
Trabalhador, criar uma comissão 
universitária que faça frente aos 
órgãos de controle e para interlo-
cução com os procuradores. E quer 
que a UFRJ passe a ser não apenas 
a maior universidade federal, mas 
a melhor. 

Pensar com autônoma
Roberto Leher, professor da 

Faculdade de Educação, encabe-
ça a Chapa 20, UFRJ Autônoma, 
Crítica e Democrática, com Denise 
Nascimento, da Faculdade de 
Odontologia, como vice. Para ele, 
as reformas que se seguiram à 

Constituição de 1988 esvaziaram 
“a universidade no que diz respeito 
a seus meios”. Ele citou como 
exemplo a extinção de cargos 
técnico-administrativos decisivos 
para o seu funcionamento, e o fato 
de que a universidade nem sequer 
se representa juridicamente, por-
que a Procuradoria é da Advocacia 
Geral da União.

Ele propôs um governo com-
partilhado, “que melhor responda 
à complexidade da instituição”, e 
a constituição de um congresso 
universitário que “nos permita 
pensar como nos organizaremos 
de maneira autônoma”. Quer a 
integração entre as Pró-Reitorias 
de Governança e Finanças e a cria-
ção da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis, e criticou a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), que “terceiriza pessoal e 
leva os hospitais a serem dirigidos 
por um poder estranho à univer-
sidade”.

Entre os candidatos
Na sabatina entre candidatos, 

Ângela Rocha perguntou para 
Denise Pires sobre sua experiência. 
Denise contou que foi vice-diretora 
e depois diretora do Instituto de 
Biofísica e integra o Consuni. 
Ângela apontou que a candidata 
esqueceu de citar que foi coorde-
nadora acadêmica da Sub-Reitoria 
de Graduação, e perguntou em 
que gestão. 

“Na época do Ricardo Gatass a 
UFRJ estava passando um momen-
to de crise. Não sou apoiadora de 
nenhum interventor, mas sempre 

apoiei a UFRJ”, respondeu Denise. 
Gatass foi sub-reitor para 

Ensino de Graduação e Corpo 
Discente da gestão de José Vilhena, 
interventor imposto pelo governo 
do PSDB em 1998, e que dirigiu a 
universidade até 2002.

Roberto Leher questionou se a 
intervenção não seria contraditória 
com a defesa da autonomia. “Não 
apoiei o interventor. Fui chamada 
a assessorar um professor da casa”, 
se defendeu a candidata.

Ângela perguntou como Leher 
lidaria com o problema da terceiri-
zação. Ele identificou que é preciso 
mudar a matriz de financiamento 
elaborada pela Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andi-
fes), atuar no parlamento para que 
os recursos sejam redimensionados 
e que se restabeleçam cargos 
extintos.

Denise disse a Leher que soube 
de sua posição contra a demo-
cratização do acesso. “Creio que 
suas fontes estavam desfocadas”, 
rebateu o professor: “Políticas de 
ação afirmativa e de acesso são 
imprescindíveis numa sociedade 
desigual como a nossa”, disse ele 
e complementou: “Nossa luta é 
pela real universalização e que 
todos que tenham rosto humano 
possam estar na produção de co-
nhecimento em todos os espaços 
em que isso é possível”.

Participação do público 
Carol Barreto, estudante de 

pós-graduação, lembrou que 
Denise assinou manifesto dos 
professores do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS) a favor da adesão 
à Ebserh, e defendeu essa posição 
no Conselho Universitário. “Votei 
na proposta da Reitoria durante a 
reunião do Consuni porque era a 
alternativa”, rebateu a candidata, 
propondo, agora, uma rápida 
resolução “no sentido de termos 

os hospitais funcionando e não 
um hospital fechado com portas 
abertas”.

Leher rebateu dizendo que a 
adesão da UFRJ à Ebserh terceiri-
zaria a formação dos estudantes, 
que passaria a ser orientada pela 
lógica mercantil de uma empresa 
hospitalar. 

Georgina Martins, funcionária 
da Faculdade de Letras, questionou 
Denise sobre se pretende dirigir 
a UFRJ como no tempo do in-
terventor que levou a instituição 
a um estado de precariedade. A 
técnica em assuntos educacionais 
Regina Dantas perguntou sobre 
o governo compartilhado, e Luis 
Pustigliese, da Decania do CFCH, 
quis saber sobre a paridade nos 
órgãos colegiados.

Denise reiterou que não 
defende a gestão de Vilhena e 
criticou a Administração Central: 
“A gestão atual é muito mais 
culpada da precarização através 
da terceirização que Vilhena, 
mesmo porque não havia or-
çamento para fazer isso (pagar 
terceirizados)”. Ela se disse a 
favor de uma gestão comparti-
lhada e que a representação nos 
colegiados fosse discutida.

Leher lembrou que a ocupação 
da Reitoria contra Vilhena foi um 
gesto corajoso da comunidade em 
defesa “daquilo que não podemos 
abrir mão nunca, que é a auto-
nomia universitária”. Ele voltou 
a defender que os técnicos-admi-
nistrativos devem compartilhar o 
governo da universidade e que se 
altere a forma arcaica de divisão 
de trabalho.

“Gestores docentes são transi-
tórios. Quem fica são os técnicos-
administrativos que garantem 
a continuidade da instituição e 
preservam sua memória”, acres-
centou Ângela. Para ela, deve haver 
discussão nos conselhos sobre a 
representação nos colegiados.

Novos debates

31/3, às 14h 
auditório Cláudio Ulpiano, Polo Cidade Universitária do Campus UFRJ-
Macaé Professor Aloisio Teixeira.
7/4, às 10h
auditório Rodolpho Paulo Rocco (CCS), Cidade Universitária.
9/4, às 10h
auditório Campus UFRJ-Xerém.

DENISE Pires de Carvalho ROBERTO Leher ÂNGELA Rocha
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Em reunião com 
o ministro interino 
da Educação, Luiz 
Cláudio Costa, no 
dia 25 de março, a 
Associação Nacio-
nal dos Dirigentes 
das Instituições 
Federais de Ensino 
Superior (Andi-
fes) conseguiu a 
garantia de que 
o repasse do or-
çamento para as 
universidades será 
cheio. 

O Orçamento 
de 2014 destinou 
R$ 2,6 bilhões ao 
custeio das univer-
sidades federais, e 
o deste ano prevê 
R$ 3 bilhões. Para 

FASUBRA-ANDIFES-MEC

Antes de se reunir com o MEC, Andifes conversa com a Fasubra sobre demandas da categoria

Reitores reivindicam orçamento integral
o presidente da 
Andifes, Targino 
de Araújo, o ideal é 
que o repasse seja 
o integralmente 
previsto no Orça-
mento Geral da 
União para 2015 
aprovado, que é de 
aproximadamente 
15% a mais do que 
em 2014. 

Fasubra
Nesse mesmo dia, pela manhã, 

a Andifes se reuniu com a Fasubra. 
Segundo o coordenador de Orga-
nização Sindical da Federação, 
João Paulo Ribeiro, a Andifes quis 
saber das demandas da categoria, 
antes de se reunir com o MEC. 
“Expusemos nossas reivindicações 
e necessidades, e nos colocamos à 
disposição para caminhar junto 
com a associação e pedimos aos 
reitores solidariedade aos técnicos-
administrativos em educação”, 
explicou o dirigente.

Com a aprovação do Orça-
mento da União pelo Congresso 
Nacional há duas semanas, João 
Paulo acredita que o problema 
do contingenciamento das verbas 
das universidades termine. “A 
tendência é isso acabar, haja vista 
a aprovação do Orçamento de 2015 
pelo Congresso. O contingencia-
mento aconteceu pelo atraso nesta 
aprovação. Então acredito que as 
universidades entrem nos eixos”, 
avaliou.

Dificuldades
As universidades estão em crise 

devido ao contingenciamento das 
verbas para a Educação. Assim 
como o MEC e as demais pastas, as 
universidades tiveram os repasses 
reduzidos para o equivalente a 
1/18 avo do orçamento anual. 
Isso ocorreu nos meses de janeiro 
e fevereiro, prejudicando a rotina 
das instituições. Em março as uni-
versidades conseguiram negociar 
com o governo e elevar o repasse 
para 1/12 avo, que corresponde ao 
valor cheio do mês.

 “O que foi repassado [até 
agora] foi praticamente o mesmo 
do ano passado. Mas, se continuar, 

[a situação] pode se agravar”, 
afirmou o presidente da Andifes. 
“Vamos ver como vai ser. Isso tem 
limite”, completou. Targino de 
Araújo afirmou ainda que a Andi-
fes tem uma grande expectativa de 
que o Orçamento do Ministério da 
Educação seja preservado.

Além de mais verba para cus-
teio, as universidades precisam 
de mais técnicos-administrativos 
e professores. O presidente da 
Andifes informou que os técnicos 
aposentados entre 1995 e 2000 
não foram repostos. As instituições 
fizeram novas contratações com 
o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), 
mas não houve investimento para 
o aumento da infraestrutura.

Expectativa
Os reitores esperavam autori-

zação para contratação de cerca 
de 3 mil professores e técnicos-
administrativos no final do ano 

passado, o que não ocorreu. A 
autorização foi renegociada com o 
ministro interino, que se compro-
meteu a fazer um escalonamento 
das vagas.

“Tem cursos começando, e 
naquilo que for necessário para 
agora, para estar em sala de aula, 
não haverá prejuízo. Vamos liberar 
essas vagas”, disse Luiz Cláudio 
Costa. Segundo ele, o Reuni está 
mantido, mas haverá ajustes.

“Vamos dar nossa colaboração. 
É um ajuste conjuntural que nos 
permite continuar avançando. 
Sabemos que são necessários 
esses ajustes, mas que não tiram 
essa trajetória [de expansão]”, 
declarou Costa.

Após a definição do Orça-
mento, representantes do MEC 
e das universidades deverão se 
reunir para discutir os ajustes. De 
acordo com o ministro interino, 
serão levadas em consideração as 
especificidades de cada instituição.

JOÃO Paulo RibeiroTARGINO de Araújo

RENATO Janine Ribeiro

O filósofo Renato Janine Ribeiro, professor da Universidade de São Paulo, foi confirmado para o cargo na 
sexta-feira, dia 27 de março. O anúncio foi feito pelo Palácio do Planalto. Ribeiro foi diretor de avaliação da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) entre 2004 e 2008.

Até o dia 6 de abril o MEC continua sob o comando do ministro interino Luis Cláudio Costa, que ocupava 
o cargo de secretário executivo do ministério desde 2014, quando a pasta era ocupada por Henrique Paim. 
Ele já foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). 

A presidente Dilma Rousseff havia dito que o novo nome para ocupar o MEC não seria escolhido com 
base em composição partidária. “Vou escolher a pessoa boa para a Educação, e não a pessoa desse, daquele 
ou de outro partido.”

Desentendimento no Congresso
O ministro da Educação, Cid Gomes, pediu demissão a Dilma Rousseff após o desgaste com o Congresso 

Nacional. Ele foi à Câmara no dia 18 de março, convocado em comissão-geral, para explicar declarações que 
deu em evento na Universidade Federal do Pará, no dia 27 de fevereiro, de que há no Congresso Nacional “400 
ou 300 achacadores”, que se aproveitam da fraqueza do governo para levar vantagens.

Em sua defesa na comissão, Cid Gomes pediu desculpas pela declaração, mas apontando para o presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse: “Prefiro ser acusado por ele de mal-educado do que ser 
acusado como ele, de achaque.”

Filósofo Renato Janine Ribeiro será o novo ministro da Educação
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DEBATE

O painel sobre terceirização 
nas universidades fede-
rais, que seria mais um 

entre os vários debates acadêmi-
cos programados para a XXXI Se-
mana Jurídica do Centro Acadê-
mico Cândido de Oliveira (Caco), 
da Faculdade Nacional de Direito 
(FND) da UFRJ, realizada en-
tre os dias 16 e 20 de março, no 
auditório da unidade, acabou se 
transformando em ato político. 

Isso ocorreu em consequência 
da recente crise pela qual passou a 
UFRJ em virtude da greve dos ter-
ceirizados da limpeza, que resul-
tou em mobilização da comuni-
dade universitária em favor dos 
direitos desses terceirizados. Por 
conta disso, o diretor do Caco, 
Leonardo Guimarães, decidiu 
convidar representantes de mo-
vimentos sociais e das entida-
des sindicais das categorias na 
UFRJ (Sintufrj e Adufrj) para 
debater o tema. 

Nos cinco dias de progra-
mação, especialistas debateram 
vários temas atuais, como a re-
forma política, a democratização 
da mídia, a Lei Maria da Penha e 
o papel da Comissão da Verdade, 
que apura os crimes cometidos 
contra cidadãos brasileiros pela 
ditadura militar. 

Escravidão 
No debate, a precarização 

de direitos e a falta de paga-
mento dos trabalhadores da 
firma Qualitécnica, que levou 
a universidade a adiar por duas 
semanas o início das aulas, fo-
ram relatados com emoção pela 
trabalhadora Therezinha Costa, 
que despontou como liderança 
do movimento dos terceiriza-
dos. Ela ratificou o depoimento, 
tantas vezes repetido, sobre as 
dificuldades pelas quais passam 
os terceirizados. “Dói saber que 
há companheiros meus despeja-
dos, com filhos passando fome. 
Tanto que chego a pensar que a 
escravidão não acabou”, disse.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis fez um 
histórico da terceirização na 
UFRJ, que foi iniciada na década 
de 90 com a extinção de cargos 
da carreira, cujas consequências 
o movimento sindical denuncia 
desde então. Segundo ele, a UFRJ 
hoje compromete mais de 60% do 
seu orçamento para despesas com 
terceirização. Mas quem lucra 
são as empresas prestadoras de 
serviços, porque os trabalhadores 
por elas contratados recebem bai-

Caco debate terceirização nas Ifes
Presença de terceirizados e das entidades sindicais Sintufrj e Adufrj encerra debate com ato 
político contra a precarização da mão de obra na universidade, cuja situação piora a cada dia

xíssimos salários. Para o dirigen-
te sindical, esses são temas que a 
UFRJ tem obrigação de debater. 

“Temos que sair daqui com o 
pensamento comum de defender 
a universidade, que deve ter au-
tonomia e dotação orçamentária 
para gerir seu patrimônio”, disse 
Francisco de Assis. Ele manifestou 
todo o seu apoio aos trabalhadores 
precarizados, “cujo fazer é essen-
cial para UFRJ”, e pediu às pessoas 
que refletissem, pois a terceiriza-
ção não serve para a universida-
de: “Que a gente tenha concurso 
para todos os cargos e fazeres, do 
servente de limpeza ao médico, 
pois todos são importantes para a 
instituição. Que a UFRJ tenha a 
coragem de Horácio Macêdo para 
defender a universidade.”

Para Luciana Boiteux, pro-
fessora de Direito Penal e repre-
sentante da Adufrj, a extinção de 
cargos não afeta apenas os serviços 
considerados não essenciais, “até 
porque são essenciais”. Tanto que 
a UFRJ não conseguiu iniciar o 
período letivo pela situação gerada 
pelas empresas terceirizadas, que 
não é apenas um problema mo-
mentâneo de fluxo de caixa, mas 
que tem se intensificado e atingiu 
seu ápice com o rompimento do 
compromisso com os salários. 

“Que tipo de universidade vo-
cês vão desejar para seus filhos? 
O que esperamos é a universidade 
pública, gratuita, de qualidade e 
socialmente referenciada que trate 
seus trabalhadores com respeito e 
com todos os direitos que mere-
cem. A partir do momento em que 
diferenciarmos trabalhadores den-
tro desse mesmo barco chamado 
universidade, estaremos também 
sendo omissos nesta luta”, ponde-
rou a dirigente da Adufrj.

Pressão 
Tayná Paolino, presidente da 

União Estadual dos Estudantes 
(UEE), lembrou que na década 
de 90 as universidades federais 
viveram uma época de desmon-
te, a ponto de, na UFRJ, certa 
vez, militantes terem que abra-
çar postes para que a Light não 
cortasse a energia. 

A estudante contou que na 
UniRio, onde estuda, a empresa 
contratada para a construção 
do bandejão decidiu cobrar R$ 
5 milhões para corrigir a obra 
que realizou de forma errada. O 
caso foi parar na Justiça e levou 
10 anos para uma decisão. E, 
dirigindo-se aos advogados pre-
sentes, indagou: “De que forma 
a universidade pode pressionar a 
empresa (terceirizada) a pagar 
seus trabalhadores?”

Renan Gustavo, representante 
do Diretório Central dos Estudan-
tes da UFRJ (DCE) Mário Prata, 
disse que a terceirização é mais 
uma forma de repassar dinhei-
ro público para o setor privado: 

“Isso tem que ser abolido da 
academia”, reivindicou, frisando 
que o DCE apoia a luta contra a 
terceirização e contra a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res (Ebserh), o que também con-
sidera privatização.

Não são invisíveis
Daniele Gabrich, professora de 

Prática Jurídica Trabalhista, obser-
vou que, na UFRJ, a terceirização 
terá centralidade neste semestre e 
não deve mais ser tratada como 
problema periférico. Segundo a do-
cente, em todo o mundo, nos locais 
em que se estabelece a terceiriza-
ção, há corrosão dos laços de tra-
balho e afetivos, porque se instala a 
sensação de que ninguém liga para 
ninguém. “Mais uma vez enfati-
zamos a necessidade de encontros 
como esse para podermos reafirmar 
que na UFRJ os trabalhadores não 
são invisíveis. Vocês importam para 
nós”, concluiu. 

Sayonara Grillo, professora de 
Direito Trabalhista e desembar-
gadora do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT), citou decisões 
jurídicas que dizem que as ditas 
atividades-meio podem ser tercei-
rizadas, porque não são atividades-
fim: “uma ficção do Direito que 
cria desigualdade. A terceirização 
nos traz exatamente essa realida-
de”, afirmou. 

Para ela, a terceirização por 
si só gera situação de injustiça 
social, porque pela regra das li-
citações vence o menor preço; e, 
quando se contrata força de tra-
balho, ganha quem contrata com 
o menor salário. Mas ela pondera: 
“Se a Constituição, em seu artigo 
1º, estabelece o valor do trabalho 
humano, é preciso uma reflexão 
sobre se a terceirização dessa for-
ma é constitucional.” 

Corte persiste – O corte fei-
to pela Qualitécnica nos salários 
de janeiro dos que não foram tra-
balhar por falta dos vales-alimen-
tação e transporte, que a empresa 
não pagou, não foi reposto confor-
me prometido em negociação da 
empresa com a Reitoria, no dia 
combinado, 19 de março.

Fotos: Renan Silva

TAYNÁ Paolino (UEE), Leonardo Guimarães (Caco), Therezinha Costa (terceirizada) e Francisco de Assis (Sintufrj)

TERCEIRIZAÇÃO na UFRJ preocupa os estudantes da FND
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MARÇO, MÊS DAS MULHERES

A data foi instituída 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em memória ao 
massacre na província de Gau-
teng, no bairro de Shaperville, 
África do Sul, ocorrido em 1960. 
Durante um protesto pacífico de 
5.000 cidadãos negros contra a 
Lei do Passe – que os obrigava a 
portar um cartão de identificação 
que indicasse quais os lugares 
onde era permitida a circulação 
deles pela cidade –, a polícia agiu 
de forma violenta, matando 69 
pessoas e ferindo 186.

Dupla discriminação
No Brasil, segundo país no 

mundo em população negra, as 
mulheres negras sofrem dupla-
mente: uma vez por ser mulher 
e outra por ser negra. O racismo 
na nossa sociedade se manifesta 
de diversas formas: no nível inter-
pessoal, subjetivo e institucional, 
apesar da elaboração de políticas 
públicas específicas para a popu-
lação negra pela Secretaria de Po-
líticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir). 

Quantas mulheres negras 
conseguem concluir o ensino 
superior? Quantas são nomeadas 
para cargos públicos no país e para 
cargos de chefia nas empresas? São 
poucas. Mas o que explica a pouca 
representatividade da mulher ne-
gra em cargos de poder?  Um dos 

21 de Março: Dia Internacional pela 
Eliminação da Discriminação Racial

fatores da baixa representatividade 
é a cultura machista e racista que 
predomina na sociedade brasileira.

Há uma forte correlação entre 
as origens étnicas e as oportunida-
des educacionais e profissionais na 
nossa sociedade. Como um vestígio 
imundo da escravidão, o “lugar” 
socialmente designado para uma 
mulher negra seria em cargos 
que não exigissem nenhum tipo 
de conhecimento intelectual.  O 
“lugar” delas seria na cozinha ou 
limpando chão e jamais em cargos 
de poder ou chefia. 

As mulheres negras recebem, 
em média, 50% da remuneração 
das mulheres brancas. As mulhe-
res negras respondem por quase 
70% das famílias com renda de 
até um salário mínimo e são 
51% das chefes de família. Terem 
menos oportunidades no mercado 
de trabalho não é uma questão 
de meritocracia ou de qualifica-
ção. Mesmo quando com muito 
esforço conseguem ter o ensino 
superior, encontram desvantagens 
e limitações para inserção na vida 
profissional devido ao racismo 
institucional.  

Enfrentar o racismo significa 
um engajamento conjunto da 
sociedade civil, governo e dos 
setores empresariais. E também a 
adoção de modelos e práticas que 
promovam a equidade na presença 
de negras e negros nas empresas.

Mesmo com os avanços em 
políticas trabalhistas e inclusivas, 
o emprego doméstico perma-
nece como uma das principais 
possibilidades de inserção das 
mulheres no mercado de trabalho, 
especificamente para as mulheres 
negras, mais pobres e com menor 
escolaridade. Como forma de 
conseguir um emprego melhor 
e se inserir no mercado, algumas 
mulheres, que têm oportunidade 
de estudar, aumentam sua esco-
laridade em relação aos homens. 

As dificuldades das mulheres 
no mercado de trabalho

Dados colhidos em São Paulo 
destacam que mulheres ocupadas 
eram mais escolarizadas que os 
homens: 47,5% tinham o ensino 
médio completo e 26,4% tinham 
nível superior completo. Entre os 
homens esses percentuais eram de 
49% com ensino médio e 18,7% 
com nível superior.

São minoria empregada
Segundo pesquisa realizada 

pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-

nômicos (Dieese), que analisou 
algumas regiões metropolitanas 
(Belo Horizonte, Fortaleza, Porto 
Alegre, Recife, Salvador e São 
Paulo), entre 2013 e 2014 a taxa 
de desemprego feminina diminuiu 
de 15,7% para 14,8% no Recife.

Já em Fortaleza, as mulheres 
ainda são mais da metade dos 
desempregados, isto é, 51,8%. 
A fração de mulheres na força 
de trabalho praticamente não 
se alterou em 2013, com 45,3% 
de mulheres economicamente 

ativas. Em 2014 o percentual foi 
para 45,2%, totalizando 841 mil 
mulheres economicamente ativas 
para 1.019 mil homens.

 Em 2014, as brasileiras au-
mentaram sua formalização no 
mercado de trabalho. Em Salvador 
houve uma melhora nas posições 
com mais estrutura e rendimentos 
maiores. Foi reduzido o número de 
salário sem carteira assinada e do 
trabalho autônomo. Enquanto em 
Belo Horizonte 53,5% das pessoas 
desempregadas eram mulheres, 

aumentando a desigualdade de 
acesso ao mercado por sexo.

 As mulheres brasileiras 
encontram muitas dificuldades 
para conseguir um emprego, e, 
quando conseguem, encontram 
outros obstáculos para permane-
cer nele. Faltam creches públicas 
onde possam deixar seus filhos, 
e os baixos salários, increduli-
dade na competência feminina, 
racismo e machismo são alguns 
exemplos de dificuldades encon-
tradas por elas.


