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A greve segue forte e 
mobilização tem que 
se intensifi car

Em 60 universidades federais, técnicos-adminis-
trativos em educação aderiram à greve nacional 
por melhores salários e condições de trabalho, 
pela sobrevivência das universidades federais e 
contra a privatização dos seus hospitais de ensino 
via Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). PÁGINA 6

A chapa esquenta na UFRJ
O termomêtro explodiu. A chapa esquenta na UFRJ. Para corte de ponto a resposta é com fogo.
Governo, em “Comunica”, ordena às reitorias o corte de ponto. Categoria reage exigindo a não submissão 
da UFRJ ao autoritarismo e defende a autonomia universitária: não ao corte de ponto!
CLG-Sintufrj conclama a categoria para as atividades da semana que impedirão a ação repressiva do 
governo: acampamento na Reitoria com vigília e velório, seguido de café da manhã e enterro do governo. 
Depois, todos ao Consuni pra que possamos defender o nosso direito de greve e exigir que o colegiado 
superior da UFRJ se posicione em favor a autonomia universitária e contra o autoritarismo do governo
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Encontro dos aposentados
O Sintufrj espera os compa-

nheiros aposentados no tradicional 
encontro de aposentados, no dia 31 
de julho, terça-feira, a partir das 
10h, no Espaço Cultural do Sintu-
frj. Além de homenagear o dia das 
avós (comemorado no dia 26 de ju-
lho), esta reunião pretende reeditar 
o sucesso do último encontro, como 

Nossa greve já completou 
um mês. Começamos o movi-
mento com garra e obstinação, 
pois sabíamos que teríamos de 
lutar muito para romper a bar-
reira do arrogante silêncio do 
governo. E estamos conseguin-
do. As ações de ruas e internas 
na universidade têm resultado 
em mudanças de comporta-
mentos em Brasília que podem 
ser favoráveis a nós. São ainda 
quase imperceptíveis, mas estão 
ocorrendo.

Tanto isso é verdade que o 
contra-ataque já começou. O infe-
liz posicionamento do ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, que teve 
a cara de pau de afi rmar, pela im-
prensa, que se a presidente Dilma 
autorizar aumento para os traba-
lhadores da Educação o Estado 
quebra. Que coisa... Não?

E a isenção de impostos para 
eletrodomésticos (a chamada li-
nha branca) e para carros - um 
grande benefício para as mon-
tadoras - na medida em que faz 

A Coordenação de Aposentados 
do Sintufrj realizou de 29 de junho 
a 1º de julho, a primeira viagem 
turística do ano. O destino foi a 
Fazenda Boa Esperança, no mu-
nicípio de Mendes. Participaram 
25 companheiros aposentados. 
“Correu tudo como o previsto e 
anunciado. Fomos muito bem 
recebidos. Vivemos dias de intensa 
diversão e interatividade”, afi rmou 
a coordenadora sindical Eliane 
Nascimento que, junto com a 
guia, respondeu pelo bem-estar 
dos excursionistas.

Os viajantes chegaram ao ho-
tel na sexta-feira à noite e foram 
recebidos com um happy hour. 
A partir deste momento, Moreno, 
um simpático professor de Edu-
cação Física especializado em 

Representantes de movimentos 
sociais e sindicais no Rio de Janeiro 
lotaram, na noite do dia 3, a sede do 
Sindicato dos Petroleiros do Rio de 
Janeiro para um ato contra o golpe 
no Paraguai que derrubou o presi-
dente eleito Fernando Lugo.

Todos consideraram o golpe um 
ataque à democracia e uma ameaça 
à estabilidade democrática em toda 
a América Latina, além de avaliam 
que o povo que protesta nas ruas 
deve receber o apoio dos movimentos 
sociais e sindical do Brasil. “Sempre 
lutamos contra ditaduras e golpis-
mos e em defesa da democracia. No 
Brasil, a grande imprensa deve ser 
criticada não porque se omitiu, mas 
porque se posicionou ao lado dos 
golpistas. Por outro lado, foi correta 
a posição da Unasul (União de Na-
ções Sul Americanas) e do Mercosul 
(Mercado Comum do Cone Sul), por 
não reconhecerem o político empos-

É tudo e tudo. Vamos sacudir Brasília e as Ifes!
escoar seus produtos encalhados 
-, assim como a também isenção 
de impostos para as universidades 
privadas e outras benesses ofereci-
das pelo governo para garantir o 
consumo da chamada classe mé-
dia - que, por conta disso, mergu-
lha cada vez mais em dívidas - e 
assim assegurar a alta populari-
dade de Dilma Rousseff, também 
não quebra o Estado? Se isso não 
fez o Brasil, até aqui, quebrar, por 
que o quebraria um aumento para 
a Educação? Pura balela é o dis-

curso - falacioso - do senhor mi-
nistro da Fazenda.

Bem companheiros, a nos-
sa luta, iniciada há mais de 30 
dias, não tem mais volta. E tudo 
indica que está em nossas mãos 
fazê-la avançar. Como? Não tem 
mistérios: vamos intensifi car a 
nossa participação nos atos, ações 
e manifestações convocados pelo 
CLG-Sintufrj e pelo CNG-Fasubra. 
Vamos transformar a vida dos ges-
tores governistas e das Ifes em um 
inferno. Vamos invadir, caso ne-

cessário, a Reitoria e transformar 
o cotidiano do reitor bastante 
diverso. Está é a tática que tem 
dado certo até agora. Simples 
assim. Um exemplo a mais de 
que isso procede é sabermos que 
os partidos aliados do governo no 
Congresso Nacional estão pres-
sionando a nosso favor e até mes-
mo começam a se rebelar contra 
essa política vexatória de sequer 
receber as categorias em greve. 

Essa luta nasceu para ser vi-
toriosa. Então, vamos à vitória!

Corrigindo a omissão: A foto publicada na edição passada do Jornal do Sintufrj, na matéria “Educação 
federal em greve vai ás ruas”, página 6, é de autoria de Marco Fernandes/Adufrj-SSind.

Paraguai: Movimentos 
sociais contra o golpe

Aposentados: viagem a 
Mendes foi um sucesso

sado no cargo de Lugo. O povo para-
guaio precisa do apoio de todos nós 
para reverter esse golpe”, afi ormou 
Marluzio Ferreira Dantas, dirigente 
da Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) e da CUT. 

Participaram do evento a ABI, 
o MST, centrais sindicais como a 
CUT, a CTB, a CSP-Conlutas, a FUP, 
Condsef, a Central de Movimen-

tos Populares, partidos políticos e 
representantes do movimento es-
tudantil, como UNE, ANEL, UEE, 
entre outras.

O Sindicato dos Petroleiros do 
Rio de Janeiro organizou a ativida-
de e outras manifestações públicas 
devem ser programadas pelo Co-
mitê Rio de Solidariedade ao Povo 
Paraguaio. 

Terceira Idade se apresentou aos 
participantes. Experiente, Moreno 
soube incrementar as atividades e 
promover a integração dos excur-
sionistas do Sintufrj com os demais 
hospedes.

O professor organizou sessões 
de saúde, como ginástica sênior, 
interatividade e caminhada na 
fazenda e por seus arredores. A 
festa julina do hotel teve como 
personagens principais do Casa-
mento da Roça, além dos noivos 
e os padrinhos, os aposentados do 
Sintufrj. Não faltou forró ao vivo, 
comidas típicas e brincadeiras. O 
grupo também pode curtir o show 
preparado pela Prefeitura de Men-
des em homenagem ao centenário 
do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, na 
principal praça da cidade.

espaço de cultura, debate e serviços.
Mais uma vez se apresentarão 

as ofi cinas do Sintufrj e os profi s-
sionais do Espaço Saúde do Traba-
lhador também estarão presentes. 
O médico Décio Alves, do HUCFF, 
ministrará palestra sobre os bene-
fícios da Terapia Ortomolecular 
para uma vida saudável. 

EDITORIAL

O projeto “Ópera na UFRJ” 
reúne os três segmentos acadê-
micos para apresentar a obra de 
Mozart.

A ópera Così fan tutte (Assim 
fazem todas), uma das 12 mais 
encenadas no mundo, foi a esco-
lhida para a temporada de 2012 do 
projeto “Ópera na UFRJ”, um dos 
mais bem sucedidos projetos de 
ensino, pesquisa e extensão e que 
congrega estudantes, docentes e 

Mozart, “Assim fazem todas”, na UFRJ
técnicos-administrativos em Educa-
ção da Escola de Música (EM) e da 
Orquestra Sinfônica da UFRJ, da Es-
cola de Belas Artes (EBA) e da Escola 
de Comunicação (ECO).

De 5 a 8 de julho, a obra foi 
apresentada no Salão Leopoldo Mi-
guez, da Escola de Música. No dia 
10, será apresentada uma versão 
contemporânea, às 12h, Auditório 
Horta Barbosa, do Centro de Tecno-
logia (CT). A entrada é franca. 

A ópera seguirá em tempo-
rada itinerante, com apresenta-
ções nos Teatros Municipais de 
Niterói, Petrópolis e Campos dos 
Goytacazes.

Dia 10 - às 12h - Auditório Horta Barbosa -do Centro de Tecnologia - ENTRADA FRANCA
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ebserh

Se o Conselho Universitário 
aprovar que a UFRJ deve abrir 
negociações com a Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) para futura contratação 
de seus serviços como gestora dos 
hospitais universitários da insti-
tuição, poderá estar selando o fim 
das atividades de cinco das nove 
unidades hospitalares que com-
põem o Complexo Hospitalar da 
universidade.

Isso ocorreria porque a Eb-
serh foi criada para atuar como 
gestora, no âmbito das institui-
ções federais de ensino superior, 
apenas de unidade-escolas, e o 

Cinco hospitais da
UFRJ podem fechar

tos (somente o HUCFF oferece 527 
leitos, conforme informa o site do 
hospital). 

Na quarta-feira, dia 4, o Jornal 
do Sintufrj procurou Marcelo Land 
para confirmar essas informações, 
mas foi informado pela secretária 
do Gabinete que ele participava de 
reunião fora da UFRJ e não retor-
naria. O jornal tentou contato pelo 
telefone celular, mas o aparelho es-
tava desligado.

Solução:
Complexo Hospitalar
De acordo com Nelson Souza 

e Silva, o HCPA sempre recebeu 
muito mais verbas do Ministério da 
Educação que a UFRJ, por ter cria-
do uma forma individual de admi-
nistração com base em empresa 

CEPG mantém calendário acadêmico

Ministério da Educação somente 
reconhece como tal, na UFRJ, o 
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF), a Ma-
ternidade Escola, o Instituto de 
Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG) e o Institu-
to de Psiquiatria (Ipub). As uni-
dades acadêmicas  de saúde que 
podem ficar de fora são o Institu-
to do Coração Edson Abdala Saad 
(Iceas), o Instituto de Doenças do 
Tórax (IDT), o Hospital Escola 
São Francisco de Assis (Hesfa), 
o Instituto de Ginecologia e o 
Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto (INDC)

Sem dinheiro, 
portas fechadas
Quem faz o alerta é o diretor 

do Iceas, Nelson Souza e Silva, 
professor titular da Faculdade de 
Medicina (FM). Nelson, bem in-
formado sobre o assunto, presidiu 
a comissão que criou o estatuto do 
Complexo Hospitalar da UFRJ, para 
o qual foi nomeado presidente o 
atual chefe de Gabinete do Reitor, 
professor Marcelo Land.

Segundo Souza e Silva, a situa-
ção dos cinco hospitais desprezados 
pelo Ministério da Educação poderá 
se complicar ainda mais a partir 

da entrada em cena da Ebserh na 
UFRJ e se a Secretaria municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro não 
renovar, com eles, o contrato para 
prestação de serviços ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), garantindo 
os repasses do Ministério da Saú-
de. “Como funcionarão (as cinco 
unidades) sem recursos do Ministé-
rio da Saúde, uma vez que com a 
Ebserh o mais certo é que fiquem 
sem receber verbas do Ministério da 
Educação?” – quer saber o diretor 
do Instituto do Coração.

UFRJ de pires na mão
Embora possua nove unidades 

de saúde, a UFRJ recebe do governo 
menos recursos financeiros, anual-
mente, que o Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA), pertencente à 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), que, ultima-
mente, vem sendo apontado pela 
mídia como referência em qualida-
de entre os hospitais universitários 
de todo o país.

De acordo com dados de 2011, 
naquele ano, o HCPA, com 795 
leitos, recebeu R$ 415.062.557,00, 
contra R$ 319.680.989,00 enviados 
à UFRJ para suprir as necessidades 
de todos os seus nove hospitais, que 
somam, em média, mais de 800 lei-

privada. “É um hospital de duas 
portas”, diz o diretor do Instituto 
do Coração. O que significa que a 
unidade de saúde da UFRGS atende 
a dois segmentos da população: os 
encaminhados pelo SUS e os que 
vão pelos planos de saúde privados.

A principal motivação da UFRJ 
em criar o Complexo Hospitalar 
foi justamente aumentar os re-
cursos vindos do ministério para 
os hospitais universitários. Porém, 
o Ministério da Educação se recu-
sou a reconhecê-lo e tenta impor 
à universidade a Ebserh. “Em 
2010 recebemos o correspondente 
a 5,5% do orçamento do governo 
destinado aos hospitais universitá-
rios. Mas com a UFRJ considerada 
como Complexo Hospitalar esse 
percentual subiria para 9,5%”, 

A sessão do Conselho de En-
sino para Graduados (CEPG) 
realizada na sexta-feira, dia 6, de-
cidiu não suspender o calendário 
e os atos acadêmico em função 
da greve dos três segmentos na 
universidade, conforme reivin-

dicavam os estudantes apoiados 
pelos técnicos-administrativos.

O resultado foi definido com o 
voto de minerva da pró-reitora de 
Pós-graduação e Pesquisa e presi-
dente do CEPG, Débora Foguel, pois 
a votação entre os conselheiros deu 

empate: 9 a 9. Foguel justificou sua 
decisão alegando que era preciso 
garantir o direito dos não grevistas. 

Mas para “não prejudicar os 
grevistas”, os conselheiros aprova-
ram a criação de uma comissão 
para discutir pontos do calendário 

que podem ser suspensos. E ficou 
para a próxima sessão a apresen-
tação de moção para ser votado 
o apoio ou não à greve na UFRJ.          

Para a representante dos téc-
nicos-administrativos no CEPG 
e presidente da Comissão de Ava-

liação e Acompanhamento de 
Cursos (CAAC) do colegiado, Lú-
cia Helena Álvares Salis, embora 
a decisão tenha decepcionado, “o 
empate significou que existem 
conselheiros no CEPG que en-
tendem que a greve é legítima”.    

MoviMentos reivindicam apoio. Para Lúcia Salis, 
representante dos técnicos-administrativos no CEPG, 
há conselheiros que entendem legitimidade da greve

souza e Silva, diretor do Iceas: HCPA tem duas portas 

Arte: Edinho
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A assembleia da Associação 
de Pais e Amigos do Colégio de 
Aplicação da UFRJ (APACAp-
UFRJ) no dia 30 de junho ava-
liou que o Governo Federal é 
leniente com os prejuízos aos 
alunos do ensino federal ao dei-
xar transcorrer 40 dias de greve 
das universidades federais sem 
que tenha feito sequer uma con-
tra proposta. Cerca de 750 alunos 
do Colégio de Aplicação da UFRJ 
do Ensino Fundamental ao Mé-
dio está sem aulas desde o fi m de 
maio, o que tem causado grande 
preocupação aos pais haja vista 
os danos pedagógicos decorren-
tes da falta de aulas. Os pais dos 
alunos do CAp-UFRJ classifi ca-
ram de escandalosa a postura do 
Governo Federal.

Os trabalhadores do Hos-
pital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF) 
realizaram reunião na quin-
ta-feira, dia 5, e criaram a 
Comissão de Mobilização do 
HUCFF. Nesta segunda-feira, 
dia 9, às 11h, a comissão se 
reúne com o CLG-Sintufrj 
para organizar uma agen-
da de lutas e aprovar mais 

No Dia Nacional de Mobiliza-
ções nos hospitais universitários, 5 
de julho, os técnicos-administrati-
vos da UFRJ promoveram ato no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) e interrom-
peram o trânsito na Cidade Uni-
versitária.

A manifestação durou cerca de 
uma hora e contou com a partici-
pação de estudantes. O ato relâm-
pago, iniciado às 15h em frente 
a entrada principal do hospital, 
marcou posição através de varais 
falas em defesa da saúde e educa-
ção públicas e contra a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh).

Do HUCFF, após o ato relâm-
pago, os funcionários saíram em 
passeata pela rua Rodolpho Paulo 
Rocco até a rótula com a avenida 
Carlos Chagas. Durante o trajeto 
eles carregaram faixas e gritavam 
palavras de ordem criticando o 
governo Dilma. Chamou atenção 
uma enorme faixa com os dizeres 
“UFRJ adverte: Ebserh faz mal à 
saúde pública”.

Ao chegar a rótula os funcio-
nários interromperam o trânsito 
por quatro vezes durante mais de 
meia hora, distribuindo panfl etos 
e alertando a população sobre o 
risco de privatização que correm 
os hospitais universitários. “Esta-
mos na rua hoje para que você, ao 
ter de procurar um hospital públi-

Protesto no HUCFF fecha trânsito na UFRJ
co, também não fi que na rua, no 
futuro”, anunciavam os manifes-
tantes.

Os funcionários informaram 
que o hospital universitário tinha 
muito valor, sendo um bem pú-
blico e que prestava importantes 
serviços à população, por isso não 
podia ser encarado, pelo governo, 
como uma empresa voltada para 
o lucro e demarcada apenas por 
preços ou lucros.

Além do alerta sobre o risco de 
privatização dos hospitais univer-
sitários, os manifestantes falaram 
à população sobre a motivação da 
greve dos técnicos-administrativos 
em Educação das universidades. 
Segundo as falas para os moto-
ristas parados no trânsito, a greve 
foi motivada pela intransigência 
do governo em se recusar a nego-
ciar com a categoria. “O governo 
não negociou com a gente por 
dois anos e até agora, depois de 52 
reuniões, continua com a mesma 
postura, com a  justifi cativa de que 
não tem verba”, anunciavam os 
manifestantes, que em seguida 
cantavam a palavra de ordem: 
“Oh, Oh, Oh Dilma. Cadê o di-
nheiro? Ela deu pro banqueiro e 
pro bicheiro”.

A manifestação foi encerrada 
às 16h, na própria rótula, com 
informações do CLG-Sintufrj so-
bre os próximos passos do mo-
vimento. 

Associação de Pais e Amigos 
do CAp se solidariza com os 
trabalhadores em Educação
Ministros do Governo Dilma ignoram prejuízos causados à 
Educação Pública Brasileira

Tanto o Ministério da Edu-
cação como o Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
parecem estar à deriva pela falta 
de canais de comunicação com 
os professores e funcionários, que 
apresentaram propostas concretas 
para discussão. O Governo Federal 
deveria abrir negociações imedia-
tamente e se responsabilizar de 
fato pela volta à normalidade das 
universidades federais. A educação 
pública é um direito dos cidadãos 
e não está sendo garantida pelos 
ministros Mercadante e Miriam 
Belchior, que se eximem de suas 
responsabilidades ao não respon-
der aos apelos dos professores e 
dos funcionários por negociação. 

Associação de Pais e Amigos 
do Colégio de Aplicação

Reivindicações do HUCFF vão ao Consuni

uma pauta interna de reivin-
dicações que desta vez será 
entregue ao Conselho Uni-
versitário. Há pouco tempo o 
Sintufrj e os profissionais da 
unidade hospitalar levaram 
ao pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, uma lista de 
problemas.

A situação de precariedade 
estrutural do hospital conti-

nua interferindo na rotina 
de trabalho dos profissio-
nais. Na quinta-feira, 5, por 
exemplo, mais uma vez o 
Centro Cirúrgico foi interdi-
tado em virtude de um cano 
de água que estouro na ma-
drugada e inundou 18 das 
21 salas. Todas as cirurgias 
agendadas para aquele dia 
foram suspensas.

CATEGORIA se organiza, faz protesto no HUCFF e fecha o trânsito na Cidade Universitária

GREVE NA UFRJ
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A defesa dos hospitais universi-
tários e o “Fora Ebserh” motivaram 
a luta da categoria na semana pas-
sada

Com a certeza de que “é preci-
so fazer muito barulho nesta greve 
para que o governo abra negocia-
ções”, os trabalhadores presentes à 
assembleia na Praça da Prefeitura 
da UFRJ, na terça-feira, 3 de julho, 
decidiram sair dali em passeata até 
o Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) e dialogar 
com a população por ele atendida.

Mesmo ocupando apenas um 
dos lados das pistas e contando com 
a colaboração da Divisão de Segu-
rança (Diseg) da Prefeitura Univer-
sitária para o fechamento parcial 
das vias, o trânsito pela manhã na 
Cidade Universitária engarrafou 
em função da manifestação da ca-
tegoria. Mas não houve nenhum 
incidente envolvendo trabalhador 
e motoristas. Dois carros da Polícia 
Militar acompanharam a passeata.

Revivendo grandes lutas
Os manifestantes levaram fai-

xas e cartazes, distribuíram pan-
fletos no trajeto e se revezaram no 
carro de som do Sintufrj. Além dos 
discursos, embalou a passeata os 
versos da canção – composição de 
um companheiro da categoria - 
que, em décadas passadas, ritmou 
a luta desta categoria e de muitas 
outras: “Povo unido é povo forte, 
não foge à luta, não teme à morte. 
Avante companheiros que essa luta 
é minha e sua. Unidos venceremos 
e a greve está na rua”.

Em frente à entrada principal do 
HUCFF, os técnicos-administrativos 
em Educação se concentraram e 
intensificaram a distribuição de 

Na terça-feira, dia 3, o CLG-Sintufrj reuniu-se 
com os trabalhadores do Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) para discutir 
a greve na unidade. Os profissionais aderiram ao 
movimento, mas o atendimento a pacientes em to-
dos os setores não parou. “Como deixar de atender 
a uma criança, mesmo sendo para uma consulta de 
rotina”? Justifica uma enfermeira a decisão adota 
coletivamente.

Por esta razão, os trabalhadores e o CLG-Sintufrj 
decidiram marcar a greve no instituto realizando 
paralisações diárias de uma hora, durante todo o 
período de greve, e promover um dia de mobilização 
com café da manhã. As iniciativas aprovadas na reu-
nião têm como objetivo sensibilizar aos usuários dos 
serviços prestados pelo IPPMG para a defesa da ma-
nutenção dos hospitais universitários como unidades 
públicas de saúde e de excelência. A Comissão de Mo-
bilização do IPPMG vai marcar a data e comunicar 
ao CLG-Sintufrj para organizar o agito no hospital.

Assembleia ato mobilizou a Cidade Universitária

IPPMG: dia de mobilização com café da manhã

panfletos ao público. A manifestação 
na Cidade Universitária chamou a 
atenção da imprensa e foi conside-
rada pelo CLG-Sintufrj uma prévia 
vitoriosa da grande agitação que es-
tava sendo preparada em defesa das 
unidades de saúde e contra a Ebserh 
para a quinta-feira, dia 5, que tam-
bém pôs em evidência um dos prin-
cipais hospitais de ensino do país.

Trocas no CNG 
Antes de definirem a ação e 

pô-la em prática, os técnicos-admi-
nistrativos presentes a assembleia 
aprovaram os nomes dos que subs-
tituiriam a maioria dos compa-
nheiros que há 15 dias representam 
a base da UFRJ no CNG-Fasubra. 
Do primeiro contingente que viajou 

a Brasília com essa missão, somen-
te permaneceriam lá as coordena-
doras do Sintufrj, Neuza Luzia e 
Gerly Miceli.

Os indicados pelas forças polí-
ticas que atuam no movimento da 
categoria da UFRJ e referendados 
pela assembleia foram: Fernando 
Esperança, Fábio Marinho, Fábio 
Porto, Aloísio Nascimento e Genival 
Santos de Andrade.

Ação SiSU
Os informes nacionais lidos 

na assembleia confirmaram que, 
depois que a Fasubra protocolou 
no Ministério da Educação o docu-
mento informando que a categoria 
estava decidida a inviabilizar as 
inscrições dos candidatos ao Siste-

ma de Seleção Unificada (SiSU), 
o governo chamou a entidade para 
conversar. No entanto, ao contrário 
da atenção dada aos estudantes, 
que foram recebidos em audiência 
pública, e de agendar negociação 
para os professores em greve, o mi-
nistério apenas se dispôs a interme-

diar reunião da CNG-Fasubra com 
o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (MPOG).

Pelo menos cinco universida-
des conseguiram impedir a inscri-
ção de candidatos ao SiSU, dentro 
do primeiro prazo estabelecido pelo 
Ministério da Educação.

CATEGORIA  se reúne em assembleia na Praça da Prefeitura e faz passeata até o HUCFF

greve na ufrj
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Em 58 universidades federais, 
técnicos-administrativos em edu-
cação aderiram à greve nacional 
por melhores salários e condições 
de trabalho, pela sobrevivência das 
universidades federais e contra a 
privatização dos seus hospitais de 
ensino via Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh).

Os trabalhadores em edu-
cação amargam um dos piores 
pisos salariais do Serviço Público 
Federal e estão, há alguns anos, 
com a carreira mais do que ob-
soleta. Mas o governo, depois de 
mais de 50 reuniões,nos últimos 
dois anos, não apontou nenhu-
ma solução e, hoje, com a gre-
ve em curso, não se pronuncia 
quanto a uma proposta concreta 

movimento nacional

A greve segue forte e mobilização 
tem que se intensificar

Já no dia 3, o CNG-Fasubra participou de ato organizado pelo Comando Nacional de Greve dos Estudantes, que 
cobrou atenção à área do Educação. Os comandos do Andes-SN e do Sinasefe também apoiaram a manifestação. 
Uma comissão de representantes dos comandos foi recebida pelo secretário de Ensino Superior (SESu) do Ministério 
da Educação, Amaro Lins, que se comprometeu em analisar as demandas dos segmentos universitários. O CNG-
Fasubra cobrou posição do Ministério da Educação.

Nos dias 4 e 5, o CNG-Fasubra realizou vigília em frente do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
(MPOG). Acampados no local, os representantes dos técnicos-administrativos em educação reivindicaram a abertu-
ra de negociações. Pelo carro de som anunciavam palavras de ordem como “Negociação já!”; “10% do PIB para a 
Educação!” e “Chega de enrolação. Dilma negocie já!”

para a categoria. Nem sequer res-
ponde aos pedidos de audiência. 
Diante desse quadro, imposto 
pelo governo federal, pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão e pelo Ministério da 
Educação, não houve alternativa 
aos trabalhadores senão ir à greve 
que já completa mais de um mês.

Só que essa greve, em conjunto 
com os movimentos dos docentes e 
dos estudantes, que se uniram em 
defesa da universidade pública, não 
pode mais ser ignorada e as barreiras 
impostas pelo governo não podem 
mais ser toleradas. A união e a gre-
ve dos movimentos, que hoje atinge 
mais de 95% das Ifes, considerada 
histórica, não podem mais ser igno-
radas. O governo tem o dever de esta-

belecer diálogo com os movimentos 
e parar de se negar a receber seus 
representantes, que buscam estabe-
lecer negociações em vão.

Por isso, o CNG-Fasubra insiste: 
é preciso construir ações que bus-
quem quebrar a intransigência do 
governo e estabeleçam negociações 
com nossa categoria.

Segundo informe do CLG-Fa-
subra, a categoria tem apenas até 
agosto para tentar garantir a inclu-
são de reajustes na peça orçamen-
tária do governo para 2013. Este é 
o momento de potencializar a greve 
com ações contundentes que cha-
mem a atenção da população e ao 
mesmo tempo pressionem o Gover-
no a negociar. A Federação indicou 
um calendário nacional de ativida-

des que aponta para a possibilidade 
de ser em conjunto com docentes e 
estudantes.

Aliás, calendário este que será 
encaminhado em nome da unida-
de, mas que encontra severas críti-
cas por parte da Direção do Sintufrj, 
principalmente no qual diz respeito 
à semana de 16 a 20 de julho, que 
pressupõe acampamento conjun-
to dos servidores públicos federais; 
marcha em Brasília; e atos na Es-
planada dos Ministérios, em uma 
Brasília esvaziada de parlamenta-
res, atores que, historicamente, aju-
daram na abertura de negociações 
junto ao governo.

 
Ato no MEC e vigília no MPOG 

A semana passada foi agitada 

em Brasília e nas Ifes. O CNG-
Fasubra deu início à Vigília no 
MPOG, com instalação simbólica 
do CNG, atividade no Congresso 
Nacional, nas bases, em particular 
nos hospitais universitários, com 
a denúncia contra a Ebserh e ato 
dos estudantes em Brasília e nos 
estados.

No dia 2, o CNG-Fasubra 
apoiou um ato em frente do Mi-
nistério do Planejamento, organi-
zado pelo Andes-SN e Sinasefe. As 
entidades se uniram em defesa da 
Educação. Uma comissão de ma-
nifestantes conseguiu protocolar 
pedido de abertura de negociações 
com o governo, dirigido ao secre-
tário de Relações do Trabalho, Sér-
gio Mendonça.

No fechamento desta edição 
chegou ao Jornal do SINTUFRJ, 
notícia de que o Ministério do 
Planejamento emitiu comuni-
cado orientando o corte de ponto 
dos servidores que aderiram à gre-
ve. A data do “Comunica” do Sis-
tema Integrado de Administração 
de Pessoal (Siape) é de 6 de julho, 
assinado por Sérgio Mendonça, 
secretário de Relações de Traba-
lho do MPOG e Ana Lúcia Brito, 
da Secretaria de Gestão no Serviço 
Público. O “Comunica” solici-
ta que os dirigentes de Recursos 
Humanos repassem informações 
sobre a extensão da paralisação a 
cada três dias.

“Em caso de falta dos servi-
dores do poder executivo federal 
para participação em paralisa-
ções e/ou greves, orientamos pela 
adoção das providências na folha 
de pagamento para efetuar o corte 
de ponto referente aos dias para-
dos na rubrica especifica do Siape 
de falta por greve”, orientam os 
secretários.

O comunicado lembra a deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
de que, na ausência de lei especí-
fica para o setor público em rela-
ção aos movimentos paredistas 
deve-se aplicar a legislação ado-
tada na iniciativa privada – a CLT.

Os dirigentes, segundo o 
documento, devem observar se 
foram cumpridas as exigências 
legais como a comunicação do 
movimento com a devida antece-
dência e o emprego de “meios pa-

cíficos de mobilização”. E diz que 
estes devem “adotar as providen-
cias cabíveis, caso seja constatado 
excesso nas manifestações”.

A PR4 recebeu o comunicado 
no fim da tarde de sexta-feira, dia 
6. O pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, informou que se 
reuniria com o reitor Carlos Levi 
para, em seguida, se pronunciar 
a respeito.

Compromisso democrático? 
Os autores do comunicado sus-
tentam que a Secretaria de Re-
lações de Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão mantém diálogo aberto 
com as entidades sindicais repre-
sentativas dos servidores por meio 
da mesa nacional de negociação 
permanente. E menciona seu 
compromisso com a democra-
tização das relações de trabalho 
e num processo de negociação 
coletiva.

Segundo Fabrício Caseiro, 
do CLG-Sintufrj, essa afirmativa 
somente pode ser creditada como 
brincadeira, caso a situação não 
fosse grave. “Não existe nenhuma 
negociação em curso com o go-
verno. Até aqui, ele preferiu deixar 
que a greve e seus trabalhadores 
se desgastem. Portanto, qualquer 
afirmação de que há negociação 
é mentirosa”, afirma o sindica-
lista.

A Direção do Sintufrj já mobi-
lizou a sua assessoria jurídica pra 
que tome as providências legais 
pertinentes. 

A direção da Central Única dos 
Trabalhadores no Estado do Rio de 
Janeiro vem a público cobrar do 
governo federal uma ação imedia-
ta para pôr fim ao impasse gerado 
pela greve dos técnicos e professo-
res das universidades federais, que 
vem ganhando a adesão crescente 
por parte de servidores federais de 
várias outras carreiras.

Na prática, a CUT-RJ exorta 
o governo federal a abandonar a 
postura intransigente adotada até 
aqui, abrindo um efetivo canal 
de negociação com as entidades 

MPOG manda cortar ponto

Em nota, CUT-RJ cobra do governo federal 
abertura de negociação com os servidores

representativas dos servidores. Não 
é admissível que o governo que 
ora está à frente do projeto demo-
crático-popular em curso no país 
há quase dez anos não reconheça 
o papel central e estratégico do seu 
corpo de servidores para a melhoria 
da qualidade de vida do povo bra-
sileiro.

A situação nas universidades 
públicas federais, em greve há mais 
de um mês, é particularmente gra-
ve e alarmante, com dezenas de 
milhares de alunos sob a ameaça 
de perder o semestre, e até mesmo 

o ano letivo, em razão da intran-
sigência do governo. Entendemos 
que a grave crise financeira in-
ternacional não pode e não deve 
servir como pretexto para que o 
governo se negue a negociar e não 
reconheça o quanto são justas as 
reivindicações dos servidores pú-
blicos brasileiros.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2012
Darby Igayara – presidente da 
CUT-RJ
Neusa Luzia Pinto – vice-presi-
dente da CUT-RJ



7 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 999-6 Especial Greve – 9 a 15 de julho de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

 

carreira

PEC da ascensão funcional 
deve ser uma luta de todos

Entenda o caso
A PEC 34 foi criada pelo ex-deputado Índio da Cos-

ta, com assinatura da deputada Andreia Zito, e teve apro-
vada sua admissibilidade em 9 de setembro de 2007 
pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 
restabelecendo o concurso interno para ascensão fun-
cional suprimido pelo artigo 37 da Constituição de 1988.

Índio da Costa não chegou ao final dos trâmites neces-
sários para a PEC ser apreciada em plenário na Câmara 
dos Deputados. Com o fim do seu mandato, a mesa direto-
ra da Casa arquivou a emenda em 31 de janeiro de 2011. 
Mas Andreia Zito solicitou o desarquivamento da emenda.

Em junho, já com o PEC 34 desarquivada, a deputada 
apresentou requerimento solicitando a abertura de uma 
nova Comissão Especial para emitir parecer à proposta de 
emenda. Um novo parecer é preciso, porque quando uma 
emenda é arquivada – mesmo tendo sido aprovada –, é 
necessário reiniciar o trâmite da proposta desde o início.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou na quarta-
feira, dia 4, a Medida Provisória 
568/12, que também tratava da 
redução de salários de médicos 
federais. De acordo com o pare-

O Comando Local de Greve 
e o Sintufrj promoveram dia 
2 de abril, no Salão Nobre da 
Decania do Centro de Tecnolo-
gia (CT), debate com Andreia 
Zito (PSDB-RJ), deputada fe-
deral relatora da Proposta, de 
Emenda Constitucional (PEC) 
34/2007, que trata da ascensão 
funcional. A proposta, que se 
encontra parada no Congresso 
Nacional, estabelece critérios 
para realização de concurso 

interno para ascensão funcio-
nal na administração pública, 
alterando a Constituição de 
1988, que acabou com uma 
das formas de ascender na 
carreira. Esta é uma demanda 
cara para os servidores públicos 
e importante instrumento de 
valorização, no caso dos técni-
cos-administrativos em educa-
ção das instituições federais de 
ensino (Ifes), e que possibilita-
ria seu crescimento profissional 

e evitaria os desvios de função. 
Para que esta proposta venha 
a se tornar realidade, Andreia 
Zito alerta que é preciso mui-
ta pressão e mobilização dos 
servidores. “Precisamos exi-
gir a tramitação da proposta 
na Câmara, e isso depende do 
apoio dos sindicatos e das cate-
gorias. Sem mobilização qual-
quer matéria no Congresso não 
anda”, declarou a parlamentar.

A deputada necessitou se 

MP 568: trabalhadores saem vitoriosos 
na Câmara Federal

cer aprovado do senador Eduardo 
Braga (PMDB-AM), a carga horá-
ria dos médicos continuará sendo 
de 20 horas semanais, manten-
do-se os salários pagos anterior-
mente à MP.

O relator retirou do texto, 
também, as mudanças pro-
postas pelo governo para os 
adicionais de insalubridade e 
de periculosidade.  Assim, são 
mantidos os percentuais pagos 

antes da MP. Agora a questão 
será encaminhada para votação 
no Senado.

Importante ressaltar que os 
médicos e demais trabalhadores 
técnico-administrativos em edu-

cação da UFRJ afetados pela MP 
saem vitoriosos dessa etapa pelo 
fato de terem se envolvido em 
uma luta responsável e dirigida 
com responsabilidade. Para-
béns à categoria!

Um pouco da história
Durante a greve passada, de 2011, algumas categorias, inclusive a base do Andes-SN, es-

tabeleceram processos de negociação com o governo. A greve da base da Fasubra, não. Aquele 
processo de negociação e acordo gerou o Projeto de Lei nº 2.203/2011, que trata exatamente 
do que está previsto na MP 568/2012. Porém o governo, além de formalizar o acordo com as 
categorias, aproveitou a oportunidade para dispor, no PL, a questão da redução de salários de 
médicos e dos percentuais de insalubridade e periculosidade. A direção do Sintufrj, na opor-

ausentar devido a um com-
promisso e deixou seu assessor, 
Hermano Tavares, para debater 
com os participantes. Herma-
no, que é servidor público da 
Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ), é de-
fensor ferrenho da valorização 
do trabalhador público e crítico 
severo dos malfeitos do governo 
em relação ao serviço público. 
Depois de discorrer sobre os 
ataques aos direitos dos servi-

dores que vêm sendo promovi-
dos pelos governos, Hermano 
reforçou o alerta da deputada 
sugerindo que cada servidor 
congestione a caixa eletrôni-
ca (e-mail) dos parlamentares 
de seu estado para pressionar. 

Segundo ele, foi assim que foi 
conseguida a mobilização para 
aprovar a PEC 270. “A PEC 34, 
para ter sucesso, depende dos ser-
vidores e da Fasubra, do Sinasefe 
e da Condsef”, afirmou o assessor.

MP 568 é aprovada e salários de médicos se mantêm, assim como percentuais de insalubridade e periculosidade

tunidade fez essa denúncia, mas que não encontrou ressonância, inclusive junto ao Cremerj.
Como as tentativas de aprovação do PL no parlamento não tiveram êxito, com a oposição 

inviabilizando votações, o governo lançou mão do expediente da Medida Provisória pra “fazer 
valer” o que havia “acordado” com as categorias naquela greve. Produto disso é a MP 568/2012, 
que, segundo as intenções do governo, deveria ter sido lançada e aprovada antes mesmo do 
início da greve de professores e da Educação federal.

Para andreia Zito, é preciso muita pressão e mobilização
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Calendário do 
CLG-Sintufrj
Semana de 9 a 13 de julho

 9 de julho - Renião CLG-Sintufrj - 10h - Espaço 
Cultural 

 10 de julho – Terça-feira 
– Assembleia Geral – 10h – Praia Vermelha
– Reunião do CLG à tarde na Praia Vermelha

 11 de julho – Quarta-feira
– Acampamento seguido de Vigília e Velório na 
Reitoria da UFRJ

 12 de julho – Quinta-feira
– Café da Manhã, seguido de Ato e Enterro do 
Governo na Reitoria 
– Reunião do CLG à tarde – Espaço Cultural

Semana de 23 a 27 de julho
 25 de julho – Quarta-feira

Universidade na Praça, em frente do IFCS 
(proposta a ser levada ao Comando Unificado 
de Greve)

Calendário Nacional do 
CNG-Fasubra

Semana de 9 a 13 de julho
 9 de julho – Segunda-feira

 – Panfletagens em vias públicas em todos os estados 
 10 e 11 de julho – Terça e quarta-feiras

– Ato nas reitorias em todos os estados
 11 de julho – Quarta-feira

– Ato no Congresso Nacional para marcar um mês de greve.  A Fasu-
bra busca a incorporação dos CNG do Andes-SN e do Sinasefe

Semana de 16 a 20 de julho
 18 de julho – Quarta-feira

– Acampamento conjunto dos servidores públicos federais. Impor-
tante: é preciso que sejam levados, pelos que participarão dessa ati-
vidade, colchonete, lençol e/ou cobertor, roupa de cama, de banho e 
barracas. A higiene será feita na UnB
– Grande marcha em Brasília

 19 de julho – Quinta-feira
– Ato na Esplanada dos Ministérios

 20 de julho – Sexta-feira
– Grande plenária com o conjunto dos servidores públicos federais

ÚLTIMA PÁGINA
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