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A greve dos técnicos-administrativos 
em educação no país completa 60 dias na 
terça-feira, 28, e na UFRJ, na quarta-feira, 
29. O saldo até agora é positivo, pois o 
movimento cresce a cada dia em todas as 
universidades federais da base da Fasubra. 
A radicalização das ações nos campi e a 
pressão dos caravaneiros em Brasília – o 
que deve se repetir nas próximas sema-
nas – estão fazendo o governo mudar sua 

postura e começar a negociar 
tanto a pauta unificada dos 
SPFs como a pauta específica 
da Federação. Mas para que 
esses avanços sejam acelerados 
e na forma como desejamos, é 
necessário jogar mais peso na 
nossa luta, ou seja, a catego-
ria na UFRJ – porque a nossa 
instituição é referência para 
os técnicos-administrativos em 
educação de todas as Ifes – tem 
que vir para a greve com garra 
e muita vontade de vencer mais 
esta batalha. A hora é agora, 
companheiros! Vamos erguer a 
cabeça, arregaçar as mangas e 
assumir compromissos com a 
reta final da nossa luta!    

Páginas 3, 6 e 7

Dois meses de greve e muita 
pressão pra cima do governo

Reunião dos NES / Terça-feira, dia 28, às 10h, no segundo andar do prédio da Reitoria. 

Fo
to

s:
 R

en
an

 S
ilv

a



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1127 – 27 de julho a 2 de agosto de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

dois pontos

Foto: Divulgação

Calendário de atividades da greve

Segunda-feira, dia 27 
 Às 9h, reunião do Comando Local de Greve (CLG)/

Sintufrj no Espaço Cultural do Sindicato.
 Às 10h, reunião do CLG/Sintufrj com a pró-reitora 

de Pessoal, Regina Dantas.

Terça-feira, dia 28
 Às 10h, assembleia geral no auditório Samira 

Mesquita (antigo Salão Azul da Reitoria). 
Atenção ao site do Sintufrj, que informará a agenda 

completa da greve logo após o término da reunião do 
CLG/Sintufrj. 

CLG/Sintufrj vai ao IPPMG e ao IG
Na quarta-feira, dia 22, o Co-

mando Local de Greve (CLG)/Sin-
tufrj se dividiu para participar de 
duas atividades no mesmo horá-
rio, às 10h: reunião com os traba-
lhadores do Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) e visita aos setores de 
trabalho no Instituto de Gineco-
logia, onde conversaram com os 
profissionais sobre a greve.   

A reunião no IPPMG resultou 
na aprovação de três propostas: 
preparação de uma carta à popu-
lação para ser panfletada aos adul-
tos responsáveis pelos usuários dos 
serviços da unidade hospitalar; 
confecção de adesivos com os di-
zeres “Estamos trabalhando pela 
greve”; realização de assembleia 
conjunta com o HU, no IPPMG; 
e colocação de faixas nas quatro 
entradas do hospital informando 
sobre a greve.

Atividade no Museu Nacional e na Quinta da 
Boa Vista envolveu crianças, jovens e adultos

Mais de mil bolas de gás colo-
ridas tomaram conta dos jardins e 
da fachada do Museu Nacional e se 
agitaram nas mãos das crianças, no 
sábado, dia 11, na manifestação orga-
nizada pelo Comando Local de Greve 
(CLG)/Sintufrj. 

Centenas de cópias do panfleto 
expondo a importância científica e 
cultural das pesquisas, cursos de pós-
graduação e trabalhos de extensão 
realizados pelo Museu Nacional, e 
que podem ser suspensos por falta 
de recursos, foram distribuídas pelos 
manifestantes aos jovens e adultos na 
Quinta da Boa Vista.

Às 9h já se viam as bolas coloridas 
flutuando próximo à entrada do Mu-
seu Nacional, que abriu gratuitamen-
te suas portas ao público. Os traba-
lhadores em greve chegaram cedo ao 
local para organizar a atividade. Uma 
verdadeira “linha de montagem” en-
trou em operação para encher, amar-
rar e escrever dizeres nas bolas de gás, 
que foram distribuídas junto com os 
panfletos, sem interrupção, até o iní-
cio da tarde.  

Foi cativante ver a garotada se 
aproximar com seus pais, esticar as 
mãos e sorrir com o presente. Os tra-
balhadores aproveitaram a oportuni-
dade para conversar com os visitantes 
sobre as motivações da greve e os 
efeitos nefastos que os cortes na Edu-
cação e na Saúde representam para 
a manutenção dos serviços públicos, 
em especial para o funcionamento 

das universidades e hospitais federais.
As manifestações de apoio do 

público ao movimento foram mar-
cadas por frases de incentivo e que ao 
mesmo tempo questionavam os cor-
tes feitos pelo Governo Federal. Hou-
ve quem perguntasse: “Vocês estão 
realizando um abaixo-assinado?” 
Além do esplêndido dia de sabor ca-

Greve paralisa a Reduc

Desde as 23h do dia 23 de julho os trabalhadores do Sistema Petrobras 
em Duque de Caxias (RJ) estão em greve. O movimento faz parte da mo-
bilização nacional promovida pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) 
contra o novo Plano de Gestão e Negócios da companhia, que prevê a priva-
tização de parte da Petrobras. 

Os petroleiros também protestam contra o PLS 131, de autoria do se-
nador José Serra (PSDB), que altera a Lei de Partilha do pré-sal. A greve 
continuou até às 23h do dia 24 de julho, quando foi realizada assembleia 
geral para discutir os rumos do movimento.

Além da FUP e do Sindipetro-Caxias, diversos movimentos sociais e 
sindicatos participaram da paralisação, entre eles o MST, MLB, AERJ, UJR, 
Fenet, Levante Popular da Juventude, UBES, Sindicato dos Bancários e Sin-
tufrj. Representaram o Sintufrj os coordenadores Francisco de Assis e Rafael 
Coletto, e os técnicos-administrativos Geraldo dos Santos e Estebam Cres-
cente, que madrugaram na Reduc.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do vigilante Sergio Silva de 

Souza, ocorrido no dia 12 de julho, em consequência de um infarto. 
Ele trabalhou por mais de 30 anos no Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho, onde fez muitos amigos.

rioca, a Quinta da Boa Vista também 
foi animada por diversas atividades 
lúdicas e culturais, como apresen-
tações musicais, de dança, esporte e 
brincadeiras promovidas pelo Fes-
tival Interuniversitário de Cultura 
(FEST-FIC), realizado de 2 a 12 de 
julho no Rio de Janeiro e em outros 
19 municípios do Estado.

SIMÃO Zanardi, presidente do Sindipetro-Caxias, e 
Francisco de Assis, coordenador-geral do Sintufrj

 CLG/SINTUFRJ no Instituto de Ginecologia
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Greve completa dois meses
Todas as Ifes estão paradas e a tendência do movimento é se fortalecer cada vez mais   

A assembleia na terça-feira, dia 
21, deliberou pela continuidade 
da greve, iniciada em 29 de maio, 
e reafirmou a decisão da categoria 
em não discutir contrapropostas do 
governo de índices de reajustes par-
celados. Essa posição será defendida 
em Brasília  pelos sete companhei-
ros escolhidos na assembleia para 
representar os técnicos-administra-
tivos em educação da UFRJ no Co-
mando Nacional de Greve (CNG)/
Fasubra nas próximas semanas. 

Avaliação
Para a maioria dos que se 

manifestaram na assembleia, a 
intenção do governo ao propor um 
índice escalonado é desmobilizar as 

lutas reivindicatórias da categoria 
nos próximos anos. E defenderam 
que o movimento deve seguir radi-
calizando nas ações  pela conquista 
dos 27,3% de aumento salarial, que 
repõe a inflação passada. 

“Precisamos trabalhar até 12 
horas por dia, se for necessário, 
para mobilizar e parar toda a uni-
versidade”, afirmou o coordena-
dor do Sintufrj Nivaldo Holmes, 
acrescentando que o estágio atual 
da greve é de crescimento, portan-
to, hora de parar os HUs. “A nossa 
greve tem que ser para derrubar a 
política de ajuste fiscal do governo. 
Vamos transformar Brasília num 
campo de batalha de todas as ca-
tegorias em greve”, propôs Rafael 

Medeiros, da PR-4.
“Temos que chamar os traba-

lhadores para somar nas tarefas de 
organização dos atos e ações da gre-
ve. Precisamos de pessoas dispostas a 
acordar as 5h da manhã e participar 
das atividades”, disse o coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de Assis. 
Segundo o sindicalista, se a intenção 
é organizar a greve nos HUs, então é 
necessário rediscutir a essencialidade 
nessas unidades. 

“Temos o pior piso do servi-
ço público federal e por isso não é 
qualquer índice que aumentará 
nosso salário. A saída para nossa si-
tuação é jogar peso na pauta espe-
cífica e não aceitar nenhuma pro-
posta rebaixada de aumento para 

os benefícios. A nossa reivindicação 
é de isonomia com os trabalhado-
res dos Três Poderes”, lembrou Ger-
ly Miceli, do IPPMG. 

“Por conta da nossa estagnação 
profissional, a base quer discutir a 
Carreira e a Fasubra tem que ini-
ciar esse debate”, sugeriu Neuza 
Luzia, da Faculdade de Medicina. 
“A Fasubra tem que reconsiderar a 
reestruturação da nossa tabela sala-
rial”, complementou Lúcia Reis, do 
Fórum de Ciência e Cultura. 

Francisco de Assis informou que 
a Carreira estava na pauta do Sin-
tufrj e a entidade já havia realizado 
algumas reuniões em unidades so-
bre o tema. “Basta a gente se orga-
nizar no Comando Local de Greve 

e estabelecer uma agenda para dar 
continuidade à discussão nas bases 
sobre a Carreira que já iniciamos”, 
complementou o dirigente.  

Informes
As reuniões dos Comandos Lo-

cais de Greve/UFRJ com o reitor, no 
dia 15, e a do CLG/Sintufrj sobre a 
pauta de reivindicações interna da 
categoria, no dia 20,  foram sinteti-
zadas na assembleia. 

O primeiro encontro de traba-
lho entre o CLG/Sintufrj e o reitor  
será complementado hoje, dia 27, 
na reunião agendada para as 16h, 
com a pró-reitora de Pessoal, Regina 
Dantas (leia matéria completa so-
bre a reunião nas páginas 4 e 5).  

“Hoje é dia do fecha tudo e vem pra luta!”
Às 5h da manhã, integrantes do 

Comando Local de Greve (CLG)/
Sintufrj ocuparam o campus da 
Praia Vermelha e, com adesivos e 
cartazes, lacraram as entradas de 
todas as unidades acadêmicas. A 
ação de mobilização para a greve 
ocorreu na quinta-feira, dia 23, 
quando também foram realizadas, 
a partir das 9h, duas atividades con-
juntas dos trabalhadores e estudan-
tes em greve na universidade.

Primeiro foi o debate sobre 
terceirização na UFRJ, que expôs 
a situação humilhante a que são 
submetidos os trabalhadores da 
limpeza, portaria, vigilância e dos 
demais cargos extintos no Regi-
me Jurídico Único pelo governo 
nas instituições federais de ensino 
superior. Atualmente são os 65 ter-
ceirizados da empresa Hig Time 
responsáveis pela faxina de todas 
as unidades da Praia Vermelha que 
estão sem salário, vale-transporte e 
tíquete-refeição. 

A maioria desses trabalhado-
res tem sobrevivido da caridade de 
alunos, que fazem vaquinha para 
fornecer a eles almoço e dinheiro 
da passagem. Em troca, garantem 
a higiene do local onde estudam. 
Mas a solidariedade dos estudantes 
e também dos técnicos-administra-
tivos e professores não impede que 
sejam despejados por falta de paga-
mento do aluguel, a luz seja corta-
da e falte comida na mesa para a 
família. 

“A gente agradece a solidarieda-
de, mas precisamos do nosso dinhei-

ro. Se trabalhamos, temos direito ao 
salário. Sou contra a terceirização 
porque não quero que vocês, estu-
dantes, passem por isso no futuro 
depois de estudarem tanto e dos pais 
de quem é pobre se sacrificar para 
mandá-los à universidade”, afirmou 
a terceirizada Terezinha Costa, diri-
gente da Associação dos Trabalhado-
res Terceirizados da UFRJ (Attufrj).

“Foi muito importante a co-
munidade universitária ter abra-
çado a causa dos terceirizados, mas 
temos que ficar atentos ao Congres-
so Nacional e buscar uma solução 
definitiva para a precarização da 
mão de obra na universidade. Não 
podemos aceitar modelos de con-
tratação via empresas, como é o 
caso da Ebserh, criada para admi-
nistrar nossos HUs. Se abraçarmos 
esse projeto, hoje, amargaremos 
as consequências depois”, alertou 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis.   

“Desde o início do ano adota-
mos atitude de solidariedade para 
com os trabalhadores chamados 
de atividade-meio, porque sem eles 
como poderíamos estudar? Não faz 
sentido a universidade pagar para 
uma empresa R$ 4 mil por um ter-
ceirizado e o trabalhador receber no 
fim do mês menos de R$ 1 mil”, dis-
se o estudante de História e dirigente 
do DCE Mário Prata, Pedro Silveira.    

Segundo o professor da Escola 
de Serviço Social Cesar Maranhão, 
desde a década de 80 a estrutura 
do mundo do trabalho se dedica a 
criar novas formas de gestão para 

recuperar a lucratividade das em-
presas, e o aviltamento da força de 
trabalho chegou ao serviço público. 
Ele apresentou alguns números 
alarmantes: terceirizados traba-
lham, em média, 3 horas a mais, 
logo, menos trabalhadores são ne-
cessários; entre 2012 e 2014, 90% 
dos trabalhadores resgatados dos 10 
maiores flagrantes de uso de traba-
lho escravo contemporâneo eram 
terceirizados (fonte MTE) e, em 
média, os terceirizados têm salários 
27% menores (CUT/Dieese).

Após o debate, os trabalhadores 
e estudantes fizeram uma panfle-
tagem no sinal da Rua Venceslau 
Brás, em frente a um dos portões de 
acesso à UFRJ. DEBATE: sob a tenda armada em frente à Educação

 

         



4 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1127 – 27 de julho a 2 de agosto de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

é greve

CLG/Sintufrj inicia negociação da pauta interna com Leher
Próxima reunião está marcada para segunda-feira, dia 27, às 10h, com a pró-reitora de Pessoal, Regina Dantas, na Reitoria

O Comando Local de Greve 
(CLG)/Sintufrj se reuniu com o 
reitor Roberto Leher, no dia 20, 
para discutir a pauta interna de 
reivindicações da categoria. Mais 
de 10 itens foram apresentados, 
entre eles a  implantação dos 
turnos contínuos de 30 horas, o 
combate ao assédio moral, a va-
lorização dos técnicos-adminis-
trativos em educação (programas 
e recursos para qualificação e 
capacitação), a democratização 
(eleições paritárias nas unidades 
e nos colegiados), a autonomia 
da universidade, o Plano Dire-
tor (Centro de Convivência) e a 
regularização fundiária da Vila 
Residencial. 

O reitor, que estava acompa-
nhado dos pró-reitores de Pessoal, 
Regina Dantas, e de Graduação, 
Eduardo Serra, e do superinten-
dente de Pessoal, André Luiz Pe-
reira, se dispôs ao diálogo sobre 
várias questões e comprometeu-
se a receber e encaminhar as de-
mandas técnicas através de reu-
niões de trabalho com a área de 

Pessoal. A primeira reunião será 
na segunda-feira, dia 27. Leher 
fez questão de ratificar para o 
CLG que fará na administração  
compartilhada com estudantes, 
técnicos-administrativos e do-
centes. “Seguramente (a gestão 
compartilhada) fortalecerá nossa 
perspectiva para a universida-
de pública e sobretudo ajudará 
a alterar a correlação de forças 
internas na universidade no que 
diz respeito a muitos pontos que 
vocês estão elencando”, afirmou. 
Ele acredita que haverá avanços 
para a democratização e para a 
política de formação. 

Déficit à vista 
O reitor tem sistematicamen-

te tocado na situação orçamen-
tária da universidade em todos 
os fóruns e reuniões em que tem 
oportunidade de falar sobre o as-
sunto. Segundo ele, a situação é 
dramática na UFRJ e a previsão 
é fechar o ano com um déficit de 
R$ 315 milhões. Por isso, Leher 
vem anunciando que sua admi-

Respostas do reitor à pauta de reivindicaçõesGreve – “Nossa preocupação 
é com a ausência de uma negocia-
ção real e efetiva. Nós tivemos ape-
nas uma reunião na Andifes sobre 
a greve, mas estamos conversando 
com outros reitores, pois é respon-
sabilidade das Reitorias ter um pa-
pel mais ativo, mais incisivo junto 
ao governo para que este negocie.”

Cortes – “Estamos preocu-
pados com o fato de que a visibili-
dade do significado dos cortes nas 
universidades ainda é muito débil 
nas lutas nacionais. E esses cortes 
são muito significativos para pen-
sarmos mais amplamente e mais 
estrategicamente a situação da 
educação pública brasileira.”

Assistência estudantil – “É 
importante ampliarmos a visibili-
dade do tema da assistência estu-
dantil. Hoje, a nosso ver, é um dos 
temas mais importantes para de-
mocratizarmos a nossa universida-
de. Se temos hoje uma participação 
maior de setores mais explorados e 
expropriados da classe trabalhado-
ra dentro da universidade, temos de 
ter meios efetivos para garantir que 
esses estudantes permaneçam na 
universidade.”

Carreira  – “No que diz res-
peito à luta dos trabalhadores orga-
nizados pela Fasubra, entendemos 

nistração, num primeiro mo-
mento, trabalhará em cima de 
uma hierarquia de prioridades 
que passa pela garantia da assis-
tência estudantil, conclusão dos 
prédios que estão praticamente 
prontos, manutenção da infra-
estrutura de estações e subesta-
ções de energia e recuperação do 
Palácio da Praia Vermelha e da 
área interna do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho. 

Aos técnicos-administra-
tivos anunciou a realização 
do congresso universitário em 
2016, em que pretende discutir 
as mudanças estruturais que 
têm a ver com o item da pau-
ta interna da categoria, que é 
a democratização da univer-
sidade. Na oportunidade, os 
aposentados reivindicaram do 
reitor o direito de participar das 
eleições na universidade. Leher 
se propõe a iniciar os debates 
sobre metodologia, composi-
ção, forma de organização, 
grupos de trabalho do congres-
so estatutário ainda este ano.

que hoje seria muito importante uma 
maior visibilidade sobre a questão do 
restabelecimento das classes A e B da 
carreira, para que possamos lutar de 
uma forma mais real e efetiva contra 
o modelo que obviamente fracassou 
não só nas universidades, que é o 
modelo da terceirização selvagem que 
estamos vivendo. Os trabalhadores são 
hiperexplorados, trabalham em con-
dições sub-humanas e a toda hora 
estamos reféns das ações antiéticas 
dessas empresas.”

Terceirização – “É um modelo 
desastroso e nós temos de ter uma 
alternativa para isso, que no nosso 
entendimento é o RJU e o restabele-
cimento de concursos (com revisão 
dos cargos extintos). E nas lutas, por 
vários motivos,  (a terceirização) não 
está ganhando uma centralidade, 
uma visibilidade que ao nosso ver se-
ria importante nesse momento, para 
que possamos fazer o enfrentamento 
mais aberto e mais explícito em rela-
ção ao modelo das terceirizações que 
está em curso.  Na UFRJ vamos ten-
tar redefinir os marcos dos contratos 
com a terceirização, para garantir de 
forma mais efetiva os direitos desses 
trabalhadores contra a barbárie que 
essas empresas impõem. E para que 
também possamos proteger mais a 
universidade, que fica completamen-

te vulnerável frente a esses contratos.”
HUs e a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh) – A 
Reitoria pretende retomar o Comple-
xo Hospitalar da UFRJ como forma 
de ampliar os leitos e ter mais fontes 
de recursos. Será dada prioridade à 
recuperação dos leitos do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho 
e ao término das obras já iniciadas. A 
Ebserh está descartada na UFRJ pelo 
reitor Roberto Leher, mas ele alertou 
que a investida do governo federal 
permanece.

Democratização –“Há pontos 
que de fato, sob o ponto de vista de 
projeto, temos forte convergência. Um 
desses pontos diz respeito à presença de 
técnicos-administrativos no governo 
da universidade. Desde a campanha 
sustentamos que a nossa universidade 
é uma instituição muito particular e 
muito complexa e que necessita de 
fato de um governo eficaz que cum-
pra suas funções públicas e ofereça 
os benefícios que o povo espera ter de 
uma instituição como a universidade 
pública, com atividades de formação, 
pesquisa, extensão. É absolutamente 
imprescindível que possamos mudar 
a forma de organização do trabalho 

dentro da universidade. Isso tem a 
ver com a discussão sobre os fluxos 
de turnos contínuos, o assédio moral, 
a formação e a democratização dos 
processos eleitorais e na participação 
nos conselhos.”

Autonomia – “Sabemos que a 
universidade dispõe de uma ‘legali-
dade’ e tem suas normas internas. 
Temos restrições e contradições com a 
legislação nacional, particularmente 
com a LDB. Mas a universidade tam-
bém goza de autonomia, e a autono-
mia é um preceito constitucional . Na 
nossa compreensão, devemos explo-
rar ao máximo o que a Constituição 
nos possibilitou. Nós queremos desde 
o início da nossa gestão uma partici-
pação efetiva de todos os segmentos 
no governo da universidade.”

Comissão tripartite – “Todas as 
comissões que estaremos constituindo 
para discutir problemas, questões e 
encaminhamentos serão tripartites, 
com a participação de estudantes, 
técnicos e professores de forma pari-
tária.”  

Plano Diretor – “Vamos propor 
uma atualização do Plano Diretor, 
que não é uma peça muito real. Va-
mos ter de ajustá-lo à situação atual, 

inclusive orçamentária. Vamos fazer 
uma atualização do que está em 
curso e apresentar isso no Orçamento 
de 2016 como demandas da univer-
sidade, tal como apresentamos no 
MEC. Ainda nesse semestre vamos re-
tomar a discussão para fazermos uma  
atualização mais estrutural do Plano 
Diretor.”

Congresso universitário – “En-
tendemos e dissemos na campanha 
que o processo estatuinte não é o pon-
to de partida. O ponto de partida deve 
ser o congresso universitário. Porque 
ele vai permitir que a gente construa 
alguns consensos, algumas sínteses 
que vão fortalecer e educar a nossa co-
munidade em relação às mudanças 
que entendemos imprescindíveis para 
a universidade. Nós nunca fizemos 
uma reflexão coletiva sobre o que é 
a UFRJ, e na nossa compreensão po-
demos fazer essa discussão no espaço 
em que não haja já a disputa delibe-
rativa . Por isso a ideia do congresso 
paritário para que possamos adensar 
muitos consensos que vão possibilitar, 
a nosso ver, a mudança do estatuto da 
nossa universidade. Mas não como 
um remendo de estatuto, mas como 
um processo de instituição de uma 

Foto: Renan Silva
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é greve

CLG/Sintufrj inicia negociação da pauta interna com Leher
Próxima reunião está marcada para segunda-feira, dia 27, às 10h, com a pró-reitora de Pessoal, Regina Dantas, na Reitoria

Respostas do reitor à pauta de reivindicações

Reitor Roberto Leher

nova norma interna da universidade.
Que ele (o congresso) tenha força 

política interna para que possamos 
alterar compreensões que muitas ve-
zes careceram de uma reflexão mais 
profunda sobre o que é a universidade 
hoje. Nós temos muitas ideias precon-
cebidas dentro da universidade sobre 
o papel dos estudantes, sobre o papel 
dos técnicos, mas também sobre o 
papel de professores, lembrando que 
a representação dos professores, em-
bora amplamente majoritária nos 
conselhos, não é uma representação 
que expressa o que é o corpo docente 
da universidade. Então tem uma de-
sigualdade muito grande dentro do 
conselho. E isso obviamente vai exigir 
mudanças internas.”

Política de formação – “Temos 
de abrir essa discussão. Se entende-
mos que a universidade é uma insti-
tuição complexa e que hoje todas as 
atividades que realizamos aqui são 
atividades que exigem um trabalho 
cuidadoso, rigoroso, referenciado e 
processos de formação mais comple-
xos, temos de ter políticas permanen-
tes de formação em diversos níveis. É 
uma política que podemos explorar 
e tem condições de avançar muito. 

Inclusive num momento de restrição 
orçamentária acho que dá para avan-
çar muito.” 

Assédio moral – “É um tema 
crucial hoje para a universidade. A 
nossa ver o assédio moral tem um 
determinante que não pode deixar de 
ser enfrentado, que é a desigualdade 
de poder dentro da universidade. É a 
desigualdade que produz grande par-
te dos assédios. E com o próprio con-
ceito de governo compartilhado e as 
comissões serem tripartites, avaliamos 
que isso será um posicionamento da 
universidade em relação ao assédio. O 
que não significa que não tenhamos 
de aperfeiçoar medidas objetivas para 
coibir o assédio. Vamos organizar 
grupos de trabalho para tratar dessas 
questões internamente na universi-
dade. E queremos muito debater isso 
com o Sindicato. O foco é tentar alte-
rar essa situação para que possamos 
ser uma instituição livre de opressões e 
desse tipo de violência simbólica, ma-
terial e educacional que ocorre nas 
nossas instituições.”

 Jornada de 30 horas – “A or-
ganização do nosso trabalho é um 
tema que nós vamos ter de nos debru-
çar de maneira árdua e profunda. De 

fato hoje precisamos de espaços que 
permitam a discussão sobre o que é 
o dimensionamento da força de tra-
balho. O dimensionamento tem quer 
ser participativo. As unidades, os hos-
pitais, as escolas, os setores que estão 
organizados dentro da universidade 
devem ter um protagonismo maior, e 
devemos ter a construção de critérios 
que possibilitem tornar mais público  
a forma como estamos organizando 
os concursos e as prioridades.

Esse é um debate que a instituição 
tem que acompanhar como assunto 
público, assim como temos a Cotav 
(Comissão Temporária de Aloca-
ção de Vagas) para a distribuição de 
professores. Esta questão do dimen-
sionamento está ligada ao primeiro 
problema que fiz referência em relação 
à carreira. Vamos ter em algum mo-
mento de dar maior visibilidade a isso. 
(A universidade) Não sai desse nó por-
que efetivamente ela não pode realizar 
concurso em determinadas áreas. Esse 
é um tema local e nacional.”

Extraquadro – “Queremos 
fazer a discussão com o Sintufrj de 
como vamos trabalhar a situação dos 
trabalhadores que hoje estão despro-
vidos de qualquer tipo de norma de 

regulamentação trabalhista, como os 
extraquadro. Obviamente temos uma 
posição clara e vigorosa contra a estra-
tégia de contratação de trabalhadores 
por organizações sociais. Jamais vamos 
admitir isso. Fomos muito incisivos na 
luta contra a Ebserh.

Temos trabalhadores extraqua-
dro há 20 anos e não podemos descar-
tá-los como algo que não presta mais 
pra gente. Então temos de pensar es-
tratégias para encontrar alguma for-
ma de proteção para que não fiquem 
desprovidos de direitos, tal como estão 
hoje. É um tema difícil para a uni-
versidade, mas não queremos que a 
solução seja a demissão linear des-
ses trabalhadores em detrimento do 
que fizeram pela instituição. Ainda 
não temos uma posição fechada de 
como será o contrato desses traba-
lhadores, mas queremos debater essa 
questão.”

Regime Jurídico Único – “A 
grande questão com a qual vamos li-
dar nos próximos dois anos será a per-
tinência de servidores no RJU. Temos 
avaliação, e creio que ela está presente 
na Fasubra e no Andes, de que a ofen-
siva agora vai ser brutal para contra-
tos via organizações sociais. Há uma 
convicção de vários setores dentro do 
governo que não dá mais para con-
tratar no Regime Jurídico Único.

E nós teremos de mostrar que 
a nossa forma de auto-organização 
de trabalho, nosso planejamento 
etc., responde aos interesses públi-
cos. Que nós temos um compro-
misso com os recursos públicos, 
que nós seremos exemplares no 
que diz respeito ao cumprimen-
to das nossas atividades laborais, 
porque é a forma que temos para 
proteger o Regime Jurídico Único, 
um patrimônio construído por 
várias gerações de lutas. Então em 
todo o debate de reorganização do 
fluxo de trabalho teremos de ser 
exemplares na demonstração de 
que o RJU é superior a qualquer 
outra forma de contratação.”

Trabalhadores de Natureza 
Especial (NES) – Será feito um 
levantamento da situação desses 
trabalhadores e agendada reunião 
com a Pró-Reitoria de Pessoal para 
tratar do assunto.

Vila Residencial – Foi tema 
de debate na mesa de reunião com 
o reitor, que afirmou que os assun-
tos ligados à Vila devem ser tratados 
com o maior cuidado e atenção 
devida, sem atropelos.  

Nesta segunda-feira, dia 27, o  
CLG/Sintufrj se reúne com a pró-
reitora de Pessoal, Regina Dantas,  
às 10h, na Reitoria. 

UFRJ fechará o ano com déficit 
Roberto Leher expôs ao CLG/

Sintufrj – assim como fez com os 
professores e os estudantes – a si-
tuação financeira da UFRJ, que, 
segundo ele, é dramática, com pre-
visão de fechamento do ano com 
um déficit de R$ 315 milhões. As 
mesmas contas apresentadas ao 
MEC e ao Conselho Universitário o 
reitor tem divulgado para a comu-
nidade universitária. 

Segundo Leher, em 2014, no 
que diz respeito às verbas de cus-
teio, houve um contingenciamento 
de R$ 55 milhões, sendo que desse 
total R$ 12 milhões e 600 mil eram 
recursos próprios da UFRJ. “Obvia-
mente isso golpeou duramente os 
recursos de custeio”, observou.

Ele cita ainda a perda de R$ 14 
milhões e 700 mil dos recursos de 
investimento, sendo R$ 7,5 milhões 
do Complexo Hospitalar. Com isso, 
disse o reitor, a UFRJ entrou 2015 
só com o contingenciamento de 

R$ 70 milhões. E, por conta deste 
contingenciamento de 70 milhões, 
a universidade custeou, com o or-
çamento de 2015, R$ 62 milhões 
referentes a 2014. “Portanto, já en-
tramos 2015 quebrados literalmen-
te”, destacou. 

“Quando se examina a situa-
ção geral do orçamento deste ano, 
pode-se constatar que desses recur-
sos de custeio (que dizem respeito 
a funcionamento – terceirizações 
de serviços, energia, água e esgoto, 
gás etc.), somados à situação dos 
extraquadro na universidade, ha-
verá nesse conjunto de despesas um 
déficit neste ano de R$ 190 milhões. 

Há também um outro grupo de 
custeio que está ligado a material 
de consumo, serviços de uma forma 
geral, diárias, recursos da assistên-
cia estudantil e uma série de itens 
como capacitação e gratificações, 
entre outros, em que se terá um 
déficit de R$ 23 milhões. Significa 

que dessas duas rubricas de custeio 
o déficit é de R$ 213 milhões.

Ainda ligado a custeio, há um 
grupo com destinação específica de 
recursos,  que são o CAp (Colégio de 
Aplicação da UFRJ), a extensão e 
programas. Nesse grupo encontra-
se também toda a parte de obras na 
universidade e a manutenção pre-
dial (obras de manutenção mais 
pesadas). Nessa rubrica o déficit é 
de R$ 26 milhões. E nos recursos de 
investimento, que entram inclusive 
os prédios novos, particularmente 
preocupam a Reitoria, o Alojamen-
to, o Restaurante Universitário e a 
conclusão de obras em prédios que 
estão interrompidas. “Nessa rubrica 
para 2015 nós teremos um déficit 
de R$ 18 milhões”. 

Pelas contas do reitor, com tudo 
isso a UFRJ, mesmo que recebesse 
cem por cento do orçamento, che-
garia ao fim do ano com um déficit 
de R$ 258 milhões. 

Foto: Renan Silva

 

         



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1127 – 27 de julho a 2 de agosto de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

NEGOCIAÇÃO COM MEC E MPOG

Entidades do Fórum de Ser-
vidores Públicos Federais, 
entre elas a Fasubra, se 

reuniram na segunda-feira, dia 
20, com o secretário de Relações 
de Trabalho do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), Sérgio Mendonça, para 
dar continuidade à negociação da 
pauta de reivindicações unificada. 
Durante o tempo que durou a 

 Pressão acende uma luz no fim do túnel
O fortalecimento da greve no país repercute nas mesas de negociações com o MEC e o MPOG 

MPOG propõe índice para benefícios
SPFs reafirmam rejeição à contraproposta de reajuste salarial escalonado e voltam a negociar dentro de 10 dias 

reunião, cerca de duas horas, in-
tegrantes do Comando Nacional de 
Greve (CNG)/Fasubra permanece-
ram em vigília em frente ao prédio.

O governo sustentou a con-
traproposta de reajuste salarial de 
21,3% parcelados em quatro anos 
e tratou apenas de mais um item 
da pauta: benefícios. Propôs 22,8% 
de aumento para o auxílio-saúde e 
auxílio-alimentação. Seis itens da 

pauta de reivindicações ficaram sem 
respostas, entre os quais a negociação 
coletiva (Convenção 151 da Organi-
zação Internacional do Trabalho).

Impactos
No caso do auxílio-saúde, os 

valores atuais são diferenciados por  
faixa etária. O reajuste beneficiaria 
1 milhão e 289 mil servidores. Já em 
relação ao auxílio-alimentação, 

seriam contemplados 592 mil 
servidores ativos. 

De acordo com a contraproposta 
do governo, para a assistência pré-
escolar será considerada a inflação 
de abril de 1995 a 2015. O valor do 
benefício ficaria entre R$ 275 e R$ 
396. Esse reajuste beneficiaria cerca 
de 74 mil servidores ativos.

O impacto do reajuste dos três 
benefícios para as contas do governo 

seria de 1 bilhão e 250 milhões de reais. 

Reajuste salarial
Os representantes das categorias 

reafirmaram a rejeição à contrapro-
posta de reajuste salarial do governo 
e sua aplicação escalonada e solici-
taram uma nova análise do governo 
desse item da pauta de reivindicações. 

A próxima reunião com o MPOG 
ocorrerá em 10 dias. 

Fotos: Fasubra

SERVIDORES marcham sobre Brasília enquanto o Fórum dos SPFs negociam a pauta unificada com o MPOG
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NEGOCIAÇÃO COM MEC E MPOG

Pressão acende uma luz no fim do túnel
O fortalecimento da greve no país repercute nas mesas de negociações com o MEC e o MPOG 

reunião entre o Coman-
do Nacional de Greve 
(CNG)/Fasubra e os mi-

nistérios da Educação (MEC) e 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), na quinta-feira, 
dia 23, foi aberta pelo secre-
tário de Relações de Trabalho 
do MPOG, Sérgio Mendonça, 
que fez questão de reprisar na 
mesa de negociação setorial as 
contrapropostas econômicas do 
governo levadas à mesa geral de 
negociação. 

São elas: reajuste salarial de 
21,3% em quatro parcelas e 22,8% 
para os auxílio-alimentação e  
auxílio-saúde, 317,3%  para o auxí-
lio pré-escolar, além da cláusula de 
revisão que, segundo Mendonça, “é 
importante para ajustar os índices 
caso haja aumento da inflação pre-
vista”. Sobre o índice de aumento dos 
salários, frisou que “está localizado 
nas limitações orçamentárias do 
governo num ambiente de recessão”, 
mas acredita que no próximo ano a 
situação possa mudar.   

Com relação à afirmação Ter-
mo de Acordo no Serviço Público, 
Mendonça disse que o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) tem usado 
esse instrumento para os conflitos. 
E a respeito da institucionalização 
da negociação coletiva (política 
salarial e data-base), afirmou que, 
quando ocorrer, será na forma de 
projeto de lei, e que “estão se es-
forçando para construir proposição 
para o tema”.

   
Demandas setoriais
O secretário de Educação Su-

perior do MEC, Jesualdo Farias, 
enumerou os pontos da pauta 
com posição do ministério.

Extensão do artigo 30 da 
Lei 12.772, que garante a 
liberação de cursos de pós-
graduação para trabalhadores 
em estágio probatório – O MEC 
concorda com a reivindicação da 
Fasubra na forma que está no 
PL apresentado pela Comissão 
Nacional de Supervisão da Car-
reira (CNSC). 

 Artigo 18 da Lei 11.091/2005: 
definição das atribuições da Co-

Ministérios negociam a pauta 
específica com o CNG/Fasubra

missão Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC) para a raciona-
lização – O MEC concorda com 
a reivindicação da Fasubra, e o 
PL está na Consultoria Jurídica 
(Conjur).

 
Plano Nacional de Qualifica-

ção – O MEC concorda em cons-
truir um cronograma para debater 
o aprimoramento da Carreira.

Racionalização – Ainda não 
tem resposta.

Frequência e corte de 
ponto – O secretário informou 
que entrou em contato com as 
universidades citadas pela Fasu-
bra e todas informaram que não 
houve corte de ponto.

Jornada de 30 horas – In-
formou que está sendo estudada 
a possibilidade de elaboração 
de uma orientação nacional do 
MEC para aplicação do  decreto, 
tendo como referência a Portaria 
260 do Ministério da Saúde para 
os hospitais universitários. 

Democratização das universi-
dades – O MEC convidará a Associa-
ção Nacional de Dirigentes das Ifes 
(Andifes), o Andes e o Proifes para 
aprofundar o debate sobre o tema.

Dimensionamento de vagas 
– A portaria está pronta.

Assédio – O MEC se compro-
meteu a organizar um seminário 
nacional no fim do mês de outu-
bro com a presença de gestores e 
trabalhadores, para debater todo 
tipo de assédio e discriminação 
no ambiente de trabalho.

Insalubridade – O MEC enca-
minhou para a Secretaria de Gestão 
Pública (Segep) do MPOG proposta 
de mudança na ON, para que os 
riscos dos setores sejam medidos por 
profissionais formados para fazer o 
trabalho, mas observando a parte 
biológica e química.

 Ebserh (trabalhadores ce-
didos) – O MEC concorda com 
a reivindicação de manutenção 

dos direitos do pessoal cedido 
para a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares com rela-
ção à insalubridade e jornada de 
trabalho. Sobre a legitimidade 
da Fasubra em representar os 
trabalhadores da Ebserh, o MEC 
informou que encaminhou o 
tema para debate no Ministério 
do Trabalho.

O MEC também respondeu 
a reivindicações da pauta dos 
técnicos-administrativos em 
educação dos institutos federais 
de educação, ciência e tecnologia.

Posicionamento do 
CNG/Fasubra
Salário – O CNG/Fasubra 

informou que as reivindicações 
amplas serão discutidas na mesa 
geral de negociação, mas frisou 
que o índice parcelado em quatro 
vezes é inaceitável, e acrescentou 
que quer ter acesso ao disponível 
orçamentário para poder fazer 
exercícios aplicando-os na tabe-
la. Os trabalhadores frisaram que 
a categoria possui o menor piso e 
teto salarial do conjunto do fun-
cionalismo e que não concordam 
com o tratamento igual para os 
desiguais: “Reivindicamos, além 

do reajuste geral, proposição de 
elevação do step como o ocorrido 
nos dois últimos anos”. 

 
Democratização – Os tra-

balhadores responderam ao MEC 
que já houve muito debate sobre 
o tema, inclusive em grupos de 
trabalho, e que, independen-
temente da continuidade dos 
debates nas universidades, era 
importante nesse momento que 
o MEC apresentasse sua posição 
sobre a proposta da Fasubra para 
a escolha dos dirigentes das Ifes. A 
Federação reivindica que a eleição 
de reitores seja decidida no âmbito 
do exercício da autonomia das 
universidades e a lista encami-
nhada ao MEC uninominal.   

Jornada contínua – O CNG/
Fasubra considerou importante a 
posição do MEC, pois normatizará 
a aplicação do decreto, pondo um 
ponto final nas manifestações 
de reitores de que o ministério 
ameaça não liberar vagas para 
concursos nas universidades que 
aplicarem o decreto. 

Artigo 18 da Lei 11.091/2005: 
definição das atribuições da 

Comissão Nacional de Supervi-
são da Carreira (CNSC) para a 
racionalização – O CNG/Fasubra 
frisou ser importante a manifestação 
de concordância do MEC com a 
alteração do acordo, pois contribuirá 
para o processo a ampliação das 
atribuição da CNSC.

Aprimoramento da Carreira – 
Foi respondido ao MEC que o tema 
tem que ser tratado na mesa geral 
e a Fasubra e o Sinasefe precisam 
debater suas propostas antes da ne-
gociação, porque o aprimoramento 
da carreira não se limita apenas à 
tabela, sendo necessária a elaboração 
de um cronograma de debates com 
data de início e fim da discussão.

   
Aposentados – O CNG/Fasu-

bra indagou sobre as respostas às 
reivindicações de reposicionamento 
dos aposentados e progressão por 
capacitação, informando que o 
impacto financeiro para o governo 
é mínimo e, por isso, não entendia 
as razões de não atendimento desse 
item da pauta específica. 

Evolução do step – Os traba-
lhadores insistiram na evolução do 
step em 2016.

A

Sérgio Mendonça (MPOG) 
insistiu na alegação de escassez de 
recursos e disse que reapresentou a 
proposta geral de reajuste salarial 
na mesa setorial porque não acre-
dita que o Fórum dos SPFs adotará 
posição única a respeito, mas não 
tem como fazer movimentos nas 
mesas setoriais que ampliem os 
impactos já disponibilizados. 
Afirmou também que dificilmente 
haverá margem para evolução do 
step, pois a proposta está desconec-
tada da evolução financeira do 
país. E que não haverá evolução 
do disponível orçamentário para 
nenhuma outra carreira.

A respeito dos aposentados, 
disse que o atual e os próximos 
governos não darão aumento 
real para os aposentados, “pois 
não há regime de Previdência que 

Respostas do MPOG e MEC
se sustente com essa política. Mas 
como os aposentados têm que ter 
a preservação do poder aquisitivo, 
nesse sentido o governo vai tratá-los”. 

Promessa – O governo se 
comprometeu a se esforçar para 
avançar em propostas que te-
nham baixo impacto financeiro.

Segundo Mendonça, o gover-
no “vai se estressar ao máximo” 
para construir uma resolução 
da pauta, e espera avançar nesse 
ponto nas próximas mesas.    

Por fim, enfatizou que o 
governo não pretende chegar ao 
limite do prazo de negociações 
para construir acordos: “... É 
muito ruim o pegar ou largar”. 
Por insistência do CNG/Fasubra, 
ele deixou em aberto o reajuste 
parcelado. 

Não haverá 
corte de ponto 
O secretário Jesualdo (MEC) 

disse que, em relação à democra-
tização das Ifes, o MEC concorda 
em mudar a legislação e que já 
se posicionou favorável pela lista 
uninominal e pela autonomia 
universitária para definir a forma 
de eleição dos reitores. Prometeu 
formalizar essa posição em do-
cumento que enviará à Fasubra.

Outro documento que o MEC 
enviará à Fasubra, segundo o 
secretário, mas somente no fim 
da greve, será comunicando que 
não haverá corte de ponto. 

Para encerrar, a Fasubra 
propôs a organização de oficinas 
na greve para discutir a jornada 
contínua, obtendo a concordân-
cia do MEC.     
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uem ainda não se ins-
creveu no Intensivão do 
Curso Pré-Vestibular do 
Sintufrj tem até quinta-

feira, dia 30, para assegurar 
sua vaga. O Intensivão prepa-
ra para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e para 
a prova de ingresso na Uerj. 
O objetivo do curso intensivo 
é esclarecer e relembrar con-
teúdos relacionados ao ensino 
médio. As aulas são dinâmi-
cas, com resolução de questões 
de provas do Enem de anos an-
teriores. 

A prova do Enem está mar-
cada para os dias 24 e 25 de 
outubro, e até lá os alunos ma-
triculados no Intensivão assisti-
rão a aulas de redação, mate-
mática, física, química, língua 
estrangeira, geografia, história, 
biologia e língua portugue-
sa. “Além de rever conteúdos, 
o Intensivão proporciona aos 
alunos um processo contínuo 
de aprendizado”, acrescenta a 
coordenadora pedagógica do 
CPV/Sintufrj, Maxlene Bastos.

Curso faz a diferença
O Intensivão Sintufrj está 

sendo oferecido pelo segundo 
ano consecutivo e tem como 
diferencial as aulas de política 
e sociedade, ministradas pela 
professora Elísia Maia, que tra-
balham temas da atualidade do 
ponto de vista da classe traba-
lhadora. Outra novidade são as 
aulas-campo, que proporcio-
nam aos alunos a oportunidade 
de assimilar os conteúdos das 

Inscrições para o Intensivão até dia 30 
Todo o material didático é fornecido pelo Sintufrj. A aula inaugural será no dia 3 de agosto, na subsede sindical no HUCFF, às 16h 

matérias de forma interativa 
em diversos outros ambientes 
de aprendizado e estudo.

O material didático é ofe-
recido pelo Sintufrj e consiste 
em questões impressas e orga-
nizadas na forma de apostila, 
com índice. Nas aulas, cada 
professor, de acordo com o pla-
nejamento da disciplina, re-
solverá com os alunos as ques-

Q tões, mas focando nos assuntos 
mais frequentes, para obter as 
respostas.

Inscrições:
Até 30 de julho, das 10h30 às 

18h30, na subsede no HUCFF.

Aulas:
De segunda a sexta-feira, das 

16h às 21h.

Local:
Subsede no HUCFF.

Início das aulas: 
3 de agosto, às 16h.

Enem qualifica
O Intensivão também possibi-

lita ao aluno obter o diploma do 
ensino médio. Quem não concluiu 
e for aprovado na prova do Enem 

receberá o diploma de conclusão 
do ensino médio. “Por isso a im-
portância do Intensivão do Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj. Ele se 
traduz em mais uma chance para 
o técnico-administrativo das classes 
A, B e C se qualificar para pleitear 
aumento salarial. Ninguém deve 
perder essa oportunidade”, afirmou 
a coordenadora-geral do Sintufrj 
Ana Célia Silva.

ÚLTIMA PÁGINA
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