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Caravana Nacional em Defesa da Educação 
Pública obriga o governo a mudar de postura 

Os principais pontos de referência do 
Planalto Central – Eixo Monumen-
tal, Esplanada dos Ministérios e a 

Praça dos Três Poderes – foram ocupados 
nos dias 7 e 8 pelos trabalhadores públicos 
federais, vestidos com camisetas de suas en-
tidades sindicais. Ruas e avenidas ganharam 

colorido especial com as bandeiras, faixas e 
bonecos gigantes, que eram carregados de 
um lado para o outro pelos manifestantes, 
embalados pelo som das vuvuzelas, ataba-
ques, repiques, tambores e carros de som.   

Técnicos-administrativos em educa-
ção de várias partes do país atenderam ao 

chamado do Comando Nacional de Greve/
Fasubra e desembarcaram em Brasília. O 
Comando Local de Greve/Sintufrj enviou 
quatro ônibus. Foi a maior delegação dentre 
todas as Ifes. Mas valeu a pena o sacrifício de 
dormir em barracas e viajar quilômetros de 
estradas. Sob pressão, pela primeira vez des-

de 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 MPOG não ficou somente na 
discussão de índice de reajuste. Entretanto, 
por enquanto ainda é só conversa.           

                                     Páginas 5, 6 e 7    

Terça-feira, dia 14, assembleia geral e debate
 

Às 9h, debate sobre a Carreira, e às 10h30, assembleia geral com 
avaliação do CNG/Fasubra sobre as negociações e 

encaminhamentos, e a presença do assessor jurídico do Sintufrj.

Atenção para o calendário de atividades 
da greve na página 2

Fotos: Renan Silva
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dois pontos

Calendário de atividades da greve
Terça-feira, dia 14 

Às 9h, debate sobre a Carreira com Cenira da Matta, integrante da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, no auditório do CT. Às 10h30, no mesmo local, 
assembleia geral, com a presença da assessoria jurídica do Sintufrj para informar a respeito dos 28,86% e da Súmula Vinculante 51.

Quarta-feira, dia 15
Às 10h, na Casa da Ciência, debate sobre a greve da categoria, trabalho e mobilização. Local: Rua Lauro Müller, 3, em Botafogo. 

Quinta-feira, dia 16
Marcha conjunta da Educação. Concentração às 16h, na Candelária.

“É escárnio, deboche, é violência contra a mulher!”

Edital  INTENSIVÃO 
para o ENEM e 
UERJ 2015

 1. Podem se inscrever no INTEN-
SIVÃO para o Enem e UERJ 2015:

a) Servidores técnico-administrativos 
em educação da UFRJ sindicalizados ao 
SINTUFRJ que estejam em dia em suas re-
lações com o sindicato, de acordo com o 
estatuto da entidade;

b) Dependentes diretos de servidores téc-
nico-administrativos em educação da UFRJ 
sindicalizados; 

c) Trabalhadores da UFRJ e seus depen-
dentes.

Observação: A inscrição será feita pre-
sencialmente na Subsede do HU. 

 2. As inscrições serão realizadas 
no período de 20 a 30 de julho de 
2015 das 10:30 às 18:30, ou até o 
preenchimento das vagas. 

Observação: Caso o número de inscritos 
ultrapasse o número de vagas, priorizare-
mos a ordem de inscrição e de prioridade.

 3. Distribuição e número 
de vagas:

Ao todo serão oferecidas 60 vagas.
A distribuição das vagas será feita segun-

do a seguinte ordem de prioridade:
a) Servidores técnico-administrativos 

em educação definidos pelo item 1.a deste 
edital;

b) Alunos remanescentes de 2014 desde 
que tenham cumprido as exigências que 
constam no Regimento dos Estudantes, des-
de que esteja inserido em alguns dos itens 
deste edital;

c) Dependentes definidos pelo item 1.b 
deste edital;

d) As vagas restantes, estas serão distri-
buídas aos trabalhadores e seus dependen-
tes, definidos pelo item 1.c deste edital.

 4. Calendário: 
Inscrição: De 20 a 30 de julho de 2015.
Horário: Segunda a sexta-feira: das 

10:30 às 18:30 horas.

 5. Local e horário das aulas:
O INTENSIVÃO funcionará de segunda a 

sexta-feira, das 16h às 21h na Subsede do HUCFF.

 6. Início das aulas:
As aulas terão início no dia 3 de agosto 

de 2015, às 16 horas.

Prefeito confirma nos cargos eleitos na Diseg
O novo prefeito da UFRJ, Mário Ripper, se 

reuniu com os trabalhadores da Divisão de 
Segurança (Diseg), no dia 26 de junho, para 
esclarecer que não substituirá os atuais coor-
denador e diretor operacional, Jorge Trupiano 
e Juscelino Ribeiro de Souza, respectivamen-
te.  Os dois vigilantes foram reeleitos para os 
cargos pelos colegas há um mês. 

Há mais de 10 anos os vigilantes conquis-
taram o direito de eleger quem dentre eles co-
ordenará a Divisão e será o responsável pela 

parte operacional, durante quatro anos. Na 
reunião que desfez mal-entendidos, depois 
de muita discussão foi consensuado que o 
prefeito indicará outros nomes para atuarem 
com Trupiano e Juscelino.   

 “É importante na minha gestão o conta-
to direto com a Diseg, porque vocês fazem o 
que nenhum outro funcionário faz nesta uni-
versidade: arriscam suas vidas diariamente”, 
disse o prefeito, elogiando o trabalho realiza-
do pela Divisão. 

O Comitê Latino-Americano e do Caribe 
em Defesa dos Direitos das Mulheres, a Mar-
cha Mundial de Mulheres, a CUT e diversas 
outras entidades divulgam um protesto em 
que expressam seu repúdio contra os adesi-
vos de carro com mensagem sexista e o uso 
da imagem da presidenta Dilma Rousseff. 
As imagens, que circularam também na 
internet, representam violência contra a 
mulher. Diz o texto:

“A liberdade de expressão tem limites 
regulados em lei”, lembra a nota, ponderan-
do que mais que uma tentativa de protestar 
contra o aumento do combustível ou contra 
a chefe do Executivo brasileiro, a imagem 
configura uma afirmação de violência 
contra a mulher. 

“(O adesivo) remete a mensagem de 
uma violência sexual, o que por si é uma 
expressão inadmissível de suportar diante do 
atentado à dignidade sexual que convivemos 
cotidianamente. Além disso, a mulher em 

questão é a Presidenta da República, o que 
reforça a violência sexista que enfrenta 
a mulher na política”, diz o documento, 
afirmando que as mulheres brasileiras se 
sentem ofendidas e desrespeitadas. 

“Expressões como essa não retratam o 
exercício de democracia. É escárnio, debo-
che, é violência contra a mulher! Exigimos 
a proibição dessa circulação pelos meios 
judiciais cabíveis junto à polícia e o Governo 
Federal, assim como a responsabilização cí-
vel e penal dos responsáveis”, conclui o texto.

CUT vai denunciar
A secretária das Mulheres Trabalhadoras 

da CUT, Rosane Silva, anunciou: “Seja qual 
for a mulher, nós não aceitaremos este tipo 
de comportamento. Iremos levar para os 
órgãos cabíveis a denúncia e exigir apuração 
e punição dos responsáveis por essa violência 
que a presidenta Dilma está sofrendo nas 
redes sociais”. 

Fotos: Renan Silva

UM DIA de aula do Intensivão no ano passado
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Assembleia avalia negociações 
e manifestações em Brasília

A assembleia geral de sexta-
feira, dia 10, no hall da Reitoria, 
avaliou as atividades realizadas 
durante a semana pelo CLG/Sin-
tufrj e a bem-sucedida Caravana 
Nacional da Educação a Brasília 
e seu impacto nas negociações 
com o Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG) e 
o Ministério da Educação (MEC), 
e aprovou o calendário de ativi-
dades da semana.

Na terça-feira, às 10h, no audi-
tório do CT, será realizada assem-
bleia com a participação do asses-
sor jurídico do Sintufrj, que dará 
informações à categoria sobre os 
28,86% e a Súmula Vinculante 51. 
Mas, antes, às 9h, tem debate sobre 
a Carreira com Cenira da Matta, 
que faz parte da Comissão Nacio-
nal de Supervisão da Carreira.

Avaliações
Embora avaliações mais pre-

cisas devam ser feitas na próxima 
assembleia, à luz do documento 
que sairá da reunião do dia 10 do 
CNG/Fasubra, alguns companhei-
ros anteciparam suas opiniões so-
bre as negociações ocorridas com 
o MPOG e o MEC. Também teve 
informes e comentários sobre a 
mobilização em Brasília. 

Para Francisco Carlos dos San-
tos, não há elementos novos e deve-
se orientar o Comando Nacional 
de Greve a se concentrar nos eixos 
prioritários nas próximas negocia-
ções, como o aprimoramento da 
Carreira, estabelecimento de data-
base e isonomia de benefícios.  

Luiz Pustiglione disse que a 
Fasubra é ponta de lança na gre-
ve, mas que a greve da categoria 
foi fortalecida com a entrada de 
outros setores em greve, que são 

Nota de Apoio à Campanha dos SPFs
A Central Única dos Trabalha-

dores vem a público manifestar 
seu total apoio à campanha dos 
servidores públicos federais, pois 
entende que uma política de va-
lorização dos servidores públicos é 
um princípio básico do respeito aos 
direitos dos trabalhadores/as e dos 
cidadãos, e condição fundamental 
para avançarmos na consolidação 
de políticas públicas e serviços de 

qualidade para a população.
Neste sentido, a CUT vê com 

grande preocupação a dificuldade de 
diálogo que tem marcado a relação 
dos servidores com o Governo, o que 
reforça a urgência da regulamenta-
ção da Convenção 151 da OIT como 
forma de democratizar as relações de 
trabalho no setor público no Brasil.

Entendemos que a proposta de 
reajuste linear de 21,03% parcelado 

em 4 anos é inaceitável, pois nem se-
quer repõe as perdas referentes ao pe-
ríodo de 2010 a 2015. A CUT registra, 
ainda, que a pauta apresentada pelos 
servidores públicos federais não se re-
sume ao “reajuste linear”. O gover-
no precisa apresentar propostas em 
relação à correção inflacionária dos 
benefícios, à incorporação das grati-
ficações produtivas aos salários dos 
servidores e à realização de concur-

sos públicos para recompor a mão de 
obra da administração pública.

Não é aceitável que o ajuste fis-
cal do governo e os recursos para 
garantir o superávit primário, meca-
nismo de transferência do dinheiro 
público para o capital, recaiam sobre 
os servidores públicos.

A CUT estará ao lado dos traba-
lhadores e trabalhadoras e apoiará 
todas as iniciativas de mobilização 

dos servidores na defesa de suas 
reivindicações, inclusive a greve já 
deliberada pelas entidades nacionais 
de servidores públicos federais e de 
todas as outras entidades das dife-
rentes esferas do funcionalismo que 
deliberarem pela greve como forma 
de pressão para garantirem seus di-
reitos.

Central Única dos Trabalhadores

importantes para a conquista de 
ganhos que dependem da pauta 
unificada, como a data-base e a 
isonomia de benefícios.

Marli Rodrigues parabeni-
zou os caravaneiros e apontou a 
necessidade de fortalecer os atos 
internos, como a suspensão da 
inscrição no Sisu, para demons-
trar que a greve do serviço públi-
co está forte. 

Genivaldo Santos, que tam-
bém estava no CNG/Fasubra na 
semana anterior, informou so-
bre ações realizadas em Brasília, 
como a entrega do Memorial da 
Greve a deputados no Congresso 
Nacional.

“Greve, trabalho e mobilização no tempo atual”
Os trabalhadores da Casa da 

Ciência, que pela primeira vez em 
décadas participam da greve, reali-
zam, na quarta-feira, dia 15, às 10h, 
na própria Casa da Ciência (Rua 
Lauro Müller, 3, em Botafogo), o de-
bate “Greve, trabalho e mobilização 
no tempo atual”,  com a participa-
ção do cientista político, doutor em 
história social e professor da Escola 
de Serviço Social da UFRJ, Giuseppe 
Cocco, e Tatiane Roque, doutora em 

história e professora do Instituto de 
Matemática da UFRJ.

Além de buscar visibilidade à 
greve com mais uma atividade de 
mobilização, os organizadores do 
evento pretendem incentivar o deba-
te sobre a luta da categoria e refletir 
sobre novas possibilidades de ação. 
Os trabalhadores da Casa da Ciência 
afirmam descobrir na greve impor-
tante momento de formação política 
e de luta por autonomia. Por isso 

avaliam que é importante a reflexão 
sobre os acontecimentos. 

Eles também criaram o Fórum 
(Im)permanente de Greve: “Um 
espaço inquieto para gerar novas 
ideias e discussões a respeito da  gre-
ve, dos nossos papéis como servidores 
públicos e cidadãos no contexto da 
educação. Enfim, é contraponto ao 
momento atual de fortalecimento de 
uma onda conservadora no país e no 
mundo”. 

A ASSEMBLEIA foi conduzida pela coordenadora sindical Maria da Graça, Luiz Pustiglione e pelo coordenador sindical José Caetano 

Foto: Renan Silva
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CNG/FASUBRA

Um dia antes da Caravana 
Nacional em Defesa da Edu-
cação Pública, que ocupou 

a Esplanada dos Ministérios na ter-
ça-feira, 7 de julho, representantes 
das categorias da educação federal 
se reuniram no Hotel Imperial para 
discutir as consequências dos cortes 
orçamentários, do ajuste fiscal e dos 
projetos de lei para os trabalhadores 
da área. Por fim, as entidades apro-
varam o “Manifesto em defesa da 
educação pública contra os cortes 
no orçamento e por mais investi-
mentos na educação pública”. 

Fortalecer o movimento rumo 
à greve geral da Educação foi de-
fendido por todas as entidades 
presentes e pelo Fórum dos Ser-
vidores Públicos Federais (SPFs). 
O coordenador-geral da Fasubra 
Rogério Marzola apontou a neces-
sidade de fortalecimento dos laços 
entre as categorias e lembrou que 
mais de 1.500 trabalhadores se 
dirigiam a Brasília naquele mo-
mento para a manifestação da 
Caravana da Educação. 

Leia Oliveira, também coor-
denadora-geral da Federação, re-
lembrou a greve histórica de 1996 
dos SPFs, na qual os trabalhado-
res lutaram contra a implantação 
das Organizações Sociais (OS) 
nas universidades, e acrescentou 
que o objetivo da reunião era 
aprovar um manifesto de luta 
unificada da Educação.  Sobre  a 
Caravana da Educação, afirmou: 
“A expectativa é que a ação re-
percuta no governo para se dar 
efetividade ao processo negocial”. 

Greve se amplia
Técnicos-administrativos e pro-

fessores das Instituições Federais 
da Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica decidiram, em plená-
ria, deflagrar greve a partir desta 
segunda-feira. “Queremos uma 
educação pública e de boa qualida-
de. Espero que amanhã [durante a 
Caravana] façamos a diferença nas 
ruas”, disse a coordenadora-geral do 
Sinasefe Eugênia Martins. Segundo 
a dirigente, as categorias têm que 
aproveitar o momento para expor 
à população os motivos da greve e 
repetir a unidade construída no mo-
vimento grevista de 2012.

Marinalva Oliveira, primeira 
vice-presidente do Andes-SN, des-
tacou que o ajuste fiscal aprofun-
dou os cortes no orçamento para 
a educação pública em detri-
mento de verbas para a educação 
privada. “O dinheiro é repassado 
para o Fies e o Prouni, salvando 
os tubarões do ensino”. A dirigen-
te concluiu dizendo que se a mo-
bilização dos servidores não for 
ampliada, o projeto do governo 

“Rumo à greve geral da Educação”

de desmonte do serviço público 
irá se consolidar. 

Para o coordenador da Executi-
va Nacional da Associação Nacional 
dos Estudantes Livres (Anel), Lucas 
Brito, a reunião indicava a disposi-

“... Em meio a uma conjuntura de intensificação dos ataques aos direitos dos trabalhadores e da juventude, 
o Governo Federal aponta como saída para crise o ajuste fiscal (incluindo as Medidas Provisórias 664 e 665), 
explicitando o seu projeto de implementar medidas neoliberais, cuja consequência é a recessão econômica, o 
desemprego e o sucateamento do já precarizado serviço público. Aliado às decisões conservadoras do Congresso 
Nacional, como a aprovação da redução da maioridade penal e da regulamentação da terceirização, se intensifi-
cam os ataques aos trabalhadores e à juventude.

Em decorrência desta política, os cortes no orçamento da educação de R$ 9,4 bilhões ampliaram a preca-
rização da educação pública, cujas condições de trabalho e estudo estão inviabilizando as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. São exemplos disso, a demissão e atraso no salário dos trabalhadores terceirizados, falta de 
infraestrutura, de docentes e técnico-administrativos, cortes na assistência estudantil, dentre outros aspectos. Ao 
mesmo tempo, os repasses de recursos públicos para as empresas educacionais, o pagamento da dívida pública e 
o agronegócio foram mantidos e ampliados, bem como a intensificação dos processos de mercantilização da edu-
cação, através da privatização dos Hospitais Universitários com a criação da Ebserh e de programas como Prouni, 
Pronatec e Fies que transferem recursos públicos para a iniciativa privada.

Para os trabalhadores da educação federal, esta política governamental tem como consequência: perdas sa-
lariais significativas, desestruturação das carreiras, diminuição do quadro de técnico-administrativos e docentes 
e falta de condições adequadas de trabalho; que tem como desdobramento a intensificação do trabalho, terceiri-
zação, assédio moral, rotatividade, produtivismo e adoecimento dos trabalhadores. Cabe destacar que a decisão 
do STF de que a contratação via Organizações Sociais (OS) é constitucional, referendado pela CAPES e pelo do-
cumento “Pátria Educadora”, expressa a intenção de consolidar medidas que atacam o Regime Jurídico Único 
dos servidores públicos federais e apontam para a destruição do serviço público. Os cortes na educação atingem 
igualmente o conjunto dos estudantes, agravando ainda mais a realidade das obras inacabadas, laboratórios mal-
equipados - em especial nas escolas técnicas -, e a falta de docentes e técnico-administrativos, frutos da expansão 
precarizada. O governo demonstra que não está preocupado em manter a ainda restrita parcela da juventude que 
teve acesso a universidade e IFs, pois a política de assistência estudantil que é fundamental para a permanência dos 
estudantes socialmente fragilizados, sobretudo negros e negras, mulheres e LGBTs, está sendo desmontada. Além 
da Assistência Estudantil, as bolsas de projetos de ensino, pesquisa e extensão, a exemplo do Pibid e Pibic, estão 
sendo cortadas e os projetos em andamento sofrem com a falta de verbas e resulta em atrasos nos pagamentos das 
bolsas para estudantes.

Diante deste cenário, o desafio colocado para os trabalhadores da educação e a juventude é a retomada 
da construção de um projeto de educação pública classista, popular, estatal, gratuita, democrática, laica e 
de qualidade socialmente referenciada como enfrentamento ao projeto de educação privatista e empresarial 
do governo federal. 

Como resposta a estes ataques, é importante reafirmar o fortalecimento das lutas unificadas da educação 
federal que avance para além dos muros da universidade, em conjunto com os servidores públicos federais, dia-
logando com a população e com as demais categorias de trabalhadores em direção à greve geral. Nesse sentido, é 
fundamental que estudantes, técnico-administrativos, docentes e trabalhadores terceirizados construam as lutas 
em conjunto em cada instituição, articuladas às suas entidades representativas em âmbito local, estadual e nacio-
nal para unificar a luta contra os cortes no orçamento e por mais investimento em educação pública.

Brasília, 6 de julho de 2015.
Andes-SN, Sinasefe, Fasubra, OE-UNE, Anel e Fenet

ção de as categorias e os estudantes  
irem às ruas para impedir o avanço 
dos projetos que retiram direitos dos 
trabalhadores e da juventude.

Participaram da reunião di-
rigentes das seguintes entidades: 

Fasubra Sindical, Sindicato Nacio-
nal dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior (Andes-SN), 
Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Pro-
fissional e Tecnológica (Sinasefe), 

Assembleia Nacional dos Estu-
dantes Livre (Anel), Oposição de 
Esquerda da União Nacional dos 
Estudantes (OE-UNE) e a Federa-
ção Nacional dos Estudantes em 
Ensino Técnico (Fenet).  

Manifesto em defesa da educação pública contra os cortes no 
Orçamento e por mais investimentos em Educação Pública

COORDENADORA da Fasubra Leia Oliveira ENTRE os dirigentes sindicais, cerca de 600 estudantes 

Fotos: Fasubra
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Reunião dos SPFs com o MPOG: só conversa
As negociações da pauta unificada continuam. A próxima reunião ocorrerá até 21 de julho

Na terça-feira, dia 7, conforme es-
tava previsto, o Fórum dos Servidores 
Públicos Federais sentou-se à mesa 
com o secretário de Relações de Tra-
balho do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), Sérgio 
Mendonça, para negociar a pauta de 
reivindicações unificada. A reunião 
estava agendada para as 14h, mas a 
pedido dos SPFs foi transferida para 
as 17h30. Mais de três mil trabalha-
dores, entre técnicos-administrativos e 
docentes, e estudantes permaneceram 
em vigília em frente ao prédio do mi-
nistério até o término da negociação. 

A mobilização dos servidores pú-
blicos federais em Brasília fez com que 
o governo mudasse sua postura nessa 
reunião em relação à anterior, quando 
Mendonça disse que o MPOG não se 
pronunciaria sobre o restante da pau-
ta de reivindicações dos SPFs e sobre a 
reversão da plurianuidade dos 21,3%.

Depois de ouvir que os SPFs não 
aceitavam a contraproposta de reajus-
te, Mendonça se comprometeu a rever 
o índice e sua aplicação parcelado 
(quatro anos) e a apresentar propos-
tas para os outros itens da pauta. 

O MPOG irá marcar a próxima 
reunião até o dia 21 de julho.   

Mudança de horário
Segundo o coordenador-geral da 

Fasubra Rogério Marzola, dois motivos 
motivaram a solicitação de mudança 
do horário da reunião: a presença de 
entidades que não compõem o Fórum 
e cujas categorias não estão paradas e a 
necessidade de estabelecer uma discus-
são com o MPOG a respeito da pauta 
integral dos servidores em greve. 

MEC fará reunião junto com MPOG
A reunião entre o Comando 

Nacional de Greve/Fasubra e o 
secretário de Educação Superior 
do Ministério da Educação (Sesu/
MEC), Jesualdo Farias, na quinta-
feira, dia 9, tratou da pauta espe-
cífica dos técnicos-administrativos 
das instituições federais de ensino 
superior (Ifes). 

Liberação para estudar
Farias abriu a reunião apresen-

tando os pontos com os quais o MEC 
concordava para acatar a proposta 
da Fasubra de alteração na Lei nº 
12.772/12, para garantir aos téc-
nicos-administrativos, inclusive os 
que estejam em estágio probatório, o 
direito de se afastar do trabalho para 
realização de estudos. 

Inicialmente o MEC apresentou 
os seguintes pontos de concordância: 
disciplinas isoladas de especializa-

ção, mestrado e doutorado. Mas, por 
insistência dos representantes da ca-
tegoria, acabou aceitando incluir a 
graduação. 

Por fim, o secretário se compro-
meteu a encaminhar a demanda e 
dar uma resposta na próxima reunião 
agendada para sexta-feira, dia 17. 

A extensão do artigo 30 da lei 
12.772/12, que garante a liberação 
para cursos de pós-graduação para 
trabalhadores em estágio probató-
rio, já contava com a concordância 
do MEC, assim como a abertura do 
PCCTAE para novas adesões.

Racionalização
O secretário informou que não 

havia acordo com o Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG) para atendimento da 
reivindicação de racionalização de 
cargos. O CNG/Fasubra  propôs  a 

alteração do artigo 18 do PCCTAE. 
Os sindicalistas argumentaram que 
a sugestão feita baseava-se na Cons-
tituição Federal, que diz que a orga-
nização dos cargos deve ser de uma 
mesma natureza, mas a Lei de Dire-
trizes e Bases (LDB) estabelece duas 
modalidades de ensino: o básico e o 
superior.  

Também alertaram Farias 
para a necessidade de o MEC assu-
mir a condição de protagonista na 
negociação com a Fasubra para  
avançar no tema Racionalização, 
sob pena de continuarem sendo 
ilegais os concursos realizados 
pelas Ifes, por não obedecerem à 
descrição dos cargos, que datam 
de 1987, e aprofundarem o des-
vio de função, que é ilegal. Outro 
argumento utilizado pelo CNG/
Fasubra foi como o PCCTAE ab-
sorveu todos os 397 constantes do 

PUCRCE que haviam sido extintos 
em 1996. Portanto, atualmente 
não há cargos extintos nas Ifes. 

Depois da pressão, o secretário 
decidiu que irá conversar com o se-
cretário de Relações de Trabalho do 
MPOG, Sérgio Mendonça, sobre a 
racionalização e que daria uma res-
posta até o dia 17. E informou que 
abrirá o registro de cadastro das Ifes 
para que as instituições façam sua 
adesão ao Plano Nacional de Desen-
volvimento Profissional, que deverá 
vigorar a partir de 2016.

Dimensionamento
O MEC apresentará sua proposta 

no dia 17.

Democratização das Ifes
Houve acordo para a eleição di-

reta e paritária de reitores nas Ifes, 
em relação à lista uninominal e 

para que o processo eleitoral se en-
cerre na própria instituição. 

Além disso, Farias se compro-
meteu a agendar uma reunião com 
a Associação Nacional de Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) para debater ou-
tras questões relacionadas à demo-
cratização das Ifes, como os 70 x 30.

Turnos contínuos
O MEC irá enviar documento 

aos reitores informando que sua im-
plantação não interfere na distribui-
ção de vagas para as Ifes. Portanto, 
as instituições terão autonomia para 
implantar os turnos contínuos. 

Ele também assumiu o com-
promisso de discutir com o MPOG 
as reivindicações com repercussão 
financeira. Por último, o secretário 
disse que a próxima reunião terá a 
participação do MPOG.

TRABALHADORES em vigília em frente ao MPOG e na rua protestando contra o índice rebaixado do governo

REPRESENTANTES dos SPFs em greve na reunião com Sérgio Mendonça

Fotos: Renan Silva

Foto: Fasubra
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A greve na Educação mudou a rotina de Brasília 
Mais de três mil trabalhadores e estudantes da educação pública federal realizaram manifestações na capital federal nos dias 7 e 8. O CLG/Sintufrj participou com quatro ônibus de caravaneiros

Na semana passada a capital 
do país foi invadida pela Caravana 
Nacional em Defesa da Educação 
Pública, que reuniu técnicos-admi-
nistrativos, professores e estudantes 
da instituições federais de ensino 
superior em greve. O objetivo das 
manifestações foi pressionar o go-
verno pela reversão dos cortes para 
a Educação e a Saúde, reivindicar 
mais investimentos na educação 
pública e negociação da pauta in-
tegral de reivindicações unificada. 

No dia 7, os manifestantes foram 
para a porta do MEC exigir uma 
audiência com o ministro da Edu-
cação, Janine Ribeiro, mas ele não 
recebeu a representação das entida-
des sindicais, que  protocolaram no 
ministério o Manifesto em Defesa da 
Educação Pública. O documento – 
resultante da reunião ampliada da 
educação federal, ocorrida no dia 
anterior – reafirma a posição dos 
SPFs contra os cortes e por mais in-
vestimentos na Educação. 

O ato foi organizado por enti-
dades que representam os três seg-
mentos da educação federal, como 
a Fasubra, Andes, Sinasefe (servido-
res da educação básica, profissional 
e tecnológica), Anel, Oposição de 
Esquerda da UNE e Fenet (estudan-
tes de ensino técnico). 

Marcha  
Nesse mesmo dia as longas ave-

nidas do Planalto Central foram agi-
tadas por vuvuzelas, tambores, car-
ros de som, faixas, cartazes e muitas 
bandeiras dos SPFs e estudantes. 

Os caravaneiros da Fasubra – o 
Sintufrj levou 150 companheiros 
– saíram da tenda instalada perto 
da Catedral de Brasília e uniram-se 
aos professores e estudantes no Eixo 
Monumental, seguindo pela Espla-
nada dos Ministérios em direção ao 
Ministério da Educação.  

No trajeto, muitas palavras de 
ordem como “Greve geral em toda 
Federal”, “Educação não é piada, 
mas o governo jogou ela na pri-
vada” e “Dilma, mãos de tesoura, 
acabou com a pátria educadora!”. 
O ato foi finalizado no Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 

Fotos: Renan Silva

COORDENADORES do Sintufrj Francisco de Assis e Milton Madeira na Caravana Nacional em Defesa da Educação Pública
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A greve na Educação mudou a rotina de Brasília 
Mais de três mil trabalhadores e estudantes da educação pública federal realizaram manifestações na capital federal nos dias 7 e 8. O CLG/Sintufrj participou com quatro ônibus de caravaneiros

“A Fasubra já mostrou que é guerreira, que vai para debaixo da lona, da 
barraca, quando a pauta é defender os interesses dos trabalhadores”

Durante a marcha, representan-
tes das entidades dos SPFs e estudan-
tes utilizaram o carro de som para 
falar à população e também dar seu 
recado aos companheiros do movi-
mento unificado. 

Francisco de Assis, coordenador-
geral do Sintufrj e coordenador de 
Políticas Sociais e Gênero da Fasu-
bra, saudou os caravaneiros, em es-
pecial “os quatro ônibus que vieram 
da UFRJ”, e convocou “o povo brasi-
leiro, nosso povo, a seguir o exemplo 
da Grécia e não pagar a dívida pú-
blica”. Aos companheiros de luta, 
mais uma vez pediu que deixassem 
as diferenças políticas de lado e se 
unissem, “pois a unidade é muito 
importante para conquistarmos a 
vitória”. 

Segundo Assis, “avançar na ne-
gociação da pauta dos trabalhadores 

é fundamental, mas precisamos nos 
organizar com os estudantes, porque 
a pauta deles é nossa também, pois 
tem a ver com condições de traba-
lho dos técnicos-administrativos e 
dos professores, que necessitam de 
estrutura para ministrar suas aulas, 
e assistência estudantil. Além disso, 
nossa pauta trata também da de-
mocratização das instituições, nas 
contradições das disputas internas 
nas universidades, porque é inad-
missível que sejam destinados 70% 
da representação nos órgãos colegia-
dos superiores para os professores e 
30% para técnicos-administrativos e 
estudantes. Queremos participação 
paritária nessas instâncias”. Por fim, 
o coordenador sindical fez uma ho-
menagem à Federação: “A Fasubra 
já mostrou que é guerreira, que vai 
para debaixo da lona, da barraca, 

quando a pauta é defender os inte-
resses dos trabalhadores”. 

 O coordenador de Administra-
ção e Finanças da Fasubra, Paulo 
Vaz, disse que o momento é de cons-
trução da luta da educação federal, 
e destacou: “O ajuste fiscal não pode 
ser o condutor e nem o redutor da 
educação pública de qualidade neste 
país. Que reduzam as fortunas dos 
ricos, mas o trabalhador não pode 
pagar a conta da crise”. 

Marinalva Oliveira, do Andes, 
denunciou a precariedade das insti-
tuições federais de ensino, sem ver-
bas, sem professores, sem assistência 
estudantil, e ressaltou a necessidade 
do investimento público: “O governo 
tem repassado dinheiro para as ins-
tituições privadas, retirando verbas 
da educação pública, que já está em 
situação extremamente precária. É 

por isso que o Andes está em greve há 
mais de um mês, em 40 seções sindi-
cais, e cada dia a greve se fortalece”.

O dirigente do Sinasefe, Ronal-
do Naziazeno, reforçou o momento 
histórico da luta unificada dos três 
segmentos da Educação Federal: 
“Hoje, estudantes e trabalhadores da 
Educação dizem não ao ajuste fiscal. 
Nós lutamos por uma educação de 
qualidade, e é bonito ver a juventude 
presente nesta manifestação”.

A luta estudantil contra os cortes 
da educação pública e os ataques aos 
direitos foram denunciados pela re-
presentante da Anel, Juliana Rocha: 
“Não aos cortes na educação e não à 
redução da maioridade penal. A ju-
ventude de hoje é um dos setores que 
mais sofre com a política de ajuste 
fiscal do governo federal”.

Para Bia Martins, da Federação 

Nacional dos Estudantes do Ensino 
Técnico (Fenet), somente com a 
unidade do movimento estudantil e 
das categorias em greve da educação 
será possível reverter o ajuste fiscal e 
o corte de verbas de R$ 9 bilhões da 
Educação.   

Nathália Bittencourt, da Oposi-
ção de Esquerda da UNE, criticou os 
projetos e as medidas do governo que 
vêm atacando os direitos sociais: “O 
ajuste fiscal prejudica os trabalhado-
res, os nossos sonhos, o nosso futuro. 
Os projetos como o das terceirizações 
e a redução da maioridade penal só 
têm espaço nesse Congresso conser-
vador por conta do governo, que aca-
bou rifando os nossos direitos”.

No dia 8, pela manhã, cara-
vaneiros da Fasubra e diretores de 
sindicatos fizeram um balanço das 
atividades do dia anterior. 

COORDENADORES do Sintufrj Francisco de Assis e Milton Madeira na Caravana Nacional em Defesa da Educação Pública
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Leher estreia como presidente do Consuni
Colegiado aprova as indicações para as pró-reitorias e ocupantes dos cargos na gestão 
Carlos Levi se despedem elogiando e agradecendo às equipes de profissionais

Na primeira sessão do Conselho 
Universitário (Consuni) presidida 
pelo reitor recém-empossado, Ro-
berto Leher, na quinta-feira, dia 9, o 
expediente foi aberto por informes 
que ilustram a situação de crise en-
frentada pela  UFRJ. 

O reitor informou que na re-
cente reunião na Associação Na-
cional dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Superior 
(Andifes) o secretário executivo 
do Ministério da Educação, Luiz 
Cláudio Costa, apresentou as limi-
tações dos recursos para as univer-
sidades em 2015. 

Segundo Leher, “o repasse do 
custeio terá redução de 10% em re-
lação à Lei Orçamentária de 2015, 
equivalente ao executado em 2014”. 
Porém, o corte mais severo será na 
verba de capital, cerca de 47%.

Demandas serão
levadas ao MEC 

Por conta disso, Leher con-
vidou os decanos dos centros da 
UFRJ para uma reunião ainda na 
quinta-feira, e solicitou a eles que 
identificassem com os diretores das 
unidades o que é crucial para o cus-
teio e investimento. 

“A partir desta conversa de 
apresentação de demandas, esta-
remos elencando prioridades, e 
por meio delas pretende mostrar 
ao MEC a real situação da UFRJ,” 
informou o reitor, acrescentando 
que “espera que haja bom senso do 
Ministério da Educação”. A reunião 
com o MEC está prevista para terça-
feira, dia 14.

Nos debates com a comunidade 
universitária, Leher tem dito que a 
UFRJ chega ao meio do ano com 
um déficit de R$ 115 milhões. O va-
lor equivale à diferença entre o que 
foi repassado este ano até maio (R$ 
85 milhões dos R$ 155 que a UFRJ 
deveria que ter recebido), acrescido 
aos R$ 60 milhões contingenciados 
ano passado. Com o corte de quase 
50% no investimento, ele terá que 
selecionar as obras ainda inacaba-
das que serão concluídas. 

Tercerização
O reitor também considerou 

importante informar à comunidade 
que a terceirização continua sendo 
problema de “enorme envergadura 
na universidade” e que seguem as 
dificuldades com a falta de paga-
mento dos trabalhadores por parte 
das empresas terceirizadas, como a 
Qualitécnica. Segundo Leher, o Ter-
mo de Ajuste de Conduta emitido 

pelo Ministério Público do Trabalho 
permite à instituição pagar direta-
mente aos trabalhadores terceiri-
zados, só que agora a UFRJ busca a 
liberação do financeiro que a uni-
versidade até o momento não dispõe.

“Basicamente são essas as pre-
ocupações mais urgentes neste iní-
cio de mandato”, concluiu o reitor, 
passando então à pauta da sessão, 
que foi aberta com manifestações 
de boas-vindas de conselheiros. 

Pró-reitores são aprovados
Coube ao Consuni aprovar as 

indicações de Roberto Leher para as 
pró-reitorias. Os cargos serão ocupa-
dos por: os professores Eduardo Gon-
çalves Serra e Ivan da Costa Marques, 
a Pró-Reitoria de Graduação (PR-1) 
e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
e Pesquisa (PR-2), respectivamente; 
os técnicos-administrativos Roberto 
Gambine e Regina Maria Mace-
do Costa Dantas, a Pró-Reitoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Finanças (PR-3) e a Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4), respectivamente; 
a professora Maria Mello Malta, a 
Pró-Reitoria de Extensão (PR-5); e 
o técnico-administrativo Ivan Ferrei-
ra Carmo, a Pró-Reitoria de Gestão 
e Governança (PR-6). O colegiado 
também homologou a indicação do 
técnico-administrativo Paulo Mario 
Ripper Vianna para o cargo de Pre-
feito da UFRJ.

Despedidas com elogios 
e agradecimentos

A ex-pró-reitora de Gestão e 
Governança Araceli Cristina Fer-
reira elogiou a escolha do seu 
sucessor e fez questão de registrar, 
emocionada, o prazer que sempre 
sentiu de trabalhar com a equi-
pe que deixava, que a recebeu de 
braços abertos e que conhece pro-
fundamente a universidade. Ela 
pediu aplausos para os técnicos 
“que tocam o motor da universi-
dade”, citando o nome de vários 
entre os 200 profissionais com 
os quais trabalhou, e explicou 
a comparação: “Brincamos que 
eles são a casa de máquinas. Se 
pararem, a UFRJ para”.

Regina Loureiro, que ocupava 
a Pró-Reitoria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças, dis-
se que estava passando o cargo a 
um grande colega, o ex-pró-reitor 
de Pessoal Roberto Gambine, “a 
quem não seria preciso dizer que 
contará com uma também gran-
de equipe na PR-3 e que será bem 
assessorado”. 

Gambine respondeu fazendo 

ROBERTO Leher (ao microfone) e vários dos novos pró-reitores

uma brincadeira com a situação 
atual de penúria da universidade 
e sua indicação para o cargo, e 
adiantou que teria que definir o que 
vai pedir de recursos ao MEC, não 
de dinheiro novo, mas do orçamen-
to que a UFRJ já deveria ter recebido 
para manter-se no dia a dia: “Nem 
aquilo que a gente contava, vamos 
ter”, disse, acrescentando que “ele 
e Regininha estavam trabalhan-
do juntos numa ‘escolha de Sofia’ 
dolorosa sobre o que deixar e o que 
cortar no orçamento”.

Ele disse também que a situa-
ção da UFRJ define um pouco da 
sua história, sempre enfrentando 
desafios. Mas que sua expectativa 
era que ocorresse o mesmo quando 
ocupou a PR-4: “O que a princípio 
parecia dificuldade começou, com 
o tempo, a mudar de cenário e as 
coisas foram se arrumando”. Mas 
para isso, complementou, contou 
com o trabalho imprescindível de 
sua equipe.

A transição de “portas abertas” 
da PR-3 foi elogiada por Gambine: 

“Regininha sempre compartilhou 
suas decisões comigo, ouvindo 
minha opinião. Tenho a sorte de 
chegar à PR-3 com uma equipe 
fantástica, que me acolheu de for-
ma espetacular e me dá segurança 
neste cenário difícil”.

Roberto Leher reconheceu o pa-
pel dos trabalhadores das pró-reito-
rias e o trabalho de Carlos Levi e de 
Antônio Ledo, ex-reitor e vice-reitor 
da UFRJ, “pela forma generosa, so-
lidária e amiga como conduziram 
o processo de transição, assim como 
toda sua equipe de pró-reitores que 
repassou informações, indicações 
e sugestões que poderão ajudar no 
êxito da gestão, de modo que ele e 
sua equipe pudessem assumir aten-
tos aos problemas e armadilhas que 
as situações mais imediatas pode-
riam ter reservado”.  

O reitor encerrou a sessão desta-
cando o devotamento e a paixão da 
nova equipe à universidade, e por 
isso tem certeza de que contará com 
um conjunto de servidores a serviço 
da coletividade.



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1125 – 13 a 19 de julho de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 9

Ao completar 10 anos do 
PCCTAE e em virtude das mu-
danças ocorridas nas instituições 
federais de ensino superior (Ifes) 
e no perfil da categoria, em ja-
neiro a Fasubra promoveu semi-
nários e incentivou suas bases a 
também discutirem propostas 
para a carreira.

Nos últimos 10 anos o qua-
dro de pessoal das Ifes foi reno-
vado, com ênfase para as vagas 
dos níveis D e E. Houve também 
alterações no regime de apo-
sentadoria – os novos funcio-
nários aposentam-se pela regra 
geral do regime da Previdência 
Social e foi criado o Fundo de 
Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal (Fun-
presp). O número de servidores 
que concluíram  cursos de edu-
cação formal acima do nível de 
escolaridade exigido pelos cargos 
cresceu, assim como cresceu a  
inclusão  de servidores com qua-
lificação acima da exigida para 
o cargo no quadro de pessoal 
através dos concursos. 

Outras mudanças ocorre-
ram, como a ampliação das 
universidades e institutos fede-
rais com funcionamento notur-
no; o aumento do espaço físico, 
desenvolvimento tecnológico e 
informatização dos processos de 
trabalho. A aplicação prática da 
Lei da Carreira (implantação 
dos programas de capacitação 
e avaliação de desempenho, 
dimensionamento de pessoal e 
matriz de alocação de vagas) 
deparou com as limitações e as 
potencialidades das gestões ins-
titucionais, traduzidas em graus 
de maior e menor dificuldade, e 
que se refletiram diferentemen-
te nas Ifes em todo o país.

Todo esse quadro serviu de 
subsídio para provocar o debate 
sobre a carreira e a definição de 
novos rumos para adequação 
à realidade atual. É o que vem 
sendo feito pela Fasubra e pelas 
bases sindicais. 

Nos dias 3, 4 e 5 de julho 
a Coordenação Jurídica e de 
Relações de Trabalho da Fa-
subra convocou os integrantes 
da Federação que compõem a 
Comissão Nacional de Super-
visão da Carreira para discutir 
a Carreira. O resultado desse 
debate será enviado aos sindi-
catos filiados.

É GREVE!

CLG/Sintufrj promove Oficinas da Carreira
Categoria precisa entender o PCCTAE para enfrentar consciente as manobras 
do governo e saber de fato o que responder às suas contrapropostas

O Comando Local de Greve 
(CLG/Sintufrj) promo-
veu uma oficina para 

discutir a carreira dos técnicos-
administrativos em educação, 
na quinta-feira, dia 2, das 11h30 
às 14h30, no Espaço Cultural do 
Sintufrj. O objetivo foi informar 
a categoria – principalmente 
aos novos funcionários – a res-
peito da discus-
são que a Fasu-
bra faz sobre o 
tema e quais são 
as propostas em 
pauta, tanto da 
Federação como 
do governo. Os 
coordenadores-
gerais do Sintu-
frj Francisco de 
Assis e Carmen 
Lucia conduzi-
ram a mesa da 
oficina.

O CLG ava-
lia que quan-
do o governo 
apresenta uma 
contrapropos-
ta para o movimento grevista, 
mesmo que rebaixada, abre-se 
espaço para negociação da pauta 
específica. Por isso é importante 
a categoria saber o que está sen-
do discutido, para poder opinar 

consciente sobre estratégias e 
definir propostas e contrapro-
postas do movimento, principal-
mente no que se refere ao Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação 
(PCCTAE).

 
Histórico
O coordenador-geral Francisco 

de Assis fez um 
histórico da luta 
pela carreira. Se-
gundo o dirigen-
te, a discussão de 
uma proposta foi 
iniciada com o 
Plano Único de 
Classificação e 
Retribuição de 
Cargos e Em-
pregos (PUCR-
CE) e culminou 
com a conquista 
do PCCTAE em 
2005. “Saímos 
de três níveis 
para cinco clas-
ses de vencimen-
to”, informou. 

E, acrescentou, após 10 anos do 
PCCTAE em vigor, a realidade 
da categoria nas Ifes apontou 
para a Fasubra a necessidade de 
debater a carreira.  

“É consenso na Federação 

discutir uma nova carreira, 
mas com base em princípios. 
Por isso estamos aproveitando 
o momento de greve para so-
cializar essa discussão, para 
podermos ter clareza na hora 
de decisão e no embate com o 
governo”, disse Francisco de 
Assis. 

Para o debate na oficina, 
foram reunidos o relatório da 
Comissão Nacional de Supervi-
são do PCCTAE  sobre raciona-
lização dos cargos, o relatório 
do Grupo de Trabalho de Ra-
cionalização dos Cargos (visão 
do governo) e a proposta da 
Fasubra.

Racionalização 
Segundo Francisco de As-

sis, o governo sinalizou po-
sitivamente para a raciona-
lização de seis cargos numa 
minuta de alteração do PCC-
TAE apresentada no dia 22 de 
maio. A Fasubra apresentou 
sua contraproposta no dia 19 
de junho, que teve como base 
aglutinação, desmembramen-
tos, recuperação, criação e re-
classificação de cargos, como 
reposicionamento de cargos 
malposicionados na estrutura 
hierárquica em 2005.

A racionalização dos car-

gos – que deveria ter ocorrido 
desde 2006  – foi proposta pela 
Fasubra para corrigir uma sé-
rie de distorções ocorridas na 
primeira fase de implantação 
do PCCTAE (2005), quando 
inúmeros cargos com carac-
terísticas similares acabaram 
sendo enquadrados em níveis 
de classificação diferentes. 
A proposta da Fasubra tenta 
promover esta retificação no 
enquadramento e em outros 
itens relacionados aos 365 
cargos existentes. Desde então 
o governo alega que o volume 
de recursos para isso é enorme, 
além de colocar empecilhos 
jurídicos.

O PCCTAE
O PCCTAE foi criado pela 

Lei 11.091, de 12 de janei-
ro de 2005, fruto de greve da 
categoria em 2004. Tem uma 
estrutura de carreira de cargos 
organizados em cinco classes 
– A, B, C, D, e E. Cada classe 
é composta de quatro níveis de 
capacitação. Tem 39 padrões 
de vencimento, justapostos 
com intervalo de um padrão 
entre os níveis de capacitação 
e dois padrões entre as classes. 
Entre os padrões há a diferen-
ça percentual constante (step).

O CLG programou 
mais duas oficinas 
sobre a carreira: 
uma na terça-feira, 
dia 14, às 9h, antes 
da assembleia 
geral às 10h30, no 
auditório Samira 
Mesquita (prédio da 
Reitoria), e  outra na 
quarta-feira, dia 15, 
das 9h às 12h, no 
Espaço Cultural do 
Sintufrj

Realidade atual 
da categoria 
nas Ifes 

Foto: Renan Silva

OS COORDENADORES do Sintufrj Ana Célia, Francisco de Assis e Carmen Lucia explicam o PCCTAE à categoria 
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segunda edição do pro-
jeto Saúde na Medida 
Certa, desenvolvido em 

parceria pelo Instituto de Nu-
trição Josué de Castro e o Es-
paço Saúde do Trabalhador, 
com apoio da Pró-Reitoria de 
Pessoal, do Restaurante Uni-
versitário e da Faperj, foi con-
cluída. Na comemoração na 
quinta-feira, dia 2, no Espaço 
Cultural do Sindicato, entre os 

Saúde na Medida Certa conclui mais uma edição e se prepara para iniciar a terceira 
23 participantes, os mais bem 
pontuados nos critérios e obje-
tivos foram premiados. 

Os vencedores foram Victor 
Paulo Peçanha Esteves (Escola 
Politécnica), Taís Esch Casta-
nheira (PR-4) e Solange de Car-
valho Lopes (Instituto de Física). 
Mas o prêmio maior foi ganho 
por todos os participantes: quali-
dade de vida. Porque o objetivo do 
projeto é justamente a promoção 

A mesa foi composta por Mar-
celly Lopes, nutricionista do Lanu-
tre; Marcelo Azevedo, professor de 
Gastronomia; Márcia Farraia e Ana 
Célia, coordenadoras do Sintufrj; 
Eliane Fialho, professora de Nu-
trição e coordenadora do projeto; 
Jorge Pierre e Júlio César, coordena-
dores do Sintufrj; Vanessa Kaippert, 
nutricionista do Lanutre; e Carla 
Nascimento, coordenadora do Es-
paço Saúde e também do projeto. 

Os coordenadores sindicais 
Ana Célia, Márcia Farraia, Jorge 
Pierre e Júlio César destacaram a 
importância da parceria entre o 
Espaço Saúde e o Instituto de Nu-
trição Josué de Castro; Marcelly 
Lopes, nutricionista do Labora-
tório de Avaliação Nutricional 
(Lanutre), agradeceu à equipe 
do Espaço Saúde a conquista dos 
resultados obtidos. 

A professora do Instituto de 
Nutrição e coordenadora do pro-
jeto, Eliane Fialho, reafirmou 
a colaboração para a próxima 
edição do Saúde na Medida Certa 
e comemorou a contribuição do 
projeto para a conscientização 
dos trabalhadores por mudanças 
na qualidade de vida. 

Carla Nascimento, coordena-
dora do Espaço Saúde e também 
do projeto, pontuou a impor-
tância da parceria: “Espero que 
a gente caminhe junto durante 
muito tempo”.

Luciano Alvarez, integrante 
da primeira edição do Saúde na 
Medida Certa, destacou a impor-
tância do projeto e sugeriu que se 
estendesse por outras unidades da 
UFRJ. Trabalhador do Instituto de 
Nutrição, Luciano foi quem suge-
riu a Eliane Fialho a realização 
do projeto, cuja concretização foi 
possível com a cooperação do Es-
paço Saúde Sintufrj.

Vanessa Kaippert, também 
nutricionista do Lanutre, expli-
cou como se deu a pontuação 
para a escolha dos vencedores: fo-
ram considerados critérios como  
alteração de peso, percentual de 

de saúde e bem-estar por meio da 
reeducação alimentar e da práti-
ca de atividades físicas.

“Desafio culinário”
Para encerrar mais esta edi-

ção do Saúde na Medida Certa, os 
responsáveis pelo projeto propu-
seram uma brincadeira: “Desafio 
Culinário.” Quatro participantes 
do projeto – Victor Paulo, Lidval-
do José dos Santos e a dupla Taís 

Esch e Verônica Amaral – prepa-
raram lanches (um suco e uma 
pasta), que foram avaliados por 
uma comissão julgadora forma-
da pela professora do Instituto de 
Nutrição Josué de Castro, Eliane 
Fialho, pelo professor do curso de 
Gastronomia da UFRJ, Marcelo 
Azevedo, coordenadores do Sin-
tufrj, Márcia Farraia, Jorge Pierre 
e Ana Célia, e pelo público. Esta-
vam em disputa critérios como 

sabor e valor nutricional.
Victor Paulo foi quem pre-

parou o melhor lanche. Além de 
gostar de cozinhar, ele disse que 
na primeira etapa do projeto foi 
oferecida uma oficina de culiná-
ria, no Restaurante Universitário, 
onde aprendeu truques de nutri-
ção que serviram de base para 
sua escolha: ele preparou uma 
pasta de cenoura com atum e 
suco de maracujá com melão.

Parceria que deu certo
gordura, perímetro da cintura, 
qualidade da alimentação, pre-
sença nas atividades, como na 
Oficina Culinária, em março, e  
na Roda de Conversa, em maio,  
adesão e evolução no programa 
de exercícios físicos e participa-
ção nos três desafios (durante o 
projeto, foram realizadas duas 
corridas, uma no dia 16 de abril, 
de 2 quilômetros, e outra no dia 
18 de junho, de 4 quilômetros, e, 
por fim, a oficina de culinária).

A primeira edição do projeto, no primeiro semestre de 2014, foi um sucesso, que se repetiu nesta 
edição. Foram 60 inscrições, mas apenas 30 vagas. Somente 23 permaneceram até o fim.  

“Deu certo e vai continuar no semestre que vem”, garantiu Eliane Fialho. Carla Nascimento infor-
mou que as inscrições são feitas pelo site do Sintufrj e que devem ser abertas para a próxima edição 

Depois da greve, tem mais

A

MARCELLY Lopes, Marcelo Azevedo, Márcia Farraia, Ana Célia, Eliane Fialho, Jorge Pierre, Júlio César, Vanessa Kaippert e Carla Nascimento

LUCIANO Alvarez

Fotos: Renan Silva
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O técnico de sistemas de 
informação da Escola Poli-
técnica Victor Paulo Peçanha 
Esteves, de 55 anos, há 29 na 
UFRJ, avalia que foi o primeiro 
colocado do projeto pela par-
ticipação nas atividades físicas 
e por mudar hábitos alimen-
tares: “Eu fui quase todos os 
dias ao Espaço Saúde, perdi 5 
quilos e meio, diminui a me-
dida da cintura e os indicado-
res melhoraram também nos 

Maria Leonisa Sanchez, 52 
anos, bióloga do Instituto de 
Microbiologia, conta que desde 
que ingressou no projeto mudou 
muita coisa em sua vida: ganhou 
mais ânimo e disposição, além de 
comemorar o emagrecimento de 
cinco quilos e meio. Ela elogiou 
o papel importante da equipe do 
Espaço Saúde no estímulo às ati-
vidades físicas.

Sua amiga, Eliane Abreu 
Santos, 42 anos, farmacêutica da 
Faculdade de Farmácia, comple-
menta: “Aqui eles dão uma su-

Perfil de um vencedor
exames bioquímicos. Também 
melhorei a alimentação, que 
está cada vez mais saudável, e 
isso se estendeu por toda a mi-
nha família”. 

Victor Paulo já frequenta-
va o Espaço Saúde do Traba-
lhador e decidiu ingressar no 
projeto com o objetivo de me-
lhorar a saúde com o acompa-
nhamento nutricional. Mas ele 
acrescenta que o Espaço Saúde 
foi fundamental, porque com 

as terapias que oferece pôde 
proteger as articulações para a 
prática de exercícios aeróbicos, 
essenciais para o sucesso do 
programa. “O que faz perder 
peso é a atividade física e a ali-
mentação. O Espaço dá suporte 
integral para que a pessoa se 
mantenha ativo sem lesões. 
Eu, que já era do Espaço Saú-
de, vou continuar. Agora a prio-
ridade é minha saúde”, afirmou 
o técnico-administrativo. 

Orientação nutricional 
e exercícios físicos é 
o que dá certo

pervisão que não vi em nenhuma 
outra academia que frequentei”.

Elas avaliam que a conjunção 
do Instituto de Nutrição com o Es-
paço Saúde do Trabalhador, alian-
do orientação nutricional com 
atividades físicas bem orientadas, 
é fundamental para os resultados 
que o programa vem alcançando.

Eliane já frequentava o Espaço 
antes do projeto e, além da equipe, 
elogiou também o trabalho das 
nutricionistas. “A orientação é de 
reeducação alimentar, não limita-
ção”, disse.

Depois da greve, tem mais

MARCELLY Lopes, Marcelo Azevedo, Márcia Farraia, Ana Célia, Eliane Fialho, Jorge Pierre, Júlio César, Vanessa Kaippert e Carla Nascimento

ELIANE Fialho entrega o prêmio a Victor Paulo Peçanha

MARIA Leonisa e Eliane Abreu Santos 

assim que terminar a greve da categoria.
As nutricionistas Marcelly e Vanessa acrescentaram que o projeto conta com exames de sangue (feitos no HU 

com apoio da PR-4), exames antropométricos, oficinas de culinária e rodas de conversas. E o objetivo é mais do 
que reduzir medidas, é melhorar a qualidade de vida, com reeducação alimentar.
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Frente realiza atos contra redução da 
maioridade penal e golpismo de Cunha

Próximo ato será nesta segunda-feira, 13, às 17h, na Candelária, no Centro da cidade 
Frente Nacional contra a 
Redução da Maioridade 
Penal – composta por mi-

litantes e organizações em defesa 
dos Direitos Humanos – realizou, 
no dia 7, atos em quatro capitais: 
Rio de Janeiro, São Paulo, Porto 
Alegre e Brasília. 

No Rio de Janeiro, os ma-
nifestantes se concentraram na 
Candelária e seguiram em pas-
seata pela Avenida Rio Branco 
até o local onde o presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), recebe seu 
eleitorado, na cidade, e fizeram 
seu enterro simbólico.

Para reafirmar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que 
está completando 25 anos, e de-
nunciar a ameaça que a proposta 
de redução da maioridade penal 
representa para os direitos dos jo-
vens, novo ato está marcado para 
esta segunda-feira, 13, às 17h, na 
Candelária. 

“A redução da maioridade 
penal não vem para resolver as 
mazelas centrais da sociedade 
brasileira, advindas da corrupção 
de políticos eleitos pelos interesses 
escusos de empreiteiros, banquei-
ros, latifundiários e grandes veí-
culos de comunicação, mas pode 
intensificar a violência que tanto 
já sofrem as populações das peri-
ferias, onde direitos básicos são 
negados por qualquer pretexto, 
defende a Frente. 

A organização quer o apri-
moramento do Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase), que define uma 

série de ações e medidas para 
adolescentes de 12 a 17 anos que 
cometeram atos infracionais, 
como atendimento psicossocial 
para toda a família, inserção em 
formação profissional e no ensi-
no regular.

Realidade do país
Os jovens pobres e negros são 

maioria nos centros de interna-
ção para adolescentes. De acordo 
com levantamento do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), cerca de um terço dos 
adolescentes com idade de 15 a 
17 anos cumprindo medidas no 
país, em 2013, ainda não havia 
concluído o ensino fundamen-
tal. E somente 1,32% havia con-
cluído o ensino médio. Segundo 
os dados do Ipea, 60% dos ado-
lescentes privados de liberdade 
eram negros e 66% viviam em 
famílias consideradas extrema-
mente pobres.

De acordo com dados do Cen-
so do Sistema Único de Assistên-
cia Social, elaborado em 2014, o 
Brasil tinha 108.554 adolescentes 
cumprindo algum tipo de medida 
socioeducativa em 2012. O nú-
mero corresponde a 0,18% dos 60 
milhões de brasileiros com menos 
de 18 anos. Desses, 20.532 (19%) 
cumpriam medida de internação 
ou semiliberdade – utilizada em 
casos graves – e 88.022 (81%) es-
tavam em prestação de serviço à 
comunidade ou liberdade assisti-
da – destinada a atos infracionais 
de menor potencial ofensivo. 

Do total, 13,3% respondiam 

pelos chamados crimes contra a 
vida: homicídios (9%), latrocínio 

(2,1%), estupro (1,4%), lesão cor-
poral (0,8%). A prática de roubo 

responde por 38,6% dos casos e o 
tráfico de drogas, por 27%.

A proposta aprovada trata-se 
de emenda apresentada na ma-
drugada do dia 2 de julho que pre-
vê a responsabilização criminal 
de jovens com 16 anos ou mais 
que cometerem homicídio doloso 
(quando há a intenção de matar), 
lesão corporal seguida de morte 
e crimes hediondos, como estu-
pro. A aprovação da redução da 
maioridade penal ocorreu depois 
de o plenário derrotar proposta 
parecida, que também reduzia a 
maioridade para crimes graves. A 
diferença é que o texto aprovado 
exclui da redução da maioridade 

O primeiro estudo em eco-
nomia do crime dos professores 
Francisco Costa e Felipe Iachan, 
da Escola Brasileira de Economia 
e Finanças da Fundação Getúlio 
Vargas, conclui que a redução da 
maioridade penal não diminuirá 
a incidência de crimes violentos 
no país. “Com os dados brasileiros, 
não existe evidência de um efeito 
de dissuasão significativa aos 18 
anos”, declara Iachan.

Economia do crime é um sub-
campo que avalia a incidência de 
atividades criminosas partindo de 
uma abordagem econômica sobre 
incentivos individuais em relação a 

Estudo conclui que redução não diminui violência
crimes, com base em uma análise 
estatística. O trabalho foi feito em 
cima de dados de mortalidade de jo-
vens no Brasil por causas violentas. 
A meta era verificar se esses dados 
sobre mortes violentas conseguiriam 
indicar alguma heterogeneidade no 
comportamento de jovens que têm 
17 anos e 11 meses de idade em re-
lação àqueles que têm um pouco 
mais de 18 anos na sua propensão a 
desenvolver atividades violentas.

A hipótese testada pela pesqui-
sa é a teoria de que um possível 
aumento de punição para crimes, 
como previsto nas propostas de 
maioridade penal no Brasil, reduzi-

ria o apelo da atividade criminosa. 
O objetivo era ver se a maioridade 
penal poderia provocar uma que-
da na propensão a envolvimentos 
criminosos. O trabalho envolveu 
20 regiões metropolitanas e cons-
tatou que apenas no Rio de Janei-
ro ocorreu queda no número de 
jovens mortos por causas violentas 
imediatamente após terem comple-
tado 18 anos.  Com exceção do Rio 
– que será objeto de mais estudo –, 
Felipe Iachan afirma que não se 
pode concluir que uma redução da 
maioridade penal leva à diminui-
ção na taxa de crimes violentos no 
Brasil. 

Manobra, troca de votos, ausências e abstenções
penal os delitos de roubo qualifi-
cado e tráfico de drogas.

A articulação de Eduardo 
Cunha conseguiu reverter os votos 
que perdera na primeira votação 
onde o texto foi rejeitado por cinco 
votos. Cunha foi acusado por par-
lamentares de pressionar deputados 
para garantir apoio à emenda e ou-
tros políticos relataram em plenário 
terem sido coagidos pelos próprios 
colegas de partido. Parlamentares 
de 13 partidos mudaram de ideia 
sobre a questão. Eles são do DEM, 
PDT, PHS, PMDB, PP, PPS, PROS, 
PSB, PSC, PSDB, PTB, PV e Soli-

dariedade.  A PEC 171/1993 ainda 
ganhou o voto de cinco deputados 
que estavam ausentes na primeira 
sessão da Câmara sobre o tema, 
mas compareceram à segunda.  

Na lista de deputados que troca-
ram o “não” pelo “sim” à redução 
da maioridade penal não há ne-
nhum do Rio de Janeiro. Mas tive-
ram aqueles que votaram “não” e 
depois se ausentaram, como Deley 
(PTB-RJ), deputados que votaram 
“não” e depois se abstiveram, depu-
tados que trocaram a “abstenção” 
pelo “sim” na segunda votação 
como Marcelo Matos (PDT-RJ), de-
putados que trocaram o “sim” pelo 
“não”, deputado que votou “sim” e 
depois se absteve, e deputados que 
votaram “sim” e depois se ausen-
taram como Francisco Floriano 
(PR-RJ).

A
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