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Os servidores públicos mos-
traram ao governo Dilma a for-
ça de seu movimento ao reunir 
em Brasília, 18 de julho, mais 
de 15 mil trabalhadores.  Dil-
ma manda endurecer com a 
categoria e a resposta do movi-
mento foi dada nas ruas de for-
ma contundente.  Os trabalha-
dores técnico-administrativos 
das universidades e institutos 
federais participaram da Mar-
cha em Brasília com mais de 
mil companheiros e fecharam 
todas as entradas do MPOG no 

Mais de 15 mil
marcham por negociação

dia seguinte, 19 de julho. A base da 
Fasubra-Sindical, já está há mais 
de um mês em greve e com 61 uni-
versidades paralisadas.

Os demais servidores públicos 
federais, que somam mais de 26 
categorias em greve em todo o país, 
reunidos na capital federal, promo-
veram a Marcha Unificada na ma-
nhã de quarta-feira, 18 - interditan-
do completamente a Esplanada no 
trecho entre a Catedral de Brasília e 
o Congresso Nacional - e acampa-
ram na Esplanada dos Ministérios 
na segunda-feira, 16. A palavra de 

ordem mais usada foi “Chega de 
enrolação. Negocia Dilma!”. 

No Planejamento foi exigido 
pelos manifestantes negociações 
efetivas e resposta às pautas de 
reivindicações dos servidores em 
greve. Como não poderia deixar 
de ser diferente, houve incidentes 
com os policiais do GDF que se 
utilizaram de spray de pimenta 
para dispersar os manifestante. 
A base da Fasubra-Sindical mais 
uma vez se destacou na atividade 
de pressão ao intransigente go-
verno federal.

Ação e reação no MPOG
Os técnico-administrativos das 

universidades acamparam desde 
as 5h do dia 19 nas quatro portas 
do Ministério do Planejamento e 
impediram a entrada de servido-
res que chegavam para trabalhar. 
A decisão da ação partiu de uma 
reunião do CNG-Fasubra e teve a 
participação de outras categorias e 
estudantes.

A maioria dos servidores que 
trabalham no MPOG foi sensível ao 
pleito dos técnicos-administrativos, 
mas a polícia do Distrito Federal re-

agiu com força para tentar coibir 
o movimento. Alguns trabalha-
dores, segundo a coordenação do 
ato, foram feridos no confronto. 
Dezenas de carros cercaram o 
local e o contingente policial fez 
barreiras.  O Comando Nacional 
de Greve informou que não iria 
se deixar intimidar. “Nossa luta 
é legítima e sem violência. Es-
tamos defendendo não apenas a 
nossa carreira, mas o futuro da 
Educação no Brasil”, anunciava 
um representante do CNG-Fasu-
bra, do carro de som.

Dia 25,  Quarta-feira, 9h, tem Ato Unificado 
com Aula Pública nos pilotis da Reitoria. Todos lá!

Foto: AgenciaBrasil_Antonio Cruz
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Encontro dos aposentados

Na próxima terça-feira, dia 24, representantes da Secretaria de Combate 
ao Racismo da CUT-RJ e do Projeto Literário Mulheres Bantas realizam se-
minário para discutir quais lutas devem ser adotadas para incentivar a par-
ticipação das mulheres negras, que ainda não têm uma boa representativi-
dade nas entidades sindicais. Na oportunidade, será feito levantamento das 
companheiras que estão na base dos sindicatos cutistas e dos movimentos 
sociais. A Coordenação de Políticas Sociais do Sintufrj participará do evento.

A atividade da CUT homenageia o Dia da Mulher Negra da América 
Latina e do Caribe, que é comemorado dia 25 de julho, conforme foi institu-
ído durante encontro na República Dominicana, em função das precárias 
condições de vida e da discriminação racial sofrida pelas mulheres daquele 
país. A data reforça a necessidade da urgente implantação de políticas pú-
blicas para as mulheres negras da diáspora nos países da América Latina e 
do Caribe.

O seminário, que será realizado no Auditório Gilberto Freyre do Palácio 
Gustavo Capanema, na Rua da Imprensa, 16, Centro do Rio, terá a par-
ticipação de representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
(Cedim), da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República (Seppir) e das secretarias de mulheres das enti-
dades sindicais e de movimentos sociais. Serão palestrantes, Sueli Carneiro, 
diretora executiva do Instituto Geledés e integrante do comitê de articulação 
e monitoramente do Plano Nacional de Políticas para Mulheres, e Ângela 
Gomes, professora em Etnobotânica Africana da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

Na quinta-feira, dia 12, o CLG-
Sintufrj entregou à Reitoria a Pauta 
Interna de Reivindicações dos tra-
balhadores técnico-administrativos 
em Educação da UFRJ, aprovada 
em assembleia geral. Ato contínuo, 
foi solicitada a marcação de uma 
audiência com o reitor, no que o 
CLG-Sintufrj foi atendido. A reu-
nião marcada para a sexta-feira, 
dia 20, deu início ao processo de 
negociação da Pauta Interna e de 
diálogo direto e construtivo com a 
Reitoria no que diz respeito às rela-
ções de trabalho na instituição. 

Os assuntos postos na mesa di-
ziam respeito à gestão de pessoal, ca-
pacitação, pagamentos, concursos, 
saúde do trabalhador e infraestrutu-
ra. Como a maioria das reivindica-
ções fez parte da pauta da greve de 
2011, várias das demandas da ca-
tegoria já estavam sendo resolvidas 
pela Pró-reitoria de Pessoal (PR-4). 

Mulher versus Etnia
Seminário discutirá a participação da mulher negra nos movimentos

Será na terça-feira, dia 31 de 
julho, a partir das 10h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, o Encontro de 
Aposentados que homenageará os 
avós. Várias atividades estão sendo 
preparadas pela Coordenação de 
Aposentados e Pensionistas da enti-
dade. A Embelleze, por exemplo, vai 
oferecer “Um toque de beleza em 

sua vida”, com corte de cabelo, ma-
quiagem e escova (atenção: para 
fazer a escova, os cabelos devem vir 
lavados).

O Espaço Saúde do Sintufrj 
montará sua tenda e medirá a pres-
são e o nível glicose. A participação 
de nutricionista e de podóloga ain-
da será confirmada.

Pauta Interna: inicia a negociação

ClG-SinTuFRj entrega pauta de reivindicação interna ao reitor
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A chuva que caiu na quarta-
feira, 18, em Macaé, impediu a 
realização do ato conjunto de 
técnicos-administrativos, docentes 
e estudantes no centro da cidade, 
organizado pela Comissão Local 
de Greve (CLG-Macaé). Desde o 
dia anterior, integrantes do CLG-
Sintufrj estavam no campus para 
reforçar a atividade.

Na terça-feira, 17, o CLG-Sintu-
frj e a CLG-Macaé reuniram-se com 

Campus Macaé segue com a greve
ufrj na greve

Fique ligado no 
Calendário da Greve na UFRJ
23/7 – Segunda-feira
Assembleia-geral, 10h, IFCS
Reunião do CLG, 14h, IFCS
Reunião do Comando Unificado (Ebserh), 16h30, IFCS

25/7 – Quarta-feira
Ato Unificado. Concentração 9h na Reitoria

26/7 – Quinta-feira
Atividade no Consuni, 10h, Reitoria
Reunião do CLG, 14h, Espaço Cultural

31/7 – Terça-feira
Ato unificado em defesa dos HUs e contra a Ebserh. 8h

Caravana do 
Sintufrj rumo à 
Brasília

A movimentação dos caravanei-
ros no Sintufrj começou bem cedo 
na terça-feira, dia 17. Desta vez, 108 
companheiros lotaram os três ôni-
bus fretados pelo sindicato rumo á 
Marcha Unificada de servidores pú-
blicos federais em greve. Objetivo da 
movimentação em Brasília, duran-
te quatro dias (de 16 a 20 de julho) 
foi pressionar o governo a negociar 
as pautas de reivindicações. A Fasu-
bra esteve na liderança de mais essa 
luta que resultou no recebimento 
dos grevistas pelo MPOG.

Xerém é exemplo de 
organização e luta

Também na quarta-feira, dia 18, o CLG-Sintufrj foi ao Polo Xerém da 
UFRJ, atendendo a solicitação dos trabalhadores técnicos-administrativos 
em Educação daquele campus, para definir com eles, quais os serviços es-
senciais. A lista de essencialidades da UFRJ Xerém já está sendo cumprida 
pela categoria e sem problemas para a comunidade universitária.

Outros dois assuntos foram tratados nesta reunião: o assédio moral 
praticado contra os grevistas técnicos-administrativos – assunto que será 
tema de uma reunião específica – e a estrutura física do Polo Xerém da 
UFRJ. A categoria se ressente de mais espaço para a organização dos setores 
de trabalho. Ficou decidido que o problema constaria da Pauta Interna de 
Reivindicações levada ao reitor Carlos Levi, na sexta-feira, dia 20.

Organização local
Toda quarta-feira, os técnicos-administrativos do Polo Xerém da UFRJ 

se reúnem para discutir a greve e questões relacionadas ao cotidiano de tra-
balho de cada um. Desta forma eles se mantém unidos e em dia com os 
encaminhamentos do movimento e de suas reivindicações. 

Os trabalhadores confirmam a participação em massa na atividade de 
quarta-feira, dia 25, na Cidade Universitária – “Universidade na Ponte” - o 
que não é nenhuma novidade para o CLG-Sintufrj, pois eles sempre estão 
presentes nos atos e manifestações da categoria em greve.

a direção do campus UFRJ Macaé 
para discutir possíveis inclusões de 
outros serviços na lista de essencia-
lidades que vigora desde o início 
da greve. A CLG-Macaé está anali-
sando a solicitação da diretoria do 
campus.

Deliberações
A assembleia conjunta reali-

zada na quarta-feira, 18, no Polo 
Universitário, deliberou que so-

mente após o término do período 
de férias acadêmicas e que será, 
novamente, posto em prática a 
agenda unificada de atos e ma-
nifestações. Os presentes também 
aprovaram o nome do técnico-ad-
ministrativo Milton Madeira para 
representar Macaé no Comando 
Nacional de Greve-Fasubra, em 
Brasília, em substituição aos que 
lá se encontram atualmente repre-
sentando o campus.

Ebserh caminha para o fato consumado
A direção do Instituto de Pue-

ricultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) promoveu dia 
18 de julho debate sobre a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). Os movimentos da uni-
versidade são contra a implantação 
da Ebserh na UFRJ e a questão sus-
cita muitas dúvidas e insegurança 
para os funcionários das unidades 
hospitalares.

O convidado foi o assessor 
da Reitoria, Amâncio Paulino de 
Carvalho, professor da Faculdade 
de Medicina da UFRJ, que foi in-
cumbido pelo reitor de esclarecer e 
discutir a implantação da empresa 
na instituição. O reitor, segundo 
Amâncio de Carvalho, optou por 
iniciar as negociações com a em-

presa de acordo com a manifesta-
ção positiva de oito hospitais, de 18 
unidades do Centro e Ciências da 
Saúde, da Faculdade de Medicina e 
do Conselho Superior de Coordena-
ção Executiva (CSCE).

Amâncio de Carvalho informou 
que o processo será iniciado com 
uma visita para avaliar as unidades 
de saúde e a primeira será o Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). A visita está progra-
mada para início de agosto e terá a 
participação de representantes da 
comunidade. Estes, segundo o do-
cente, produzirão um relatório que 
será entregue à Reitoria e, a partir 
dele, o reitor se manifestará ao Con-
selho Universitário (Consuni).

O relatório será um balizador, 

mas Amâncio de Carvalho informa 
que a UFRJ tem as suas condições 
para que a Ebserh atue na universi-
dade, gerindo as unidades de saúde, 
e estas condições serão estabeleci-
das no Consuni, que decidirá sobre 
a adesão ou não da universidade 
à empresa. O assessor da Reitoria 
afirma que sem essas condições 
não será possível uma adesão da 
UFRJ à empresa.

Amâncio de Carvalho, durante 
a reunião no IPPMG, fez uma lon-
ga explanação sobre a Ebserh. Sua 
apresentação foi, inicialmente, de 
exposição de definições e conceitos 
e explicações acerca de seu funcio-
namento de acordo com o regimen-
to já publicado e evoluiu para uma 
contra-argumentação dos questio-

namentos feitos pelo movimento 
dos técnicos-administrativos, pro-
fessores e estudantes. Na sequência, 
abriu-se para o debate, no qual os 
técnicos-administrativos puderam 
expor seus pontos de vistas e obter 
mais informações sobre a empresa 
e de como ficarão os seus destinos 
trabalhista e funcional.

No debate ficou clara a inse-
gurança dos trabalhadores, que 
tiveram muitas de suas perguntas 
sem respostas. Amâncio de Carva-
lho admitiu não saber responder 
acerca de dúvidas, posto ainda exis-
tem questões importantes para se 
definir, como exemplo, o plano de 
cargos e salários da empresa e ho-
rário de trabalho.

Mesmo com tantas dúvidas e 

incertezas, para as quais nenhuma 
resposta ou condição de segurança, 
a confirmação da Ebserh como ges-
tora de unidades de saúde da UFRJ 
caminha a passos largos. E, pior, 
com todas as condições e ambientes 
criados para o fato consumado

TRABALhAdoRes se preparam para mais uma jornada
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Esta foi a resposta do CNG-
Fasubra, por meio de nota, sobre a 
disposição do governo em negociar 
apenas com os docentes. Ele apre-
sentou semana passada proposta 
para o Comando Nacional de Gre-
ve dos professores (Andes, Sinasefe 
e Proifes). O CNG-Fasubra ratifica 
que a categoria não aceitará mais 
uma vez ser discriminada pelo go-
verno federal, a exemplo do que 
ocorreu no ano passado, e exige 
respeito ao movimento, aguar-
dando assim resposta aos itens da 
pauta de reivindicações.

 “Queremos frisar categorica-
mente que a greve dos técnicos-
administrativos em Educação 
(TAE), sob o comando da Fasu-
bra-Sindical, não terminará se o 

Greve não terminará se o governo 
não apresentar proposta

governo não apresentar uma pro-
posta digna”, afirma a direção do 
movimento em nota. Nela, sob o 
título “A greve na Educação Federal 
não termina com proposta só para 
os docentes. Dilma negocie com to-
dos!”, o CNG-Fasubra avalia que o 
governo promove a velha tática de 
jogar com contradições (apresenta 
proposta apenas para alguns seg-
mentos e busca dividir a categoria), 
realizando “várias ações para que 
os movimentos deixem de atuar 
com um grau importante de unida-
de, visando à nossa derrota, e assim 
manter os privilégios de recursos do 
orçamento para a necessidade do 
capital, em detrimento das deman-
das sociais, dos trabalhadores e do 
serviço público”.

O CNG-Fasubra, no entanto, 
avalia que é uma vitória impor-
tante do movimento e um recuo 
por parte do governo quando este 
apresenta uma proposta ao CNG-
Andes/Sinasefe/Proifes, pois afir-
mava não negociar com catego-
rias em greve. Assim, a direção da 
Fasubra e o Comando Nacional de 
Greve conclamam a todos os TAEs, 
em cada canto do país, a reforçar 
as atividades nacionais e as ações 
nas universidades para que o mo-
vimento possa dar uma resposta 
nas ruas à política de reajuste zero 
do governo.

SESu: governo só negocia
com professores 

O secretário de Ensino Superior 

Na assembleia de terça-feira, 
dia 17, realizada no Espaço Cul-
tural do Sintufrj, na Cidade Uni-
versitária, o principal assunto 
da pauta foi o provável assédio 
moral coletivo imposto aos tra-
balhadores da Faculdade de Far-
mácia que aderiram à greve da 
categoria. O possível assediador 
é o diretor da unidade, professor 
Lúcio Mendes Cabral, que conta 
com a colaboração da chefe da 
Secretaria de Graduação.

A coordenadora do Sintufrj, 
Noemi Andrade, informou aos 
presentes na assembleia que, 
depois de ouvir os técnicos-
administrativos, a direção da 
entidade e o CLG-Sintufrj se reu-
niram com o diretor da Farmá-
cia e a próxima providencia será 
levar a denúncia à Pró-reitoria 
de Pessoal (PR-4) para que pro-
vidências sejam tomadas. As-
sédio moral é crime passível de 
sanções administrativas. Outros 
casos de assédio moral já foram 
encaminhados à PR-4 e estão, 
pela área de Pessoal da UFRJ, 
sendo analisados.

A assembleia aprovou, por 
aclamação, moção de repúdio 
contra a direção da Faculdade 
de Farmácia.

“Desgaste interpessoal”
Os constrangimentos im-

postos aos trabalhadores da 
Faculdade de Farmácia foram 
resumidos na assembleia em 
documento lido por uma das ví-
timas. No dia anterior, a direção 

da unidade havia anunciado que, 
ao final da greve da categoria, 
remanejaria três funcionários 
da Secretaria de Graduação para 
outros setores, sob a alegação de 
“desgaste interpessoal”, segundo 
avaliação da chefia.

Por coincidência, os três téc-
nicos-administrativos em ques-
tão integram o grupo de grevis-
tas da unidade. E eles afirmam 
que nunca se desentenderam 
com a chefia, inclusive, dois de-
les, foram avaliados com notas 
máximas em desempenho e no 
item relações interpessoais. Os 
trabalhadores têm consciência 
de que a atitude do diretor fere 
os princípios constitucionais da 
impessoalidade, do direito à de-
fesa e do contraditório. E ele faz 
isso, segundo os trabalhadores, 
“porque é do seu interesse punir 
os grevistas para que sirvam de 
exemplo aos demais e sustentar a 
premissa de que a Farmácia não 
para. E pune de maneira leviana 
e irresponsável, contrariando os 
princípios éticos da administra-
ção pública e a Constituição Fe-
deral”.

O princípio constitucional 
do contraditório e a garantia 
de ampla defesa foram negados 
quando o diretor decidiu pela 
transferência dos trabalhado-
res para outros setores sem lhes 
conceder o direito sequer de se 
pronunciarem a respeito. “A 
decisão foi tomada sem que a 
chefia tentasse resolver o impas-
se com os funcionários ou feita 

acareação, embora não houves-
se nenhum impasse a ser resol-
vido antes da greve. As relações 
somente se deterioraram após 
os trabalhadores se recusarem 
a realizar plantões nos moldes 
estabelecidos pela chefia”, infor-
mam os funcionários.

A conclusão dos técnicos-ad-
ministrativos assediados moral-
mente pela direção da Farmácia 
é que estão sendo punidos por 
terem tido a coragem de ousar 
e exercer seus direitos, e a ar-
gumentação adotada por eles 
poderia convencer os colegas a 
agirem da mesma forma. “Eles 
(a direção) temem que a adesão 
à greve cresça na unidade, por 
isso coagem os funcionários com 
ameaças de punições”, apontam 
os técnicos-administrativos ame-
açados.

Orientação do CLG-Sintufrj
O que ocorre na Faculdade 

de Farmácia deve se repetir em 
outras unidades. Para que os 
assediadores não continuem im-
punes, agora no período de gre-
ve como depois da greve, devem 
ser denunciados ao CLG-Sintufrj 
para as devidas providências. 
Assédio moral é crime e deve ser 
combatido veementemente na 
UFRJ.

Desrespeito às leis e à 
dignidade do trabalhador

Especialista em assédio moral 
e assessora da Direção do Sintu-
frj, a psicóloga Terezinha Mar-

tins, após ouvir atentamente os 
trabalhadores e acompanhar a 
reunião no dia 16 de julho do di-
retor da unidade, professor Lúcio 
Mendes Cabral, com os funcio-
nários que continuam exercendo 
seu direito a greve, conclui que 
“os fatos configuram claramente 
a ocorrência de assédio moral”, 
acrescentando que “tal prática é 
inaceitável em uma universidade 
que abriga um grupo de pesqui-
sa de combate ao assédio moral 
no trabalho, e cuja Ouvidoria da 
UFRJ e a Pró-reitoria de Pessoal 
(PR-4) têm envidado esforços 
para combater toda e qualquer 
forma de violência no trabalho, 
principalmente o assédio moral”. 

A especialista lembra que um 
dos compromissos de campanha 
do atual reitor foi combater o 
assédio moral no trabalho. “O 
Sintufrj coloca-se vigorosamente 
na defesa dos interesses dos tra-
balhadores e contra qualquer for-
ma de violência cometida contra 
eles”, afirma Terezinha.    

Provas do crime
A secretária de Graduação da 

Faculdade de Farmácia desres-
peitou a Lei nº 7.783, de 28 de 
junho de 1989, que dispõe sobre 
o exercício do direito de greve, ao 
fazer ameaças implícitas e expli-
citas aos funcionários do setor e 
encaminhar três deles para trans-
ferência de local de trabalho, 
alegando desgaste no relaciona-
mento pessoal entre eles (ela e os 
funcionários).

Com a sua atitude, a chefe 
da Graduação promoveu a re-
taliação deliberada dos funcio-
nários e os colocou sob coação 
para que servissem de exemplo 
aos demais técnicos-adminis-
trativos da Farmácia, unidade 
que, infelizmente, carrega o 
peso de uma tradição medío-
cre no combativo histórico da 
UFRJ: o de nunca ter partici-
pado de movimentos políticos. 
Mas depois da atitude corajosa 
e ousada dos trabalhadores que 
estão sendo perseguidos, com 
certeza, a Farmácia começa a 
respirar novos ares.

A chefe como o diretor, que 
aceitou acriticamente os argu-
mentos da sua comandada, in-
fringem o princípio da impessoa-
lidade, posto que as justificativas 
para transferência devem ser de 
cunho exclusivamente profis-
sional. E também em função de 
que o servidor público não pode 
beneficiar ou prejudicar alguém 
apenas porque esse alguém é seu 
amigo ou inimigo.

Outra transgressão da Dire-
ção da unidade foi desrespeitar 
o principio constitucional do 
contraditório e a garantia de 
qualquer defesa dos funcioná-
rios sob ameaça de transferên-
cia. E ainda: não se aplica na 
administração pública brasilei-
ra o princípio de “obediência 
cega”, ou seja: os subordinados 
não estão obrigados a cumprir 
as ordens recebidas se essas fo-
rem descabidas.

Assédio moral na Farmácia

do Ministério da Educação, Amaro 
Lins, dia 16 de julho, em reunião 
com o CNG-Fasubra, explicou que 
o governo apresentou uma propos-
ta aos docentes, mas não negocia o 
valor orçamentário. E afirmou que 
o governo não aceitará aumentar 
mais nenhum centavo da proposta. 

Amaro Lins defende que a posição 
do governo é atender somente os do-
centes, pois nesse primeiro momento 
priorizará a negociação com o CNG-
Andes/Sinasefe/Proifes. Já para a Fa-
subra, o secretário solicitou um tempo 
para a solução da negociação com os 
docentes. Informou que, após análise 
do documento do CNG-Fasubra – que 
expõe os motivos para atendimento 
da pauta de reivindicações e contém 
um breve histórico das negociações 

-, o próprio ministro Aloizio Merca-
dante colocará seu prestígio político 
para abrir negociações também 
para os técnicos-administrativos 
em Educação. Porém condicionou 
essa “disposição” de Mercadante à 
não radicalização do movimen-
to. Tal intransigência ou rebeldia 
não seria bem vista, o que poderia 
levá-lo a se retirar do processo e não 
mais tentar abrir negociações para 
a Fasubra.

A representação do CNG-Fa-
subra respondeu que as medidas 
mais radicais até agora foram to-
madas pelo governo, que, além de 
não receber a categoria em greve 
para negociar e não apresentar pro-
posta, orientou o corte de ponto dos 
grevistas.
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