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Assembleia Geral
Dia 8, quarta-feira, às 10h, 
no auditório do Quinhentão (CCS)

Vamos radicalizar!
No Dia Nacional de Luta do funcionalismo público, 
31 de julho, dezenas de categorias e estudantes 
da rede federal de ensino promoveram mais uma 
manifestação no centro da cidade. O governo 
continua a enrolar os técnicos-administrativos e 
tenta impor sua posição ao acenar com alguma 
migalha somente para o final de agosto. Por isso, 
a ordem geral é radicalizar. 

Páginas 3, 4 e 5

Calendário 

Nova manifestação no Centro do Rio, no dia 9
Na quinta-feira, dia 9 de agosto, os servidores fazem mais uma manifestação no Centro do Rio. A concentra-

ção será na Candelária, às 10h, seguida de passeata pela avenida Rio Branco.
AGOSTO
Dia 6 (segunda), às 10h - Reunião do Comando Local de Greve, no Espaço Cultural
Dia 8(quarta), às 10h - Assembleia, no Quinhentão
Dia 9 (quinta), às 10h - Ato unificado dos Servidores Públicos Federais, na Candelária
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Plenária de decanos e diretores 
homenageia Aloísio Teixeira

Na segunda-feira, 30 de julho, 
quando se completava sete dias da 
morte de Aloísio Teixeira, a UFRJ 
prestou uma simples, mas signifi-
cativa, homenagem a seu ex-reitor. 
Durante a Plenária de Decanos e 
Diretores, realizada no Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva (Iesc), 
momentos significativos da atua-
ção do professor na instituição fo-
ram revividos, e o melhor, de acordo 
com reflexões e conclusões que ele 
generosamente compartilhou com 
a comunidade universitária.

O trabalho de pesquisa, que 
culminou numa narrativa emo-
cionada, somente poderia ter a as-
sinatura de uma amiga. A tarefa foi 
desempenhada pela pró-reitora de 
Extensão da gestão de Aloísio Tei-
xeira, a professora Laura Tavares, 
que, reportou-se a 2003, na antiga 
Casa do Estudante Universitário 
(CEU), ainda em reforma, quando 
Aloísio Teixeira assumia, em gran-
de estilo, o seu primeiro mandato 
de reitor da UFRJ.

“Para que servem os rituais? 

Servidores em estágio probatório e 
o direito de greve
Não há prejuízo na avaliação ou qualquer impedimento legal, atesta a PR-4

CPV abre curso intensivo para o Enem
O Curso Pré-Vestibular (CPV) do Sintufrj abriu uma turma especial para preparação 

dos estudantes para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será rea-
lizada dia 3 e 4 de novembro. O foco das aulas será a realização de exercícios com base 
nas provas anteriores

O público-alvo é o mesmo atendido pelas turmas regulares do CPV: sindicalizados do 
Sintufrj e seus dependentes; sindicalizados de outras categorias cujos sindicatos sejam 
filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e prestadores de serviço da UFRJ.

“É uma boa oportunidade, porque as pessoas que não conseguiram ingressar 

Chegaram ao Sintufrj notí-
cias de que trabalhadores em es-
tágio probatório estariam sendo 
vítimas de pressão para não faze-
rem greve, com ameaças às suas 

avaliações. O sindicato orientou 
inúmeras vezes sobre direito de os 
trabalhadores em estágio proba-
tório fazerem greve, assim como 
os demais. 

Para ratificar esta informação, 
consultamos, dia 2 de agosto, a 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
sobre os procedimentos e avalia-
ções daqueles servidores. A área de 

Pessoal atesta que não há nenhum 
impedimento legal ou prejuízo 
que restrinja o direito de greve. O 
pró-reitor Roberto Gambine infor-
ma, ainda, que, para aqueles que 

tenham dúvidas quanto a estas di-
retrizes, todas as informações liga-
das ao estágio probatório estão na 
página da PR-4 na Internet (www.
pr4.ufrj.br).

Simplesmente para que os que 
os praticam manifestem sua in-
tenção de preservar seus valores e 
reafirmar compromissos”. Com 
esta indagação seguida de respos-
ta, Aloísio selou, em definitivo, sua 
parceria com a universidade e seus 
personagens. Laura explica que, 
numa espécie de prestação de con-
tas, Aloísio relembrou, por exemplo, 
por que em 1995, ao retornar à vida 
acadêmica depois da experiência 
como administrador público, traiu 
promessa feita a si mesmo de nun-
ca mais se afastar das atividades de 
ensino e pesquisa.

Plenária aprova moção
“Os decanos e diretores de to-

das as unidades da UFRJ, reunidos 
nessa plenária, idealizada e efe-
tivada pelo saudoso reitor Aloísio 
Teixeira, externam, publicamente, 
sua imensa dor pela perda extem-
porânea de nosso grande educador, 
ausência que deixará uma lacuna 
irreparável no seio de nossa comu-
nidade.”

ou acompanhar o curso desde o início do ano terão uma segunda oportunidade. 
Esta é uma turma direcionada para o Enem e podemos recuperar o conteúdo atra-
vés da realização das provas anteriores”, explica a coordenadora do CPV, Danielle 
São Bento.

As aulas serão no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), de segunda a sexta-
feira, das 17h às 21h50, e começarão no dia 13 de agosto e seguem até 1º de novembro.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, em www.sintufrj.org.br, a par-
tir de segunda-feira, dia 6 de agosto.

PlEnáRiA de Decanos e Diretores homenageia seu incentivador, Aloísio Teixeira  
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ufrj na greve

No Dia Nacional de Luta do 
funcionalismo público, 31 de ju-
lho, dezenas de categorias e estu-
dantes da rede federal de ensino 
promoveram mais uma manifes-
tação no centro da cidade, desta 
vez com os servidores acenando 
com a possibilidade de paralisa-
ção de todos os serviços públicos. 
Diversas categorias estão em gre-
ve há mais de um mês e outras 
iniciaram paralisações.

O anúncios feito pelo presi-
dente da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT-Rio), Darby 
Igayara, foi a palavra de ordem 
da passeata. “Vamos continuar 
na rua e em greve. O governo é 
quem radicalizou. Não vamos 
recuar. Queremos que o governo 
negocie com os trabalhadores 
públicos. Se isso não acontecer, a 
greve geral é consequência”, de-
clarou o sindicalista.

O funcionalismo – apoia-
do pelas centrais sindicais CUT, 
CSP-Conlutas e CTB – exige que 
o governo Dilma negocie com os 
trabalhadores, e na manifestação 
rechaçou também a tentativa de 
dividir o movimento unificado 
negociando apenas com uma ca-
tegoria.

Indignação carioca
O protesto transcorreu sob o 

clima de indignação e revolta dos 
trabalhadores, haja vista o adia-
mento, pelo governo, da reunião 
marcada no dia anterior com as 
representações nacionais dos mo-

Servidores em passeata no Rio

Para marcar o Dia Nacional 
de Luta, os comandos de greve 
dos movimentos promoveram, na 
UFRJ, manifestação no Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). No início da ma-
nhã um substancioso café foi ofe-
recido aos usuários, na triagem 
do hospital.

Durante o café, funcionários, 
professores e estudantes explica-
ram à população, por intermédio 
de carro de som, corpo a corpo e 
distribuição de panfletos, a ame-
aça de privatização dos hospitais 
universitários com a entrada da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).

Integrantes dos comandos 
de greve dos segmentos e da co-
munidade universitária doaram 
sangue como forma de chamar 
a atenção para a situação do 
hospital, sucateado e sem verbas 
devido à falta de investimento do 

vimentos, a insistência em apre-
sentar e negociar apenas proposta 
para os professores das universi-
dades, a ameaça de corte de ponto 
e o decreto baixado, fazem duas 
semanas, para substituir servido-
res em greve. 

Funcionários das agências 
reguladoras federais, principais 
alvos do decreto, engrossaram 
a manifestação. E o pessoal da 

educação federal distribuiu pan-
fleto destacando as 10 mentiras 
do governo Dilma sobre a greve 
dos servidores. Os manifestantes 
concentraram-se na Candelária 
no final da manhã, e saíram em 
passeata pela avenida Rio Bran-
co, portando faixas e bandeiras, 
em direção à Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), para se juntarem aos ser-

vidores estaduais em greve, fina-
lizando o protesto por volta das 
13h30.

UFRJ presente
A comunidade da UFRJ, fun-

cionários, professores e estudan-
tes marcaram sua participação, 
com nariz de palhaço e apitos, e 
denunciaram também a possibi-
lidade de privatização dos hospi-

tais universitários com a entrada 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).

Eles saíram de ônibus e duas 
vans após o ato realizado no Hos-
pital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). Na passea-
ta, o Comando Local de Greve dos 
funcionários anunciou que não 
haverá vestibular se o governo 
não negociar com a categoria.

Na UFRJ, ato unificado no HUCFF
governo. O Banco de Sangue da 
unidade sempre opera no limite. 
A necessidade é de 60 doações 
diárias, mas gira entre 30 e 40. 
Além disso, o número de macas 

No HUCFF, categoria realiza mais uma manifestação

MaNiFestação de SPFs tomou o centro do Rio

é insuficiente para atender a 
demanda maior, podendo doar, 
simultaneamente, apenas cinco 
por vez.

Há infiltrações na infraestru-

tura do prédio e os ambulatórios, 
nos quais são atendidos os pa-
cientes do Sistema Único de Saú-
de (SUS), estão em péssimo esta-
do de conservação. Tal realidade 

contrasta com o a ala destinada 
ao atendimento dos conveniados 
aos planos de saúde, cujo trata-
mento e infraestrutura são de pri-
meiro mundo.
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ufrj na greve

Com o firme propósito de radi-
calizar as ações de greve até que o 
governo negocie a pauta nacional 
de reivindicações da categoria, em 
todo o país os técnicos-administra-
tivos em educação das instituições 
federais de ensino superior (Ifes) 
promoveram, na segunda-feira, 30 
de julho, atos nas reitorias e os ser-
viços considerados pelos comandos 
locais de greve como essenciais não 
foram executados. “Hoje somos to-
dos essenciais” foi o lema adotado 
pelos grevistas para caracterizar 
esse dia como especial. “Se não tem 
negociação, não tem matrícula e 
nem vestibular”, anunciaram os 
trabalhadores com o apoio dos es-
tudantes e professores.

Para Noemi Andrade, aquele 
“foi um dia de atividades para ana-
lisarmos como está sendo a nossa 
greve. Somos todos essenciais, e 
nada funcionará na universidade 
enquanto o governo não negociar 
com a gente” A movimentação 
em frente à entrada principal da 
Reitoria começou bem cedo. Antes 
das 6h, todos os trabalhadores, in-

“Hoje somos todos essenciais”

E vamos radicalizar!

Comando Local pede ação nacional
O Comando Local de Greve da UFRJ (CLG-Sintufrj) reuniu-se após a assembleia geral do dia 30 de julho e decidiu 

enviar ao CNG-Fasubra alerta sobre a necessidade de produção de ações radicalizadas, e sugeriu que estas ações sejam 
realizadas de forma única em todas as universidades e no mesmo dia para que ganhem força e projeção.

Esta foi a decisão da assembleia 
geral da categoria, realizada dia 1º 
de agosto, no auditório do Roxinho. 
A avaliação foi a de que o governo 
continua a enrolar os técnicos-
administrativos e tenta impor sua 
posição ao acenar com alguma mi-
galha somente para o final de agos-
to, já no limite de enviar proposta 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) ao parlamento que indique 
algum reajuste salarial somente 
para o ano que vem.

A saída para a categoria é pro-
duzir uma ação contundente para 
mostrar ao governo que a univer-
sidade não funciona sem técnicos-
administrativos, pois o movimento 
continua forte mesmo depois de 
quase dois meses de greve e tenta-
tivas de intimidações, como corte 
de ponto e substituição de servido-
res em greve. A ordem é parar tudo 
mesmo, doa a quem doer.

A assembleia decidiu também 
sugerir ao Comando Nacional de 
Greve a produção de cenários e pos-
sibilidades para propostas alterna-

tivas caso haja negociação com os 
técnicos-administrativos. Novas in-
formações, avaliações e ações para 
esta semana serão discutidas na 
assembleia geral desta quarta-feira, 
8 de agosto, às 10h, no auditório do 
Quinhentão, no Centro de Ciências 
da Saúde.

Informes
A mesa que conduziu a assem-

bleia leu o Informe de Greve do 
CNG-Fasubra de 30 de julho, que 
relatou a reunião com o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, e re-
passou os últimos informes de Bra-
sília até o dia 1º de agosto. Quais se-
jam: o  Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão (MPOG) adiou 
reunião com entidades que haveria 
no dia 30 de julho para o período 
de 13 a 17 de agosto. Por sua vez, 
o ministro da Educação, em reu-
nião com o CNG-Fasubra, dia 30 
de julho, reafirmou a prioridade do 
governo em fechar negociação com 
os professores e informou que este 
não tinha nenhuma posição sobre 

os técnicos-administrativos. Mer-
cadante, porém, disse que trabalha 
um índice linear para os trabalha-
dores das universidades (ideia sua) 
e o apresentará ao governo.

O CNG-Fasubra, após várias 
incursões no parlamento, conse-
guiu que o presidente da Comissão 
de Educação da Câmara (CEC), 
deputado Newton Lima, realizasse 
reunião com a ministra do Plane-
jamento, Miriam Belchior, dia 1º 
de agosto, para tratar da greve dos 
TAEs. Nesta reunião, que teve a par-
ticipação dos parlamentares Alice 
Portugal (PCdoB/BA), Eudes Xavier 
(PT/CE), Chico Alencar (PSOL/RJ), 
entre outros, Belchior disse que a 
proposta da Fasubra-Sindical era 
muito alta (R$ 17 bilhões), des-
tacando que não havia a mínima 
chance de o governo aceitar esse 
impacto.

Segundo o presidente da CEC, 
em nota divulgada dia 2 de agosto, 
“dada a especificidade do ensino su-
perior, os parlamentares insistiram 
na necessidade de se tentar mais 

uma vez a construção de um acordo 
entre o governo, Fasubra e Sinasefe, 
antes do dia 13 de agosto, uma vez 
que os representantes sindicais mos-
traram-se abertos para encontrar um 
denominador comum. A ministra fi-

cou de analisar essa possibilidade”  e 
se comprometeu a marcar uma reu-
nião com o secretário de Relações do 
Trabalho do MPOG, Sérgio Mendon-
ça, antes do período compreendido 
entre 13 e 17 de agosto.

cluindo pró-reitores e terceirizados, 
foram impedidos de entrar no pré-
dio. Faixas anunciavam o propósito 
do movimento e o carro de som do 
Sintufrj propalou os objetivos de 
mais uma ação de resistência e luta 
da categoria.

“Saudamos especialmente os 
técnicos-administrativos que es-
tão trabalhando pela greve, que 
são os companheiros das ativida-
des essenciais, mas que hoje estão 
conosco nesta ação. O recado que 
enviamos ao governo é que so-
mos todos especiais”, afirmava o 
membro da Direção Nacional da 
Fasubra-Sindical, Francisco de 
Assis, que lia o último Informativo 
de Greve do CNG-Fasubra, no qual 
comunicava às bases o resultado 
das últimas mobilizações dos gre-
vistas em Brasília e país afora.

“Caos se instalará”
Às 10h, conforme previsto, foi 

dado início à assembleia da catego-
ria sob os pilotis do prédio da Rei-
toria. “Quando respondemos com 
greve forte e radicalização, o gover-

no muda de posição”, comentou 
Neuza Luzia a nova postura do go-
verno, acrescentando que “o caos se 
instalará com a universidade fun-
cionando apenas com professores”.

Na avaliação da dirigente sin-
dical, o governo trabalha com o 
limite de prazo para garantir no 
próximo orçamento da União 
verba para reajustar os salários 

da categoria. Neuza apelou para 
que os trabalhadores continuem 
participando das assembleias e 
multiplicando a participação nos 
atos de greve.

Servidores atentos às artimanhas do governo...

... Se concentram em maneiras de radicalizar o movimento
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Após o adiamento da reunião 
com o governo, na manhã de 
terça-feira (31), os representantes 
de todas as categorias em greve no 
país marcharam na Esplanada dos 
Ministérios, inclusive os da base de 
nossa categoria que estão no CNG-
Fasubra.

A reunião, que estava marcada 
para o dia 31, era o prazo que o go-
verno tinha indicado para apresen-
tar, ao conjunto dos servidores, uma 
proposta de orçamento a respeito 
das demandas dos trabalhadores. A 
presidente Dilma transferiu a reu-
nião para o dia 13 de agosto.

A decisão não agradou aos ser-
vidores que se reuniram em frente 
à Catedral de Brasília e marcharam 
até o Ministério da Fazenda. Lá co-
braram uma posição do governo. 
Mais de duas mil pessoas participa-
ram do ato.

Os movimentos de rua marcam 
a posição dos trabalhadores em 
não esmorecer diante da omissão 
do governo. “Não cansaremos. Se 
o governo se omite, silencia, nós 
respondemos com a força dos tra-
balhadores na rua”, salientaram 
representantes do CNG-Fasubra.

Depois de vigília, Mercadante 
recebe CNG-Fasubra

No dia 30, a direção o CNG-Fa-
subra se reuniu com o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante. O 
CNG informou que o Ministério do 

MOVIMENTO NACIONAL

MPOG desmarca reunião e provoca 
marcha de protesto
Período proposto para nova reunião – entre 13 e 17 de agosto – não deixa 
margem para negociação

O governo federal propôs um 
plano de carreira (a partir de 2013) 
às entidades sindicais dos professo-
res dos institutos e das universida-
des federais, pelo qual os docentes 
teriam reajustes ao longo dos pró-
ximos três anos. Mas, na verdade, 
segundo análise do CNG-Andes, a 
proposta aprofunda e consolida a 
desestruturação da carreira e da 
malha salarial, desorganiza os re-
gimes de trabalho e desvaloriza a 
titulação.

No dia 1º de agosto, CNG-
Andes apresentou sua posição 

Foto: Fabiana Carvalho

Governo assina com Proifes e movimento intensifica 
Comando Nacional de Greve dos docentes, em comunicado do dia 3, encaminha 
a intensificação da greve

definida em 61 assembleias rea-
lizadas gerais em Ifes de todo o 
país. Em todas, a manifestação 
comum foi a disposição para 
negociar tendo como referên-
cia a proposta apresentada pelo 
CNG-Andes em 2011, a rejeição 
da proposta apresentada pelo 
governo no dia 24 de julho e a 
reafirmação da greve nacional da 
categoria.

Desrespeitando o movimento, o 
governo anunciou em reunião do 
dia 1º que assinaria o acordo com o 
Proifes (Federação de Sindicatos de 

Professores de Instituições Federais 
de Ensino Superior), embora o An-
des e o Sinasefe tivessem reiterado 
que a proposta não tinha sido apro-
vada pelas assembleias. 

O secretário de Relações do Tra-
balho do Ministério do Planejamen-
to (MPOG), Sérgio Mendonça, infor-
mou que a proposta foi a segunda, 
e definitiva. “Vamos assinar com o 
Proifes e enviar até o dia 31 um pro-
jeto de lei ao Congresso Nacional”, 
afirmou ele, informando à impren-
sa que pretendia iniciar negociações 
com os técnicos-administrativos.

Intensificação da greve
Em avaliação política no dia 

3, o CNG-Andes encaminhou a 
continuidade da greve. Para os 
docentes, o contexto das lutas dos 
servidores públicos federais que se 
intensificam e pressionam o go-
verno. E, embora os docentes das 
Ifes tenham sido profundamente 
desrespeitados, o processo não 
acabou. “O governo tenta desferir 
um golpe com a pretensão de que-
brar a nossa resistência e impor 
a sua proposta a partir da adesão 
do Proifes. O momento é de reagir 

para assegurar a reabertura da ne-
gociação (...). Inicia-se, portanto, 
uma nova etapa do nosso movi-
mento, na qual a definição das 
táticas e a disputa pelo controle do 
tempo da luta são decisivas. Isto 
exige de nós respostas mais rápi-
das e contundentes às ações do go-
verno, fortalecendo a greve no in-
terior das Ifes e estreitando a nossa 
unidade com os demais setores 
em greve, para nestas ações fazer 
a denúncia do golpe e conquistar 
nossas reivindicações”, afirma o 
CNG-Andes em comunicado.

Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) havia desmarcado a reu-
nião da mesa geral dos trabalhado-
res do Serviço Público Federal. “Fo-
ram canceladas todas as reuniões 
pré-agendadas para este período. 
O prazo que o governo acordou era 
31 de julho para apresentarem a 
proposta salarial ao conjunto dos 
trabalhadores do serviço público 
federal”, comunicou o CNG-Fasu-
bra, ponderando que a postergação 
frustra as expectativas e prova o que 
já se imaginava: o objetivo é não 
ter negociação e sim imposição de 
uma proposta que venha a surgir.

Mercadante informou que após 
fechar a proposta com  docentes vai 
trabalhar internamente no governo 
uma proposta para os técnicos-ad-
ministrativos e depois para os traba-
lhadores de sua pasta, o Ministério 
da Educação. 

“A última proposta apresentada 
aos docentes é a proposta final do 
governo. Esperamos resolver logo 
essa questão para resolvermos a si-
tuação dos técnicos da base da  Fa-
subra-Sindical. Estamos trabalhan-
do com a ideia de um índice linear 
para os trabalhadores do PCCTAE, a 
inflação, tendo como base os dois 
períodos sem reajuste”, informou o 
ministro Mercadante.

Vigília força reunião
O CNG-Fasubra realizou, dia 

30, uma vigília em frente ao Minis-

tério da Educação, antes da reunião 
com Mercadante acontecer. Segun-
do o CNG, a repercussão da decisão/
campanha “Se não negociar, não 
tem matrícula nem vestibular” em 
toda imprensa pode ter estimulado 
o ministro ao diálogo nesse dia.

Ainda no dia 30, representan-
tes do CNG-Fasubra e da Direção 
Nacional realizaram um ato sim-
bólico em frente do Palácio do Pla-
nalto. Velas acesas foram colocadas 
em 61 cadeiras com os nomes de 
todas as universidades em greve. O 

ato buscou mostrar a necessidade 
de abertura de negociação com a 
categoria e a superação do impasse 
que culminou com a greve.

Fonte: 
João Camilo/Fasubra-Sindical

EM FRENTE a Catedral de Brasília, servidores se preparam para marchar até o Ministério 
da Fazenda
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No Dia Nacional de Prevenção 
de Acidente de Trabalho, 27 de ju-
lho, o Sintufrj participou do evento 
organizado pelo Clube de Enge-
nharia e dirigido ao funcionalis-
mo público, quando apresentou 
o modelo de Comissão Interna de 
Saúde do Servidor Público (Cissp) 
elaborado para a UFRJ. O Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) enviou especialis-
ta para falar sobre a estratégia do 
Subsistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor (Siass), que 
prevê a formação das Cissps.

Até hoje, não há informa-
ções precisas sobre o número de 
morbimortalidade por doenças 
de trabalho no Brasil. Segundo 
Maria Cristina Felix, engenhei-
ra de Segurança no Trabalho da 
Fundacentro, órgão do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), 
não são computados os acidentes 
e doenças dos trabalhadores autô-
nomos, empregados domésticos, 
servidores públicos vinculados a 
regimes próprios de previdência 
social e a totalidade de trabalha-
dores do mercado informal.

  
País faz feio

Por conta da inexistência de 
informações sobre a real situação 
dos trabalhadores em seus am-
bientes de trabalho, fica difícil o 
estabelecimento de critérios para 
planejamento e intervenções em 
segurança e saúde e de definição 
de prioridades pelos órgãos gover-
namentais. O Brasil já foi o cam-
peão no mundo em mortes por 
acidentes e doenças no trabalho. 
O dia dedicado ao tema, criado 
em 1972, foi em função das mor-
tes de trabalhadores ocorridas 
durante a construção de Brasí-
lia, um recorde sem precedentes. 
“Estou aqui porque não quere-
mos que ocorra com as obras 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) o mesmo que 
se sucedeu com a construção da 
ponte Rio-Niterói”, avisou Maria 
Cristina.

Dados da Fundacentro infor-
mam que, em 2011, foram regis-
trados mais de 700 mil acidentes 
e 2.712 óbitos decorrentes de aci-
dentes e doenças no trabalho. Mas 
esses números provavelmente não 
correspondem de fato à realidade. 
E, no mesmo período, foram gastos 
R$ 70 bilhões com doenças e aci-
dentes relacionados ao trabalho. “O 
governo sabe que não são apenas 
celetistas que se acidentam e/ou 
adoecem”, conclui a engenheira do 
Ministério do Trabalho.

SAÚDE

Iniciativa do Sintufrj é exemplar
SAÚDE E SEgurAnçA no TrAbAlho

Cissp da UFRJ
A coordenadora do Sintufrj 

Gerly Miceli e o técnico-adminis-
trativo Huascar Costa Filho, espe-
cializado em saúde e prevenção de 
acidentes no trabalho, representa-
ram a entidade no evento. A sin-
dicalista fez um histórico da luta 
da categoria a partir da década de 
1990 contra a precarização do tra-
balho nas universidades federais e 
pela conquista de mecanismos de 
defesa e proteção contra aciden-
tes e doenças laborais. “A gente 
conseguiu manter na Fasubra-
Sindical um grupo de trabalho 
que acabou abrindo espaço no 
MPOG para essa discussão. Gran-
de parte do Siass tem a ver com o 
movimento iniciado na UFRJ. Por 
isso é importantíssimo que as di-
reções sindicais se envolvam com 
o assunto e fomentem o debate a 
respeito”, acredita Gerly.

Huascar da Costa, que parti-
cipou pelo Sintufrj do grupo for-
mado pela Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST) para elaborar 
o regulamento de funcionamento 
da Cissp, expôs como essas comis-
sões funcionarão na universidade, 
que é uma unidade do Siass. “Em 
2010, a UFRJ assinou Termo de Co-

operação Técnica com o MPOG, e a 
instituição tornou-se uma unidade 
de referência Siass no Estado do Rio 
de Janeiro, que prevê a criação da 
Cissp”, explicou o ativista.

A maioria dos presentes no au-
ditório do Clube de Engenharia, na 
totalidade funcionários públicos, 
não conhecia o funcionamento do 
Siass e a importância das Cissps. 
“Essas comissões devem funcionar 
com as instituições e as entidades 
sindicais, e serão de grande impor-
tância para a construção de ações 
que resultarão em melhorias con-
tínuas aplicadas nos ambientes e 
processos de trabalho, o que propor-
cionará saúde e qualidade de vida 
para os trabalhadores”, definiu 
Huascar da Costa.

Gerly Miceli lembrou que as 
Cissps na UFRJ substituem as Co-
missões Locais de Saúde do Tra-
balhador (Colsats), que foram 
resultado de uma luta histórica 
dos técnicos-administrativos em 
âmbito nacional iniciada em 1993 
e que culminou, em 2003, com a 
realização do 1º Seminário de Po-
líticas de Saúde Integral do Traba-
lhador da UFRJ, cujo resultado foi a 
institucionalização das Colsats. Até 
que, em 2005, o MPOG apresentou 

para a UFRJ e a Fiocruz propos-
ta do projeto piloto de Políticas 
de Saúde do Trabalhador para o 
serviço público federal. “Nós acei-
tamos trocar o nome Colsat por 
Cissp, mas não abrimos mão de 
construir do conteúdo”, concluiu 
a coordenadora do Sintufrj.

O que é o Siass
O coordenador-geral de Aten-

ção à Saúde e Segurança no Tra-
balho do Servidor Público, do 
MPOG, Marco Antônio Gomes 
Perez, reconheceu que o governo 
tem um grande déficit com o fun-
cionalismo público em relação à 
prevenção e à segurança no traba-
lho, políticas que somente foram 
pensadas para o servidor a partir 
da metade da década de 2000. Ele 
informou que já são 63 o total de 
unidades Siass no Brasil, mas falta 
interiorizar o subsistema, que faz 
parte da Política de Atenção à Saú-
de e Segurança no Serviço Público 
Federal (Pass).

Apesar de dizer que o exame 
de perícia já cobre 65% dos traba-
lhadores públicos, ele admitiu ser 
enorme a escassez de profissionais 
para atuar nas unidades Siass. Na 
DVST-UFRJ, por exemplo, há ape-

nas um engenheiro do trabalho 
para atender às demandas da uni-
versidade e dos mais de dez órgãos 
já associados pelo Siass.

As unidades Siass são respon-
sáveis pela realização de exames 
periódicos, perícias médicas e pelos 
ambientes de trabalho, assistência e 
vigilância à saúde do trabalhador.

Constatação sinistra
A partir da entrada em fun-

cionamento do sistema informa-
tizado que já abrange órgãos em 
25 estados mais o Distrito Federal, 
foi possível identificar a incidência 
sensivelmente elevada de suicídios 
entre servidores em relação aos 
trabalhadores da iniciativa priva-
da. Os motivos ainda não foram 
pesquisados.

De acordo com o coordena-
dor do MPOG, há situações que 
influenciam na saúde do servidor, 
como, por exemplo, a diversidade 
de cargos e a consequente multi-
plicidade de riscos; população enve-
lhecida e sem cuidados; sofrimento 
nas organizações rígidas, com 
processos criativos reprimidos; ati-
vidades com contato público e ges-
tões autoritárias sem espaço para a 
subjetividade.

CerCa de 200 servidores públiCos lotaram o auditório do Clube de Engenharia
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Aposentadoria especial 
A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-

4) informou que está trabalhando, 
à luz do Mandado de Injunção 
obtido pela Fasubra-Sindical no 
Judiciário, para os que constam da 
listagem do Processo nº 1418/92, 
consultando portarias e os laudos 
da Divisão de Saúde do Traba-
lhador (DVST). Os processos sem 
laudos estão sendo separados para 
serem revistos ao final.

Assédio moral
O problema é examinado caso 

a caso é aberto processo adminis-
trativo. Se confirmado o assédio 
moral, o assediador arcará com as 
consequências, que são imprevisí-
veis. 

Perseguição aos recém-ingressos 
Para o reitor, essa é uma ques-

tão já vencida, porque a greve é 
um direito de qualquer trabalha-
dor, mas se comprometeu a tomar 
providências em relação a situações 
concretas de repressão a grevistas.

Capacitação, avaliação e cursos 
A PR-4 informou que há proje-

to pronto para ser implantado, após 
a greve, de capacitação e aperfeiço-
amento, que vai mudar o conceito 
de avaliação de desempenho. Além 
disso, encontra-se em análise ex-
periências de dimensionamento 
institucionais. Em relação a cursos, 
o superintendente garantiu que a 
preocupação dos pedagogos é aten-
der corretamente às necessidades 
dos trabalhadores e da universida-
de. Alguns cursos, como de Tecno-
logia da Informação, por exemplo, 
estão em análise para verificação se 
a demanda é real, e cabe também 
aos trabalhadores a proposição de 
novos cursos.

Bombeiros hidráulicos
Segundo a PR-4, o auditor da 

dívida do processo do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) retornou com os 
valores e a ideia é fazer com que o 
pagamento seja efetuado de forma 
diferenciada.

Motoristas oficiais
A Reitoria ficou de reivindicar 

pagamento de diárias e horas extras 
ao MPOG para todos.

CIS 
O reitor solicitou ao sindicato 

calendário com proposta de datas 
para a eleição de novos integrantes 
da Comissão Interna de Supervisão 
da Carreira (CIS). Garantiu que já 
tem reservada estrutura adequada 
para os eleitos trabalharem.

Resposta da Reitoria à pauta 
pAUTA INTERNA

Estatuinte
O reitor informou que ainda 

está em discussão modelo de orga-
nização da estatuinte, mas adian-
tou que está prevista a representa-
ção paritária dos três segmentos.

Ebserh
O reitor disse que a discussão 

está em aberto, mas lamentou 
não poder tomar decisão a respeito 
como pessoa física. E acrescentou 
que “terá que ser um debate cons-
ciente e sério”.

Vagas na UFRJ 
Os concursos, segundo a PR-4, 

estão ocorrendo, e como ainda há 
um em aberto, para 57 vagas, em 
caso de vacância, os próximos serão 
chamados, sendo permitido o apro-
veitamento até o limite do dobro 
das vagas oferecidas no edital. 

Bolsistas atuando como TAEs
A orientação foi para que os 

casos identificados sejam levados 
à PR-4 e para a Superintendência 
Geral de Políticas Estudantis.

Saúde do trabalhador
A falta de profissionais como 

engenheiro de segurança no tra-
balho (a UFRJ tem apenas um) e 
de médico do trabalho foi a causa 
apontada pela Reitoria para não 
pôr em prática, na UFRJ, em sua 
totalidade, o Subsistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Trabalhador 
(Siass). 

Ponto eletrônico
A Reitoria lembrou que a não 

instalação de ponto eletrônico nas 
unidades é resolução do Conselho 
Universitário.

Vigilantes
A PR-4 confirmou já ter entre-

gue ao MPOG pedido de abertura de 
vagas específicas de vigilantes para 
concursos.

Estacionamento gratuito
Segundo o reitor, no momen-

to, a orientação é de adoção de 
cancela e de vigilantes terceiriza-
dos, posto que há a preocupação 
com a segurança do patrimônio 
que alguns estacionamentos ofe-
recem. O novo contrato, que prevê 
vigilantes, somente é possível em 
dezembro, em processo de licita-
ção que incluirá todas as deman-
das da UFRJ.   

Educação infantil
A Reitoria abriu licitação 

para contratação de projeto exe-
cutivo para construção de uma 
nova escola para a educação in-

fantil. Mas a perspectiva imedia-
ta é aumentar de 100 para 240 
o número de vagas oferecidas 
na atual escola (ex-creche da 
UFRJ). Porém, o acesso passou a 
ser universal. Ou seja, não é mais 
somente para filhos de trabalha-
dores e estudantes da universida-
de. É para todos.  

Acesso à Internet 
A Reitoria ficou de consultar 

a Associação de Moradores da Vila 
Residencial para saber o que deve 
ser feito para melhorar o acesso 
à Internet, que também somente 
chega à DVST via antena. 

30 horas semanais
A administração tem posição 

de tratar a regulamentação das 
30h tendo como base o decreto do 
governo Lula da Silva, isto é, desti-
nado apenas as atividades ininter-
ruptas.

Gratificação e horas extras
Não há um política definida, e 

a Administração aguarda também 
orientações do Ministério da Educa-
ção para apresentar uma proposta 
ao Conselho Universitário.

Desvio de função
O problema do desvio de fun-

ção está ligado ao levantamento 
do dimensionamento da força de 
trabalho.

Capacitação
Existe processo na Comissão 

de Legislação e Normas (CLN) 
do Conselho Universitário que, 
se bem fundamentado, pode 
viabilizar a evolução do nível de 
capacitação I para o IV. A PR-4 
respondeu que se existe essa pos-
sibilidade, que o Sintufrj apresen-
te esta fundamentação ao Consu-
ni. E tendo uma decisão favorável 
do colegiado isto pode ser um 
bom caminho a ser trilhado. 

Mestrado e doutorado
A discussão deve ser feita no 

Conselho de Ensino para Graduados 
(CEPG). Em relação à graduação, 
há um quantitativo de vagas ociosas 
em alguns cursos e a PR-4 apresen-
tou uma proposta, falta aprovação 
no Conselho de Ensino de Gradua-
ção (CEG).

Terceirização
Houve um bom debate entre 

CLG-Sintufrj e Reitoria. O reitor 
ratificou sua posição contrária 
à terceirização, mas colocou 
os impedimentos para se con-
trapor a esta política que é de 
Estado.

Centro de Convivência
A PR-4 explicou que a Adminis-

tração planeja a cessão de um espa-
ço conjunto para TAEs e docentes. 
O pró-reitor sugeriu a ocupação de 
uma área na Cidade Universitária 
para iniciar o projeto.

Campus Macaé
Vários itens foram apresentados 

pelos trabalhadores da UFRJ em 
Macaé, tais como cursos de quali-
ficação, funções gratificadas, novas 
vagas para TAEs, implantação de 
uma unidade da DVST, melhoria 
da segurança e da infraestrutura 
(restaurantes universitários), e que 
também foram incluídos na pauta 
interna. Por sua vez, a PR-4 e o ETU 
informam que está em andamento 
a maioria das reivindicações, por 
estarem dentro do planejamento da 
Administração Central. É orienta-
ção do reitor, por exemplo, replicar 
o projeto do complexo estudantil, 
que contempla os restaurantes 
universitários, em Macaé. Segun-
do o reitor, é intenção da Reitoria 
utilizar o campus de Macaé como 
piloto de uma nova administração 
na UFRJ.

F oram duas 
reuniões para discutir 
a pauta interna da 
categoria na UFRJ. A 
primeira, entre a Ad-
ministração Central e 
o CLG-Sintufrj, foi no 
dia 20 de julho. Dos 42 
itens, 18 foram discuti-
dos pelos trabalhadores 
com o reitor Carlos 
Levi, o superintendente 
de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, e o diretor 
do Escritório Técnico 
da Universidade, Mar-
cio Escobar.

Já a segunda, acon-
teceu dia 2 de agosto, 
entre o reitor e o CLG-
Sintufrj, e levou duas 
horas e meia para tra-
tar dos itens restantes 
dos 42 apresentados 
na primeira reunião. 
A continuação da reu-
nião, realizada na sala 
do Conselho Univer-
sitário, deu conta de 
questões referentes a 
gestão de pessoal, ca-
pacitação, infraestru-
tura e demandas do 
campus de Macaé. 
Dessa vez o pró-reitor 
de Pessoal, Roberto 
Gambine, participou 
da reunião.
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A posse da nova diretoria da 
CUT-RJ foi comemorada com 
auditório lotado por mais de 150 
pessoas, antigos e novos dirigentes 
sindicais de entidades de todo o 
Estado do Rio de Janeiro – do inte-
rior e da capital – e representantes 
de movimentos sociais, como o 
Movimento do Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST), na soleni-
dade realizada na sede da Central, 
no Centro, no início da noite do 
dia 2 de junho.

A nova diretoria foi eleita no 14º 
Congresso Estadual da CUT, no iní-
cio de junho, para exercer mandato 
entre 2012 e 2015.  Aclamada pelo 
plenário do 14º cecut, a chapa úni-
ca, constituída por todos os setores 
que constroem a Central, manteve 
os principais dirigentes, ratificando 
os rumos da seção estadual, mas 
com grande renovação.

O bancário Darby Igayara, a 
servidora publica federal Neuza 
Luzia e o químico Aurélio Medei-
ros foram reconduzidos, respecti-
vamente, aos cargos de presidente, 
vice-presidente e secretário-geral 
da Central.

Na solenidade de posse, Dar-
by, Neuza e Aurélio compuseram 

CUT com nova direção
última página

Aluísio Palhano: desaparecido no regime militar

“Dilma não ouve os trabalhadores”

a mesa com os representantes da 
CTB e do Ministério do Trabalho 
presentes ao evento. A greve do 
serviço público permeou o discur-
so dos dirigentes. Aurélio abordou 
os desafios da nova gestão e men-

cionou o orgulho de compartilhar 
o momento de posse e renovação 
com os presentes, principalmente 
neste momento em que os servido-
res públicos federais estão em greve. 
Neuza frisou que a CUT está ao lado 

da classe trabalhadora, tanto do 
serviço público quando da iniciati-
va privada, e que é uma central de 
ampla representação, que apoia to-
dos os segmentos de trabalhadores.

Para Darby Igayara, a gestão 

tem o desafio de construir uma 
CUT cada vez mais forte para en-
frentar as consequências da crise 
internacional sobre os trabalha-
dores do país. O presidente reeleito 
também mencionou a greve dos 
servidores públicos e a dificuldade 
de diálogo com o governo, e infor-
mou que a CUT está reivindicando 
que Dilma Rousseff trave negocia-
ção com os trabalhadores. Segun-
do ele, a CUT e os sindicatos con-
tinuarão mobilizados para que as 
reivindicações dos trabalhadores 
sejam ouvidas.

Darby propôs a criação de uma 
comissão da verdade para o movi-
mento sindical, proposta aprovada 
também no Congresso Nacional 
da Central, para investigar viola-
ções dos direitos humanos contra 
sindicalistas, pela ditadura militar. 
Ele citou o caso do bancário Aluí-
sio Palhano, cujo corpo nunca foi 
localizado.

Para fechar a solenidade, 
os presentes entoaram, em um 
coro emocionante, o tradicional 
grito: “Central Única dos Traba-
lhadores”! Depois, prestigiaram o 
coquetel oferecido pela central no 
hall da sede.

EntrEvista: Darby igayara

Jornal do SINTUFRJ: Quais 
as expectativas de sua nova 
gestão?

Darby Igayara: É uma dire-
ção que traz alguns novos dire-
tores, com a expectativa de tocar 
a CUT  com a predisposição de 
colocar a Central e sua pauta 
na rua, dar visibilidade e apre-

sentar, com ainda mais ênfase, os 
principais temas como o debate 
do fator previdenciário, a redução 
de jornada sem redução de salá-
rio, a questão do emprego e da 
geração de renda, mas com qua-
lidade e salário digno para o tra-
balhador e a questão, muito bem 
focada hoje, de completo apoio à 
luta e à greve de todos os servido-
res públicos federais, assim como 
a luta dos servidores no estado e 
no município. 

JS: Como você avalia o 
movimento dos servidores?

Darby Igayara: A CUT está 
acompanhando e apoia com-
pletamente esses movimentos. 
E mais, com uma posição mais 
dura com relação ao governo 
Dilma. Diferente do que foi o 
governo Lula, Dilma não ouve 

os trabalhadores, os movimentos 
sociais e sequer a CUT, uma das 
principais centrais que apoiou 
sua eleição. Dilma tem que dar 
uma guinada no governo e sentar 
com os trabalhadores e servidores 
e discutir seriamente suas reivin-
dicações. Estamos com uma ava-
liação muito crítica sobre a po-
sição do governo em relação aos 
trabalhadores e os movimentos 
sociais. Por isso a CUT está nas 
ruas. Agora, no segundo semes-
tre, apoiaremos também outras 
categorias em luta, como ban-
cários, petroleiros, metalúrgicos. 
Vamos continuar apoiando todas 
as lutas e possíveis greves dentro 
das campanhas.

JS: O que será a comissão 
da verdade?

Darby Igayara: A gente apre-

sentou, na posse da nova direto-
ria, a proposta de criar a comissão 
da verdade no movimento sindi-
cal para desvendar os mistérios e 
segredos que envolvem o desapa-
recimento de militantes e ativis-
tas que atuaram politicamente 
no período da ditadura. Como é 
o caso do companheiro Aluísio 
Palhano, presidente do Sindicato 
dos Bancários, até hoje desapa-
recido. Aliás, poderia ser este o 
nome da comissão da verdade dos 
trabalhadores.

JS: Quais as primeiras ini-
ciativas da gestão?

Darby Igayara: A CUT está 
movimentando a nova gestão 
com dinâmica de tentar interagir 
mais internamente com a própria 
direção, para forçar uma ação 
para fora, com mais ênfase, com 

a Central atuando cada vez mais 
nas ruas, em defesa dos traba-
lhadores.

JS: A parceria com Neuza 
na vice-presidência se repe-
te como sinal de aprovação?

Darby Igayara: As gestões com 
Neuza, desde que foi presidente, 
só tem valorizado, contribuído e 
enriquecido o movimento. Fiquei 
feliz, e disse isso publicamente, 
pelo fato de que Neuza, ainda que 
tenha as megatarefas do nosso 
Sintufrj, importante sindicato da 
base da CUT, só ajuda, e mostra 
que não só ela, mas a corrente de 
que faz parte, está empenhada em 
ajudar a Central nas novas de-
mandas que teremos. Com a sua 
experiência, Neuza só vai contri-
buir, e estaremos dando um show 
de bola na nova gestão.

Militante da Vanguarda Po-
pular Revolucionária (VPR), 
Aluísio Palhano Pedreira Ferrei-
ra nasceu em 1922, em Pirajuí/
SP. Em 1963 foi eleito presidente 
da Contec (Confederação dos 
Trabalhadores dos Estabeleci-
mentos de Crédito) e vice-presi-
dente da antiga CGT. Com o gol-

pe de 1964, Aluísio teve seus direitos 
políticos cassados e passou a ser, 
literalmente, caçado pelos órgãos 
de repressão. Em fins de maio de 
1964, asilou-se na Embaixada do 
México, indo posteriormente para 
Cuba.

Em 1970, regressou clandesti-
no ao Brasil. Manteve contato com 

familiares por ocasião do casa-
mento de sua filha. Em 24 de abril 
desse mesmo ano ainda fez contato 
com a família. Depois desse dia, o 
silêncio. Desapareceu aos 49 anos 
de idade.

Em 1976 correram os primei-
ros boatos de sua morte, confir-
mados em 1978 através de carta 

de Altino Dantas Junior, seu com-
panheiro de prisão, encaminhada 
ao ministro do Superior Tribunal 
Militar (STM), general Rodrigo 
Otavio Jordão Ramos, denuncian-
do o assassinato de Aluísio Palhano 
nas dependências do DOI-CODI 
da Rua Tutoia, em São Paulo, na 
madrugada de 21 de maio de 1971. 

Segundo esse relato, Aluísio es-
teve prisioneiro durante 11 dias 
sofrendo as piores torturas. O 
nome de Aluísio Palhano foi en-
contrado, em 1991, no arquivo 
do DOPS/PR em uma gaveta 
com a identificação “falecidos”.

Fonte: Grupo Tortura 
Nunca Mais
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