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dois pontos

HU sedia jornada de estomaterapia
A V Jornada Carioca de Esto-

materapia, realizada pela Asso-
ciação Brasileira de Estomaterapia 
(Sobest), no dia 11 de junho, no 
auditório Halley Pacheco do Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga 
Filho, reuniu profissionais da 
unidade e de outras instituições de 
ensino e de saúde do Rio de Janeiro 
para debater como aprimorar a 
assistência da especialidade na 
enfermagem. 

A estomaterapia é uma espe-
cialidade voltada para o cuidado 
de pessoas com estomias (cirurgia 
para construção de um novo 
trajeto, localizado no abdômen, 
para saída de fezes e urina), feridas 
agudas e crônicas, fístulas, drenos, 
cateteres e incontinências anal e 
urinária.

Esse é um campo pouco co-

Uma tenda montada desde o 
dia 26 de maio em frente ao hall 
da Prefeitura Universitária com 
diversas mudas de plantas, pôste-
res e informativos sobre questões 
ambientais marca a campanha 
“Conscientização e Preservação 
do Meio Ambiente”, protagonizada 
por uma pequena equipe de servi-
dores e estudantes afiada na defesa 
da adoção de novos referenciais de 
sustentabilidade na administração 
pública.

Essa é a primeira campanha 
promovida pela Agenda Ambiental 

Agenda

16/6, às 10h – Apresentação do 
Colégio Estadual Erich Walter 
Heine, no auditório do Iesc; visita 
guiada ao Parque Catalão da 
UFRJ.

17/6, às 10h – Mesa-redonda: 
“Agenda ambiental da Prefeitura 
da UFRJ (A3P) e seus desafios”. 
Local: auditório do Iesc.

25/6, às 10h – Encerramento: café 
ecológico, no hall da Prefeitura 
Universitária da UFRJ.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento da servidora Cilene de Almeida, da Faculdade de Odontologia, ocorrido no dia 9 de junho.

Prefeitura lança campanha de conscientização ambiental
da Prefeitura (A3P), programa 
coordenado pelos técnicos-admi-
nistrativos Janete Moreno, Dulce de 
Lima Bernardo Machado e Marcelo 
Luiz de Souza. O programa tem o 
propósito de buscar uma gestão 
sustentável, do ponto de vista 
socioambiental, das atividades 
administrativas. 

Na campanha, a equipe conta 
com o apoio das bolsistas do Pro-
grama Institucional de Bolsas de 
Eventos da PR-5 Flavia Machado 
Soares, Gabriella Lima Tabet 
Cruz e Ingrid Stephanie de Jesus 

Almeida. O objetivo é sensibilizar 
a comunidade sobre a importância 
da adoção de posturas sustentáveis 
nas atividades administrativas, 
educacionais e operacionais.

Segundo Janete, a ideia é fazer 
com que as pessoas reflitam sobre 
a importância da preservação do 
meio ambiente, do uso racional 
dos recursos naturais e bens públi-
cos de forma econômica e evitando 
o desperdício. A campanha seguirá 
até dia 25 de junho. “Durante todos 
os dias de campanha, visitaremos 
postos de trabalho da Prefeitura 

nhecido da enfermagem, embora 
como especialidade já complete 
25 anos. Segundo ainda a Sobest, 
a especialidade continua se des-
tacando, tanto é que essa edição 
da jornada contou com cerca de 
100 inscritos, surpreendendo os 
organizadores.

Temas como “A estomaterapia 
no Brasil e no mundo”, “Aborda-
gem terapêutica de feridas infecta-
das”, “Perspectivas do tratamento 
do câncer de bexiga” e “Atualidades 
na assistência ao paciente com 
derivação urinária” integraram 
a programação de debates com 
diversos especialistas na área.

Mesa – Participaram da 
mesa de abertura Olinda Tardelli, 
vice-diretora da Divisão de En-
fermagem do HU, Norma Valéria 
Dantas, vice-diretora da Faculda-

de de Enfermagem da Uerj, e a 
responsável pela organização do 
evento (apoiado pelo Sintufrj), 
enfermeira Tânia Lima, presidente 
da Seção Rio da Sobest.

Ambulatório pioneiro
Tânia trabalha há 28 anos na 

Divisão de Enfermagem do HU. 

levando orientações sobre a im-
portância da conscientização e 
preservação do meio ambiente”, 
explica ela.

Nessas visitas, a equipe discute 
temas como redução de consumo, 
coleta seletiva, posturas sustentá-
veis, cuidado com os resíduos e 
pegada ecológica (impacto, rastro 
ou consequência da atividade 
humana).

Quem visitava a tenda conferia 
as informações dos pôsteres e ga-
nhava uma das mudas de planta 
que, segundo as estudantes, ser-

viam para marcar a importância 
de “melhorar a relação do homem 
com natureza”. 

Uma muda de pau-brasil, 
árvore nativa da Mata Atlântica, 
cuja espécie foi quase dizimada 
pela exploração indiscriminada, 
foi plantada no jardim da Pre-
feitura também para marcar o 
lançamento da campanha.

O Sintufrj apoiou a iniciativa 
com fôlderes e cartazes. Segundo 
Dulce, coordenadora da A3P, o 
apoio foi de fato importante para 
viabilizar a campanha.

Doutora em Ciências Cirúrgicas 
pela Faculdade de Medicina da 
UFRJ, ela é responsável por dois am-
bulatórios: o de Estomaterapia e o 
de Biofeedback (que trata pacientes 
com incontinências urinária, fecal 
e alterações do assoalho pélvico).
Tânia iniciou no ambulatório 

após estágio no setor de Fisiologia 
Anorretal do Saint Mark’s Hospital, 
em Londres. 

Durante a V Jornada foi lan-
çado o Manual de Urostomia 
e empossada a nova diretoria da 
Sobest - Seção Rio de Janeiro para 
o triênio 2015-2017.

MARCELO, Celso José, 
Dulce, Janete, Flávia e 
Gabriela

TÂNIA Lima, Norma Valéria Dantas e Olinda Tardelli

Foto: Renan Silva
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é greve

Consuni mantém calendário acadêmico
Categoria em greve decide pela não realização de matrícula do Sisu para o segundo semestre letivo

A sessão do Conselho Univer-
sitário (Consuni), dia 11 de ju-
nho,  deliberou pela manutenção 
do calendário acadêmico, apesar 
da recomendação de suspensão 
encaminhada pelo Conselho de 
Ensino de Graduação (CEG). A 
decisão foi baseada em parecer 
da Comissão de Ensino e Títulos 
(CET) do Consuni. 

Mesmo não suspendendo o 
calendário, o Consuni aprovou 
que, após a greve, será garantido 
o direito à avaliação, reposição e 
revisão de conteúdos, como tam-
bém a adequação do calendário 
para cumprimento dos procedi-
mentos acadêmico-administrati-
vos da UFRJ.

Sem Sisu
Os técnicos-administrativos 

em educação em greve desde o dia 
29 de maio, e que apoiam a deci-
são dos estudantes de suspender o 
calendário acadêmico, informa-
ram que não haverá a realização 
das matrículas do Sistema Inte-
grado de Seleção Unificada (Sisu) 
do segundo semestre. A decisão foi 
anunciada pelos representantes 
do Comando Local de Greve do 
Sintufrj, Esteban Crescente e Luiz 
Pustiglione.

 “Esta deliberação está sendo 
discutida no Comando Nacional 
de Greve para que possamos fazer 
isso em conjunto pelo país para 
fortalecer nosso movimento e a 
greve geral da educação”, infor-
mou Pustiglione. Ele acrescentou, 

ainda, que a categoria não é a fa-
vor do que foi aprovado no CEG em 
relação aos editais de transferência 
interna e externa: “Queremos o 
imediato cancelamento dos pro-
cessos de editais. Avaliamos nesse 
momento da greve dos técnicos-
administrativos e de fortalecimen-
to e crescimento do movimento 
não devemos processar nada em 
relação a isso. Lançamento de 
edital novo só final do ano”. E fi-
nalizou sua intervenção pelo CLG 
solicitando moção de apoio à legi-
timidade do movimento grevista 
técnico-administrativo. 

“Nossa greve é nacional e já 
se instalou na ampla maioria das 
universidades federais deste país. É  
uma greve que vem num crescente 
e tem encaminhamentos impor-
tantes para a unificação do nosso 
movimento. Entendemos que é 
necessário haver uma greve geral 
da educação federal, mas esta deve 
ser uma greve geral dos servidores 
públicos federais, porque todos os 
setores, principalmente a saúde e 
a educação, foram afetados com 
os cortes no orçamento federal,” 
complementou Luiz Pustiglione. 

Apoio –“O CLG/Sintufrj pa-
rabeniza os estudantes por essa 
mobilização. Tínhamos um ato 
marcado para ocupar a Praia Ver-
melha, mas vocês fizeram com 
que repensássemos o nosso rumo 
e viéssemos aqui apoiar a luta pela 
suspensão do calendário. Aos nos-
sos colegas professores, também 
servidores dessa universidade, di-

zemos: estamos nos rebaixando; 
nos ajoelhamos ao governo que 
há 6 meses nos dá 1/18 avos, mas 
aumentou o orçamento do Sena-
do, da Câmara dos Deputados, a 
destinação de recursos para a dí-
vida pública, os salários para os 
servidores do Judiciário, mas  não 
aumenta os nossos”, disse Esteban 
Crescente.

Clima quente 
A sessão foi literalmente 

quente com a presença maciça 
de estudantes e muitos técnicos-
administrativos, e o ar condicio-
nado não deu vazão. Palavras de 
ordem dos estudantes pontuaram 
o debate entre os conselheiros. “A 
nossa luta unificou. É estudante 

junto com trabalhador”, repetiam 
os estudantes pressionando pela 
aprovação da suspensão do calen-
dário acadêmico. 

A bancada estudantil criticou 
o corte de verbas do governo e ra-
tificou a precariedade em que se 
encontra a instituição. “Estamos 
em greve não é porque não que-
remos ter aula. É exatamente para 
podermos ter aula. Se não suspen-
dermos o calendário agora, tere-
mos que fazê-lo daqui a algum 
tempo, porque a universidade não 
terá verbas”, declarou Gabriela 
Celestino, do Diretório Acadêmico 
da Escola de Enfermagem. 

A informação de que a uni-
versidade sofrerá ainda mais as 
consequências do corte de verbas 

para a Educação feito pelo go-
verno federal foi dada pelo reitor 
eleito Roberto Leher. “E 2014 
a universidade perdeu mais de 
R$ 60 milhões. E hoje (11) está 
havendo uma reunião em Brasí-
lia decidindo o corte de 50% dos 
recursos para investimentos das 
instituições federais de ensino. E 
o pior, que é um atentado à auto-
nomia universitária, pretende-se 
gerenciar os recursos diretamente 
de Brasília”, disse.

Além dos problemas no Fun-
dão e nas unidades isoladas, as 
condições precárias do campus 
de Xerém também foram de-
nunciadas. “Nossa água vem 
com ferro”, disse uma estudante 
de Xerém. 

Sob pressão, CEG suspende o calendário acadêmico
O Conselho de Ensino e Gra-

duação (CEG) se reuniu em ses-
são ordinária na quarta-feira, 10 
de junho, e reconheceu a greve 
convocada pela entidade repre-
sentativa dos estudantes, o DCE 
Mário Prata. O Conselho discutiu, 
votou e aprovou o encaminha-
mento da bancada dos estudantes 
de suspensão do calendário aca-
dêmico. 

Com 8 votos a favor, 6 con-
tra e duas abstenções, a decisão 
de suspender o calendário foi 
aprovada para ser encaminhada 
ao Conselho Universitário (Con-
suni), que é o órgão máximo de 
deliberações da universidade, 
para acatar ou não. A sessão do 
Consuni foi realizada na quinta, 
às 9h30, na Reitoria.

Reivindicações  
Além de ocuparem a sala de 

reuniões dos órgãos colegiados, 
onde ocorria a sessão do CEG, 
centenas de estudantes lotaram o 
segundo andar da Reitoria com de-
zenas de cartazes onde se lia, entre 
outra frases de efeito, “A UFRJ já 
parou!” Os manifestantes dispu-
tavam cada centímetro do espaço 
para conseguir acompanhar a 
sessão de perto. Eles justificavam 
a reivindicação alegando que dois 
dos três segmentos da comunidade 
acadêmica já se encontravam em 
greve: os técnicos-administrativos 
em educação e os discentes. 

Além da suspensão do calen-
dário acadêmico de 2015, o mo-
vimento dos estudantes reivindica 
que, após a greve, todos os alunos 

tenham garantidos o direito à 
avaliação acadêmica, reposição 
de aulas e conteúdo e revisão das 
matérias de todas as disciplinas, 
adequação do calendário para o 
cumprimento dos procedimentos a 
cargo dos técnicos-administrativos 
em educação, reabertura do perío-
do de trancamento de disciplinas e 
que nenhum aluno sofra represália 
nem assédio por parte de  professo-
res por estar em greve.

O estudante de Farmácia Ra-
fael Tritany foi o porta-voz dos 
estudantes na sessão e defendeu 
a legitimação da greve: “A greve 
dos estudantes é legítima, estamos 
unidos e a nossa movimentação 
não é de hoje, começamos desde 
o início do ano. A situação está 
insustentável: há alunos de biblio-

teconomia fazendo prova no cor-
redor e muitos dos nossos banhei-
ros não têm nem papel higiênico, 
que é o mínimo para se ter uma 
higiene. Existem dois culpados 

Consuni: CLG/Sintufrj com os representantes Esteban; o diretor eleito do Sintufrj, Milton 
Madeira, e o militante Luiz Pustiglione, na luta ao lado dos estudantes em greve da UFRJ

ESTUDANTES ocupam a sessão do CEG e o salão anexo 

nessa situação: o primeiro deles é 
o governo, que cortou a verba, e o 
segundo inimigo é a Reitoria, que 
aceita as condições impostas pelo 
governo de cabeça baixa.” 

Fotos: Renan Silva
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Movimento de greve muda a rotina na UFRJ
Desde 29 de 
maio os técnicos-
administrativos em 
educação da UFRJ 
estão em greve. 
Nestes 19 dias de 
luta acirrada, além 
das assembleias, 
reuniões do 
Comando Local 
de Greve (CLG)/
Sintufrj e atos nos 
órgãos colegiados 
com resultados 
práticos, a categoria 
tem sido convocada 
para participar 
de várias ações 
de mobilização e 
de organização 
do movimento 
nos campi da 
universidade.

1º de junho

 “Não pise na bola”

Uma das primeiras ações de mobilização foi realizada na Faculdade 
de Odontologia. “Não pise na bola” foi uma iniciativa da direção do 
Sintufrj – porque o Comando Local de Greve (CLG) ainda não havia 
sido instalado – para conscientizar os trabalhadores da unidade sobre 
a importância de aderirem à greve. Das 5h30 às 8h30 foram espalhadas 
500 bolas brancas na entrada da faculdade.  

Participaram da atividade os coordenadores da atual gestão reeleitos 
pela categoria, Celso Procópio, Boaventura Sousa e Rubens Nascimento, 
e o eleito para o próximo mandato sindical, Paulo César Marinho, e o 
militante de base Marcílio Alves. 

Na assembleia geral realiza-
da no dia 2 de junho, a categoria 
deliberou sobre a organização da 
greve deflagrada na assembleia 
anterior, no dia 29 de maio. 

Os técnicos-administrativos 
presentes aprovaram que esta 
será uma greve de evasão com 
participação nos atos, assem-
bleias e demais atividades de 
mobilização, e mais: 

Pauta interna – Além das 
propostas feitas pelo plenário, 
ficou decidido que os itens do 
termo de acordo da última 
greve terão desdobramentos 
e serão apresentados ao novo 
reitor, entre eles a adoção do 
turno contínuo com jornada 
de 30 horas semanais, combate 
ao assédio moral, Centro de 
Convivência dos Trabalhadores 
da UFRJ e a valorização dos 
técnicos-administrativos em 
educação. 

Eixos – Foi ratificada a 
decisão da assembleia anterior 
de que a representação da UFRJ 
defenderia, no Comando Na-
cional de Greve (CNG)/Fasubra 
Sindical que, embora a pauta 
de reivindicações protocolada 
no governo seja ampla, os ne-
gociadores devem dar prioridade 
a seis eixos: aumento de 27,3%, 
estabelecimento de data-base, 

2 de junho

Categoria organiza a luta na UFRJ

paridade entre ativos e aposen-
tados, isonomia de benefícios, 
fim da lei que cria a  Ebserh, 
aprimoramento da Carreira e 
apoio à luta dos terceirizados.

Calendário fixo – A assem-
bleia estabeleceu as seguintes 
datas:

- Às segundas-feiras, às 9h, o 
CLG/Sintufrj se reúne, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, e à tarde, 
as comissões do CLG, na sede 
do Sindicato.

- Às terças-feiras, serão reali-
zadas as assembleias gerais em 
auditório, às 10h, em primeira 
convocação, e às 10h30, com 
qualquer quórum, no auditório 
do CT. As assembleias serão 
antecedidas por atividades de 
formação política a partir das 
9h30. 

- Às quartas-feiras, reuniões 
nos locais de trabalho.

- Às quintas-feiras, assem-
bleias gerais itinerantes com 
realização de atos.

Por decisão da assembleia, 
integram o Comando Nacional 
de Greve (CNG)/Fasubra Sindi-
cal os seguintes companheiros: 
Gercino; Antonio Theodoro da 
Silva Filho, José de Oliveira, 
Ruy Reis Santana Vaz, Gilvan 
Joaquim da Silva, Marcílio Alves 
e João Paulo Gibson Nunes. 

3 de junho

Apoio aos estudantes 
Integrantes do CLG/Sintufrj 

participaram da reunião do Co-
mando de Greve dos Estudantes 
da UFRJ, pela manhã, no hall da 
Reitoria, para dar informes sobre 
a greve dos técnicos-administra-
tivos em educação, prestar soli-
dariedade ao movimento dos dis-
centes e organizar a participação 
da categoria em atos conjuntos.

Odonto se prepara para parar
Os trabalhadores presentes à 

reunião realizada no auditório da 
Faculdade de Odontologia, às 12h, 
decidiram enviar representantes 
à reunião do CLG/Sintufrj, na 
segunda-feira, dia 8, para solicitar 
apoio à organização da greve na 
unidade.

Fotos: Renan Silva
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Movimento de greve muda a rotina na UFRJ
1º de junho 8 de junho

Casa cheia na reunião do CLG
A primeira reunião do CLG/Sin-

tufrj reuniu 79 pessoas para discus-
são e organização do movimento 
na UFRJ. Estavam presentes antigos 
e novos militantes e representantes 
de dezenas de unidades, inclusive 
de isoladas, e do campus Macaé.

A reunião debateu demandas 
apresentadas pelas unidades, definiu 
os integrantes das comissões – Fi-
nanças, Comunicação, Mobilização, 
Ética e Infraestrutura –, o Fundo de 
Greve e a agenda de mobilização.

Embora a assembleia tenha 
definido como essenciais as ligadas 
às unidades de saúde, Biotério e Se-
gurança, foram expostas demandas 
ao CLG de alguns setores que têm 
influência na garantia dos serviços 
essenciais ou que representam ris-
co, como a perda de vagas. Como, 
por exemplo, a realização dos con-
cursos já em curso, em Macaé, a 
proposta de participação na greve 
dos trabalhadores da Divisão de 
Segurança (Diseg), e o funciona-
mento da Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança (PR-6) como suporte 
às atividades essenciais. 

Depois de apreciar as reivindica-
ções, a Comissão de Ética as encami-
nharia para a assembleia que seria 
realizada no dia seguinte, terça-feira, 
às 10h, no auditório do CT.

9 de junho

Agito na Odontologia

Em ação de mobilização que reuniu coordenadores do Sintufrj da atual 
gestão e do recém-eleito mandato sindical, e membros do CLG/Sintufrj, tra-
balhadores e pacientes que chegavam bem cedinho à Faculdade de Odon-
tologia eram recebidos com a Carta à Comunidade Universitária e a Carta à 
População, distribuídas pelos militantes, explicando os motivos da greve e a 
importância da categoria participar do movimento. 

Moção de repúdio – O CLG 
aprovou moção de repúdio ao ato 
de retaliação da direção da Escola 
de Serviço Social ao servidor Luiz 
Pustiglione, posto à disposição, por 
estar ausente na unidade, apesar de 
ter sido liberado para a atuação sin-
dical durante o período de eleições 
para os órgãos colegiados, a eleição 
para a direção do Sintufrj e para o 
Congresso da Fasubra.

Também foi aprovada moção 
em repúdio a qualquer ato de re-
taliação a servidor em função da 
adesão ao movimento grevista.

A direção do Sintufrj compro-
meteu-se a denunciar à Reitoria e 
ao Conselho Universitário a perse-
guição ao técnico-administrativo 

Luiz Pustiglione e de reivindicar a 
revogação da decisão de colocá-lo  
à disposição.

Apoio aos estudantes e Fun-
do de Greve – Estudantes de Ma-
caé solicitaram ao CLG/Sintufrj 
apoio com transporte para o ato de 
quarta-feira, dia 10, no CEG. O CLG 
propôs ceder o transporte e solicitar 
apoio financeiro à Adufrj, DCE e à 
Associação dos Pós-Graduandos 
(APG) para pagamento de pedágio 
e combustível.

O CLG aprovou encaminhar à 
assembleia o pedido dos estudan-
tes e também a aprovação (depois 
da apreciação do relatório sobre os 
gastos da última greve) do desconto 
de 1% para o Fundo de Greve.

Assembleia aprova o Fundo de Greve
A principal deliberação da as-

sembleia geral de greve na terça-
feira, dia 9, no auditório do CT, foi 
a aprovação do Fundo de Greve. A 
categoria aprovou duas situações 
em relação a esse  ponto: 

 O desconto para o Fundo de 
Greve será de 0,5% de uma única vez 
para toda a categoria, sindicalizados 
e não sindicalizados, caso seja possí-
vel ser viabilizado pela UFRJ. 

 Se não for possível esse des-
conto, ou seja, para sindicalizados 
e não sindicalizados, o percentual a 
ser descontado será de 1% de uma 
única vez, mas somente para os 
sindicalizados. 

Um por centro (1%) é o per-
centual tradicionalmente pra-
ticado nas greves dos técnicos-
administrativos em educação da 

Calendário de atividades da greve

O ato “Todos pelo HUCFF”, realizado na entrada principal às 8h, reuniu 
cerca de 50 pessoas e foi organizado pelo Diretório Acadêmico da Escola de 
Enfermagem Anna Nery com participação do CLG/Sintufrj. 

Os integrantes do CLG/Sintufrj distribuíram Carta à População, refor-
çaram a fala dos estudantes contra o corte de verbas para a Educação e 
destacaram a importância da luta contra a tentativa do governo de impor 
a Ebserh na UFRJ. “Nossa luta é a luta de todos os brasileiros, porque todo 
cidadão tem direito à Educação e à Saúde de qualidade”, informa a carta 
do CLG/Sintufrj à população.

10 de junho

Em defesa do HU

Segunda-feira, dia 15

 Às 9h – Reunião do Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj no Espaço 
Cultural do Sintufrj.

 Às 15h – Assembleia conjunta dos três segmentos nos pilotis da Reitoria.

 Às 18h – Reunião dos Comandos Locais de Greve do Rio no IFCS. O 
objetivo é organizar atividades conjuntas dos três segmentos (técnicos-ad-
ministrativos, estudantes e professores) no estado.
 
Terça-feira, dia 16

 Assembleia geral às 10h, em primeira convocação, e às 10h30, com qual-
quer quórum, no auditório do CT.

UFRJ. E a Pró-Reitoria de Pessoal 
se prontificou a fazer o desconto 
no salário que sai em julho, seja 
ele de 0,5% ou de 1%. 

Atividades – A assembleia 

também ratificou o calendário de 
luta elaborado  na reunião do Co-
mando Local de Greve (CLG) rea-
lizada no dia anterior, no Espaço 
Cultural do Sintufrj.

Fotos: Renan Silva
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É GREVE

Ao avaliar o movimento da categoria, o reitor Carlos 
Levi  fez questão de ressaltar que é uma decisão autônoma 
da entidade e espera que a greve transcorra num ambiente 
de calma. “Eu espero que as coisas possam transcorrer, 
principalmente nesta fase de transição da Reitoria (passagem 
da atual gestão para o reitor leito Roberto Leher), com a 
calma que a situação nos exige.”

Segundo Levi, é compreensível que haja alguma in-
tranquilidade no processo, e acrescentou: “As expectativas 
são otimistas, de que consigamos enfrentar a questão com 
a tranquilidade possível. A greve é uma decisão autônoma 
da entidade e precisamos, de nossa parte, recuperar a nor-
malidade o mais rápido possível.”

Leher torce para que a categoria lute pela recuperação dos cargos extintos na carreira
O recém-eleito reitor da UFRJ, Roberto Leher, afirmou 

que a greve dos técnicos-administrativos em educação das 
Ifes está inserida em um movimento nacional com a par-
ticipação de diversos setores do funcionalismo federal em 
prol de políticas que fortaleçam o serviço público e focando 
em problemas como a terceirização. 

Segundo o professor, “a terceirização é hoje um dos mais 
graves problemas que atinge o serviço público, e existe uma 
intenção muito grande desse processo chamado de ajuste 
fiscal ampliar o rol das terceirizações, possibilitando que as 
mesmas possam ser utilizadas para atividades-fim do serviço 
público, inclusive contratando servidores de modo geral, 
como técnicos-administrativos e professores”. 

Expectativa da futura Reitoria 
Além disso, Leher destacou os elementos importantes 

contidos na pauta de reivindicações, como os 27,3% de 
correção dos salários em virtude de perdas inflacionárias. 

Adufrj manifesta apoio à greve da categoria

Levi espera que a greve 
transcorra em ambiente de 
tranquilidade

No dia, 29 de maio, a Adufrj divulgou nota de apoio à greve dos técnicos-administrativos em educação da UFRJ, 
iniciada nesse mesmo dia.

“Os trabalhadores técnico-administrativos, como todos os trabalhadores da educação federal, têm em sua carreira 
atual uma síntese do desrespeito do Estado ao seu trabalho, que é fundamental para a realização da vida acadêmica na 
UFRJ. Sua luta chega em um momento importante para a defesa do caráter público da universidade e deve ter todo nosso 
apoio!”, diz o texto divulgado no site da entidade.

Para o presidente da Adufrj, Claudio Ribeiro, a luta contra a administração pública não pode ser travada apenas por 
uma categoria, e aponta que a Educação é uma das carreiras mais prejudicadas de todo o serviço público federal. 

“Vamos continuar construindo a mobilização, junto com os técnicos-administrativos e os estudantes. Nós damos todo 
apoio aos técnicos-administrativos, e a gente sabe que a universidade só funciona com todas as categorias trabalhando 
em conjunto”, disse o dirigente, explicando que a Adufrj vai continuar mobilizando a categoria, pois “ainda tem muita 
coisa pela frente.”

E afirmou que a expectativa da futura Reitoria no que diz 
respeito à luta pela carreira dos técnicos-administrativos em 
educação é de que haja reivindicação do restabelecimento 
das classes A, B e C de modo que cargos que hoje não podem 
ser preenchidos por concurso público possam voltar a fazer 
parte da carreira.

“Me parece que esse é um item importante para o 
futuro da universidade, assim como uma modificação 
na carreira que possibilite a ascensão vertical de servi-
dores que investiram em qualificação e que poderiam 
estar reposicionados. São elementos que, embora digam 
respeito à carreira técnico-administrativa, dizem respeito 
também ao futuro da universidade, de termos condições 
de trabalho mais alvissareiras. Certamente teremos 
uma universidade de melhor qualidade nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão se esses elementos forem 
encampados no processo de luta que os servidores estão 
fazendo”, ressaltou o reitor eleito.

Fotos: Renan Silva
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 A Fasubra, na última reunião em que esteve 
presente o ministro da Educação em exercício, Luiz 
Cláudio, e representantes do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, afirmou na mesa que, 
após a Greve de 2014, não houve negociações devido 
a Educação ter tido três trocas sucessivas de ministros. 
Se não ocorreram negociações, então quando houve 
diálogo? A Fasubra negocia com uma instituição – o 
Governo –, e não com as pessoas. O processo poderia 
ter continuado, mesmo com a troca dos titulares do 
ministério, se houvesse vontade política, principal-
mente porque a política salarial e de carreira para os 
TAE deveria ser fruto de uma gestão institucional, e 
não de partidos ou de pessoas. O ministro, do lugar 
em que atualmente se encontra, deveria se perceber 
como mais uma pessoa que ocupa aquela cadeira no 
Ministério da Educação, e hoje se encontra lá, mas 
amanhã poderá ser facilmente substituído. Portanto, 
não cabe o argumento posto, visto que a política deve 
ser do ministério e não de quem eventualmente se 
encontra em determinados gabinetes. 

Ainda, a visão e a fala do ministro sobre o mo-
vimento grevista dos Técnicos-Administrativos em 
Educação são equivocadas. A deliberação pela Greve 
durante o XXII Confasubra foi consenso entre cerca 
de 1300 delegados, representando mais de 200 mil 
TAE ativos, aposentados e pensionistas, de todas as 
Ifes do Brasil. Há quem possa discordar do movimento 
por questões individuais ou conjuntura local, mas 
todos sabem que sem a greve a nossa Categoria terá 
suas reivindicações postergadas novamente, como 
tem sido prática nos últimos três anos, nas famosas 
“mesas de enrolação”.

 “Se por um lado o Ministério ouve demandas 
sobre o que é preciso fazer e mudar na gestão das 
instituições federais, por outro recebe notas de 
perplexidade de todos aqueles que têm seu trabalho 
prejudicado e discordam dessa forma de condução 
do processo de greve”, escreveu ainda o ministro. Mas 
ele se omitiu de dizer que o governo teve, no míni-
mo, três anos para resolver as questões e problemas 
elencados em sucessivos documentos pela Fasubra. 
Em vez disto, se limitou a ouvir, não dando qualquer 
sequência prática no sentido de avançar no debate.

 A falta de resolutividade na totalidade dos en-
caminhamentos do acordo que encerrou a Greve de 
2012, por si só, já é motivo para a Greve Nacional. 
Somam-se a este problema a falta de perspectiva de 
reajustes salariais para os próximos anos (lembrando 
que 2016 é ano eleitoral); a defasagem dos salários 
em relação à inflação e às demais Categorias do 
Serviço Público Federal; o congelamento dos bene-
fícios, que não são reajustados desde o ano de 2012, 
ressaltando-se que o auxílio-creche mantém o seu 
valor sem alteração há mais de 12 anos. Por fim, 
os cortes orçamentários na Educação que afetaram 
diretamente nossos trabalhadores terceirizados que 
ficaram sem salários, obrigando a instituição a in-
terromper por diversas vezes suas aulas; a limitação 
orçamentária para realização de aulas práticas de 
campo; a não realização de concursos públicos para 
substituição direta para força de trabalho dos HUs 
que não aderiram à Ebserh e os ataques aos direitos 
dos Trabalhadores dos setores públicos e privados são 
problemas que estão na ordem do dia. 

Nota do ministro
Renato Janine Ribeiro

O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, criticou no dia 28 
de maio o indicativo de greve dos professores e funcionários técnico-
administrativos das universidades federais. Segundo o ministro, eles 
não dialogaram com a pasta antes de decidir paralisar as atividades.

“O ministério recebeu as entidades representativas de professores e 
servidores das universidades federais, nas últimas semanas, mas desde o 
início elas já informaram ter data marcada para a greve. Isto não é diá-
logo”, afirmou o ministro em texto postado em sua página no Facebook.

Janine Ribeiro disse que as greves acarretam prejuízos à comuni-
dade acadêmica, aos estudantes e à sociedade, que financia o ensino 
público. Segundo ele, o poder público tem lidado, há algum tempo, 
com a dificuldade de negociar com os sindicatos. “Paralisações de viés 
combativo só devem acontecer quando não houver outros meios de 
resolver as questões”, criticou o ministro, informando que o MEC está 
aberto para negociações.

Resposta da direção do Sintufrj à nota do ministro da Educação  

Ministro: é preciso NEGOCIAR e 
não somente DIALOGAR!

É GREVE

com o contingenciamento e 
cortes da educação que afetam a 
qualidade das aulas, a política de 
permanência dos alunos cotistas 
com a limitação de assistência 
levando vários alunos a tranca-
rem suas matrículas. 

A nossa Greve tem pauta 
financeira, que é fundamental e 
urgente, mas antes de tudo, como 
é histórico no movimento dos TAE, 
é principalmente uma Greve pela 
Educação Pública, Gratuita, de 
Qualidade e Socialmente Referen-
ciada. Portanto, Senhor Ministro, 
o tempo do diálogo (somente) 
já passou. Queremos sentar com 
o ministério e negociar. Neste 
sentido, estamos abertos a ouvir e 
a, juntos, construirmos uma saída 
prática do impasse que nos levou 
à Greve! Diretoria Executiva do 
Sintufrj

No dia 28 de maio, 
o ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro, uti-
lizou sua página no portal 
do MEC e sua conta pessoal 
do Facebook para desquali-
ficar a Greve Nacional dos 
Trabalhadores Técnico-Ad-
ministrativos em Educação 
da base da Fasubra. Segundo 
ele, “o Poder Público atende 
tanto quanto pode, segundo 
realidades conjunturais, re-
cursos disponíveis, agendas e 
acordos consagrados, sempre 
tendo em vista o superior fim 
que é a educação inclusiva de 
qualidade”. Entretanto, para 
ele, “este é um problema que 
o Poder Público enfrenta há 
algum tempo – e não apenas 
neste momento –, contudo, 
houve uma decisão pela greve 
sem que seja precedida por 
um amplo diálogo”. Dife-
rentemente do que afirmou 
o ministro, nossa Categoria 
nunca se furtou ao diálogo, 
mas o momento de somente 
conversar já passou. Quere-
mos, para além do diálogo, 
abrir um processo NEGO-
CIAL, de fato e de efeito!

Sabemos que qualquer movi-
mento grevista na esfera pública 
é prejudicial para todas as partes 
envolvidas, e temos consciência 
dos impactos decorrentes da re-
tirada da nossa força de trabalho 
dos setores nas Ifes. Por fazermos 
esta autocrítica, em nossa pauta 
constam diversos pontos que 
dialogam diretamente com os 
interesses da sociedade, tais 
como a defesa dos orçamentos 
e investimentos na Educação; 
a defesa das universidades 
públicas de qualidade, com 
amplo acesso e inclusão social; 
a defesa do serviço público, com 
ampliação do atendimento e dos 
serviços prestados; contra qual-
quer tipo de ataque aos direitos 
dos trabalhadores, dentre outros. 
Para, além disso, nossos alunos 
decretaram greve, revoltados 

Foto: Renan Silva
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Na terça-feira, dia 9 de junho, integrantes do Comando 
Nacional de Greve (CNG)/Fasubra Sindical participaram, no 
plenário 15 do Senado Federal, de audiência pública para 
tratar da temática relativa ao planejamento e atuação do 
MEC no atual período, levando em consideração as alterações 
decorrentes das mudanças no orçamento do ministério em 
virtude do ajuste econômico. Participaram da atividade cerca 
de 50 trabalhadores técnico-administrativos em educação, 
representando a categoria em todo o país, a qual se encontra 
em greve desde o dia 28 de maio último.

a greve no país

Comando Nacional de Greve da Fasubra 
participa de audiência pública no Senado

 Pela revogação das leis que criaram a Ebserh e a Funpresp.
 Por uma política salarial permanente com correção das 

distorções e reposição das perdas inflacionárias.
 Índice linear de 27,3%.
 Estabelecimento de data-base em 1º de maio.
 Pelo direito de negociação coletiva (Convenção 151 da OIT) 

e liberação de dirigentes para o exercício de mandato classista.
 Pela paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas.
 Pela retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam 

os direitos dos trabalhadores.
 Por isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes.
 Pela anulação da reforma da Previdência de 2003, realizada 

por meio de compra de votos de parlamentares.
 Pela extinção do fator previdenciário.
 Pela incorporação de todas as gratificações produtivistas.
 Pelo fim da terceirização que retira direito dos trabalhadores.
 Pela imediata realização de concurso público pelo RJU.

Estamos em greve lutando pela conquista destas reivindicações

Portando bandeiras da Fasubra e cartazes de 
greve, os manifestantes chamaram a atenção dos 
parlamentares e da imprensa para o movimento 
paredista dos técnicos-administrativos das instituições 
federais de ensino superior. A senadora Fátima Bezerra, 
do PT do Rio Grande do Norte, saudou os militantes, 
agradecendo a presença deles naquele espaço. Outros 
senadores também se manifestaram sobre a greve 
na tribuna, interpelando o ministro da Educação e 
cobrando dele solução para o impasse decorrente da 
ausência de negociação.

Ministro não enrola a Fasubra
 Presentes à audiência pública, o ministro da 

Educação, Renato Janine Ribeiro, e o secretário 
executivo da Secretaria de Ensino Superior (SESu), 
Luiz Cláudio Costa, responderam aos questiona-
mentos dizendo que até o momento “não recebe-
ram ofício da Fasubra tratando formalmente da 
negociação da pauta da greve, mas que o ministério 
se encontra disponível para dialogar e negociar”.

Mas o argumento do ministro é improcedente, 
já que ele próprio reconheceu, em reunião anterior 
com a representação da Federação, por meio de 
documentos, no seu perfil no Facebook e no portal 
do MEC, que tem conversado frequentemente com 
a Federação. 

De acordo com dirigentes da Fasubra, há 
evidente contradição nas afirmações do ministro, 
“pois a maior crítica do movimento dos técnicos-
administrativos em educação é a falta de negociação 
que traga resolutividade para a nossa pauta, o que 
levou a categoria a entrar em greve por tempo 
indeterminado, como forma de pressionar para 
que haja abertura efetiva de negociação da pauta 
de reivindicações”.

Na avaliação do CNG/Fasubra Sindical, a greve 
nacional dos técnicos-administrativos em educação, 
que completa na segunda-feira, dia 15 de junho, 
19 dias, tem crescido na maioria das instituições 
de ensino superior do país, com forte mobilização 
e grande adesão dos trabalhadores.

Íntegra da pauta específica dos técnicos-administrativos das Ifes

 Reposição de perdas e aprimoramento da Carreira.
 Índice de 27,3% no piso da tabela considerando as perdas de janeiro de 2011 a julho de 2016.
 Pelo aprimoramento da Carreira com correção das distorções, levando em consideração a racionalização 

dos cargos, piso de três salários mínimos e step de 5%; reposicionamento dos aposentados e pensionistas, e concurso 
público via RJU para todos os níveis de classificação.

 Pela não retirada de ganhos administrativos e judiciais da categoria – pagamento imediato.
 Reabertura de prazos para que os técnicos-administrativos em educação que ainda estejam no PUCRCE 

possam migrar para o PCCTAE.
 Pela instituição da ascensão funcional.
 Reconhecimento dos certificados de capacitação dos aposentados quando estes se encontravam na ativa.
 Aproveitamento de disciplinas de curso de graduação e pós-graduação para todas as classes do PCCTAE 

para fins de progressão por capacitação.
 Reconhecimento de títulos de mestrado e doutorado obtidos fora do país.
 Posicionamento hierárquico em padrão de vencimento equivalente na tabela quando do reingresso de 

servidor em outro cargo do PCCTAE.
 Efetivação do Plano Nacional de Capacitação lançado em 2013.
 Extensão, para os técnicos-administrativos em educação, do art. 30 da Lei 12.772/12, que trata de afasta-

mento para realização de estudos de pós-graduação.

Pauta geral dos servidores públicos federais

AÇÃO do CNG/Fasubra Sindical chama a atenção da 
imprensa, e ministro Renato Janine tem que se explicar 
sobre por que não negocia com a Federação
as reivindicações 

Foto: FASUBRA


