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RetrospectivA 2015

2015 começou com a maior greve da história da categoria batendo 
à nossa porta. Foi um ano de dureza, mas sobrevivemos. Também po-
demos avaliar que, em função da conjuntura política do país, o acordo 
que fechamos não foi dos piores. Mas a situação da UFRJ e dos hospitais 
universitários – vide o nosso HU – inspira muita atenção. 

Sendo realistas, podemos afirmar o seguinte: estamos encerrando um 
ano dramático, e está difícil esperar por um 2016 melhor. Bem, o que 
fazer? Só nos resta nos mantermos unidos e  mobilizados para enfrentar 
as adversidades que se anunciam. 

O poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, nos dá uma Receita 
de Ano Novo. 

Juntos, iniciaremos mais um ano

“Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 
novo até no coração das coisas menos percebidas 
(a começar pelo seu interior) 
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, 
mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber mensagens 
(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?) 

Não precisa fazer lista de boas intenções 
para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumadas 
nem parvamente acreditar 
que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 
direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 
mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.”

Grande abraço, companheiros.
a diretoria do sintufrj
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Janeiro 
O ano de 2015 não foi fácil para a categoria. A luta contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), iniciada 

há quatro anos, abriu a temporada de manifestações de rua dos técnicos-administrativos em educação da UFRJ.  

Fevereiro
Em fevereiro, a Central do Brasil foi palco do primeiro protesto dos trabalhadores contra a perda de direitos, sob a liderança 

das centrais sindicais. O alvo foram as Medidas Provisórias 664 e 665, editadas para promover o ajuste fiscal nas contas do governo 
e que tornaram mais difíceis o acesso das pessoas ao seguro-desemprego, abono salarial (PIS e Pasep), auxílio-doença, pensões, 
seguro-defeso e auxílio-reclusão. “Mobilização em ritmo de carnaval”, no Espaço Cultural do Sintufrj, sustentou o pique da 
categoria até a retomada da mobilização pó-quarta-feira de cinzas. 

Março
Março desponta reafirmando o que todos já sabiam a respeito das dificuldades impostas pelo governo aos trabalhadores e à 

UFRJ. No dia 6, a categoria cruzou os braços para denunciar e protestar contra o corte de verbas para a Educação e o não repasse 
de recursos para a universidade, o que comprometeu duramente as atividades acadêmicas da instituição. 

Há muito tempo a UFRJ não vivia dias tão ruins. O semestre letivo foi atropelado pela greve dos terceirizados da limpeza por 
falta de salário, vale-transporte e tíquete-alimentação. À tarde, os trabalhadores participaram da Marcha Nacional da Fasubra 
em Defesa dos HUs e da Autonomia Universitária, contra a Privatização da Saúde e contra a Ebserh, no Centro do Rio. 

Nos dias 7 e 8 a maratona dos técnicos-administrativos em educação continua com a realização, no Rio, da Plenária Nacional 
da Fasubra. A crise nas Ifes, a ameaça a direitos conquistados e nenhuma luz no fim do túnel apontando para uma mudança 
na conjuntura mais favorável aos trabalhadores pautaram as acirradas e intensas discussões dos delegados. As deliberações con-
firmaram o que a maioria da categoria já previa: seria inevitável a deflagração de greve e a realização de muitas manifestações 
nas ruas. A plenária aprovou um calendário de lutas, que foi posto em prática nos mais de cem dias de greve. 

No Dia Nacional em Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora, da Petrobras, da Democracia, Reforma Política e contra o 
Retrocesso – 13 de março, o Sintufrj volta às ruas. 

Abril  
Novecentos candidatos se inscrevem no Pré-Vestibular Samora Machel do qual o Sintufrj é parceiro para atender os sindica-

lizados e seus dependentes que ainda não têm diploma de conclusão do ensino médio e/ou vão participar do Enem e da seleção 
para cursar graduação na Uerj. 

O Dia de Luta contra a Terceirização – 15 de abril, o Sintufrj realiza ato na Cidade Universitária, com a participação de 
centrais sindicais e partidos de esquerda, que foi duramente reprimida pela Polícia Militar, culminando com a prisão de um 
coordenador da entidade e um militante de base. 

No mesmo dia à tarde, na Cinelândia, o Sintufrj se uniu a centenas de trabalhadores de várias categorias, da cidade e do 
campo, ativistas sociais, organizações estudantis e centrais sindicais para o ato em frente à Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan) contra a aprovação do Projeto de Lei 4.430, dos empresários. 

Finalmente uma boa notícia. No dia 29 de abril, o então reitor Carlos Levi e o pró-reitor de Extensão e presidente do Comitê Técnico 
do Plano Diretor, Pablo Benetti, entregaram à direção do Sintufrj a ata confirmando a cessão do espaço físico para construção do 
Centro de Convivência dos Trabalhadores da UFRJ. Um sonho que se torna realidade depois de muitos anos de luta por essa conquista.

Categoria comemora a posse da área para construção do Centro de Convivência, que fica próxima ao campo de futebol da 
Prefeitura Universitária. 

Pela terceira vez o Espaço Saúde do Sintufrj, inaugurado em 2006 – e que agora se tornou Espaço Saúde do Trabalhador –, 
passa por reformas de expansão. A primeira foi realizada em 2008, a segunda em 2009 e a terceira inaugurada no dia 29 de abril.

Maio 
O 1º de Maio foi de luto pelo massacre dos servidores públicos em Curitiba e pela luta dos professores de São Paulo da rede 

estadual, que estavam em greve desde o dia 13 de março.
As cenas de terror vistas pela população brasileira no dia 29 de abril deixaram atônito até mesmo quem não gosta de grevis-

tas. Em menos de duas horas, mais de duzentas pessoas ficaram feridas em consequência da repressão da polícia do governador 
tucano Beto Richa (PSDB) a servidores que protestavam, desde o início da semana, contra um projeto de lei que altera as regras 
de custeio da Paraná Previdência, no Centro Cívico, em frente à Assembleia Legislativa. O Sintufrj, em nota pública, repudiou a 
violência no Paraná. 

O XXII Congresso da Fasubra, realizado de 4 a 8 de maio, aprova a deflagração de greve nacional da categoria a partir de 
28 de maio. 

Na UFRJ, a assembleia da categoria aprova, por unanimidade, paralisação e ato no Conselho Universitário para o dia 14 de 
maio como início da preparação para a greve nacional. 

Sintufrj apoia a criação da Associação dos Trabalhadores Terceirizados da UFRJ (Attufrj). 
“Categoria e UFRJ em primeiro lugar”
Tem início o processo eleitoral para a direção do Sintufrj (biênio 2015-2017). Em seu balanço de gestão – prestação de contas 

à categoria –, a direção Unidade na Luta afirma: “Concluímos o nosso mandato com a certeza de que honramos os votos da 
categoria, embora nem todas as ações sindicais pretendidas tenham sido executadas por falta de espaço na agenda de lutas da 
entidade, que nos últimos dois anos enfrentou uma conjuntura bastante tumultuada...” 

Assembleia no auditório do Quinhentão no dia 21, com cerca de 500 trabalhadores presentes, delibera pela deflagração de 
greve a partir de 29 de maio. A chapa 2, Unidade na Luta, vence a eleição sindical. Nesse mês, foi realizada a eleição para re-
presentantes técnico-administrativos aos órgãos colegiados superiores da UFRJ. Mas, apesar de quatro assembleias da categoria 
deliberarem pela abertura das urnas e contagem dos votos, o processo eleitoral continua suspenso

Junho
Em apoio à greve dos estudantes, o Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj decide que os técnicos-administrativos não farão 

a matrícula presencial do Sisu, e adota o slogan “Se o governo não nos receber, o Sisu não vai acontecer”. 
Os técnicos-administrativos intensificam suas ações nos campi da universidade e externamente. 
“Hora de radicalizar” 
O passo seguinte da luta culminou com a aprovação, pela  assembleia e pelo CLG/Sintufrj, de realização de ações radicali-

zadas na UFRJ e em Brasília, para pressionar o governo a negociar com o Comando Nacional de Greve (CNG)/Fasubra. Em 25 
de junho, o Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais reuniu, na Candelária, técnicos-administrativos, docentes e 
estudantes da UFRJ. 
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Julho
Duas atividades do CLG/Sintufrj agitam a universidade: fechamento da Reitoria e “Pedalada é contra o Ajuste Fiscal”. 
A Caravana Nacional em Defesa da Educação Pública, nos dias 7 e 8 de julho, obriga o governo a mudar de pos-

tura. Ruas e avenidas do Planalto Central ganharam colorido especial com as bandeiras, faixas e bonecos gigantes, 
que eram carregados de um lado para o outro pelos manifestantes, no Eixo Monumental, embalados pelo som das 
vuvunzelas, atabaques, repiniques, tambores e trios elétricos das entidades sindicais. A maior delegação dentre todas 
as Ifes foi a da UFRJ: o CLG/Sintufrj enviou quatro ônibus. 

Mas valeu a pena o sacrifício de dormir em barracas e viajar quilômetros de estradas. Sob pressão, pela primeira 
vez desde que a categoria entrou em greve, o MEC recebeu o CNG/Fasubra e discutiu os itens da pauta específica. 
E a negociação dos SPFs com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) não ficou somente na 
discussão de índice de reajuste. 

“UFRJ na praça contra os cortes no orçamento”
Técnicos-administrativos, professores e estudantes da universidade ocuparam a praça da Cinelândia no dia 16 

de julho, para mostrar à população um pouco do que produz a universidade e informar as razões da greve. Nas 
14 tendas montadas, os trabalhadores e alunos das unidades exibiram filmes, debateram temas de interesse geral, 
realizaram oficinas de pintura, alimentação saudável e poesia, contaram histórias, entre outras atividades. Dois 
meses de greve e muita pressão pra cima do governo. 

“Hoje é dia de fecha tudo e vem pra luta!” Esta foi a palavra de ordem adotada pelo CLG/Sintufrj para a ocupação 
do campus da Praia Vermelha.  

No sábado, 11 de julho, o CLG/Sintufrj e os trabalhadores do Museu Nacional pintam com mais de mil bolas coloridas os 
jardins da Quinta da Boa Vista. A atividade envolveu crianças, jovens e adultos. Os grevistas distribuíram panfletos expondo 
a importância científica e cultural das pesquisas, dos cursos de pós-graduação e dos trabalhos de extensão realizados pela 
unidade e que estavam ameaçados com o corte de verbas para a Educação e o não repasse de recursos para a UFRJ.

Julho termina com a Marcha dos Servidores em Brasília, ao mesmo tempo que o Fórum Nacional dos SPFs 
negocia a pauta unificada com o MPOG. 

Agosto 
Categoria na rua e com o auditório Samira Mesquita lotado comemora os dois meses de greve. CLG/Sintufrj 

realiza debate sobre assédio moral e violência institucional, na Casa da Ciência. Sintufrj celebra o Dia Internacional 
da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha com debate e ações lúdicas, no Espaço Cultural da entidade. 

Categoria ocupa novamente o Distrito Federal
Técnicos-administrativos em educação de todo o país participam da caravana pela Educação convocada pelo CNG/

Fasubra, em Brasília. São dois dias de intensas manifestações no Eixo Monumental e na Esplanada dos Ministérios, 
para exigir do governo avanços nas negociações das pautas de reivindicações (a específica e a unificada), e o saldo 
foi positivo. Vigília com bloqueio do acesso ao prédio do MPOG obriga o governo a receber os grevistas. 

Enquanto isso, na UFRJ, o CLG/Fasubra fecha pela segunda vez os acessos ao prédio da Reitoria.  
“Conhecendo as mazelas da UFRJ”
O CLG/Sintufrj fez o contraponto ao evento oficial Conhecendo a UFRJ – que se limita a apresentar o ensino de 

excelência oferecido pela universidade, assim como a pesquisa e a extensão, deixando de fora da programação os 
problemas enfrentados cotidianamente pela comunidade universitária –, realizando panfletagem e conversando com 
dezenas dos cerca de 14 mil estudantes do ensino médio, de escolas públicas e particulares que visitavam a instituição. 

Defesa de direitos e da democracia  
A diretoria do Sintufrj dá uma pausa nas ações de greve e convoca a categoria para participar das manifestações 

contra a ameaça de golpe da direita e o ajuste fiscal. No Rio de Janeiro, os manifestantes ocuparam a Cinelândia. 
Por culpa do governo, a greve continua. 

“Setembro Roxo”
Governo põe na mesa nova proposta de reajuste, pois a anterior foi rejeitada por todas as categorias dos SPFs, 

mas recua na implantação da jornada de 30 horas semanais. Os técnicos-administrativos da UFRJ interditam a 
Ponte do Saber. 

Universidades federais em greve se unem em ato na Unirio e interrompe o trânsito na Urca. 
Sextas culturais do Sintufrj
O Espaço Cultural do Sindicato se transformou em ponto de encontro dos técnicos-administrativos toda primeira 

sexta-feira do mês, das 16h às 22h. 
A greve continua 
No dia 15 de setembro, assembleia no Quinhentão decide pela continuidade da greve, que completou três meses, 

e faz críticas ao pacote do governo, que atinge os servidores públicos federais. 
A expectativa da categoria é o governo apresentar uma contraproposta à proposta recusada por unanimidade 

pelos SPFs.  
Dívida pública 
Sintufrj participa do debate com Maria Lucia Fatorelli, auditora aposentada da Receita Federal e fundadora do 

movimento “Auditoria Cidadã da Dívida” no Brasil, e se une ao movimento que lança na UFRJ o Núcleo da Auditoria 
da Dívida Pública. A iniciativa pretende reforçar a campanha pela realização de auditoria da dívida pública do país. 

Outubro
Greve termina, mas mobilização continua
Depois de longos cinco meses de lutas, no dia 8 de outubro a assembleia da categoria, realizada no auditório 

Samira Mesquita, encerrou o movimento grevista na UFRJ. O retorno às atividades se deu no dia 13 de outubro. O 
acordo entre o governo e o CNG/Fasubra foi assinado no dia 6 de outubro. Esta foi a greve mais longa da história 
dos técnicos-administrativos em educação – ultrapassou mais de 130 dias e registrou a maior adesão das instituições 
da base da Fasubra, inclusive nas ações de mobilização.

Mas a mobilização continua contra as medidas contidas no pacote de ajuste fiscal do governo, como o abono-
-permanência, que fere direitos dos servidores públicos e põe em risco o funcionamento das Ifes; por mais recursos para 
a Educação e a UFRJ e pela assinatura de um acordo com a Reitoria que contemple as reivindicações da categoria. 

Comissão de mobilização se organiza para garantir acordo com a Reitoria.
Assédio moral
Sintufrj participa de dois eventos importantes para a categoria na Universidade Federal de Santa Catarina: o 

congresso internacional que discutiu institucionalidade e o seminário sobre assédio moral. 

 

         



4 – Encarte Especial Retrospectiva 2015 – No 1147 – 4 a 31 de janeiro de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Dia do Trabalhador Público
Sindicato celebra a data – 28 de outubro – com palestra esclarecedora sobre a 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp). 
No editorial “Sempre dispostos para a luta”, a diretoria homenageia a categoria: 

“Nenhum país funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos 
diversos serviços à disposição dos cidadãos da sociedade. Atender a população com 
qualidade e dedicação deve ser sempre a meta destes trabalhadores, como ocorre 
na maioria das vezes – com raras exceções – nos órgãos, empresas e instituições 
federais, estaduais e municipais. O que não é comum é o reconhecimento, por parte 
dos governos, da importância dos profissionais nas instâncias públicas para o cum-
primento das metas político-sociais. 

Há políticos, inclusive, que tentam agradar a seu eleitorado desmoralizando o 
servidor público, e outros que trabalham pelo desmonte do Estado brasileiro, como 
fiéis serviçais das elites que não admitem que a massa de trabalhadores tenha acesso 
a educação pública de qualidade, por exemplo, além de almejarem aferir mais lucros 
privatizando as empresas e os serviços públicos. 

Nós, trabalhadores em educação da maior universidade federal do país, temos no 
nosso histórico de lutas a defesa intransigente da educação e da saúde pública e de 
qualidade. Assim como há décadas defendemos o direito da nossa categoria participar 
com igualdade nos órgãos de decisão da instituição. Porque temos consciência de 
que sem a nossa mão de obra e o nosso empenho na realização das tarefas a UFRJ 
não funciona. Por isso, lutamos pela conquista da capacitação, pois sabemos que 
qualificação é fundamental para a realização com eficácia do nosso trabalho.

E para quem ainda acha que o Brasil põe funcionários públicos pelo ladrão, 
uma informação: o Estado brasileiro emprega pouco mais que 10% do mercado de 
trabalho. Na Noruega e na Dinamarca, pelo menos um em cada três trabalhadores 
é funcionário público. Na América do Sul, o Chile, que é apontado como modelo de 
eficiência no setor público, emprega uma parcela do seu mercado 50% maior que 
o nosso país”.      

Todo apoio à luta dos terceirizados da UFRJ
Dezenas de trabalhadores, principalmente da limpeza, portaria, manutenção e 

de alguns setores dos HUs, estão sem salários, vale-transporte e tíquete-refeição há 
mais de dois meses. Sintufrj está na luta com eles cobrando uma atitude definitiva 
da Reitoria e do Ministério Público do Trabalho contra as empresas terceirizadas. 

Luta do HU por mais verbas tem o Sintufrj como aliado.

III Sintae
Por reconhecer a importância do Seminário de Integração dos Técnicos-

-Administrativos em Educação da UFRJ (Sintae), a direção sindical produziu um 
encarte especial sobre a terceira edição do evento, que discutiu, com a participação 
de trabalhadores de outras Ifes, produção, formação e divulgação do conhecimento 
técnico-administrativo. 

Novembro
A crise na UFRJ se agrava. A falta de recursos ameaça o funcionamento da 

instituição. Conselho Universitário aprova carta cobrando R$ 140 milhões do governo. 
A diretoria do Sintufrj inicia maratona de reuniões com os trabalhadores das unidades 

de saúde da UFRJ para tirar dúvidas sobre o acordo coletivo, informar o andamento das 
ações judiciais coletivas e discutir a situação crítica da universidade, em especial os HUs.  

SOS Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). Direção da unidade 
expõe publicamente as dificuldades em manter o hospital funcionando. O SUS não 
repassa dinheiro. Sintufrj abraça a luta em defesa do HUCFF e mobiliza a categoria.

No mês em que se realiza a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e o 
Preconceito e no mundo inteiro é celebrado o Dia Internacional contra a Violência à 
Mulher (25 de novembro), o Jornal do Sintufrj dá voz às trabalhadoras negras e realiza 
evento dedicado a todas as trabalhadoras e pelo Dia Nacional da Consciência Negra. 

Sintufrj abraça a luta dos estudantes, pais e professores do Instituto Politécnico 
de Cabo Frio ameaçado de fechar.  

Dezembro
HUCFF suspende cirurgias e internações eletivas.
É realizado o I Fórum de Políticas de Saúde do Trabalhador da UFRJ.
Oficinas do Sintufrj de Dança, Música, Pintura e Patchwork há décadas atraem 

a categoria.
Sextas Culturais do Sintufrj aproxima a categoria do samba de raiz. Projeto 

Unificar é o responsável pelas rodas de samba no Espaço Cultural da entidade uma 
sexta-feira por mês.  

Reitoria realiza audiência pública e expõe as consequências do não repasse do 
orçamento da UFRJ e do corte de verba para a Educação. Universidade termina o ano 
devendo e sem saber como iniciar 2016 sem dinheiro. 

Técnicos-administrativos de todas as universidades federais se encontram no 
Seminário Nacional dos Hospitais Universitários realizado pela Fasubra. Depoimentos 
da categoria confirmam que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
só traz malefícios para as unidades de saúde e os profissionais.  

UFRJ revoga título de Doutor Honoris Causa do general assassino Garrastazu 
Médici. Foi um Conselho Universitário histórico.   

Um brinde à vida!
Confraternização de fim de ano do Sintufrj foi uma das melhores já realizadas 

pela entidade, na opinião da maioria da categoria que foi à festa e se esbaldou. 
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