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Entidades e movimentos sociais lançam 
Frente em Defesa da Educação Pública 

Milhares marcham contra o sucateamento das universidades estaduais. Páginas 6 e 7

Atenção: Assembleia geral dia 24, terça-feira, às 10h, no hall da Reitoria.
Pauta: informes gerais e avaliação do indicativo de greve da Fasubra.



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1224 – 23 a 29 de outubro de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

   O filósofo Marcio Tavares 
d’Amaral acaba de publicar pela 
Editora UFRJ Os assassinos do 
sol: uma história dos paradig-

A luta contra a violência à mulher é para sempre

Outubro é um mês im-
portante para as mulhe-
res, porque é dedicado a 

duas lutas importantes do gê-
nero: contra o câncer de mama 
e a violência. 

No dia dez de outubro é 
comemorado o Dia Nacional 
de Luta contra a Violência à 
Mulher. A data foi criada em 
1980 como desdobramento de 
um movimento nacional rea-

lizado em São Paulo em protesto 
contra o índice crescente, em 
todo o país, de crimes contra as 
mulheres.

A legislação define que “qual-
quer ato ou conduta que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, 
sexual ou psicológico à mulher, 
tanto na esfera pública quanto na 
privada, é considerado violência”.

Para punir agressores, a Lei 
Maria da Penha traz a crimi-

nalização da violência contra 
a mulher desde 2006, prevendo 
responsabilização dos agresso-
res, que normalmente estão in-
seridos no ambiente familiar.

Segundo dados divulgados 
pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), no dia 7 de outu-
bro, a violência contra as mulhe-
res tem tomado ares de barbárie, 
contra os quais é imprescindível o 
combate efetivo, permanente.

Para se ter uma ideia, o le-
vantamento registrou que o trá-
fico de mulheres teve elevação de 
1.547% no primeiro semestre de 
2013, se comparado com 2012. 
Em 34% dos casos, as vítimas 
corriam risco de morte. Nos 90 
casos denunciados de tráfico de 
pessoas dentro do país, 64 eram 
sobre exploração sexual, 25 ex-
ploração de trabalho e uma de 
adoção.

Para combater esse tipo 
de realidade é que a Fasubra 
Sindical procura envolver o 
conjunto dos técnicos-adminis-
trativos em educação nas dis-
cussões de combate à violência 
contra as mulheres, alertando 
sobre a necessidade de denun-
ciar os casos através do Ligue 
180, e ressaltando a criminali-
zação de agressores prevista na 
Lei Maria da Penha.

Sepe denuncia perseguição a docente
O Sindicato Estadual dos 

Profissionais da Educação 
(Sepe) do Rio de Janeiro emi-
tiu nota oficial para levar a pú-
blico a retaliação sofrida pela 
professora Flávia Rodrigues por 
exercer sua atividade sindical. 
Ela é representante do Sepe na 
Escola Municipal Tagore, eleita 
pela comunidade escolar.

A professora foi trocada de 
escola e retirada da classe espe-
cial e do Programa de Educa-
ção de Jovens e Adultos (Peja) 
porque fixou um cartaz para 

informar as deliberações e aná-
lises da assembleia do sindicato 
sobre os problemas da rede mu-
nicipal de ensino, assim como a 
convocação para a paralisação 
decidida coletivamente.

“A retaliação não é apenas 
uma perseguição individual, o 
que já seria condenável, mas 
também um ataque à livre atu-
ação sindical, direito assegu-
rado na Constituição Federal 
e nos tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário, 
de maneira pelo qual o Sepe-

-RJ entende que tal questão 
extrapola o âmbito individual 
e marca uma perseguição ao 
conjunto de trabalhadores e da 
educação púbica da capital”, 
diz a nota.

O Sepe alega também que a 
colocação do cartaz, “meio le-
gítimo de comunicação entre o 
Sepe e a comunidade escolar”, 
com a autorização da coorde-
nação pedagógica da unidade 
escolar, não pode ser, “salvo em 
caso de uma notória persegui-
ção política, objeto de apuração 

disciplinar. Sob pena de carac-
terização ainda maior de uma 
interferência persecutória do 
empregador em relação à orga-
nização dos trabalhadores”.

O Sindicato destaca também 
o profissionalismo da professora 
Flávia Rodrigues, para esvaziar 
qualquer argumento nesse sen-
tido em relação à professora. 
“Flávia Rodrigues tem histó-
rico profissional sem qualquer 
mácula; ao contrário, elogiada 
pelo seu empenho junto à edu-
cação de alunos especiais, jovens 

e adultos, campos essenciais da 
educação pública, mas margi-
nalizados politicamente. Não 
aceitaremos manifestações ca-
luniosas em sentido contrário”.

Por fim, na nota, o Sepe se 
diz espantado pelo fato de a ad-
ministração pública se valer de 
dispositivos legais “elaborados 
no ápice da ditadura civil-mili-
tar superada recentemente pela 
sociedade brasileira” para cri-
minalizar a professora e a ativi-
dade sindical dos profissionais 
de educação da rede da capital.

 Os assassinos do Sol    
mas filosóficos – volume 3 – Os 
Medievais – séculos IX a XIV 
d.C. O lançamento será no dia 
25 de outubro, às 19h, na Li-
vraria da Travessa, em Ipane-
ma, rua Visconde de Pirajá, 
572. Preço: R$ 70.

O título chama a atenção 
para a possibilidade de que 
nós, ocidentais, por descui-
do ou intencionalmente, 
deixemos o nosso sol, o 

Ocidente, morrer nas nossas 
mãos. Esse é o cenário dito “pós-
-moderno” que o livro procura 
compreender: contar a história 
desse momento em que se diz que 
a História acabou.

Tendo como fundo o entre-
laçamento cultural greco-judaico 
em terras romanas, no Ocidente 
latino, e a questão fundamental 
que resultou desse “tensíssimo en-
contro”, como ressalta o autor – o 
das relações entre razão e fé –, este 
volume é dedicado aos paradigmas 
medievais. Ao explorar a Idade 
Média, Marcio Tavares d’Amaral 
acompanha a elaboração filosófi-
co-teológica do século IX ao XIV.

Este é o terceiro livro de uma 
série que chegará a oito volumes. 
A obra completa pretende traçar 
a história de 26 séculos dos para-
digmas filosóficos do Ocidente e 
dos momentos de constituição e 
surgimento de ideias demarcado-
ras do pensamento na civilização 
ocidental, que vão desde o sécu-
lo VI a.C. até os dias de hoje. Os 

dois volumes anteriores, também 
publicados pela Editora UFRJ, de-
dicaram-se à patrística (séculos I 
ao VIII) e aos gregos (séculos VI 
a.C. a I d.C.), respectivamente.

Resultado das aulas ministra-
das, entre 2002 e 2010, em cursos 
de pós-graduação na Escola de Co-
municação da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, onde o autor 

é professor emérito, Os assassinos 
do Sol é quase um romance his-
tórico, cujas personagens Marcio 
Tavares d’Amaral faz existir com 
intenções e sentimentos, perplexi-
dades e juízos.

Os assassinos do sol: uma 
história dos paradigmas filosó-
ficos – volume 3 – Os Medievais 
– séculos IX a.C a XIV d.C.
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ASSEMBLEIA

Categoria em estado de greve vai 
deliberar pela deflagração ou não 
do movimento grevista

No Senado: demissão por desempenho
Outra proposta contra o funcionalismo do país é o projeto do Senado que permite demissão de servidor estável por “insufici-

ência de desempenho”. Da senadora Maria do Carmo (DEM-SE), o texto regulamenta artigo da Constituição Federal e recebeu 
alterações no substitutivo de Lasier Martins (PSD-RS) na CCJ.

O projeto será discutido pela Comissão de Assuntos Sociais e depois seguirá para as comissões de Direitos Humanos e Legislação 
e a de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.

Segundo o texto, a avaliação do servidor será feita por comissão formada pela chefia do avaliado e por mais dois servidores 
estáveis (um escolhido pelo setor de RH e o outro por sorteio entre os funcionários da unidade). O servidor será avaliado por um 
ano e no fim receberá um conceito, com possibilidade de melhorar sua nota na avaliação seguinte. Se "não passar", entrará em 
processo de exoneração, podendo recorrer.

Onde se encontra cada medida proposta pela União
 PDV: Publicada pela Medida Provisória (MP) 792/2017 e regulamentada em portaria de 12/9/2017.
 Licença sem remuneração: MP 792/2017, regulamentada em portaria de 12/9/2017.
 Jornada de trabalho reduzida: MP 792/2017, regulamentada em 12/9/2017.
 Teto remuneratório: PL 6726/2016 em tramitação na Câmara dos Deputados (governo apoia o PLS da comissão extrateto).
 Aumento da alíquota previdenciária: minuta do ato legal está na Casa Civil.
 Extinção de cargos: minuta do ato legal está na Casa Civil.
 Cancelamento de reajuste de cargos comissionados: minuta do ato legal está na Casa Civil.
 Limitação da ajuda de custo e do auxílio-moradia: minuta do ato legal está na Casa Civil.
 Reestruturação de carreiras: em análise no Ministério do Planejamento. Segundo a pasta, a elaboração “do ato legal é complexa, 

pois envolve a elaboração de mais de 900 tabelas”. O trabalho pode ser concluído no fim deste mês.
 Adiamento de reajustes: minuta do ato legal está na Casa Civil.

Temer vai enviar ao Congresso 
projetos contra o servidor

Na assembleia do dia 5 de outubro, os técnicos-administrativos em educação da UFRJ aprovaram estado 
de greve. O objetivo desta decisão é a construção de condições para a realização de um movimento vigoro-
so de greve com outras categorias de servidores públicos das três esferas (federal, estadual e municipal) e 
com todos os setores da Educação para repetir a paralisação, por tempo indeterminado, realizada no final 
do ano passado, aprovada no dia 25 de outubro de 2016 contra a então PEC 241 – a do congelamento dos 
investimentos públicos por 20 anos. 

A assembleia na terça-feira, dia 24, às 10h, no hall da Reitoria, vai deliberar pelo indicativo da Fasubra para defla-
gração do movimento grevista ainda neste mês de outubro. As avaliações da conjuntura interna e externa à univer-
sidade e o grau de mobilização da categoria em todo o país, principalmente na UFRJ, é que embasarão a decisão da 
categoria. Portanto, todos à assembleia! 

Até o fim deste mês, Michel Temer pretende enviar 
ao Congresso Nacional propostas que afetam direta-
mente o funcionalismo. Entre elas, a que aumenta 
a alíquota previdenciária de 11% para 14%, a que 
altera a estrutura de carreiras e a de adiamento de 
reajustes de algumas áreas. 

Todas as medidas estão sendo levadas em conta 
na nova Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) de 
2018 da União, com um déficit de até R$ 159 bilhões, 
acima dos R$ 129 bilhões previstos inicialmente, 
que ainda tem que ser submetida ao Parlamento. 

Ao todo, são nove projetos referentes aos servi-
dores, sendo que três já foram lançados por medi-
das provisórias (MPs): o Programa de Demissão 
Voluntária (PDV), a redução da jornada e licença 
sem remuneração. Com isso, há possibilidade de 
alguns dos outros seis serem lançados também por 
MPs e outros por textos que tenham de passar pelo 
aval do Parlamento.

As outras seis medidas são a de aumento da con-
tribuição previdenciária; a de extinção de cargos; a de 
cancelamento de reajuste de cargos comissionados; a 
de redução da ajuda de custo e do auxílio-moradia; 
a de reestruturação de carreiras e a de adiamento de 
reajustes de diversas categorias; além da proposta 
do Senado que trata do teto remuneratório, e que 
tem apoio do governo.

ATAQUES
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BENFEITORIAS

Inaugurado no dia 20, sexta-feira, consiste em uma área de cerca 
de 100 metros, junto ao Espaço Saúde do Trabalhador. É equipado com 
churrasqueira, dois banheiros, e dispõe de sinuca, jogo de totó, mesa de 
xadrez e de pingue-pongue. 

Novo Espaço Saúde 
do Trabalhador 

No dia 29 de abril de 2015 foram 
inauguradas as novas instalações 
do Espaço Saúde do Trabalhador: 
estúdio de pilates, sala mais ampla 
e equipada para a prática de RPG 
e ampliação da sala das aulas 
coletivas de ginástica localizada, 
alongamento, jump, step, dança, 
entre outras atividades físicas. Foi 
a terceira vez que o Espaço Saúde, 
inaugurado em 2006, passou por 

reformas e expansão. A primeira 
foi em 2008 e a segunda em 2009. 
Com as reformas, o Espaço Saúde 
ganhou também uma ampla 
cozinha-copa e uma nova terapia 
foi oferecida: a reflexologia podal. 
Houve também investimento em 
equipamentos para a prática das 
atividades que garantem o bem-
-estar pessoal e mais saúde, resul-
tando numa vida saudável.

No mesmo dia 29 de abril de 2015, foi lançada a pedra fundamental do terreno 
para a construção do Centro de Convivência dos Trabalhadores da UFRJ.  O então reitor 
Carlos Levi e o pró-reitor de Extensão, Pablo Benetti, entregaram à direção do Sintufrj a 
ata confirmando a cessão do espaço físico – localizado ao lado do campo de futebol da 
Prefeitura Universitária – para a obra. A área foi destinada no Plano Diretor da UFRJ às 
entidades e a construção deverá seguir o que foi estipulado: prédio de quatro andares, 
mas ainda tem de ser aprovado no Conselho Universitário e no Conselho de Curadores. 
O Centro de Convivência é um desejo antigo dos trabalhadores da UFRJ.

A diretoria que se despede cercou a área para demarcar bem o espaço dos trabalhadores. 

Centro de Convivência dos 
Trabalhadores da UFRJ

Ao longo dos dois mandatos da 
Unidade na Luta também foram 
realizadas pequenas obras de ma-
nutenção no prédio-sede da entidade. 
Uma delas foi na recepção. Também 

Obras e manutenção 
na sede da entidade 
e no Espaço Cultural 
da categoria 

foram adquiridos uma geladeira 
e um micro-ondas para a cozinha 
coletiva, entre outros investimentos.

O Espaço Cultural ganhou uma 
churrasqueira.

Nas últimas semanas de encerramento da gestão Unidade na Luta foram feitos investimentos em equi-
pamentos, tais como: compra de cadeiras ergométricas para todos os setores da entidade, aparelhos de tevê 
e de ares-condicionados. 

Também foram adquiridos um novo carro de som, uma Ford Ranger (picape), e uma caixa de som mais 
possante para o equipamento de som já existente.   

Últimos investimentos  
Espaço de Convivência Marlene Ortiz

Fotos: Renan Silva
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DESPEDIDA

O evento de encerramen-
to da gestão Unidade na 
Luta foi realizado no dia 

20, sexta-feira. A atividade cele-
brou a inauguração do Espaço de 
Convivência Marlene Ortiz para a 
integração social da categoria.

No discurso de despedida, o 
coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis reafirmou que 
a gestão tem compromisso com a 
categoria e por isso mesmo rea-
lizou uma gestão responsável, 
deixando várias benfeitorias para 
o patrimônio dos sindicalizados, 
que é o Sintufrj. Ele reafirmou 
que tudo foi feito para os técnicos-
-administrativos em educação.  

A Unidade na Luta sai da di-
reção, mas não da luta. “A luta 
vai continuar. Estaremos unidos 
e juntos com a categoria para 
defender os direitos dos trabalha-
dores de toda a universidade, seja 
na direção, seja na base”.

Assis fez uma breve prestação 
de contas das ações da direção e 
afirmou que a gestão Unidade na 
Luta deixa para a nova direção 
uma reserva técnica e saldo em 
caixa para que ela possa honrar 
os compromissos financeiros. 
“Quando assumimos o Sindica-
to no final de 2012 para 2013, 
encontramos quase R$ 1 milhão 
de dívidas. Fizemos um trabalho 
responsável e conseguimos recu-
perar o Sindicato”, disse. 

O coordenador-geral expli-
cou que ficou uma dívida com 
a CUT, argumentado que não foi 
solucionada por falta de interesse 
dela. Disse também que muito foi 
investido nas lutas da categoria: 
realização de atos, manifestações 
nas ruas e em rodovias em defesa 
de direitos. 

Explicou ainda que a direção 
foi fazendo caixa para a realização 
de compromissos assumidos com 
a categoria, como a construção do 
Centro de Convivência do Traba-
lhador, o que não foi possível con-
cretizar devido à não autorização 
para a obra. Assim, com essa reserva 
financeira, promoveu melhorias na 
sede da entidade, no Espaço Saúde, 
no Espaço Cultural, na aquisição 
de novos equipamentos, na compra 
de um novo carro de som e na me-

“Hora feliz”

lhoria das condições de trabalho no 
Sindicato com a compra de cadei-
ras ergométricas para os trabalha-
dores da entidade. Mesmo com tudo 
isso, a direção tomou uma decisão 
política de não deixar o caixa vazio 

para a nova direção.
“Esperamos que a nova ges-

tão tenha o mesmo compromisso 
moral e político para usar bem o 
patrimônio em prol da categoria, 
pois vai assumir com lastro finan-

ceiro: com reserva técnica para o 
pagamento do 13º salário e férias 
dos trabalhadores da entidade”, 
disse Assis. O coordenador-geral 
informou também que a direção 
sai honrando o pagamento das 

Posse da nova direção 

Ao som da Banda Fugga e 
de música eletrônica, a dire-
ção que sai confraternizou com 
apoiadores e militantes da ca-

Despedida, mas com alegria

progressões dos trabalhadores do 
Sintufrj.

Por fim, muito emocionado, 
agradeceu aos companheiros que 
dividiram com ele a direção do 
Sintufrj. 

Este foi o título dado à celebração 
da direção que se despede do 
Sintufrj (“com o sentimento de dever 
cumprido”), mas “não das lutas da 
categoria”.

tegoria, estreando o Espaço de 
Convivência Marlene Ortiz, em 
meio a muitos abraços carrega-
dos de emoção.    

Dia 26, quinta-feira, às 10h, no Espaço Cultural do 
Sintufrj, pelo Conselho de Delegados Sindicais de Base.

Fotos: Renan Silva
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SOS EDUCAÇÃO PÚBLICA

Uma mobilização de resis-
tência em favor das uni-
versidades públicas e da 

educação pública foi realizada 
no dia 19, quinta-feira, em todo 
o país. No Rio de Janeiro, entida-
des de trabalhadores, estudantes, 
movimentos sociais e centrais 
sindicais promoveram o ato SOS 
Educação Pública, na Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj), símbolo do sucateamen-
to promovido pelo governo do 
PMDB.

Nesse mesmo dia, na concen-
tração do ato na concha acústica 
da Uerj, foi lançada a Frente Na-
cional em Defesa das Instituições 
de Ensino Superior Públicas. O 
objetivo é fazer frente aos ataques 
e cortes de orçamento promovi-
dos pelos governos federal e esta-
dual e lutar contra a privatização 
do ensino superior público. Após 
o ato, foi realizada uma marcha, 
que percorreu as vias da Avenida 
Radial Oeste, no entorno do está-
dio do Maracanã.

O SOS Educação Pública foi 
articulado por várias entidades, 
entre elas Fasubra, Andes, Fórum 
das Entidades Nacionais dos Ser-
vidores Públicos Federais (Fona-
sefe), UNE, Ubes, Sindicatos dos 
Servidores da Uerj, UFRJ, UFF e 
Rural, Diretórios Centrais de Es-
tudantes da Uerj e UFF, centrais 
sindicais, Movimento Nacional 
de Luta pela Moradia (MNLM). A 
Fasubra, que realizou sua plená-
ria nacional no Rio para apoiar a 
resistência à Uerj, convocou seus 
sindicatos e delegados a partici-
par do ato.

Lançamento da Frente
O forte calor não esmoreceu 

os ânimos dos militantes. Repre-
sentantes de entidades nacionais, 
estaduais, reitores, sindicatos, 
organizações estudantis, centrais 
sindicais, movimentos sociais 
e parlamentares marcaram o 
lançamento da Frente com falas 
contundentes e chamamento à 
luta. A convocação para a reali-
zação de um calendário único de 
mobilização, culminando com 
a indicação de uma greve geral 
para o dia 10 de novembro, foi a 
tônica. 

A presidente do Andes, Eblin 
Farage, a primeira a falar, expli-
cou a simbologia do ato no Rio 
de Janeiro e na Uerj. A dirigente 

Ato contra o fechamento das universidades estaduais, no Rio, lança 
frente em defesa das instituições públicas de ensino superior 

argumentou que o Rio de Janeiro 
é o balão de ensaio para a política 
de desestruturação das políticas 
públicas e retirada de direitos dos 
trabalhadores. E defendeu: “As 
instituições públicas de ensino 
são patrimônio da classe traba-
lhadora e não podemos admitir 
nenhum tipo de retrocesso ou de 
desmonte da educação”.

O coordenador das Estaduais 
e Municipais da Fasubra, Antônio 
Alves Neto, o Toninho, falou em 
nome da Federação. “Os traba-
lhadores técnico-admnistrativos 
em educação das universidades 
públicas estão aqui. A Fasubra fez 
um chamado para o ato conjunto 
no Rio de Janeiro para marcar a 
resistência aos ataques às uni-
versidades públicas. Não aceita-
remos de braços cruzados que o 
governo desmonte a universidade 
e acabe com a educação pública, 
seja no âmbito federal, estadual e 
municipal”.

O coordenador-geral da Fa-
subra, Gibran Jordão, acom-
panhado da coordenadora de 
Seguridade Social, Cristina del 
Papa, afirmou que o governo 
quer mais. Ele disse que ainda há 
o “pacote de maldades” a ser en-
viado pelo governo ao Congresso 
para destruir várias carreiras do 
serviço público, aprofundar a 
destruição das universidades e, 
por fim, aprovar a reforma da 
Previdência. Ele defendeu um ca-
lendário unificado rumo à greve 
geral para derrubar Temer.

O coordenador-geral do Sina-
sefe (Sindicato Nacional dos Ser-
vidores Federais da Educação Bá-
sica, Profissional e Tecnológica), 
Fabiano Faria, disse que o lança-
mento da Frente já era um ato 
vitorioso. Esse seria assim “um 
primeiro passo para levar para as 
escolas, atos, locais de trabalho, 
onde estivesse os trabalhadores, a 
defesa intransigente em todos os 
níveis da educação pública”.

O diretor de Relações Inter-
nacionais da UNE, Luiz Eduardo 
Correa da Silva, conclamou à 
construção de uma ampla uni-
dade contra o projeto de preca-
rização e sucateamento das uni-
versidades. “Este governo tem um 
projeto claro de devolver a uni-
versidade pública para as elites. 
Há um projeto claro de precariza-
ção das universidades na América 
Latina”, afirmou.

O representante da Confedera-
ção dos Trabalhadores em Educa-
ção do México, Francisco Bravo, 
falou da luta dos trabalhadores 
da educação no México e deu um 
recado de esperança. “No México 
tem sido difícil, mas não temos 
mais medo. Vamos seguir adiante, 
trabalhadores do México e do Bra-

sil. Temos a força, temos a garra. 
Todos juntos somos melhores”.

O reitor da UFRJ, Roberto 
Leher, representando a Andifes 
(Associação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior no Brasil), 
alertou sobre a Emenda Consti-
tucional 95, que institui o novo 

regime fiscal e limita os inves-
timentos públicos por 20 anos. 
“Entre cinco e sete anos não 
haverá orçamento para as uni-
versidades”, sentenciou. Leher 
afirmou que o que está aconte-
cendo no Rio é a aplicação de 
um projeto de mudanças que já 
está em curso no Brasil, e defen-

SINTUFRJ e os trabalhadores da UFRJ sempre presentes nos atos em defesa da educação pública, de qualidade e totalmente gratuita
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SOS EDUCAÇÃO PÚBLICA

Ato contra o fechamento das universidades estaduais, no Rio, lança 
frente em defesa das instituições públicas de ensino superior 

deu a necessidade da união de 
todos para derrotar este governo 
“inimigo dos brasileiros”.

O encerramento do lança-
mento da Frente foi feito pelos 
representantes estaduais dos 
sindicatos dos técnicos-admi-
nistrativos, docentes e diretórios 
centrais dos estudantes. “En-

frentamos uma greve dura. Um 
governo que nos deixou sem 
salários e trabalhadores tercei-
rizados sem pagamento sob a 
ciência das reitorias”, disse Per-
ciliana Rodrigues, do Comando 
de Greve. Guilherme Ferreira, da 
Asduerj, anunciou: “Sucateiam 
nossas vidas, sucateiam nossa 

dignidade, mas a Uerj resiste! 
Mais uma vez vamos às ruas”.

Marcha
Por volta das 17h30, os par-

ticipantes do ato iniciaram o 
movimento para a  marcha, que 
percorreu a Radial Oeste e mais 
alguns quilômetros. Ao longo da 
caminhada, representantes de sin-
dicatos, organizações estudantis, 
movimentos e parlamentares dis-
cursaram para a população. 

Os sindicatos da base da Fasu-
bra, com participação de todos do 
Rio de Janeiro e demais estados, li-
derados pelo Sintuperj, marcaram 
presença. O Sintufrj, com suas 
bandeiras, e o Sintuff, com suas 
camisas rosas em alusão ao Outu-
bro Rosa, formaram cordões. Além 
dos atuais dirigentes do Sintufrj e 
de militantes da UFRJ, a nova di-
reção também participou do ato.

Repressão policial
Em frente ao estádio do Ma-

racanã, a manifestação chegou a 
ocupar todas as faixas da Radial 
Oeste. Mais uma vez a polícia mi-
litar de Pezão utilizou de covardia 
contra os manifestantes e jogou 
bombas de gás lacrimogêneo para 
dispersar a marcha. A justificativa 
foi de que precisava desobstruir a 
via. Houve vários protestos dos par-
ticipantes, o que provocou a saída 
dos mandantes da violência. Uma 
técnica-administrativa foi atin-
gida por uma bomba e também 
um fotógrafo, que teve a orelha 
rasgada. 

Após o tumulto, os manifes-
tantes retomaram a marcha, que 
prosseguiu até a Faetec (Fundação 
de Apoio à Escola Técnica). Em se-
guida, o representante do Sintufrj 
Yghor Barros falou do carro de som 
em nome da entidade. “Polícia ne-
nhuma vai dizer quando começa 
e quando termina nosso ato. Os 
trabalhadores estão nas ruas para 
dar seu recado: não aceitaremos 
mais nenhum corte na Educação. 
A Frente em Defesa da Educação 
Pública é importante para levar 
essa luta. Estamos com disposição 
para barrar os retrocessos, pois o 
que está em jogo é a degradação da 
dignidade humana e da classe tra-
balhadora e do povo pobre”. 

O ato foi finalizado após as 
19h, com mais falas em defesa 
do ensino público, gratuito e de 
qualidade.

Técnicos-administrativos, 
estudantes e professores das 
universidades estaduais Uerj, 
Uezo (Zona Oeste) e Uenf (Nor-
te Fluminense) há meses lutam 
contra o desmonte das universi-
dades públicas, pelo pagamento 
em dia dos salários e bolsas es-
tudantis e pelo repasse de verbas 
para custeio e investimento. 

O mais recente ataque às 
universidades estaduais foi a 
emissão de um parecer referente 
ao Regime de Recuperação Fis-
cal do Rio, que sugere medidas 
adicionais de contenção de gas-
tos, deixando clara a intenção de 
extinguir as estaduais.

Em abril, as aulas da Uerj 
foram retomadas, após três meses 
de paralisação em razão da crise 
financeira do estado. A Uerj sus-
pendeu as atividades em janeiro, 
principalmente devido à falta de 
limpeza e manutenção interrom-
pidas pelas empresas prestadoras 
de serviço. Desde janeiro as aulas 
foram adiadas cinco vezes em ra-
zão da falta de condições. Mas as 
dificuldades continuam.

O restaurante universitário 
(RU), uma conquista dos estu-
dantes em 2009, está fechado 
desde o início do ano. Isso é mais 
um fator negativo para a manu-
tenção de mais de 4 mil alunos 
na universidade. Desde o dia 26 

de setembro o RU está ocupado 
por um grupo de estudantes da 
Uerj que reivindicam melhores 
condições de funcionamento 
para a universidade. A instituição 
tem 32 mil discentes.

Os funcionários técnico-
-administrativos estão em greve 
desde janeiro. O movimento foi 
iniciado por conta dos salários 
atrasados, do sucateamento da 
universidade e o não repasse 
de verbas. São 4.500 servidores. 
Eles e o professores até hoje não 
receberam o 13º salário de 2016. 
Os trabalhadores estão numa 
situação muito difícil, vivendo 
de favores e tendo que contrair 
empréstimos para se manterem 
e suas famílias. Os aposentados 
vivem o mesmo drama.

Os professores, por sua vez, 
decidiram no dia 3 de outubro 
entrar oficialmente em greve 
pelos mesmos motivos. Eles es-
tão sem receber salários desde 
agosto, e sem previsão de paga-
mento pelo governo do estado. A 
Uerj conta com cerca de três mil 
professores. 

Além da Uerj, os docentes da 
Universidade Estadual da Zona 
Oeste do Rio de Janeiro (Uezo), 
do Norte Fluminense (Uenf) e da 
Faculdade de Educação Tecnoló-
gica do Estado do Rio de Janeiro 
(Faeterj) também estão em greve.

Dificuldades enfrentadas 
pelos trabalhadores 

PMs ferem com bombas uma técnica-administrativa e um 
fotógrafo que fazia a cobertura jornalística da marcha

SINTUFRJ e os trabalhadores da UFRJ sempre presentes nos atos em defesa da educação pública, de qualidade e totalmente gratuita
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Os trabalhadores extraqua-
dro do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HU-
CFF) realizaram ato em frente 
à unidade hospitalar na manhã 
de sexta-feira, 20 de outubro. A 
manifestação foi convocada pela 
comissão de representantes dos 
extraquadro com o propósito de 
pressionar a Reitoria a responder 
às reivindicações protocoladas 15 
dias antes no gabinete do reitor 
Roberto Leher. 

Entre as reivindicações cons-
tavam o fim dos atrasos dos 
salários, pagamento de adicional 
de insalubridade, correção dos 
salários abaixo do piso profissio-
nal e recolhimento do FGTS. O 
ato teve o apoio do Sintufrj, e os 
coordenadores Aluizio Nascimento 
e Milton Madeira estavam presen-
tes e prestaram solidariedade aos 
extraquadro. De acordo com os 
dirigentes sindicais, o sucesso dessa 
luta só será possível com a adesão 
cada vez mais dos profissionais 
que atuam na universidade nessas 
condições, ou seja, sem vínculo 

EXTRAQUADRO DO HU

PR-4 vai atender umas das 
reivindicações dos extraquadro
Pró-reitor de Pessoal: “Não tem ninguém que possa ganhar menos de um salário mínimo”

empregatício e ganhando até 
menos de um salário mínimo. 

Reitoria se compromete
e tenta justificar situação 
Integrantes da comissão dos 

extraquadro foram à Reitoria e 
se reuniram com o pró-reitor de 
Pessoal, Agnaldo Fernandes, que 
se comprometeu a rever a situação 
dos que ganham abaixo do salário 
mínimo, além de organizar uma 
agenda de reuniões para discutir as 
demais reivindicações. O coorde-
nador do Sintufrj Milton Madeira, 
acompanhou o debate. 

Salário e FGTS – Agnaldo 
justificou o não reconhecimento 
de alguns direitos explicando que 
a Reitoria apenas paga a folha 
salarial que é elaborada pelos hos-
pitais, e que muitas vezes o salário 
inferior ao mínimo está vinculado 
a uma carga horária menor. 
Quanto ao FGTS, ele lembrou que o 
vínculo é precário, por isso não há 
depósito por parte do empregador 
ou do empregado. “São reivindi-
cações que consideramos justas, 

mas não têm parâmetro inicial 
para esse debate”, disse ele.

Rafael Floriano, membro da 
comissão, lembrou que só ele está 
há 11 anos nessa situação, e que 
havia colegas como o Edson, que 
estava há 20 anos num processo 
que se arrastava.

CTU – Quanto ao vínculo 
precário, Agnaldo disse que a 
Reitoria tem buscado junto ao 
governo federal adotar o Contrato 
Temporário da União (CTU), que 
é um contrato emergencial, cele-
tista, cuja contratação é através 
de seleção pública. A proposta foi 
levada à bancada de deputados 
federais do Rio de Janeiro para 
que os parlamentares façam gestão 
junto ao governo para que libere 
as vagas.

Vão à Justiça 
Rafael Floriano disse ao pró-

-reitor que a maioria dos extraqua-
dro reunidos no dia 11 de outubro 
decidiu reivindicar seus direitos 
trabalhistas na Justiça. Mas uma 
parte temia se unir ao movimento 

achando que, se passarem no 
concurso para a UFRJ, não iriam 
deixar que tomassem posse. 

Agnaldo respondeu que o 
trabalhador deve se inscrever no 
concurso, estudar para passar e 
avaliar “se tem direito ferido, e 
se tem, tem o direito de entrar na 
Justiça”.

“Solução sem data marcada”  
O pró-reitor sugeriu a or-

ganização de um calendário de 
reuniões para que ele pudesse 
apresentar a situação da Reitoria. 
O pagamento do extraquadro, 
explicou, é retirado do orçamento 
de custeio, o que gera uma série de 
dificuldades. Mas, ponderou, que 
sem os extraquadro a situação dos 
hospitais ficará um caos. “Agora 
temos que resolver a situação. 
Estamos trabalhando para isso. 
Estou me comprometendo a abrir 
tudo para vocês entenderem como 
funciona para que a gente pense 
junto uma solução que não tem 
data marcada”. 

Salário mínimo – “Como 
pode um trabalhador ganhar 
menos que um salário mínimo?”, 
perguntou Soraia, uma das par-
ticipantes da comissão. Agnaldo 
explicou que a Reitoria fez um 
levantamento e constatou que há 
quem trabalhe em cargas horárias 
menores que os demais. Mas Ed-
son, que trabalha há 20 anos no 
HU, disse que trabalha 30 horas e 
recebe R$ 740 com a passagem.

 “Esses casos a gente se com-
promete a resolver.  Não tem nin-
guém que possa ganhar menos de 
um salário mínimo, isso a gente 
garante aqui, agora”, disse Agnal-
do, pedindo que os trabalhadores 
ajudem a levantar quem está nessa 
situação no HU. 

Próxima reunião – Será no 
dia 27, sexta-feira, às 10h, na 
Reitoria, quando a Pró-Reitoria de 
Pessoal apresentará levantamento 
para iniciar o processo de reso-
lução dos casos de quem ganha 
menos que o mínimo. 

Alento
Os representantes voltaram 

ao local da manifestação para 
informar o resultado da reunião 
aos demais: “O pró-reitor deu 
informes importantes que deram 
alento e potencializaram o movi-
mento. Ele falou que quem recebe 
menos que um salário mínimo 
está resolvido, mas a gente pre-

cisa levantar sua carga horária 
e função. Vamos apresentar do-
cumento até quarta-feira (25), e 
está marcada nova reunião para 
a sexta-feira (27). Mas espero 
que ninguém se acomode. Sobre 
vínculo, deixou claro que um 
processo de transição de vagas 
extraquadro para o Contrato 
Temporário será árduo. Mas já 
estamos acostumados com difi-
culdades. É uma questão de per-
severança e presença”, concluiu 
Rafael Floriano.  

Segundo o extraquadro, agora 
os trabalhadores continuarão em 
seus postos de trabalho, mas lutan-
do com processos na Justiça pelos 
seus direitos e junto à Reitoria.

Reunião com a direção
Também da comissão, Arly 

Tavares anunciou que o diretor do 
HU, Eduardo Côrtes, havia marca-
do reunião para as 11h daquele 
mesmo dia com a finalidade de 
atualizar a informação quanto aos 
salários. Neste dia completava 50 
dias desde o início da crise, quan-
do a Reitoria anunciou que não 
teria recursos e que os hospitais 
deveriam arcar com a despesa com 
os extraquadro nos últimos meses 
deste ano. 

A Reitoria pagou os salários 
de setembro, mas segue ainda a 
insegurança dos trabalhadores, 
embora Côrtes acredite que a 
Reitoria continue a pagar os sa-
lários. Segundo ele, cerca de 230 
extraquadro ganham abaixo do 
mínimo.

ATO em frente ao HU

REUNIÃO com Agnaldo foi acompanhada pelo dirigente do Sintufrj Milton Madeira

ALUIZIO, coordenador de 
Comunicação Sindical
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Balanço
“Foi uma mesa bem legal, 

porque estava todo mundo lá desde 
quando a ideia (do Sintae) come-
çou a ser pensada”, disse Gustavo 
Cravo, um dos coordenadores do 
evento. Ele faz referência aos 
integrantes da Comissão Organi-
zadora desde a primeira edição do 
seminário, composta, além dele, 
por Rita Cavaliere, Ana Paula de 
Paula, Karine Guedes, Patrícia 
Vieira e Larissa Baruque, sob a 
supervisão do então pró-reitor de 
Pessoal, Roberto Gambine, e do 
superintendente de Pessoal, Ag-
naldo Fernandes (atual pró-reitor 
de Pessoal). 

Na avaliação de Gustavo, 
o formato do seminário deste 
ano – uma semana, na parte da 

V SINTAE

Seminário se consolida na categoria 
e já é referência para outras Ifes

A importância do mapeamento 
da força de trabalho para identificar 
lacunas de competências e elaborar 
o Plano de Capacitação dos Servido-
res da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ) foi o 
tema apresentado no V Sintae, no 
dia 3 de outubro, por Elines Tatianes 
Pereira dos Santos Petine, coautora 
do pôster junto com Regina Maria 
Van Tol de Almeida. 

Segundo as autoras, as institui-
ções federais de ensino superior são 
ambiente de constantes mudanças, 
e a busca pela capacitação da força 
de trabalho é premente.

“O Decreto nº 5.707/2006, que 
institui a Política Nacional de De-
senvolvimento de Pessoal (PNDP), 
representa a busca de aprimo-
ramento contínuo do servidor 
público federal e o alinhamento 
das competências individuais aos 
objetivos das instituições de forma 

Mapeamento para capacitação na UFRRJ
eficiente, tendo como referência o 
plano plurianual”, disseram, ex-
plicando que possuir um plano que 
traduza as necessidades reais de 
capacitação é crucial para atingir 
os objetivos da gestão. 

Com o trabalho, elas pre-
tendem mostrar a relevância do 
mapeamento para identificar as 
lacunas de competências para ela-
boração de um plano de capacita-
ção estratégico para os servidores. 
E usam como exemplo a primeira 
unidade da Rural a utilizar esta 
metodologia (levantamento das 
tais lacunas, feito em 2016, para 
elaboração do PAC), em 2017, que 
foi a Prefeitura Universitária, ór-
gão de administração responsável 
pela distribuição, manutenção, 
conservação, obras e outros ser-
viços gerais identificados pelo 
Projeto de Mapeamento de Força 
de Trabalho da UFRRJ. 

“A inserção dessas lacunas de 
competência no PAC, embora de 
forma inicial, significa um esforço 
em capacitar com base em com-
petência e em alinhar, de forma 
estratégica, os objetivos individuais 
dos servidores aos objetivos da 
universidade”, conclui o trabalho. 

A importância do
mapeamento
Elines Petine é coordenadora 

substituta da Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas e 
ingressou há apenas cinco meses 
na UFRRJ (ainda está em está-
gio probatório). É graduada na 
própria Rural, em Administra-
ção Pública. Em 2010, quando 
iniciava a faculdade, ingressou, 
como estagiária, no projeto de 
mapeamento do capital humano 
da universidade. “Esse trabalho 
é fruto dos produtos gerados 

através desse projeto”, contou, 
apontando que a partir da apura-
ção das lacunas de competências 
pôde-se chegar a um plano de 
capacitação mais coerente com 
a realidade (e com as necessida-
des) da universidade. 

“A conclusão a que chegamos 
é que (o mapeamento) é um 
trabalho que tem que ser desenvol-
vimento para que realmente possa 
se ter um plano anual de capaci-
tação que atenda a instituição”, 
diz Elines, que agora trabalha no 
Plano de 2018.

“O trabalho é árduo. Conta-
mos com quase 4 mil técnicos-
-administrativos e mapear toda 
essa força de trabalho, com uma 
metodologia que não é apenas 
quantitativa, mas qualitativa, é 
demorado”, explica Elines. Ela 
diz que Regina Maria, a autora 
do pôster, foi coordenadora du-

rante nove anos da Coordenação 
de Desenvolvimento de Pessoas 
e participou da concepção do 
projeto de mapeamento até seus 
primeiros resultados, mas que 
agora está em outra coordenação. 

Sobre o seminário, Elines 
não poupa elogios: “É um evento 
importante que já está servindo de 
exemplo para outras instituições, 
inclusive a Rural. Pois é onde 
conseguimos ver o que está sendo 
produzido pelos técnicos-admi-
nistrativos da UFRJ e de outras 
universidades e compará-lo com 
o que está sendo feito na UFRRJ. 
É também uma oportunidade para 
troca de experiências. Enfim, um 
ganho mútuo para ambas as ins-
tituições. Nunca havia participado, 
e a Rural não tem evento parecido 
com esse. Mas já há movimentos 
para começar a fazer eventos 
assim, aqui”. 

Vídeo 
Um dos desafios do Sintae, 

segundo o coordenador, é a di-
vulgação dos seus objetivos entre 
os técnicos-administrativos em 
educação da universidade. “Muitos 
servidores ainda têm dúvidas se 
podem participar. São comuns 
perguntas como 'o que vou apre-
sentar no Sintae? Meu trabalho 
do dia a dia?' Sim. A ideia é essa”. 
Para solucionar o problema, os or-
ganizadores pensam em produzir 
um vídeo sobre o Sintae para ser 
divulgado em todos os campi. 

Revista eletrônica 
Uma das demandas do Sintae, 

que era um espaço para a divul-
gação da produção dos técnicos-
-administrativos em educação, 
já foi resolvida com a criação da 
revista eletrônica Práticas em 
Gestão Pública Universitária 
(PGPU), que é editada semestral-
mente. Quem quiser escrever para 
a publicação, o canal está aberto. 
E em breve os organizadores farão 
uma chamada específica para 
quem apresentou trabalhos no 
seminário. 

 O V Seminário de Integração dos Técnicos-Administrativos 
em Educação (V Sintae) foi encerrado com uma mesa de 
balanço das suas cinco edições, no dia 6 de somente outubro. 
As duas primeiras (2013 e 2014) destinaram-se somente a 
apresentação de trabalhos dos trabalhadores da UFRJ. 

A edição de 2015 propôs a discussão da produção do conheci-
mento técnico-administrativo com a participação da categoria 
de outras instituições (mas sem apresentação de trabalhos). 

Já na quarta edição, em 2016, foram abertas as inscrições 
para os técnicos-administrativos em educação de qualquer 
instituição do país, e o mesmo ocorreu agora, em 2017.

surgindo, mas a UFRJ  e a Unicamp 
são as que primeiro abriram para a 
participação de servidores de todo 
o país. A Unicamp foi pioneira em 
realizar seminário semelhante. A 
instituição começou em 1989, por 
um tempo o evento foi suspenso, 
mas em 2013 foi retomado e agora 
é bianual. 

Karine Guedes fez um levanta-
mento dos trabalhos inscritos em 
cada edição: em 2013, foram 105; 
em 2014, 96; em 2015 não houve 
exposição de trabalhos; em 2016, 
125 e em 2017, 191.  

manhã, foi dedicada a exposição 
de trabalhos – funcionou bem. 
“Nosso público é trabalhador. 
Fazer só nas manhãs funciona. 
Facilita a liberação (pelas di-
reções de unidades e chefias)”, 
acrescentou.  

Em sua opinião , alguns medos 
também se diluíram nesta edição: 
“Tínhamos medo de que as pessoas 
se cansassem por não ser mais 
novidade. Mas o seminário ganhou 
musculatura. A participação foi re-
corde. Esperamos que o seminário 
continue incorporado na agenda 
da universidade”. 

A decisão de abrir o seminário 
para outras instituições federais de 
ensino superior foi avaliada como 
um acerto. De acordo com os orga-
nizadores, há iniciativas similares COMISSÃO Organizadora do V Sintae
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Governo Temer impõe a volta do trabalho escravo no país
Para obter votos no Congresso para salvar sua pele das acusações de corrupção, Temer se subordina a empresários responsáveis por práticas de trabalho escravistas 

O ministro do Tra-
balho, Ronaldo 
Nogueira, atendeu 

a um antigo pedido da 
bancada ruralista no 
Congresso Nacional 
e reduziu o conceito 
de trabalho escravo 
por meio de por-
taria publicada na 
segunda-feira, 16, 
no Diário Oficial 
da União.

Sob a justificativa 
de regulamentar a 

concessão do seguro-
-desemprego aos resga-
tados do trabalho escra-

vo, benefício que 
lhes é garantido 

desde 2003, 
uma nova 
interpreta-
ção para os 
elementos 

que caracterizam a escravidão, e 
que, portanto, norteiam a ação 
das operações de fiscalização, foi 
publicada.

Como é hoje
Hoje, quatro elementos podem 

definir escravidão contemporânea: 
trabalho forçado, servidão por 
dívida, condições degradantes 
(trabalho que nega a dignidade 
humana, colocando em risco a 
saúde e a vida do trabalhador) e 
jornada exaustiva (levar o traba-
lhador ao completo esgotamento, 
dada a intensidade da exploração, 
também colocando em risco sua 
saúde e vida).

Como fica com 
a nova portaria
A nova portaria estabelece 

a existência de cerceamento de 
liberdade como condicionante 
para a caracterização de “condi-
ções degradantes” e de “jornada 
exaustiva”, ao contrário do que 
está no artigo 149 do Código Pe-
nal. Segundo a lei, qualquer um 

dos quatro elementos é suficiente 
para caracterizar esse tipo de 
exploração.

Desta forma, as condições de 
trabalho a que estão submetidas 
as vítimas, por piores que sejam, 
passam a ser acessórias para os 
flagrantes de trabalho análogo ao 
de escravo pelos auditores fiscais e 
a concessão de seguro-desemprego 
aos resgatados. O texto da portaria 
obriga todas as fiscalizações a 
obedecerem a nova interpretação 
do conceito.

“A Portaria 1.129/2017 con-
siste em mais uma grande ini-
ciativa do governo federal para 
enfraquecer o combate ao tra-
balho escravo em nosso país. O 
Ministério Público do Trabalho 
não ficará inerte. Diante de mais 
uma ilegalidade, está se reunido 
com outras entidades públicas e 
privadas para adoção das medidas 
judiciais e extrajudiciais em sua 
esfera de atuação”, afirma Maurí-
cio Britto, procurador do Trabalho 
e vice-coordenador nacional da 
área responsável pela repressão à 
escravidão do Ministério Público 
do Trabalho.

“Por meio de instrumento nor-
mativo inadequado, o Ministério 
do Trabalho deseja modificar o 

conceito de trabalho análogo 
ao de escravo do arti-

go 149 do Código 
Penal, fazendo-
-se substituir pelo 
legislador ordiná-

rio”, completa.
A nova portaria 

também reforça a ques-
tão do não consentimento 

do trabalhador para a caracteri-
zação de trabalho forçado. Hoje, 
em consonância com as Nações 
Unidas, as operações de resgate 
de pessoas têm considerado o 
consentimento irrelevante para 
a caracterização. Desta forma, 
mesmo que uma pessoa aceite 
uma proposta de trabalhar só por 
comida, o Estado tem a obrigação 
de considerar tal ato como escra-
vidão contemporânea.

Retrocesso criminoso
A bancada ruralista e alguns 

membros de outros setores econô-
micos com incidência de trabalho 
escravo, como o da construção 
civil e vestuário têxtil, têm de-
fendido que é difícil caracterizar 
“condições degradantes” e “jor-
nada exaustiva”, o que geraria 
“insegurança jurídica”. Técnicos 
do Ministério do Trabalho e pro-
curadores do Ministério Público 
do Trabalho afirmam que há ins-
truções e enunciados detalhados e 
conhecidos a respeito disso, além 
de jurisprudência e decisões do 
próprio Supremo Tribunal Federal.

A portaria também condicio-
na a inclusão de nomes à “lista 
suja”do trabalho escravo – ca-
dastro de empregadores flagrados 
por esse crime que garante trans-
parência ao combate à escravidão 
– a uma determinação do próprio 
ministro. Ou seja, a divulgação 
pode deixar de ter um caráter 
técnico e passar a contar com uma 
decisão política.

As novas regras afirmam 
que, para serem válidos a levar 
um empregador à lista, os autos 



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1224 – 23 a 29 de outubro de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 11

VERGONHA

Governo Temer impõe a volta do trabalho escravo no país
Para obter votos no Congresso para salvar sua pele das acusações de corrupção, Temer se subordina a empresários responsáveis por práticas de trabalho escravistas 

de infração relacionados a um 
flagrante de trabalho escravo 
dependem da presença de um 
boletim de ocorrência lavrado 
por uma autoridade policial que 
tenha participado da fiscalização. 
Desta forma, a palavra final sobre 
a existência de trabalho escravo 
pode sair das mãos de auditores 
fiscais, especialistas no tema, e 
passar para as dos policiais.

“Condições degradantes e 
jornada exaustiva, mesmo quando 
não venham acompanhadas de 
cerceamento de liberdade, con-
tribuem para ampliar as sérias 
distorções e a segmentação do 
mercado de trabalho nacional, 
gerando mais pobreza e déficit 
social, o que comprovadamente 
estimula a violência, fatores esses  
que deveriam ser levados em con-
sideração pela pasta antes de editar 
norma do gênero”,  afirma Renato 
Bignami, doutor em Direito do 
Trabalho e da Seguridade Social 
pela Universidade Complutense de 
Madrid e auditor fiscal do trabalho.

“A nova interpretação da 
portaria vai de encontro com a ten-
dência mundial, criando enorme 
insegurança jurídica, o que pode 
contribuir para o aumento do re-
ceio do investidor, principalmente 
o estrangeiro'', conclui Bignami.

O Ministério do Trabalho, em 
nota oficial, afirmou que a portaria 
“aprimora e dá segurança jurídi-
ca” à atuação do Estado brasileiro.

Segundo a instituição, “o com-
bate ao trabalho escravo é uma 
política pública permanente de 
Estado e que vem recebendo todo 
o apoio administrativo desta pasta, 

com resultados positivos concretos 
relativamente ao número de res-
gatados, e na inibição de práticas 
delituosas dessa natureza que 
ofendem os mais básicos princípios 
da dignidade da pessoa humana”. 
Também diz que a “lista suja” é 
um “valioso instrumento de co-
erção estatal”, afirmando que ela 
“deve coexistir com os princípios 
constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório”.

A portaria ocorre menos de 
uma semana após a exoneração 
do coordenador nacional de fis-
calização do trabalho escravo do 
próprio ministério, André Roston. 
Sua dispensa causou polêmica, 
porque a mudança teria partido 
da base de apoio do governo no 
Congresso Nacional em meio às 
negociações para que não seja 
admitida a segunda denúncia 
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica contra Michel Temer. Em 
depoimento ao Senado Federal, 
Roston havia informado que 
as operações de fiscalização de 
trabalho escravo estavam sem 
recursos financeiros.

Alerta das Nações Uni-
das – Há projetos no Congresso 
Nacional que tentam mudar a 
definição do que seja trabalho 
escravo contemporâneo. Pelo me-
nos três tramitam na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal a 
fim de reduzir os elementos que 
caracterizam escravidão e, portanto, 
a sua punição. Contam com o apoio 
da bancada ruralista, entre outros 
setores econômicos, e de nomes 
próximos a Michel Temer, como o 
senador Romero Jucá (PMDB-RR), 

responsável por um deles.
Em abril do ano passado, a 

Organização das Nações Unidas 
defendeu oficialmente a ma-
nutenção do atual conceito de 
trabalho escravo vigente no Brasil. 
O documento, assinado por várias 
agências da ONU, destaca avanços 
significativos do país, lembrando 
que ele é referência internacional 
no combate a esse crime. Mas 
faz alertas contundentes sobre 
ameaças ao sistema de combate 
à escravidão e traz recomenda-
ções: “Nesse cenário de possíveis 
retrocessos, cabe à ONU lembrar 
à comunidade brasileira seu lugar 
de referência no combate ao tra-
balho escravo para a comunidade 
internacional”.

“Em 2003, o país atualizou 
sua legislação criminal, introdu-
zindo um conceito moderno de 
trabalho escravo, alinhado com 
as manifestações contemporâneas 
do problema, que envolve não só 
a restrição de liberdade e a ser-
vidão por dívidas, mas também 
outras violações da dignidade da 
pessoa humana”, afirma o docu-
mento das Nações Unidas.  “Esse 
conceito, tido pela Organização 
Internacional do Trabalho como 
uma referência legislativa para o 
tema, está em consonância com 
suas Convenções”, conclui.

O texto alerta sobre os pro-
jetos que visam a mudar o 
conceito: “Situações em que 
trabalhadores são submetidos 
a condições degradantes ou 
jornadas exaustivas, maculando 
frontalmente sua dignidade, 
ficariam impunes caso essa alte-

ração legislativa seja aprovada”.
E cita diretamente o Projeto 

de Lei 432/2013 que regulamenta 
a emenda à Constituição número 
81/2014, antiga PEC do Trabalho 
Escravo – que prevê o confisco de 
propriedades em que escravos forem 
encontrados e sua destinação à re-
forma agrária e ao uso habitacional 
urbano.

Parlamentares ruralistas trans-
formaram o projeto de regulamen-
tação em um “cavalo de troia” para 
a mudança no conceito. O senador 
Paulo Paim (PT-RS), relator do 
projeto, propôs incluir uma ex-

plicação do que sejam “condições 
degradantes” e “jornada exaustiva” 
utilizadas, hoje, nas operações de 
fiscalização a fim de dirimir dúvi-
das, mas seu relatório foi rejeitado 
pelos ruralistas.

Texto de Leonardo Sakamoto: jornalista 
e doutor em Ciência Política pela 
Universidade de São Paulo. Cobriu 
conflitos armados em diversos países 
e o desrespeito aos direitos humanos 
no Brasil. Professor de Jornalismo 
na PUC-SP, foi pesquisador-visitante 
do Departamento de Política da New 
School, em Nova York (2015-2016), e 
professor de Jornalismo na ECA-USP 
(2000-2002). É diretor da ONG Repórter 
Brasil e conselheiro do Fundo das Nações 
Unidas para Formas Contemporâneas de 
Escravidão.

Países civilizados vão fechar 
as portas para o Brasil

Decisão de Michel Temer 
de comprar votos de deputados 
ruralistas com a legalização do 
trabalho escravo será desastrosa 
para a economia brasileira; 
países civilizados já estudam 
barrar a compra de produtos 
brasileiros depois da medida 
que muda o conceito de tra-
balho análogo à escravidão e 
que dificulta a divulgação da 
chamada “lista suja” de em-

pregadores que usam mão de 
obra escrava; representantes da 
União Europeia (UE) e do setor 
empresarial sinalizam que as 
medidas devem prejudicar até 
uma longa negociação de acor-
do comercial entre o Mercosul 
e o bloco de países europeus; 
outros tratados de comércio 
com a UE foram congelados 
no passado por esse tipo de 
preocupação.

OIT condena Brasil de Temer
As mudanças na chefia da 

fiscalização e na definição do 
trabalho escravo pelo governo 
brasileiro fizeram com que a 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) manifestasse 
“preocupação” com o futuro do 
combate a esta prática no país. 
“O Brasil, a partir de hoje, deixa 
de ser referência no combate à 
escravidão que estava sendo na 
comunidade internacional”, 
afirmou o coordenador do 
Programa de Combate ao Tra-
balho Escravo da OIT no Brasil, 
Antônio Rosa.

A declaração de Rosa foi 
feita um dia após o Ministério 
do Trabalho promulgar um 
decreto que modifica a definição 
de trabalho escravo e delega ao 

ministro a possibilidade de divul-
gar ou não o nome das empresas 
na chamada “lista suja”, que 
torna público as empresas que 
não cumprem com as normas 
e direitos trabalhistas.

A medida foi alvo de críti-
cas pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e também pela 
oposição ao governo Michel 
Temer, uma vez que a iniciativa 
é vista como uma espécie de be-
nesse para atender a interesses 
específicos, especialmente os 
da bancada ruralista, visando 
a conseguir votos suficientes 
na Câmara para barrar o an-
damento da segunda denúncia 
– por organização criminosa e 
obstrução da Justiça – contra 
Temer.

Fotos: Internet
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O reitor da Universidade 
Federal do Sul da Bahia 
(UFSB), Naomar Montei-

ro de Almeida Filho, pediu demis-
são do cargo dia 29 de setembro, 
mas a renúncia só foi divulgada 
no dia 2 de outubro. A decisão 
veio depois do suicídio do reitor 
da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSCar), Luiz Carlos 
Cancellier de Olivo, preso arbitra-
riamente e exposto pela mídia.

Naomar de Almeida denun-
ciou, em carta, as tentativas de 
desmonte da universidade pú-
blica e os cortes orçamentários 
promovidos pelo governo Temer. 
Ele foi o primeiro reitor da insti-
tuição. Foi nomeado para a fun-
ção em 2013, pelo então ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante. 
Foi o dirigente que levou a fun-
do o projeto de democratização e 
inclusão na universidade, pelos 
quais está sendo bombardeado 
por Temer.

Para o sociólogo português 
Boaventura de Sousa Santos, pro-
fessor aposentado da Faculdade 
de Economia da Universidade de 
Coimbra, a universidade brasilei-
ra “perde um dos seus mais ino-
vadores dirigentes”, com reflexos 
em toda a comunidade acadêmi-
ca brasileira.

Segundo Boaventura, o reitor 
foi, sem dúvida, “o alto dirigen-
te universitário que levou mais 
longe e mais fundo o projeto de 
democratizar social, política, 
cultural e epistemologicamente 
a universidade. A universida-
de brasileira perde um dos seus 
mais inovadores dirigentes, e essa 
perda reflete-se em toda a comu-

Retrocesso na 
universidade 
do sul da Bahia

Reitor renuncia por falta de condições financeiras para administrar a UFSB após o golpe 

nidade acadêmica brasileira e 
latino-americana e, de maneira 
muito particular, no Centro de 
Estudos Sociais e na Universida-
de de Coimbra, que tinha com a 
UFSB um convênio de coopera-
ção muito vinculado às inovações 
que estavam tendo lugar no sul 
da Bahia”.

Motivos
O reitor alega que o principal 

ponto foi a suspensão dos concur-
sos, em 2015, o que afetou a pro-
posta de expansão. “Começamos 
em 2014, e os concursos foram 
suspensos em 2015. Só consegui-
mos reativar agora. Esse interva-
lo teve um impacto muito ruim 
na instituição, porque as pessoas 
que chegaram na primeira leva 
começaram a se mobilizar para 
não continuarmos a expansão. 
Em uma universidade estabele-
cida, uma suspensão de concurso 
pode implicar só uma acomoda-
ção. No caso de uma instituição 
sendo implantada, não, porque a 
cada ano você tem novos alunos. 
Isso produziu uma tensão interna 
muito séria”.

Outro ponto foram os cortes 
e contingenciamentos, em 2015, 
2016 e 2017, que afetaram conse-
quentemente os projetos. “Minha 
avaliação é que o cenário externo 
fomentou um cenário interno de 
muita inquietação e inseguran-
ça. O projeto da universidade é 
uma espécie de radicalização dos 
bacharelados interdisciplinares, 
ampliando para licenciaturas e 
territorializando, criando colé-
gios universitários. Esse modelo 
exige muito do corpo docente, 

exige uma reestruturação da ma-
triz mental. A gente precisaria ter 
um aporte que desse mais tranqui-
lidade. O desmonte não deu hori-
zonte ao projeto. E isso produziu 
uma oposição interna à implanta-
ção do modelo previsto, com mais 
integração social, inclusão de seg-
mentos excluídos, tipo indígenas, 
assentados, grupos de menor poder 
aquisitivo. A gente precisaria de 
muita união na equipe. Fui verifi-
cando que não tinha essa coesão. 
Considerando que fizemos o má-
ximo em quatro anos, considerei a 
missão cumprida”.

Inovação
O fato de a universidade ter 

um modelo de ensino avançado e 
inovador acentua as tentativas do 
governo de decretar sua dissolução 
e seu fechamento. A UFSB tem ca-
ráter inovador em muitos aspectos, 
como diz o reitor no texto:

“A universidade tem ampla co-
bertura territorial mediante a cria-
ção de uma rede de colégios univer-
sitários, regime letivo quadrimestral 
multiturno, modelo curricular fle-
xível, em ciclos de formação, forte-
mente integrado à educação básica, 
com base em pedagogias ativas me-
diadas por tecnologias digitais. Além 
disso, o modelo de integração social 
que praticamos buscou promover 
ampla inclusão étnico-social, respei-
to à diversidade de saberes e engaja-
mento da sociedade na governança 
institucional, com representação po-
lítica efetiva nos órgãos consultivos e 
deliberativos da universidade.”

A proposta da instituição inclui 
uma proposta pedagógica trans-
disciplinar que visa ensinar os es-

tudantes e futuros profissionais 
a compreenderem e a atuarem 
na sociedade de forma mais 
completa, acompanhando e 
dando respostas ao mundo 
contemporâneo. A UFSB é uma 
universidade que se inspirou e 
reinventou a inovadora propos-
ta da Universidade de Brasília 
nos anos 60 feita por Anísio Tei-
xeira e Darcy Ribeiro, e cami-
nha para o desmantelamento 
pelo governo Temer.

Retrocesso
Na carta, o reitor fala de 

perseguição política, oposição 
raivosa, dirigentes em busca 
de projetos individuais, mani-
festações de ódio... e retrocesso:

“Eu acho que todos os 
indícios são de um recuo a 
modelos mais convencionais, 
porque uma parte do professo-
rado, pequena, mas significa-
tiva, começou a tomar inicia-
tivas para que a universidade 
abandonasse o modelo inova-
dor e voltasse ao que estavam 
acostumados.” 

Uma das propostas dessa 
ala que tenta destruir a pro-
posta de universidade tem su-
gerido que todos os estudantes 
atualmente matriculados no 
Bacharelado Interdisciplinar 
de Saúde tenham acesso ao 
curso de Medicina, de modo 
escalonado. Dessa forma, atra-
saria e extinguiria a oferta do 
curso de medicina para as tur-
mas seguintes.  

Essa proposta, de acordo 
com o reitor, causará danos se-
veros ao projeto da UFSB e ao 

modelo pedagógico da universi-
dade. “E, por extensão, ao movi-
mento pela promoção da saúde  
ao SUS, ao projeto político de 
uma universidade socialmente 
inclusiva, e à educação superior 
pública”, sentencia Naomar.

Oposição
Naomar denunciou também 

articulações políticas para sua 
substituição. 

“Eu também denuncio o 
lançamento de um processo 
eleitoral para durar menos de 
um mês, com inscrições de cha-
pa terminando na semana que 
vem. Um terceiro ponto é que, 
no modelo que implantamos, a 
sociedade participa da gestão. 
Esse modelo também é rejeitado. 
Está previsto no nosso estatuto 
que o conselho social participa 
da escolha de dirigentes. Não 
é possível se fazer um processo 
político só interno, pois a UFSB 
não pertence somente a profes-
sores, servidores e alunos. A so-
ciedade tem que participar.

São três grupos políticos 
nesse processo. Um conjunto 
de docentes que participou da 
gestão, mas, como não conver-
giu e começou a atuar contra, 
não continuou. Há também 
outras pessoas que vieram para 
a instituição sabendo o que era 
o projeto da universidade e co-
meçaram a agir contra. E tem, 
ainda, um terceiro grupo, que 
veio de dentro da gestão e, por 
uma série de relações familiares 
e de origem, fecha uma posição 
gerencial, que é atender os insa-
tisfeitos.”
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