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Categorias pressionam MEC e MPOG  
Caravanas  de  técnicos-

-administrativos em educação 
e de outras categorias do fun-
cionalismo público federal em 
greve desembarcaram em Bra-
sília na quarta-feira, dia 27 de 
agosto, para realizar vigília em 
frente do MEC e do Ministério 
do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), enquanto 
durasse as negociações das 
pautas específica da Fasubra e  
unificada dos SPFs. 

Na madrugada de quinta-
-feira os trabalhadores ocupa-
ram e bloquearam as entradas 
de acesso ao prédio do MPOG. A 
partir das 16h, os manifestantes 
realizaram vigília defronte o 
MEC. 

O Comando Nacional de 
Greve (CNG)/Fasubra foi para 
as ruas desde o dia anterior, 
concentrando-se em vigília 
diante da sede da Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) durante 
a reunião de seus membros, 
que, dentre outros assuntos, 
discutiam a implantação da 
jornada de turnos contínuos 
(30 horas). A manifestação, 
acompanhada de entrega de 

ofício denunciando a falta de 
solução para as reivindicações 
dos técnicos-administrativos em 
educação, objetivou também 
pressionar o MEC a apresentar 
resposta concreta à pauta de 
reivindicações.   

Saiba mais sobre a greve 
(assembleia, negociação em 
Brasília etc.) nas páginas 3, 4, 
5 e 6.

VIGÍLIA em frente ao MPOG

DO MPOG, as categorias saíram em passeata em direção ao MEC

Segunda-feira, dia 31 de agosto, às 9h, 
no Espaço Cultural do Sintufrj.

Reunião do CLG/Sintufrj Assembleia geral 
Terça-feira, dia 1º de setembro, 

às 10h, no auditório do CT.

Fotos: Fasubra
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DOIS PONTOS

Com pesar registramos o faleci-
mento de Dalva Dutra Moraes, aos 74 
anos, ocorrido no dia 19 de agosto, no 
HUCFF, em consequência de complica-
ções de uma apendicite. Ela era mãe da 
coordenadora do Sintufrj Delma Dutra 
Moraes da Cunha, que a define como 
uma guerreira, que lutou a vida inteira, 
e uma esposa e mãe dedicada. 

Nem um passo atrás e a greve continua!
No dia 20 de agosto, pro-

fessores eméritos da UFRJ 
enviaram carta ao MEC 

para reclamar de alguns fatos 
que consideram “alarmantes” e 
que têm ocorrido na nossa uni-
versidade. O centro da queixa era 
que a Reitoria,  de acordo com a 
visão deles, estaria fortalecendo 
instâncias sindicais (o Comando 
Local de Greve (CLG)/Sintufrj e a 
sua Comissão de Ética) para toma-
da de decisões de competência do 
reitor e do Conselho Universitário 
– segundo entendimento desse 
grupo de docentes. 

Ao tomarmos conhecimento 
dessa carta, nos sentimos na obri-
gação de expor nosso ponto de vista 
sobre os fatos citados:

1 - Nossa greve é por uma edu-
cação de qualidade e, consequen-
temente, por melhores condições 
de trabalho nas universidades 
federais. O movimento completou 

três meses em consequência da 
intransigência do governo em 
negociar de fato as reivindicações 
dos técnicos-administrativos em 
educação. 

2 - Nossa greve começou no 
dia 29 de maio e o movimento é 
de evasão do local do trabalho. No 
processo de organização do movi-
mento, decidimos pela essenciali-
dade de algumas atividades, como 
as dos hospitais universitários e 
biotérios. Após essa deliberação, o 
CLG/Sintufrj criou uma Comissão 
de Ética, que em momento algum 
pretendeu substituir as instâncias 
da universidade. A tarefa da co-
missão é avaliar as solicitações  de 
excepcionalidades e esclarecer dú-
vidas que podem ocorrer ao longo 
da greve. As ações do CLG/Sintufrj, 
incluindo as da Comissão de Ética, 
se pautam pela deliberação inicial 
e pelo entendimento do que pode 
ou não acarretar prejuízos irrepa-

ráveis à universidade e à população.
Realizados esses esclarecimen-

tos, é importante informar que, 
durante as greves da categoria, 
os trabalhadores deixam de se 
submeter às chefias e outras ins-
tâncias superiores da instituição 
para somente acatarem as deli-
berações da assembleia. A decisão 
de deflagração de greve é tomada 
coletivamente e democraticamente 
em assembleia, portanto, é a as-
sembleia a instância que organiza 
a rotina dos servidores em greve.

O fato da Reitoria da UFRJ 
reconhecer a decisão coletiva de 
greve dos trabalhadores e agir de 
forma solidária ao movimento é 
uma demonstração elogiável de 
respeito à democracia e pleno 
exercício da autonomia univer-
sitária. Esperamos que o MEC 
aja na mesma linha democrática, 
pois seremos contra qualquer 
ingerência do ministério na 

UFRJ, conforme querem os sig-
natários da carta. Nós, técnicos-
-administrativos em educação, 
sempre lutamos pelo respeito à 
autonomia universitária. 

Todos nós, estudantes, do-
centes e técnicos-administrativos 
em educação (sendo eméritos ou 
não), somos imprescindíveis para 
o funcionamento da UFRJ e, sendo 
assim, exigimos que respeitem a 
nossa greve e a nossa autonomia. 
Lutamos muito para conquistar 
nossa identidade como trabalha-
dores em educação nas instituições 
de ensino que, lamentavelmente, 
ainda vivem sob efeitos das fami-
geradas reformas universitárias 
que o regime militar tratou de 
consolidar. Ainda prevalece a 
falsa hierarquia entre o valor do 
trabalho de técnicos e docentes, 
privilegiando os últimos em de-
trimento de todos os segmentos 
da universidade.

Recomendamos fortemente 
que, ao invés de reclamar para 
o MEC da nossa greve e da nossa 
Reitoria, os signatários da carta 
usassem toda sua influência e 
prestígio para fazer com que o 
governo cancele o corte de verba 
para a Educação pública. Isso 
sim tem causado prejuízos in-
calculáveis ao ensino, à pesquisa, 
à extensão na UFRJ, portanto, 
à sua reputação de instituição 
formadora de cidadãos éticos e 
competentes. 

Por fim, contamos com a 
ação ágil e enérgica do Ministro 
da Educação para avançar nas 
negociações com as categorias em 
greve e para garantir os repasses 
orçamentários para a UFRJ, para 
garantir a qualidade das suas 
atividades.

Comando Local 
de Greve/Sintufrj

Prezados sindicalizados: fomos 
surpreendidos com a ação arbitrária do 
Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG) que, no dia 14 de agosto, 
publicou edital de descredenciamento de 
entidades consignatárias, dentre elas o 
Sintufrj. O descredenciamento retira da 
folha de pagamento a mensalidade das 
contribuições dos sindicalizados.

Em reunião realizada no dia 25 de 
agosto no MPOG, com a presença da 
coordenadora de Administração e Fi-
nanças do Sintufrj, Marcia Farraia, da 
coordenadora do Departamento de Gestão 
de Processos da entidade, Juliana Bauly, 
e do diretor nacional da CTB, João Paulo 

Nota da direção sobre o descredenciamento do Sintufrj pelo MOPG
Ribeiro, verificou-se que não há qualquer 
irregularidade no processo eletrônico de 
atualização cadastral da Entidade.

Importante demonstrar os fatos 
ocorridos de forma cronológica:

1 -  Em 11/8 recebemos e-mail do 
Sigepe/MPOG notificando que deveríamos 
atualizar o formulário de pré-cadastro, e 
prontamente atendemos.

2 - Em 13/8, a informação constante 
do processo eletrônico era de que estava 
em análise.

3 - Em 14/8, o MPOG, como já dito 
anteriormente, publicou o edital de descre-
denciamento, retirando, a partir da folha 

de pagamento de setembro, a mensalidade 
do Sintufrj e de mais 45 entidades.

A grande surpresa na reunião reali-
zada foi tomarmos conhecimento de que 
o processo físico foi encaminhado ao Rio 
de Janeiro somente no dia 17 de agosto e 
que supostamente teria sido recebido no 
Sintufrj no dia 18 de agosto, o que deveras 
não ocorreu, uma vez que ainda não nos 
foi apresentado o AR – comprovante de 
recebimento. Nem tampouco o processo 
chegou à sua origem.

Malgrado termos apontado todas as 
contradições em função da cronologia 
acima informada, de não ter sido dado 
prazo para manifestação, de termos com-

provadamente cumprido toda as notifi-
cações, nada  pôde ser feito em relação 
ao reestabelecimento do credenciamento 
para o mês de setembro, uma vez que as 
pessoas ali presentes estavam somente 
para prestar esclarecimentos. Eis que a 
ordem de corte, segundo relatado, “partiu 
de cima”.

Juridicamente, diante do impasse 
apresentado, não resta alternativa, a não 
ser entrarmos com mandado de segurança 
com pedido de liminar para tentarmos 
garantir a inclusão em folha no mês de 
setembro.

 Direção executiva do Sintufrj

No dia 14 de setembro, às 15h, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, será realizada a pré-
-reunião de organização do 1º Encontro LGBT 
do Sintufrj. O encontro está sendo organizado 

Sintufrj organiza 
1º Encontro LGBT 

pelas coordenações de Comunicação Sindical 
e de Educação, Cultura e Formação Sindical. 
Na mesma data será instalado o Grupo de 
Trabalho (GT) LGBT/Sintufrj.

Homenagem a uma guerreira
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ASSEMBLEIA

Fotos: Renan Silva

Greve continua por culpa do governo

Com cerca de 400 pessoas pre-
sentes, a assembleia – realizada na 
terça-feira, dia 25, no hall da Reitoria, 
com muitas críticas ao governo pela 
falta de respostas às reivindicações – 
deliberou pela  continuidade da greve, 
que já dura três meses. 

A categoria também aprovou, 
para o dia 27 de agosto, o envio de 
caravana à Marcha dos Servidores, 
em Brasília, e a realização de ato no 
Centro de Ciências da Saúde (CCS). 

Outra deliberação da assembleia 
foi em relação às matrículas presen-
ciais dos estudantes aprovados pelo 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 
que continuarão suspensas na UFRJ, 
conforme orientação do Comando Na-
cional de Greve da Fasubra a todas as 
universidades federais do país.

Apelo negado
O Sisu gerou debate logo no início 

da assembleia em virtude do compa-
recimento do pró-reitor de Gradua-
ção, Eduardo Serra, que solicitou à 
categoria que reconsiderasse a decisão 
somente realizar a matrícula presen-
cial dos três mil estudantes seleciona-
dos pelo sistema após o fim da greve.

Segundo Serra, o prazo para o 
envio ao MEC da listagem por escrito 
com os matriculados é até esta segun-
da-feira, 31 de agosto, e se a UFRJ não 
fizer isso pode, além de perder as va-
gas,  sofrer redução de recursos, pois o 
número de vagas de ingresso influi na 
matriz de distribuição de verbas. 

O entendimento geral é que a 
responsabilidade pela continuidade 
da greve – e, em consequência, pela 
suspensão dos serviços – é do governo, 
que não apresenta resposta digna às 
reivindicações da categoria. 

Foram dois os motivos da irrita-
ção dos técnicos-administrativos: o 
adiamento, pela Secretaria de Ensi-

MEC garante que não há riscos para 
os futuros alunos das universidades

A decisão da assembleia de man-
ter suspensa a matrícula presencial 
dos ingressos pelo Sisu repercutiu 
na imprensa e o MEC se posicionou. 
De acordo com informação da as-
sessoria de imprensa do ministério 
ao Jornal do Sintufrj, o prazo de 31 
de agosto para que as instituições in-
formem sobre o preenchimento das 
vagas pelo Sistema de Seleção Unifi-
cada pode ser prorrogado. 

“Não é prazo de edital. É uma 
questão administrativa das institui-
ções. No entanto, não haverá preju-
ízo para os estudantes participantes 
do Sisu, que têm a garantia da 
matrícula”, informou a assessoria 
do MEC. 

Preocupação da UFRJ
O pró-reitor de Graduação, 

Eduardo Serra, havia dito na as-

no Superior do MEC, da reunião de 
negociação do dia 24 para 27 agos-
to, e o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) não 
apresentar nova proposta de reajuste 
salarial, conforme havia se compro-
metido com a Fasubra de fazê-lo no 
dia 21 de agosto. 

Ataque às entidades 
Para piorar os ânimos, o governo 

resolveu não repassar as contribuições 
sindicais dos sindicalizados desconta-
das na folha de pagamento dos traba-
lhadores a dezenas de entidades sindi-
cais representativas do funcionalismo 
público, 14 delas da base da Fasubra. 
A denúncia foi feita na assembleia 
pelo Comando Local de Greve (CLG)/
Sintufrj. 

A categoria entendeu a atitude do 
governo como um ataque aos sindi-
catos com a intenção de engessar o 
movimento de greve dos técnicos-
-administrativos. 

Bases decidirão 
A assembleia decidiu que qual-

quer proposta do governo, como uma 
eventual contraproposta da Fasubra, 
deverá ser remetida para avaliação 
das bases. Essa decisão foi levada ao 
Comando Nacional de Greve (CNG) 
pelos delegados da UFRJ que viajaram 
na semana passada para Brasília. 

A próxima assembleia será nesta 
terça-feira, dia 1º de setembro, às 10h, 
no auditório do CT. 

CUT e CTB – Os dirigentes da 
CUT, Antônio Barbosa, e da CTB, José 
Carlos Madureira, participaram da 
assembleia. Os dirigentes das centrais 
sindicais ressaltaram a importância 
da categoria manter a unidade na 
luta para garantir conquistas reais e 
evitar qualquer tipo de golpe por parte 
do governo.

sembleia que a UFRJ, se perdesse a 
matrícula dos alunos selecionados 
pelo Sisu, corria o risco de ser pre-
judicada na matriz orçamentária 
da Andifes (Associação Nacional 
de Dirigentes das Ifes), que define 
a fatia do orçamento que cabe à 
universidade. 

O pró-reitor de Planejamen-
to, Desenvolvimento e Finanças, 
Roberto Gambine, reforçou a pre-
ocupação de Serra, acrescentando 
que, se houvesse redução de três mil 
ingressantes pelo Sisu, a universi-
dade poderia perder parte conside-
rável do orçamento de custeio, o 
que seria terrível, pois desde o ano 
passado a instituição já luta para 
manter-se funcionando com recur-
sos que, segundo ele, já não foram 
bem dimensionados pelo governo. 
Além disso, afirmou, o orçamento 

de 2015 não considerou uma série 
de despesas e ainda sofreu cortes: 
10% nas verbas de custeio e 50% nas 
de investimento.

“Não estou querendo criticar 
a greve. Mas temos que levar em 
conta este aspecto. Queremos aler-
tar que é uma decisão que pode 
trazer impacto muito maior para 
a instituição”. E concluiu com 
a pergunta: “Será que essa conta 
vale a pena do ponto de vista da 
luta geral que os trabalhadores 
estão enfrentando?”

“A matrícula vai continuar sus-
pensa”, reafirmou, com base na de-
cisão da assembleia, o coordenador-
-geral do Sintufrj Celso Procópio. 
Para o dirigente sindical, prejuízos 
maiores aos estudantes quem im-
põe é o governo com os cortes nos 
recursos para a Educação. 

CERCA de 400 técnicos-administrativos no hall da Reitoria

MESA: coordenador-geral Celso Procópio, Esteban Contente e Rafael Medeiros. Em pé, ao 
microfone, o pró-reitor de Graduação da UFRJ, Eduardo Serra
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SISU/CALENDÁRIO ACADÊMICO

A comissão instituída pelo 
Comando Local de Greve (CLG)/
Sintufrj para tratar do calendário 
acadêmico reuniu-se com o pró-
-reitor de Graduação, Eduardo 
Serra, e a superintendente Aca-
dêmica de Acesso, Karla Sollero, 
na quarta-feira, dia 26, à tarde, 
para discutir encaminhamentos 
do semestre letivo. 

A reunião foi solicitada pela 
Reitoria, e o principal assunto dis-
cutido foram os possíveis prejuízos 
financeiros que a UFRJ poderia ter 
se não realizar as matrículas pre-
senciais dos alunos selecionados 
pelo Sistema Integrado de Seleção 
Unificada (Sisu).

Justificativas
Serra fez questão de esclarecer 

à comissão que a Reitoria respeita 
a autonomia do movimento e suas 
decisões, mas que está muito preo-
cupada com a possibilidade de perder 
as vagas do Sisu. São 3 mil alunos 
que esperam confirmação com a 
realização da matrícula presencial. 
O prazo estipulado inicialmente pelo 
MEC para o envio da listagem por 
escrito é dia 31 de agosto. 

“A ida  a vocês foi no sentido 
de tentar uma solução, sem desres-
peitar a greve, para que se pudesse 
efetivamente garantir as vagas 
e não correr risco de, não tendo 
cumprido o prazo do dia 31, ficar 
sem elas. Por isso fomos ao CLG e 
à assembleia geral”. Serra ainda 
explicou que não deu nenhuma 
declaração no sentido de que a 
greve deveria acabar para que se 

UFRJ teme perder recursos se não enviar lista de

matriculados ao MEC no prazo estabelecido

O pró-reitor de Graduação, Eduardo Serra, informou, no Conselho Universitário na quinta-
-feira, 27 de agosto, que no dia anterior o Conselho de Ensino de Graduação (CEG) aprovou a 
diretriz (não uma resolução, como ele mesmo demarcou) de definir, na sua próxima sessão 
– na quarta-feira, dia 2 –, o prazo para reposição das aulas do primeiro semestre de 2015.

“Apresentamos a proposta que este prazo seja de três ou quatro semanas. Isso pode ser 
alterado, mas é uma diretriz”, disse Serra. Ele explicou que as formas de reposição de conteúdo 
serão diferenciadas, porque há diferenças entre cursos, e que o início das aulas do próximo 
período de 2015 será imediatamente após a reposição.

Segundo ainda o pró-reitor,  o CEG autorizou também a abertura do Sistema Integrado 
de Gestão Acadêmica (o Siga, onde são feitas as inscrições em disciplinas) para as solicitações 
dos alunos, como as aulas de reposição, “tão logo as condições permitam”.

Sessão do Consuni 
Conselheiros lembraram que o Conselho Universitário havia deliberado pela suspensão 

do calendário acadêmico em função da greve de estudantes e técnicos-administrativos, 
portanto, mesmo com a saída dos professores da greve, a situação que originou a decisão do 
colegiado permanece. 

CEG discutirá esta semana reposição das aulas
A representação estudantil no colegiado denunciou casos de perseguição e assédio a 

alunos em greve de alguns cursos, situação essa que foi intensificada com o fim da greve 
docente. Eles disseram que isso está ocorrendo principalmente no campus UFRJ-Macaé.  

“Nós não vamos permitir perseguição a nenhum estudante. É importante que este 
conselho ratifique suas posições em relação à greve dos estudantes, ao corte de verbas 
para a Educação e ao ajuste fiscal”, disse um dos representantes da bancada estudantil.

Posição do colegiado
Com relação às denúncias, o pró-reitor de Graduação afirmou que vai garantir a 

reposição das aulas aos estudantes em greve e que já entrou em contato com a direção 
do campus Macaé. Segundo ele, as situações de assédio contra alunos serão enfrentadas 
caso a caso. 

Sobre o Sisu, Serra fez a seguinte declaração ao Jornal do Sintufrj, no Consuni: 
“Estamos fazendo gestões junto ao MEC para garantia das vagas. Não vamos realizar 
matrícula presencial enquanto estiver em vigor a greve. Então são dois movimentos: 
um de garantir as vagas e outro de respeitar as instâncias do movimento. Os candidatos 
podem ficar tranquilos que as vagas estarão garantidas”.  

realizasse a matrícula do Sisu.
Encaminhamentos  – Os 

integrantes da comissão do CLG/
Sintufrj – Ana Célia, José Caeta-
no, Esteban Crescente, Geraldo 
Teotônio, Nivaldo Holmes, Neuza 
Luzia e Vera Valente – ouviram 
com cuidado os argumentos da 
Reitoria e reafirmaram que existe 
a respeito do Sisu uma decisão 
nacional da categoria. No entan-
to, se comprometeram a remeter 
ao Comando Nacional de Greve/
Fasubra um relatório com as 
justificativas da Reitoria da UFRJ 
e também a discutir a questão no 
CLG nesta segunda-feira, 31 de 
agosto, e na assembleia geral de 
1º de setembro, no CT. 

Dúvida
Segundo a superintendente 

Acadêmica, Karla Sollero, “apenas 

algumas universidades federais” 
não fizeram a matrícula presencial 
do Sisu conforme orientação do 
Comando Nacional de Greve da Fa-
subra. Mas ela não soube precisar 
quantas foram as instituições que 
realizaram ou não as matrículas. 
“Sei que a UFF fez; acho que a 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora também; a Unirio não sei. 
Mas acho que a grande maioria 
das federais fez ”, disse. 

Serra afirmou que se a UFRJ 
não enviar a lista no prazo deter-
minado pelo MEC pode perder as 
vagas e sofrer redução de recursos, 
pois o número de vagas de ingresso 
influi na matriz de distribuição 
de recursos para a universidade. 
Somente com o envio da listagem 
das vagas é que a UFRJ poderá par-
ticipar das chamadas subsequentes 
do Sisu. “A UFRJ, de qualquer jeito, 

está tentando adiar a data com o 
MEC e a Andifes”, informou.

Disputa com privadas
 “Não haverá prejuízo para o 

aluno. Sua vaga está garantida. O 
prejuízo maior será para a UFRJ. 
Pais e mães têm nos cobrado o 
tempo todo. O governo criou um 
mecanismo que é muito cruel para 
as federais, que é o Fies (Fundo 
de Financiamento Estudantil). 
Estamos perdendo alunos para o 
ensino privado. O aluno vê que a 
UFRJ está em greve, demorou, não 
fez matrícula, ele fica inseguro, e 
mesmo a gente informando que a 
vaga está garantida porque ele está 
na lista, acha que não tem garan-
tia. Já perdemos muitos. Vão para 
a PUC etc”, alertou Karla Sollero. 

Ela contou que este ano foi 
uma grande surpresa para a UFRJ 

constatar que a maioria dos alunos 
inscritos no Sisu não manifestou 
interesse na primeira chamada. 
“Na UFRJ nunca aconteceu isso. As 
vagas nos nossos cursos de maior 
procura, Medicina e Direito, não 
foram totalmente ocupadas. Fi-
quei chocada”. A superintendente 
avalia que isso ocorreu pelo temor 
dos alunos em ingressarem numa 
instituição cheia de problemas 
conjunturais, como os ocorridos 
desde o final de 2014 e que se 
agravaram em 2015.

Segundo Karla Sollero, se hou-
ver uma possível extensão da greve 
até a realização do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), em 
outubro, poderá haver diminuição 
das vagas programadas para o 
primeiro semestre de 2016 – “de 5 
mil para 2 mil” –, repercutindo na 
diminuição das verbas de custeio. 

REUNIÃO da comissão tirada pelo Comando Local de Greve/Sintufrj com a PR-1

O assunto será levado 

ao Comando Nacional 

de Greve/Fasubra e à  

reunião do CLG/Sintufrj, 

e voltará a ser discutido 

na assembleia geral da 

categoria no CT
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NEGOCIAÇÃO COM MEC E MPOG

Caravaneiros do Sintufrj
A agitação típica em frente 

à sede do Sindicato sempre 
que há saída de caravanas 
a Brasília se repetiu na ma-
nhã de quarta-feira, dia 26. 
Organizados pelo Comando 
Local de Greve (CLG)/Sintufrj, 
100 técnicos-administrativos 
ocuparam três ônibus rumo às 

manifestações dos Servidores 
Públicos Federais na quinta-
-feira, dia 27, no Planalto 
Central. As categorias foram 
pressionar o governo a apre-
sentar  respostas  às  pautas 
específica e unificada. 

Uma equipe de reportagem 
da RedeTV acompanhou o 

embarque dos caravaneiros, 
que vestiam camisas do mo-
vimento e portavam faixas 
e bandeiras. O coordenador-
-geral do Sintufrj Celso Pro-
cópio informou aos jornalistas 
o estágio atual da greve da 
categoria e  os  motivos  da 
realização da marcha.

Governo mantém 21,3%
O Comando 
Nacional de Greve 
(CNG)/Fasubra se 
reuniu na sexta- 
-feira, dia 28, para 
avaliar o resultado 
das negociações 
com o governo na 
quinta-feira, dia 27. 
O resultado dessa 
avaliação será 
enviado às bases 
da Federação para 
que a categoria, em 
assembleia, adote 
uma posição.

Negociação com MPOG
A próxima negociação está prevista para esta segunda-feira, dia 31, às 10h

No dia 27 pela manhã, repre-
sentantes do Fórum Nacional dos 
Servidores Públicos Federais – in-
cluindo o CNG/Fasubra – foram re-
cebidos pelo secretário de Relações 
de Trabalho do MPOG, Sérgio Men-
donça. (No dia anterior, a Secreta-
ria de Relações de Trabalho (SRT/
MPOG) havia enviado ofício com 
as primeiras propostas de reajuste 
para duas categorias (Condisefe e 
INSS).) 

O governo federal reafirmou 

o índice de 21,3% parcelado em 
quatro anos e os valores dos bene-
fícios discutidos anteriormente. O 
auxílio-alimentação passaria de R$ 
373 para R$ 458 e o auxílio-creche 
de R$ 70 para R$ 396.

31 de agosto não é data-limi-
te – O governo descartou o prazo-
-limite de 31 de agosto para fechar 
acordo com as categorias, propondo 
negociação até o dia 11 de setembro. 

De acordo com o MPOG, o custo 
financeiro da aplicação dos 5,5% 

para todo o serviço público federal 
será de R$ 7,8 bilhões; há previsão 
de gastos referente aos benefícios; 
crescimento da folha com concur-
sos públicos; e previsão de R$ 1 
bilhão para correções em carreiras.

A Fasubra sustentou que os 
pontos encaminhados eram in-
suficientes e que a categoria per-
manecerá pressionando para in-
cluir na Lei Orçamentária Anual 
valores mais substanciais para os 
trabalhadores.

Compromisso do governo
A Federação aguardava res-

posta do governo à pauta até 
a tarde do dia 28. No dia 31 de 
agosto será realizada a reunião 
com a Secretaria de Relações do 
Trabalho/MPOG, às 10h. O gover-
no se comprometeu em responder 
aos demais itens da pauta, como 
a Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
que prevê a negociação coletiva 
dos trabalhadores. 

Negociação com o MEC
No mesmo dia 27, represen-

tantes da Fasubra e do Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional 
e Tecnológica (Sinasefe) se reuni-
ram com a coordenadora-geral de 
Recursos Humanos das Institui-
ções Federais de Ensino do MEC, 
Dulce Tristão, e com o assessor de 
gabinete da Secretaria de Relações 
de Trabalho do MPOG, Vladimir 
Nepomuceno.

O CNG/Fasubra ficou de se reu-
nir no dia seguinte, 28, para ava-
liar os resultados e encaminhá-los 
às bases. Mas em vídeo publicado 
no perfil da Federação no Face-
book, coordenadores da entidade 
fizeram um breve relato sobre a 
reunião, que reproduzimos abaixo.

Segundo Leia Oliveira, o ponto 
central da negociação foi a discus-
são sobre a jornada de 30 horas, 
embora a representante do MEC te-
nha informado que não teria con-
dições de encaminhar a portaria, 
conforme ficara acordado, porque 
ainda faltavam detalhes para fe-
char a redação final.

Houve o compromisso do MEC 
de, nesta semana, enviar a portaria 
para a Fasubra e realizar uma nova 
reunião (até quinta-feira, dia 3 de 
setembro) para definir o conteúdo.

Embora o MEC tenha se com-
prometido com o que fora discutido 
com a Fasubra  até então, os repre-
sentantes da entidade aguardam o 
texto para debater o conteúdo.

Segundo Leia, Dulce justifi-
cou que não teve tempo para se 
debruçar sobre os demais itens da 
pauta. A Fasubra criticou a inércia 
e, lendo a pauta ponto a ponto, 
conseguiu alguma concordância 
por parte da representante do MEC.

Com relação ao prazo para 
aprimoramento da Carreira, o 
MEC aceitou que o limite seja em 
maio do próximo ano, e não em 
julho como pretendia.

Porém, com relação ao item 
relativo à orientação normativa 
que trata da insalubridade, Vladi-
mir Nepomuceno adiantou que 
fará uma proposta (de encami-
nhamento para tratar do assunto) 
geral para o conjunto dos SPFs e 

não apenas para a Fasubra.
Ele explicou que o documento 

(formal) com a proposta do índice 
de 21,3% parcelado em quatro vezes 
seria enviado à Fasubra até o dia 28. 
Disse que neste documento segui-
ria também proposta de aumento 
do step (a diferença entre níveis na 
tabela) de 0,1%. Ou seja, o step pas-
saria de 3,8% para 3,9%. Mas não 
definiu prazo para este aumento.

Benefícios
Os representantes das entida-

des questionaram se as categorias 
teriam direito aos reajustes dos 
benefícios (apontados para o con-
junto dos SPFs) se não fizessem 
acordo sobre o índice. Vladimir 
disse que sim, porque se uma cate-
goria, por menor que seja, aceitar 
o acordo e receber o aumento do 
benefício, as demais categorias, 
por determinação legal, também 
têm que receber. 

Avaliações
“A reunião demorou porque 

foi um debate muito longo de con-

teúdo da portaria, do ofício (envia-
do pela Fasubra) e sobre a pauta 
econômica. Mas a gente vai deta-
lhar melhor amanhã (dia 28, na 
reunião do CNG)”, justificou Leia.

A coordenadora explicou que 
da reunião resultou o compro-
misso de o governo mandar esta 
semana a proposta oficial relati-
va ao artigo 18 (sobre raciona-
lização de cargos do PPCTAE) 
e sobre a portaria das 30 horas. 
“Não sabemos se a proposta eco-
nômica vai chegar até a reunião 
do CNG”, disse ela. 

A coordenadora Fátima Reis 
acrescentou que o governo está tra-
balhando com o prazo do dia 11 
para fechamento da negociação. Ela 
comentou que há um núcleo da pro-
posta comum a todas as categorias, 
e haverá uma parte específica. “Mas 
no nosso caso, na parte específica 
(do documento que deverá chegar à 
Fasubra) vai entrar toda nossa pauta 
de negociação. Embora tenha dito 
que manda amanhã (sexta-feira, 
dia 28), se a gente não fechou ain-
da a minuta da portaria (dos turnos 

contínuos e da jornada de 30 horas), 
se não fechou a do artigo 18 e outras 
questões, não vamos alimentar essa 
expectativa para amanhã (de apre-
sentação da  proposta). Temos que 
fechar antes o acordo”, afirmou,  
pretendendo avaliar os encaminha-
mentos com tranquilidade, porque 
ainda não se fechou negociação da 
pauta específica.

Consignatárias – A reunião 
tratou também do corte, por par-
te do governo, das consignatárias 
(do repasse das contribuições 
sindicais dos trabalhadores às 
suas entidades representativas). 
O representante do MPOG fez um 
longo esclarecimento a respeito e 
os representantes da Fasubra con-
sideram que poderá ser possível 
reverter o problema, embora não 
deva ser fácil.

Para a Fasubra, o momento 
é de fortalecer a greve e as ações, 
interagir com a população e pôr a 
greve nas ruas. A ação dos carava-
neiros em Brasília foi considerada 
importante para a resolutividade 
do movimento. 
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É GREVE

Fotos: Renan Silva

Apitaço no Centro de Ciências da Saúde
Em atendimento 
à orientação 
do Comando 
Nacional de Greve 
da Fasubra para 
realização de 
atos também nos 
estados, além das 
manifestações em 
Brasília, a quinta-
-feira, dia 27 de 
agosto, foi agitada 
no Centro de 
Ciências da Saúde 
(CCS), na Cidade 
Universitária.

Integrantes do Comando Local 
de Greve (CLG)/Sintufrj percor-
reram todos os blocos do Centro 
fixando cartazes, fechando secre-
tarias acadêmicas e promovendo 
barulhaço com buzinas e apitos, a 
partir das 8h. 

O ato marcou a continuidade 
da greve dos técnicos-administra-
tivos em educação na UFRJ e foi 
também um protesto contra a insis-
tência de alguns docentes em tentar 
impor o retorno ao trabalho. 

AGENDA BRASIL

Quem vai pagar a conta da crise é o trabalhador
Os senadores iniciaram na 

semana passada a votação da 
chamada Agenda Brasil, uma 
agenda de medidas proposta pelo 
presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL). A Agenda Bra-
sil pretende, conforme argumenta 
Renan Calheiros, retomar o cres-
cimento econômico e realizar as 
reformas necessárias para a supera-
ção da crise. No entanto, a agenda 
guarda diversos pontos polêmicos, 
alguns já tramitando no Congresso, 
e muitos apontam para um retro-
cesso de direitos.

A Agenda Brasil foi apresenta-
da no dia 10 de agosto no plenário 
do Senado, um dia após a reunião 
de Renan Calheiros com os líderes 
partidários e com os ministros da 
área econômica do governo Dilma 
Rousseff. Os movimentos sociais 
e sindicais reivindicam de Dilma, 
por sua vez, a agenda pela qual foi 
eleita pelo povo brasileiro. A avalia-
ção é a de que a Agenda Brasil é um 
pacto da ala de cima contra a ala 
de baixo, isto é, da elite empresarial 

que comanda o país contra os in-
teresses da maioria da população 
pobre brasileira. 

Dilma Rousseff pode acredi-
tar que estará amenizando a crise 
política ao realizar uma espécie de 
“pacto” com Renan Calheiros, mas 
ficará mais ainda fragilizada sem 
o apoio da sua base de sustentação 
social, que é a esquerda brasileira e 
os trabalhadores que vêm critican-
do seus “acordos” com o empresa-
riado e políticos de centro-direita.

Crescimento?
São 28 proposições divididas 

em três eixos (Melhoria do Am-
biente de Negócios e Infraestrutura, 
Equilíbrio Fiscal e Proteção Social). 
A proposta visa a transferir para o 
Senado o papel de “capitanear a re-
tomada da animação econômica”. 
No entanto, os caminhos são muito 
controversos e delineiam contornos 
perversos para o fim de direitos his-
tóricos.

No geral, a agenda de Renan 
Calheiros significa:

1) Acabar com a proteção legal 
para exploração de áreas com pro-
teção ambiental, proteção cultural, 
territórios indígenas e quilombolas; 

2) Desvincular as receitas que 
sustentam o orçamento da seguri-
dade social, para que se possa usar 
verbas vinculadas constitucional-
mente à previdência, saúde e assis-
tência social para juros da dívida 
pública;

3) Blindar os contratos de par-
cerias público-privadas (para difi-
cultar seu questionamento) e en-
fraquecer a já limitada regulação 
das agências reguladoras em favor 
de consumidores, o que significa 
aplainar caminho para as privati-
zações.

Entre as propostas da agenda 
está a regulamentação dos traba-
lhadores terceirizados. A regulari-
zação da terceirização já provocou 
queda de braço entre governo e mo-
vimento sindical – a exemplo do PL 
aprovado na Câmara dos Deputa-
dos –, e não indica que no Senado 
será diferente. O texto da proposta 

prevê “regulamentar o ambiente 
institucional dos trabalhadores ter-
ceirizados melhorando a segurança 
jurídica face ao passivo trabalhista 
potencial existente e à necessidade 
de regras claras para o setor”.

Na área de infraestrutura, a 
agenda propõe a “revisão dos mar-
cos jurídicos que regulam áreas 
indígenas”, visando “compatibili-
zá-las com as atividades produti-
vas”. Além disso, a legislação sobre 
“investimentos na zona costeira, 
áreas naturais e protegidas e cida-
des históricas” será reavaliada para 
“incentivar novos investimentos 
produtivos”. Isso significa liberar li-
cenças ambientais para construção 
de grandes obras.

Organizações socioambientais 
escreveram um manifesto público 
contra o pacote de medidas. Segun-
do as 13 entidades que assinam o 
documento, a agenda proposta por 
Renan “aprofunda os retrocessos 
em questões socioambientais, ri-
fando os direitos territoriais indí-
genas e a regulação ambiental e 

colocando o país na contramão das 
respostas que exige a crise climáti-
ca”. A Fundação SOS Mata Atlânti-
ca, o Imazon e o Greenpeace estão 
entre os autores do manifesto.

Em relação à Previdência Social, 
a proposta é “definir a idade mínima 
para aposentadoria, mediante estu-
dos atuariais e levando-se em conta 
a realidade das contas da previdên-
cia social”. Alguém duvida que virá 
mais sacrifício para a população, 
como o aumento da idade e menor 
valor para a aposentadoria?

Outro ponto polêmico é a pro-
posta de extinção do bloco econô-
mico Mercosul. A argumentação é a 
de possibilitar acordos bilaterais ou 
multilaterais sem necessariamen-
te depender do apoio dos demais 
membros do Mercosul.

Para a reforma administrativa, 
a Agenda Brasil defende a “redução 
de Ministérios e estatais, com redu-
ção de cargos comissionados e es-
truturas administrativas obsoletas”. 
Um caminho aberto para a priva-
tização da Petrobras, por exemplo.
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UFRJ

O orçamento das instituições 
federais de ensino foi o foco 
da  reunião realizada no 

dia 26 de agosto pela Associação 
Nacional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior 
(Andifes) com a participação do 
MEC. Os reitores expuseram sua 
preocupação e insatisfação com o 
contingenciamento de recursos e a 
liberação em módicas quantias – 
responsável pelo caos financeiro e 
administrativo a que foram mergu-
lhadas. Eles querem um encontro 
com a presidente Dilma Rousseff. 

A informação foi dada pelo 
reitor da UFRJ, Roberto Leher, na  
sessão do Conselho Universitário 
no dia 27 de agosto, quando tam-
bém informou sobre o montante 
global destinado às universidades 
para 2016 – R$ 6,6 bilhões, equi-
valente ao de 2015, com pequenas 
correções de rubricas. Segundo 
Leher, a matriz orçamentária 
elaborada pela Andifes deve ser 
vista, pois  depois de muitos anos 
houve compreensão do plenário 
da associação e do MEC de que 
algumas universidades estão 
com os seus orçamentos muito 
subdimensionados. No caso da 

Leher participa de reunião com a Andifes 
e o MEC sobre o orçamento das Ifes
Reitores reivindicam encontro com a presidente Dilma Rousseff para salvar as universidades  

UFRJ, estão previstos 8% a mais 
de recursos para o próximo ano 
em relação a 2015.

Descontentamento é geral 
 “Todos os reitores estão 

muito preocupados e obviamente 
inquietos e insatisfeitos com o me-
canismo muito sutil de contingen-
ciamento de recursos, o chamado 
limite de empenho do financeiro. 
No orçamento da universidade não 
significa que esse recurso esteja 
disponível. Este ano, em especial 
a partir de julho, o MEC tem feito 
liberações a conta-gotas. Esta foi 
uma reclamação geral de todos 
os reitores na reunião da Andifes. 
Porque essa liberação a conta-
-gotas tem levado as reitorias a 
uma administração limítrofe, o 
que gera uma instabilidade enor-
me na instituição”, disse o reitor. 

Segundo Leher, o último limite 
pedido pela UFRJ para pagamentos 
de contas foi de R$ 36 milhões, mas 
só foi conseguida a liberação de 
R$ 8 milhões. “É nesta proporção 
que estamos trabalhando. Isso 
obviamente deixa a instituição 
universitária sem capacidade de 
planejamento”, observou.

Roberto Leher disse na reunião 
da Andifes que era necessário o MEC 
reformar o orçamento a pelo menos 
médio prazo. Uma argumentação 
feita por vários reitores que querem 
conversar com  a presidente Dilma 
Rousseff. “Precisamos voltar a ter 
uma peça no planejamento que 
retire a universidade dessa admi-
nistração cotidiana das contas e/
ou das dívidas que estão vencendo, 
que  obviamente estão engessando a 
universidade e trarão consequências 
muito severas para o futuro. Vários 
outros reitores manifestaram argu-
mentos nesse sentido, e nós reitera-
mos a necessidade de uma reunião 
com a presidente Dilma”, repetiu.

A UFRJ também discute com 
o MEC a liberação dos recursos 
próprios da universidade. Em 
2014 foram contingenciados R$ 
19 milhões. “Nós temos insistido 
que esses recursos são devidos à 
UFRJ e nós precisamos de uma 
forma emergencial de retomá-los. 
O MEC reconhece que o pleito 
das universidades é legítimo e 
está trabalhando para que seja 
reconhecido que esses recursos são 
devidos às universidades. Para nós 
é crucial”, contou o reitor.

De acordo com o pró-
-reitor de Planejamento 
e Desenvolvimento, Ro-

berto Gambine, a UFRJ não vai 
fechar as portas, mas continua 
enforcada na administração de 
suas contas, e com outras univer-
sidades federais discutem com o 
MEC a revisão do orçamento, que 
foi impactado pelos aumentos 
diante da situação econômica 
do país. A primeira reunião das 
instituições com o ministério foi 
no dia 14 de julho e a próxima 
será nos próximos dias, infor-
mou o dirigente. 

Segundo Gambine, “na pro-
posta orçamentária de 2014 para 
2015 não foram considerados 
alguns itens de despesa do nosso 
orçamento e que tiveram um 
aumento muito significativo. 
Por isso é importante que o MEC 
tenha clareza da necessidade 
de fazer uma  recuperação do 

Gambine: Situação da UFRJ continua crítica 
orçamento das universidades 
em função desses itens que estão 
subdimensionados em relação ao 
que foi previsto ao ano passado”. 

Ele cita como exemplos, com 
grande impacto no orçamento 
da UFRJ, a aplicação do tarifa-
ço na conta de luz em janeiro 
deste ano, o aumento nos itens 
de alimentação insubstituíveis 
nos restaurantes universitários, 
o crescimento das despesas com 
combustível e um alto aumento 
nos contratos terceirizados. 

MEC foi informado
No dia 14 de julho a situação 

da UFRJ foi detalhada ao secretá-
rio de Ensino Superior, Jesualdo 
Farias. Situações de contingen-
ciamento ocorridos na virada do 
ano, a situação dos contratos, 
os impactos das grandes contas 
como a energia, combustível e 
alimentação. “O MEC recebeu 

todas essas informações e as pla-
nilhas apresentadas pela UFRJ, 
e há um compromisso de que 
no nosso caso, em particular, o 
problema seria tratado em mais 
de uma reunião”, informou 
Gambine. 

 “Tivemos o cuidado de de-
talhar com muita precisão todos 
os itens que na nossa avaliação 
exigem da gente uma revisão do 
nosso orçamento para fazer frente 
às despesas. Temos procurado 
essa interlocução com o MEC 
para encontrar a melhor solução. 
Mais o fato é que a gente precisa 
da compreensão do governo 
federal para que possamos ter 
um redimensionamento da nossa 
situação orçamentária, para que 
não fiquemos numa situação tão 
frágil por falta de recursos para 
fazer o financiamento para o 
funcionamento da universidade”, 
explicou o pró-reitor. 

Fotos: Renan Silva

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

Por iniciativa das 
Coordenações de Educa-
ção, Cultura e Formação 
Sindical, e de Comuni-
cação Sindical, e com o 
apoio de toda a direção 
colegiada, o Sintufrj está 
inaugurando o projeto 
Sexta Cultural. 

Por enquanto duas 
programações já estão 
acertadas: 

Toda primeira sex-
ta-feira do mês, em 
parceria com Criolice 
Produções, o Sintufrj 
promoverá, no Espaço 
Cultural da entidade (no 
Fundão), uma roda de 
samba. A estreia é esta 
semana (veja o cartaz). 

Na última sexta-feira 
de cada mês, o evento 
da vez é o Cinerama. 
Serão exibidos filmes e 
realizado debate sobre 
a temática projetada, 
com a participação de 
convidados especialistas 
nos assuntos. A intenção 
é ver, discutir e refletir. 

A programação de 
cinema foi inaugurada 
na sexta-feira, dia 28, às 
13h, na subsede sindical 
no HU, com o filme 
Jango, do cineasta Silvio 
Tendler. A debatedora foi 
a advogada e professora 
Nadine Monteiro Borges, 
ex-presidente da Comis-
são Estadual da Verdade 
do Rio de Janeiro e co-
ordenadora da Comissão 
Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos 
da Presidência da Re-
pública. Fique atento ao 
próximo Cinerama.

Sextas Culturais
do Sintufrj


