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Três mil técnicos-administra-
tivos em educação de todo o 
país participam da Caravana 
da Educação do CNG/Fasubra

Intensivão Sintufrj 2015  
começa com turma 
cheia. PÁGINA 4

Esta semana são 
duas assembleias

Assembleia de avaliação da greve, às 10h, no Quinhentão, e em 
seguida assembleia no mesmo local para eleição de delegados 
ao 12º Congresso Estadual da CUT. PÁGINA 2

Foram dois dias de intensas manifestações no 
Eixo Monumental e na Esplanada dos Ministérios, 
no Distrito Federal, em Brasília, para exigir do 
governo avanços na negociação das pautas de 
reivindicações (específi ca e unifi cada), e o saldo 
foi positivo. 

Depois de uma vigília e bloqueio do acesso ao 
prédio, o secretário de Relações do Trabalho do 
MPOG, Sérgio Mendonça, foi obrigado a receber 
a representação do Comando Nacional de Greve 
da Fasubra e agendar uma data – dia 17 de agos-
to – para apresentar uma resposta do governo. 

O segundo alvo dos caravaneiros foi o MEC. 
Mal recebidos pela SESu, os manifestantes 
permaneceram em frente ao ministério até a 
confi rmação da reunião com o CNG/Fasubra na 
sexta-feira, dia 7. 

As mobilizações em Brasília contaram com o 
reforço de cem trabalhadores da UFRJ. PÁGINA 3   
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é greve!

Calendário de atividades da greve

Segunda-feira, dia 10
 Às 9h, reunião do Comando Local de Greve (CLG)/

Sintufrj no Espaço Cultural do Sindicato.
 Às 16h, reunião do Fórum dos SPFs no Sintrasefe.
 Às 18h, reunião dos Comandos Locais de Greve 

na UFRJ no IFCS.

Terça-feira, dia 11
 Das 8h às 10h, reunião do CLG/Sintufrj com os 

trabalhadores do Instituto de Biologia. Local: Copa. 
Pauta: avaliação da greve, reforma do regimento do IB 
e Grêmio da Biologia. 

 Às 10h, no auditório do Quinhentão, assembleia 
geral. Pauta: greve. Em seguida, assembleia para elei-
ção de delegados aos congressos estadual e nacional 
da CUT.

 Dia dos estudantes – Os Comandos Locais 
de Greve na UFRJ organizam ato contra a maioridade 
penal. 

Suspensão dos atos acadêmicos:

Está valendo decisão da Reitoria
Embora não estivesse previsto 

na pauta da sessão do dia 5, o Con-
selho de Ensino de Graduação da 
UFRJ (CEG) discutiu a nota oficial 
da Reitoria publicada em 27 de ju-
lho, comunicando à comunidade 
universitária que os atos acadêmi-
cos e administrativos do próximo 
período letivo (2015/2) estavam 
suspensos até o fim das greves na 
universidade.  

A decisão do reitor levou em 
consideração a suspensão da ma-
trícula presencial do Sisu (Sistema 
de Seleção Unificada do MEC para 
ingresso dos novos alunos) e a Re-
solução do Conselho Universitário 
nº 7/2015, aprovada na sessão do 
dia 25 de junho, estabelecendo 
que as provas de segunda chama-
da do período passado deverão ser 
realizadas após o fim da greve dos 
estudantes. 

O Conselho Universitário 
aprovou a Resolução nº 7/2015 
respaldado por resolução anterior, 
que reconhece a greve estudantil e 
estabelece que os direitos dos estu-
dantes e os atos acadêmicos serão 
observados. De acordo ainda com o 
colegiado,  os ajustes no calendário 
serão da competência do CEG e de-
verão assegurar um período prévio 

Dirigentes sindicais e integran-
tes  do Comando Local de Greve/
Sintufrj acompanharam a sessão 
do Conselho de Ensino e Graduação 
(CEG) preocupados com iniciativas 
de desrespeito à deliberação da Rei-
toria. Porque no momento atual do 
movimento de greve na instituição 
não cabe qualquer retrocesso no que 
diz respeito ao direito de greve dos 
estudantes e dos trabalhadores – téc-
nicos-administrativos e professores.

No dia 7, representantes do Co-
mando Local de Greve do Sintufrj  
acompanharam a sessão do Con-
selho de Ensino para Graduados 
(Cepg) atentos a qualquer inicia-
tiva contrária ao direito de greve 
dos estudantes. Mas a discussão que 
ocorreu no colegiado foi sobre o 
corte de verba de 75% nos recursos 
da Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes)/MEC e seus efeitos na UFRJ.

15º Cecut e 12º Concut 
O 15º Congresso Estadual da 

CUT-RJ será realizado nos dias  
21, 22 e 23 de agosto, no Espaço 
Cultural Cantareira, em São Do-
mingos, Niterói. Nos três dias os 
delegados debaterão as teses, as 
conjunturas estadual e nacional, 
o plano de lutas para o próximo 
triênio, entre outros pontos de 
fundamental importância para a 
classe trabalhadora.

Estão sendo organizadas mesas 
temáticas para debater assuntos 
como a luta pela democratização 

da mídia e a situação econômica 
do país. O Cecut também elegerá a 
nova direção da CUT-RJ.

Congresso nacional 
Os congressos da Central Única 

dos Trabalhadores ocorrem a cada 
três anos e, além de eleger a direção 
nacional, também definem os eixos 
de luta e atualizam o projeto polí-
tica da maior organização sindical 
do país para o triênio seguinte. O 
12º Concut ocorrerá de 13 a 16 de 
outubro, em São Paulo.

CLG/Sintufrj 
acompanhou
o CEG e o Cepg

para reposição de conteúdos e rea-
lização de avaliações referentes ao 
primeiro semestre de 2015.

A nota do reitor é clara: não tem 
como as aulas serem retomadas se 
nem bem o período passado foi 
concluído. Portanto, sem a decisão 
da Reitoria de oficializar a sus-
pensão dos atos acadêmicos e ad-
ministrativos até o fim das greves, 
os estudantes seriam os principais 
prejudicados.

Direção da Politécnica 
concorda com a Reitoria

O representante dos estudan-
tes no Conselho Universitário, 
Tiago Bim Garcia, criticou a nota 
do Departamento de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais da 
Escola Politécnica, que decidiu 
iniciar o período no dia 10 de 
agosto, com inscrições em papel, 
grade horária divulgada por cor-
reio eletrônico, inscrição e tran-
camento direto com o professor 
e notas a serem lançadas guar-
dadas com os professores. O estu-
dante chamou a atenção para o 
desrespeito com a instituição e os 
colegiados superiores.

Chegou também ao colegiado 
informes de que um curso no cam-

pus UFRJ-Macaé tencionava iniciar 
o período acadêmico à revelia da 
decisão da Reitoria. Alguns conse-
lheiros consideraram a atitude um 
desrespeito aos colegiados e outros 
responsabilizaram o conteúdo da 
nota, que consideraram confuso, 
por essas iniciativas isoladas.  

Serra encaminhará 
esclarecimentos

O pró-reitor de Graduação, 
Eduardo Serra, informou que, após 
se reunirem com a Reitoria, os di-
retores da Escola Politécnica con-
cordaram que seria muito difícil 
reiniciar as aulas neste momento, 
e que a proposta do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica não 
seguiu a orientação da direção da 
Escola.

Mas, segundo Serra, “alguns 
encaminhamentos podem ser dis-
cutidos” para pôr fim aos mal-en-
tendidos, e listou quais são: escla-
recimento, por parte da Reitoria 
sobre o que são atos acadêmicos; 
necessidade de o CEG manter e 
reforçar a nota da Reitoria para 
garantir um calendário único; e 
eventuais pedidos de excepcionali-
dade serem remetidos aos coman-
dos de greve.

Na reunião do Comando Local 
de Greve (CLG)/Sintufrj com os tra-
balhadores do HU, na sexta-feira, 
dia 7, no hall dos elevadores, foram 
discutidos os problemas enfrenta-
dos pela categoria, como assédio 
moral e propostas para superar as 
dificuldades. A situação mais séria 
enfrentada pelos profissionais é o 
assédio moral.

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis informou sobre 
os rumos da greve na universidade 
e nacionalmente, inclusive sobre a 
negociação da pauta interna com a 

Categoria no HU denuncia assédio moral

Reitoria. O CLG/Sintufrj se compro-
meteu a agendar novas reuniões nas 
unidades hospitalares para intensifi-
car a mobilização e enfrentar a ques-
tão do assédio moral. 

Caetano lembrou que está em 
construção a proposta de realização 
de ato conjunto das unidades hospi-
talares em breve para dar visibilidade 
dos trabalhadores da saúde na UFRJ.

Para enfrentar o assédio mo-
ral, foi proposta a confecção de um 
panfleto para disseminar a discus-
são sobre o tema entre os trabalha-
dores do hospital. 

SESSÃO do CEG

SESSÃO do Cepg
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Técnicos-administrativos das Ifes ocupam Brasília
Foram dois dias de intensas atividades dos trabalhadores das instituições federais de 
ensino e em conjunto com todos os servidores públicos federais em greve no país

Três mil técnicos-administrativos 
em educação e servidores públicos 
federais de várias categorias em greve 
no país desembarcaram em Brasília 
na quarta-feira, dia 5, para participar 
da Caravana Nacional da Fasubra e 
da Marcha Unificada dos SPFs.

A mobilização dos trabalhadores 
para reivindicar do governo avanço 
nas negociações, tanto da pauta es-
pecífica como da unificada, alterou a 
rotina do Planalto Central. A ação do 
movimento de greve também refor-
çou a luta por uma educação pública 
gratuita e de qualidade. 

Os caravaneiros da base da Fasu-
bra ficaram instalados na Esplanada 
dos Ministérios.

Manifestação
Os trabalhadores percorreram o 

Eixo Monumental chamando a aten-
ção da população com suas faixas, 
bandeiras, cartazes e trio elétrico até 
o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG). Integran-
tes do Comando Nacional de Greve 
(CNG)/Fasubra que se revezavam 
no microfone mandaram um recado 
para o secretário de Relações do Tra-
balho, Sérgio Mendonça: “Exigimos 
reivindicações efetivas!” 

Dali, os manifestantes seguiram 
para o Ministério da Educação,  onde 
o CNG/Fasubra solicitou que a Secre-
taria de Ensino Superior (SESu) pro-
tocolasse o documento da Federação 
em resposta ao último ofício do MEC. 
Os trabalhadores esperaram por cerca 
de duas horas até que funcionários da 
SESu recebessem a representação do 
CNG, o que ocorreu do lado de fora do 
prédio ministerial. A atitude da SESu 
foi considerada pelo CNG/Fasubra 
como descaso.  

Às 20h foi realizado o ato “Ilumi-
num”: tochas foram acesas para ilu-
minar a educação e a saúde. Na Espla-
nada dos Ministérios os trabalhadores 
fizeram a dinâmica “Ubuntu”, um ri-
tual de origem africana que simboliza 
“todos somos um”.

Caravaneiros bloqueiam acesso ao MPOG e 
obrigam Mendonça a receber o CNG/Fasubra

Repressão policial 
contra o funcionalismo 

Reunião com o MEC
Estava prevista para sexta-feira, dia 7, reunião do CNG/Fasubra e o secretário 

de Ensino Superior, Jesualdo Farias, às 11 horas, para discussão dos seguintes 
pontos da pauta específica: carreira, step, racionalização, incentivo à qualificação, 
aposentados, jornada de trabalho, entre outros. 

CARAVANA da Educação da Fasubra chama a atenção da sociedade e obriga MPOG e MEC a negociar

A Caravana Nacional da 
Educação se juntou à Marcha 
Unificada dos Servidores Públi-
cos Federais pela Esplanada dos 
Ministérios. Como sempre, foi 
uma marcha pacífica e ordeira, 
mas mesmo assim, já no final da 
manifestação, a polícia militar 
do Distrito Federal, em atitude 

exagerada e desmedida, avançou 
com spray de pimenta e agressões 
físicas contra os manifestantes. 
“É preciso denunciar o papel 
infeliz da polícia”, declarou o 
coordenador-geral da Fasubra 
e integrante da base da UFRJ, 
Gibran Jordão, uma das vítimas 
da truculência policial.

Durante a madrugada de 
quarta para quinta-feira, inte-
grantes da Caravana Nacional da 
Educação da Fasubra ocuparam 
e bloquearam as entradas de 
acesso ao MPOG. Após a pressão 
da categoria, que não permitiu 
o acesso dos funcionários ao 
prédio, o secretário de Relações 
de Trabalho, Sérgio Mendonça, e 
o assessor Wladimir Nepomuceno 
se reuniram com o CNG/Fasubra. 
Mas os trabalhadores mantiveram 
o bloqueio. 

Mendonça reconheceu que a 
contraproposta do governo fede-
ral não foi aceita pela maioria 
dos servidores públicos federais, 
e afirmou que sua posição não é 
imutável sobre discutir o índice 
econômico. Ele adiantou que 
provavelmente no dia 17 de agosto 
será apresentado o resultado das 
discussões internas do governo, e 
se comprometeu a participar das 
reuniões entre Fasubra e MEC, e 
de incluir nas discussões itens da 
pauta de impacto financeiro.
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Fotos: Renan Silva

Intensivão do Sintufrj inicia aulas de sala cheia
A aula inaugural da segunda 

edição do Curso Intensivo do Pré-
Vestibular do Sintufrj, o Intensivão, no 
dia 3 de agosto, na subsede sindical no 
HU, onde serão ministradas as aulas, 
contou com a presença de vários dos 
noventa alunos matriculados. A ex-
pectativa de todos é conquistar uma 
vaga na graduação em uma das uni-
versidades públicas. 

Os alunos foram recepcionados 
pelos professores do curso e por di-
rigentes do Sintufrj e do DCE Mário 
Prata. Todos passaram para os estu-
dantes mensagens de otimismo e es-
perança na caminhada rumo à con-
quista do sonho de chegar ao ensino 
superior. Nas boas-vindas aos futuros 
universitários foi oferecido um lanche 
oferecido pelo Sindicato.

Categoria não pode
 perder a oportunidade  

Após a calorosa confraternização, 
os alunos se acomodaram e deram 
início a sua jornada de aprendizado. 
Serão dois meses e 20 dias de aulas até 
a prova do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), e a palavra de or-
dem é dedicação, tanto por parte dos 
alunos como dos professores. O Inten-
sivão – que prepara para o Enem e 
para a prova de ingresso na Uerj – faz 
parte do elenco de projetos do Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj (CPV/Sin-
tufrj) voltados para a categoria e seus 
dependentes. 

Para uma parte dos técnicos-ad-
ministrativos, ser aprovado na prova 
do Enem significa a oportunidade de 
pleitear aumento salarial. Porque o 
Enem garante aos aprovados que não 
concluíram o terceiro ano do segun-
do grau o diploma do ensino médio. 

Assim, os trabalhadores das classes A, 
B e C têm a chance de se qualificar e 
melhorar seus rendimentos.

“O nosso compromisso é com a 
educação dos técnicos-administrati-
vos e seus dependentes, e com o for-
talecimento das políticas de educação 
pública. Temos lutado muito junto à 
Reitoria pela valorização dos funcio-
nários, que passa pela melhoria da 
capacitação e ampliação da qualifi-
cação”, disse a coordenadora-geral do 
Sintufrj Ana Célia Silva, que na gestão 
anterior foi coordenadora de Educa-
ção da entidade.

Saudação dos professores 
“O nosso objetivo é dar oportuni-

dades. Vocês vão rever conteúdos que 
já aprenderam e praticar muitos exer-
cícios, refazendo provas anteriores do 
Enem. Queremos mostrar que todos 
podem. Todos conseguem”, afirmou 
a coordenadora pedagógica do CPV/
Sintufrj Maxlene Bastos.  

“Persistência é necessário, pois o 
aluno vai encontrar dificuldades ao se 
deparar com matérias que não domi-
na. Faz parte. Por isso é preciso prosse-
guir. Persistir. Ir até o final do curso”, 
incentivou a orientadora pedagógica 
Iara Barros. 

“Não existe nada sem química. 
Vamos trazer para vocês essa química 
que existe no cotidiano. Para tudo é 
preciso perseverança, ter foco”, com-
plementou o professor de Química 
André Barbosa.

“Já fui estudante de pré-vestibular 
como vocês e sei das dificuldades que se 
enfrenta para entrar numa universida-
de, mas não se deve  desistir”, disse o dir-
gente do DCE e aluno do oitavo período 
de História na UFRJ, Gabriel Henrici. 

Boas-vindas do Sintufrj
Os novos coordenadores de Educação, Cultura 

e Formação do Sintufrj receberam com entusias-
mo os estudantes. “Para o Sintufrj o CPV é priori-
dade. Nos últimos dois anos Ana Célia fez um bom 
trabalho à frente da Coordenação e nós pretende-
mos manter esse bom trabalho e fazer até mais se 
pudermos”, prometeu Paulo Cesar Marinho.  

“Sou aprendiz também. Há 30 anos fiz vesti-
bular e foi um belo momento na minha vida. As-
sim queremos que seja com vocês. Temos que fazer 
esse curso com alegria, e nosso objetivo é criar um 
ambiente aconchegante para todos”, acrescentou 
Quintino Silveira. 

Clério Francisco Rosa resgatou a história do 
CPV/Sintufrj e justificou as mudanças feitas no 
formato do curso explicando que a categoria mu-
dou de perfil e por isso o curso foi reestruturado 
para melhor atender às necessidades atuais dos 
técnicos-administrativos e de seus dependentes: 
“O nosso objetivo é resgatar o técnico-adminis-
trativo para a sala de aula. Estou me graduando 
em História pela Unirio e foi com a competência 
do CPV/Sintufrj que eu consegui alcançar meu 
objetivo. Por isso, nós devemos romper as barrei-
ras e não desistir”.

Mais exemplos
O professor de Física Alcino do Amaral 

Júnior, técnico-administrativo da UFRJ e ex-
aluno do CPV/Sintufrj, também usou a sua 
experiência pessoal para estimular os alunos 
do Intensivão a enfrentar os obstáculos ao 
longo do curso e seguirem em frente: 

 “Tudo na vida é questão de determina-
ção. Se tiverem determinação e se esforçarem 
vão conseguir. Não passei da primeira vez. 
Tentei duas vezes o vestibular. Em 1991 fiz o 
CPV/Sintufrj e, pela primeira vez, fiz a prova 
da UFRJ e finalmente passei para a universi-
dade. Desejo sucesso a vocês.” 

Expectativas 
Mariana Duarte, 20 anos, tenta pela segunda vez o Enem para Serviço Social e disse 

estar “muita esperançosa de ser aprovada”. Sua colega Karine Ferreira, 20 anos, que faz 
o Intensivão pela primeira vez e pretende cursar Turismo, também espera ser aprovada: 
“Acho que vou conseguir”.

O administrador da Faculdade de Educação Física, Amaury Tavares, 51 anos, faz o 
CPV/Sintufrj pela primeira vez esperando  realizar o sonho de concluir o curso de Direito 
que abandonou. “Sou formado em Ciências Contábeis e Administração. Meu objetivo 
é terminar a graduação em Direito na UFRJ. Mas se não passar para Direito vou fazer 
Gestão Pública, que também está nos meus planos”. 

O técnico-administrativo vai cursar o Intensivão com a filha, Amanda Tavares, 18 
anos: “Esta é a minha primeira vez no curso e quero cursar Gastronomia na UFRJ. 
Estudo também em casa e estou otimista”, disse

ALCINO do Amaral Júnior
MARIANA e Karine AMAURY e Amanda 

PROFESSORES e coordenadores do Sintufrj se apresentam aos alunos

QUINTINO Silveira CLÉRIO Francisco Rosa PAULO César Marinho


