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Sintufrj convoca assembleia para discutir corte dos 26%

Intervenção, por quê?

 O embaixador Celso Amorim, chanceler e 
ministro da Defesa dos governos petistas; o 
advogado Nilo Batista, ex-vice-governador de 
Leonel Brizola, professor de direito da UFRJ e da 
Uerj e o professor da UFF Lenin Pires, pesquisador 
da área de segurança pública, atraíram plateia 
plural para o debate sobre a intervenção no Rio 
organizado pelo Sintufrj, na UFRJ.

 O reitor Roberto Leher, a presidente da 
Associação dos Docentes, Maria Lúcia Werneck, e o 
coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, 
Conflito e Violência Urbana, Michel Misse, foram 
outros personagens procurados no curso da 
semana pelo Jornal do Sintufrj, no esforço de 
entendimento sobre o que se passa no país sob 
esta nova ofensiva do governo Temer, tendo o Rio 
de Janeiro como laboratório.

• Campanha salarial
Fasubra reivindica abertura de 
negociação. Página 7

• Reunião do Conselho de 
Delegados Sindicais
Terça-feira, 6 de março, às 
10h, no Espaço Cultural

• Reunião do Sintufrj com 
os extraquadro do Ipub
Quinta-feira, 8 de março, às 
10h30, no Henrique Roxo

Por determinação do Tribunal de Contas da União (Acórdão 
2648/2017-TCU), a Reitoria deverá cortar os 26,05% dos 
contracheques dos técnicos-administrativos em 30 dias. A Reitoria 

da UFRJ recebeu a notificação para o corte no dia 27/2/2018. Em 
28/2/2018, informou o Sintufrj e marcou reunião para discutir a 
matéria com a direção sindical. Detalhes na página 3

 A diversidade e a representatividade de 
pessoas que foram ao auditório do Centro de 
Tecnologia (CT) na Cidade Universitária e a 
audiência recorde da transmissão de quase três 
horas de debates atestam que uma espécie de 
sobressalto tem alcançado o campo democrático 
com o inusitado retorno do verde-oliva trazido à 
tona por um governo até dias atrás decrépto.

 Depois dos primeiros dias de perplexidade, a 
poeira do pensamento assentando, a busca por 
respostas está no ar. Aqui na universidade, no 
cotidiano do golpe, as notícias não são boas: 
os ataques a direitos (veja o caso dos 26%), 
a asfixia financeira, a ameaça à liberdade 
de expressão revelam que o golpe põe os 
servidores federais e a universidade pública 
como alvo.

páginas 3, 4 e 5

QUARTA 28. Debate 
do Sintufrj à procura de 
respostas
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DOIS PONTOS

Política do Sintufrj
Março

 De 2 a 4 – Plenária Nacional da Fasubra, na UnB. 
 Dia 6 – 9h30, reunião do Conselho de Delegados (as) Sindicais de Base, no Espaço Cultural do Sintufrj.
 Dia 8 – Ato Unitário do Movimento Feminista.
 De 13 a 17 – Fórum Social Mundial 2018, na cidade de Salvador (BA). 
 Dias 22 e 23 –  Atividades promovidas pelo Sintufrj em homenagem às trabalhadoras e estudantes da UFRJ, pelo Dia Internacional da 

Mulher, 8 de março. Estão previstos realização de feira, corrida, painel, eventos sobre a saúde da mulher e culturais. 
 Dias 23 e 24 – Realização da Conferência Estadual Popular de Educação (Conape), na Uerj. 
 Dia 28 (ou 4 de abril) – Assembleia geral para encaminhamentos do Confasubra. 

Escola de Formação Feminista
Em conjunto com a Marcha Mundial das Mulheres, o Núcleo Rosa dos Ventos e o Levante 
Popular de Juventude, os sete módulos serão ministrados entre março e junho de 2018.

O Núcleo Rosa dos Ventos, da 
Marcha Mundial das Mulheres 
(MMM), vem realizando a cons-
trução das Escolas de Formação 
Feministas, e essa é a quarta etapa, 
desta vez com a parceria do Sinpro-
-Rio. Nessa escola, de sete módulos 
(cinco noturnos e dois aos sábados) 
o objetivo central é fazer a inter-
locução da luta feminista, auto-
-organizada, e seus caminhos de 
resistência à atualidade neoliberal, 
com os desafi os que as mulheres 
vivem nos seus cotidianos.

Módulos
Pode-se optar por fazer todos 

os módulos, alguns deles, ou mes-
mo apenas um, de acordo com a 
possibilidade de cada um. Veja o 
calendário: 

 24 de março: Módulo 1: 
Patriarcado, gênero e a luta femi-
nista

Sábado, das 8h às 18h, no au-
ditório da CUT-Rio.

 4 de abril: Módulo 2: Mu-
lheres e Trabalho

Quarta-feira, das 18h às 21h, 
no Sinpro-Rio, 3º andar.

 19 de abril: Módulo 3: Mu-
lheres e a resistência ao neolibera-
lismo

Quinta-feira, das 18h às 21h, 
no Sinpro-Rio, 3º andar.

 2 de maio: Módulo 4: Mu-
lheres e bens comuns

Quarta-feira, das 18h às 21h, 
no Sinpro-Rio, 3º andar.

 17 de maio: Módulo 5: Mu-
lheres, cidade e a luta antirracista

Quinta-feira, das 18h às 21h, 
no Sinpro-Rio, 3º andar.

 29 de maio: Módulo 6: Vio-
lência contra as mulheres

Terça-feira, das 18h às 21h, no 
Sinpro-Rio, 3º andar. 

 9 de junho: Módulo 7: Edu-
cação não sexista e a resistência ao 
conservadorismo

Sábado, das 8h às 18h, no au-
ditório da CUT-Rio.

Coordenação
 Miriam Starosky, mestre em 

sociologia/Iesp e militante da 
MMM.

 Maysa Carvalhal, mestranda 
em teorias jurídicas e militante 
da MMM.

 Mariana Koury, pós-graduan-
da em pedagogia da cooperação e 
metodologias cooperativas e mi-
litante da MMM.

 Maria Eduarda Quiroga 
(Duda), especialista em: econo-
mia Política/UFES; gênero e se-
xualidade pelo CLAM/IMS/UERJ; 
Educação Infantil pela PUC-Rio e 
em psicopedagogia pelo Instituto 
Pró-Saber.

 Yara Maria Pereira, diretora do 
Sinpro-Rio.

 Maria Marta de Andrade Cer-
queira, diretora do Sinpro-Rio.

Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:

 Conjunto de módulos: R$ 

80,00
 Módulo individual noturno: 

R$ 10,00
 Módulo individual sábado: R$ 

30,00

Locais:
 Auditório da CUT-Rio: Av. Presi-

dente Vargas, 502 - 15º andar
 Sede do Sinpro-Rio: Rua Pedro 

Lessa, 35 - 3º andar

Nota de falecimento
Com pesar informamos o fale-

cimento do companheiro aposen-
tado Carlos José Gomes Rodrigues, 
ocorrido no dia 26 de fevereiro, por 
complicações cardíacas. Ele com-
pletaria 66 anos em 13 de março. 

Carlos José ingressou na UFRJ 
em 1994, era auxiliar administra-
tivo e trabalhou na Prefeitura Uni-
versitária (PU), onde foi chefe do 
Protocolo. Ele havia se aposentado 
há pouco mais de dois anos. Era 
casado e não deixou fi lhos. Os ex-
-colegas da PU destacaram sua de-
dicação ao trabalho e à instituição. 

Morre Theotônio dos Santos
teórico do sistema-mundo e da teoria da dependência

O economista Theotônio dos 
Santos faleceu no dia 27 de fevereiro 
devido a um câncer no pâncreas. Ele 
foi um dos mais infl uentes intelectu-
ais brasileiros da segunda metade do 
século XX. Dentre suas contribuições 
teóricas estão a elaboração da ala da 
teoria da dependência crítica à Cepal 
(Comissão de Economia para a Amé-
rica Latina e o Caribe), que ganhou 
expressão em vários países da América 
Latina, e a teoria do sistema-mundo. 
Foi autor de obras que ganharam 

traduções em diversos idiomas, tais 
como Imperialismo e dependência, 
Globalização: dimensões e alterna-
tivas e Do terror à esperança: auge 
e declínio do neoliberalismo.

Theotônio foi um dos fundado-
res, em 1961, da Polop (Política Ope-
rária). Lecionou na Universidade de 
Brasília e, durante a ditadura militar, 
viveu clandestinamente, até ser preso 
e condenado a 15 anos de cárcere. 
Quando saiu da cadeia, em 1966, se 
exilou no Chile, mas com o golpe mi-

litar chileno foi para o México. .
Com o fi m da ditadura, ele re-

tornou ao Brasil e tornou-se profes-
sor emérito da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e professor-vi-
sitante da Universidade do Rio de 
Janeiro (Uerj). 
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NOSSOS DIREITOS

Por determinação do Tribunal de Contas da União 
(Acórdão 2648/2017-TCU), a UFRJ deve cortar os 
26,05% dos contracheques dos técnicos-adminis-

trativos em 30 dias.
A Reitoria da UFRJ recebeu a notificação para o corte 

no dia 27/2/2018. Em 28/2/2018, informou o Sintufrj e 
marcou reunião para discutir a matéria com a direção 
sindical.

O Sintufrj estuda, no momento, as saídas jurídicas e 
administrativas para enfrentar a determinação publicada 
pelo Tribunal de Contas, considerando que, segundo o 
comunicado do TCU, o fator determinante para o corte 

Tribunal manda cortar os 26% 
do contracheque dos servidores

ocorreu em maio de 2017, em decisão monocrática do 
Superior Tribunal de Justiça contra o sindicato, nos au-
tos do Recurso Especial nº 1.383.554. Como não houve 
recurso do Sintufrj naquela época, em junho de 2017 a 
decisão transitou em julgado.

Na próxima terça-feira, 6, a direção sindical se reúne 
com a Pró-Reitoria de Pessoal, e convocou para quarta-
-feira, dia 7, assembleia geral no auditório do bloco A 
do CT, com a participação da nova assessoria jurídica do 
Sindicato. O objetivo é o esclarecimento dos fatos e da 
época de sua ocorrência, na procura de solução conjunta 
para o impasse.

Entenda o que é a ação dos 26%

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Trata-se da ação conhecida como Plano Verão, nome de 
um dos planos econômicos do governo no final da década 
de 1980 (URP de fevereiro de 1989) que deixou prejuízos 
aos rendimentos dos servidores federais.

Ao longo das etapas judiciais resumidas no acórdão do 
TCU, alguns fatos são marcantes, são eles: 

Se tivesse havido agravo interno do Sintufrj contra a decisão monocrática do STJ, o processo iria para o órgão 
colegiado da Segunda Turma, onde o sindicato teria mais uma oportunidade judicial.

Por entender que a categoria deve ser esclarecida, em todos os detalhes, dessas ocorrências e das medidas analisadas 
pela entidade sindical, é que a direção do Sintufrj convoca todos os filiados para a assembleia a ser realizada no dia 7 de 
março de 2018 para decidirmos, juntos, os próximos passos para enfrentar a questão.

Analisando a reclamatória trabalhista (RT n° 
0117700-88.1991.5.01.0024 – numeração CNJ), 
verifica-se que o sindicato obteve seu pedido julgado 
procedente;

A UFRJ ingressou com ação rescisória (AR-
5504500-18.2000.5.01.0000 – numeração CNJ) 
obtendo provimento favorável para desconstituir 
o julgado daquela reclamatória, com confirma-
ção do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no 
julgamento do recurso ordinário interposto nos 
mesmos autos, o qual transitou em julgado em 
25/9/2015;

Nesse ínterim, o sindicato impetrou mandado de 
segurança na Justiça Federal do Rio de Janeiro 
para manutenção do pagamento da URP (MS n° 
2001.51.01.023590-7), obtendo sentença favorável 
e confirmada pelo TRF-2, cujo trânsito em julgado 
se deu em 31/1/2006;

Na sequência, a universidade ingressou com ação 
rescisória (2007.02.01.007310-5) para rescindir 
esse julgado, pelo que obteve seu pedido julgado 
procedente;

Em relação à situação dos servidores técnico-adminis-
trativos, de fato o SINTUFRJ ingressou com o Recurso 
Especial 1.383.554 com vistas a manter o pagamento 
da URP para seus substituídos. No entanto, o referido 
recurso não foi conhecido por decisão monocrática da 
Ministra Assusete Magalhães, proferida em 31/5/2017, 
a qual transitou em julgado na data de 30/6/2017. 

Reitoria informou o Sindicato sobre notificação acerca do percentual no dia 28 de março. Sintufrj 
se reúne na manhã desta terça com a Pró-Reitoria de Pessoal. Na quarta-feira há assembleia

STJ reconhece profissão de vigilante como atividade especial
O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) reconheceu o direito ao tem-
po especial para Aposentadoria de 
Vigilantes, independentemente se 
trabalham armados ou não. Com 
a decisão do ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, publicada em 
dezembro de 2017, esses trabalha-
dores são reconhecidos agora como 
atividade de risco, que dá direito 
à aposentadoria sem desconto na 
média salarial, com 25 anos de ati-
vidade especial.

A decisão do STJ se baseou em 
decisão similar de 2013, quando o 
tribunal concedeu a contagem de 
tempo especial a eletricitários. Des-
de 1997, com a publicação do De-
creto nº 2.172/1997, que eliminou 
a periculosidade de determinadas 
funções, as categorias não conse-
guiam mais a contagem do tempo 
especial para efeito na aposentado-
ria. Para os vigilantes, essa oportu-
nidade de pleitear judicialmente a 
aposentadoria especial voltou a ser 

possível por conta da aprovação da 
Lei nº 12.740, de 8 de dezembro de 
2012, de autoria da então Deputada 
Federal e hoje Senadora Vanessa 
Graziottin.

Para conceder o direito ao segu-
rado, o juiz considerou que é possí-
vel comprovar a periculosidade no 
exercício da função, tanto para ele-
tricitários quanto para seguranças e 
vigilantes. Em relação ao decreto do 
ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o ministro salientou que 

“Assim, impossível não presenciar 
os agentes perigosos, não seja mais 
possível o reconhecimento da espe-
cialidade da atividade, já que todo 
o ordenamento jurídico, hierarqui-
camente superior, traz a garantia 
de proteção à integridade física do 
trabalhador”, destaca o juiz em sua 
decisão.

O voto do Relator assentou que 
é possível o reconhecimento da 
especialidade de vigilante indepen-
dente do uso de arma de fogo ou 

não, desde que apresentadas provas 
da permanente exposição do traba-
lhador à atividade nociva.

Fonte: Site Política

SENADORA Vanessa Graziottin
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Se tivesse havido 
agravo interno do 
Sintufrj contra a 
decisão monocrática 
do STJ, o processo iria 
para o órgão colegiado 
da Segunda Turma, 
onde o sindicato teria 
mais uma oportunidade 
judicial
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‘Precedente gravíssimo’, diz Leher
Para reitor da UFRJ, Roberto Leher, o Rio de Janeiro pode ser teste para se saber 
como a população reagiria a uma intervenção militar de grande alcance

O reitor da UFRJ, Roberto Leher, 
classifica como “um precedente 
gravíssimo” a intervenção militar 
no Rio de Janeiro, “o primeiro que 
ocorre com estas características des-
de final da ditadura empresarial-
-militar”. 

Segundo o reitor, além de enca-
minhar “uma falsa solução para o 
problema da segurança pública”, a 
medida provoca “muitas preocupa-
ções no que diz respeito às garantias 
democráticas no nosso país”.

Na conversa com o Jornal do 
Sintufrj, o reitor da UFRJ disse que, 
ao participar de recente evento so-
bre universidade na América La-
tina, percebeu que a preocupação 
com a situação da democracia no 
Brasil já é além-fronteiras. 

“É uma situação que, como 
pude perceber num evento sobre 
a universidade na América Latina, 
está preocupando todas as universi-
dades latino-americanas e também 
representantes de setores democrá-
ticos na América Latina” pelo his-
tórico do continente.

Ocupação territorial
Roberto Leher observou que “a 

lógica da ação militar é a da ocu-
pação territorial, que já foi tentada 
sem êxito no contexto das UPPs” no 

Rio de Janeiro. 
Para o reitor, as ações militares 

não respondem às causas da vio-
lência que, de fato, traz intranquili-
dade e preocupação à população do 
estado. Violência urbana, lembra 
Leher, que alcança não apenas o 
Rio de Janeiro. 

Ele citou o histórico de fracas-
sos da ocupação territorial como 
tática de combate à violência: 
“Quando ocorre a ocupação de 
territórios, grupos criminosos se 
deslocam para outras áreas da ci-
dade. Tanto que, após uma série de 
ocupações de território, nenhum 
sinal de diminuição da violência 
aconteceu. A violência no Rio de 
Janeiro explodiu.”

“Todos sabemos que, entre as 
causas mais importantes da violên-
cia, temos o tráfico internacional de 
drogas e o comércio internacional 
de armas, que em grande parte 
deveria ser inibido pela eficácia da 
ação de controle de fronteira, que é 
prerrogativa das Forças Armadas”, 
observou Roberto Leher. “Mas as 
Forças Armadas têm fracassado no 
papel constitucional de controle das 
fronteiras”, acusou.

E acrescentou: “Mesmo quan-
do a questão da violência está rela-
cionada a determinada atribuição 

específica das Forças Armadas, têm 
havido falhas gravíssimas em rela-
ção ao seu papel.”

Para o reitor da UFRJ, “paraí- 
sos fiscais, lavagem de dinheiro, 
tráfico internacional de drogas, 
toda problemática do comércio 
internacional de armas não se 
resolvem nas favelas. A ocupação 
não vai resolver”.

Roberto Leher acusou o gover-
no Temer de se valer de uma medi-
da para fins políticos. E arrisca uma 
tese: “Há claramente a interpreta-
ção de que determinados setores da 
economia no Brasil estão fazendo 
uma espécie de teste para saber 
como hoje a população brasileira 
reagiria a uma intervenção militar 
de maior escopo.” 

De acordo com esse raciocínio 
do reitor da UFRJ, a intervenção 
no Rio seria um “laboratório”. 
Por isso, segundo ele, os setores 
democráticos da América Latina 
estão inquietos.

“Isso sinaliza uma situação de 
muita preocupação e intranquili-
dade em relação ao futuro da de-
mocracia, particularmente quando 
o presidente Trump já havia falado 
que, na América Latina, quando há 
crise, soluções militares são aceitá-
veis”, lembrou.

Para Roberto Leher, o quadro 
geopolítico se torna ainda mais 
preocupante diante das movimen-

tações militares. Sabemos que hoje 
existem movimentações militares 
em torno da Venezuela.

‘Militarização da política’
“Esta intervenção tem um 

problema de fundo: não está ex-
plícita qual é a meta, qual o obje-
tivo. A pergunta principal que te-
mos que fazer é o que o governo, 
quando diz que (a intervenção) 
dará certo, considera 'dar certo'”, 
indagou a presidente da Adufrj, 
Maria Lúcia Werneck Vianna. 

“O que significa? Que in-
dicadores vão utilizar? Colocar 
um monte de gente nas cadeias? 
Entrar em todas as casas nas co-
munidades?”, perguntou a pro-
fessora. 

Maria Lúcia lembrou a frase 
dita pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia: “Temos no Rio 
de Janeiro um governador da Se-
gurança”. Segundo a professora, 
isso é sintomático. “O general 
(Walter Souza Braga Netto) vai 
governar, então?”

Na prática, há uma série de 
medidas que são atribuições do 

governador eleito que estão sendo 
assumidas pelo general-interven-
tor. “Não que eu goste (do go-
vernador Luiz Fernando Pezão), 
mas é o governador eleito. É a 
militarização da política. Uma 
coisa que a gente acha que não 

Misse: ‘sem justificativa’
O coordenador do Núcleo de 

Estudos da Cidadania, Conflito e 
Violência Urbana da UFRJ, Michel 
Misse, disse que todas as razões que 
foram apresentadas para a inter-
venção no Rio não se justificam.

“O Rio de Janeiro não é o 
estado mais violento da Federa-
ção.  Embora os índices tenham 
aumentado nos últimos anos, o 
estado se situa no 10º lugar na 
taxa de homicídio no país. Perde 
para muitos estados do Nordeste. 
Portanto, não haveria razão que 
justificasse uma intervenção desta 
monta”, sustentou.

Mesmo se a justificativa fosse 
combater a corrupção nas polí-
cias, Misse disse que esse trabalho 
é fundamentalmente de produção 
de provas, investigação, e esta não 
é competência militar.

A competência militar, lembra 
o especialista, é o combate e não 
o trabalho policial. Muito menos a 
produção de evidências que sirvam 

para condenação judicial.
O professor chama atenção 

para outro aspecto no cenário. 
Há preocupação crescente com 
a preservação dos direitos civis e 
dos demais direitos humanos em 
geral, uma vez que já se colocam 
manifestações a respeito de pedidos 
excepcionais de medidas cautelares 
de busca e apreensão coletivos.

“Este tipo de medida é absolu-
tamente inconstitucional”, avisa 
Michel Misse.

faz bem à democracia”, disse.
Para a presidente da Adufrj, 

“essa intervenção não tem gran-
de coisa a ver com a segurança da 
população. É uma jogada eleito-
ral em função da impopularidade 
do governo”.

MARIA Lúcia Werneck

MICHEL Misse 

Fotos: Renan Silva

REITOR Roberto Leher 
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Parada indigesta para democracia
Especialistas reunidos pelo Sintufrj questionam intervenção militar no Rio de Janeiro

O diplomata Celso Amorim, que foi ministro da 
Defesa do governo Dilma Rousseff, fez a analogia: ‘A 
impressão que se pode ter de fora é a de uma guerra de 
classes, em que a elite está combatendo a população 
mais pobre. E o Exército está sendo usado para isso.”

O embaixador, ao lado do advogado Nilo Batista 
e do professor Lenin Pires, participou do debate 
organizado pelo Sintufrj na quarta-feira 28 (ín-
tegra em www.sintufrj.org.br) sobre a intervenção 
militar na estrutura do aparelho de segurança do 
Rio de Janeiro.

Nilo Batista, professor de direito penal da UFRJ e 
da Uerj e ex-secretário de Justiça no governo Brizola, 
disse que a medida do Palácio do Planalto vem no 
estuário de um governo ilegítimo, no contexto de 
uma série de atos arbitrários.

Professor da UFF e diretor do Instituto de Estudos 
Comparados em Administração de Conflitos, Lenin 
Pires fez um breve histórico da repressão contra 
pobres e negros no país, com olhar mais detido na 
realidade recente no Rio de Janeiro.

O debate, no auditório do bloco A do CT, atraiu 
uma plateia diversificada de funcionários, profes-
sores e estudantes da UFRJ e de outras instituições, 
além de representantes de comunidades que vivem 
no entorno da UFRJ.

Lenin Pires investiga se-
gurança pública como tarefa 
acadêmica na Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), onde é 
professor. E sua intervenção no 
debate traduziu com vigor seu 
olhar crítico sobre a repressão 
cotidiana aos pobres. 

O professor traçou o histórico 
da truculência policial, mostrou 
como a bandeira da segurança já 

Negros e pobres
serviu para assustar o eleitorado e 
eleger candidatos e lembrou que a 
matança na periferia pelas forças 
policiais já foi institucionalizada.

 “Já vivemos o tempo da ‘gra-
tificação faroeste’, que premiava 
policiais que mais matavam. O 
Bope é uma tropa feita para ma-
tar. E as UPPs atenderam a um 
interesse de mercado em algumas 
favelas da cidade. Este é o contexto 

histórico que resulta hoje nesta 
intervenção”, disse. 

Segundo Lenin Pires, basta ser 
negro e pobre para se tornar alvo 
das forças de repressão: “Existe a 
suspeição automática. Isso já é 
uma tradição neste país.” 

Para o professor, a única saída 
para enfrentar este quadro “são de-
bates como este e, essencialmente, 
a mobilização popular”.

Além de advogado e professor 
de direito penal, Nilo Batista lidou 
à frente da Secretaria de Justiça 
no segundo governo Brizola com 
os problemas de segurança no 
estado. No debate do Sintufrj, ele 
destacou alguns pontos sobre a 
conjuntura aberta com a inter-
venção verde-oliva. 

Nilo Batista chamou aten-
ção para o caráter ilegítimo do 
governo Temer, que resulta agir 
com desembaraço para além dos 
balizamentos legais. Citou, especi-
ficamente, a reforma trabalhista, 
que enterrou a CLT, e a tentativa de 
uma reforma da Previdência que 
iria penalizar os pobres.

Outro ponto destacado por ele 
(que também preside o Instituto 
Carioca de Criminologia - ICC) é o 
clima punitivista generalizado no 
país: “De repente, nós começamos 
a acreditar que vamos conseguir 
resolver todos os nossos problemas 
com a criminalização. Há um 
endeusamento do sistema penal.”

Clima punitivista

Celso Amorim disse que as 
Forças Armadas estão sendo 
utilizadas de forma indevida em 
ações contra a violência urbana. 
“Está havendo uma militarização 
da segurança pública. As Forças 
Armadas existem para defender o 
país de um adversário externo”, 

alertou o embaixador, que no 
governo Lula foi ministro das 
Relações Exteriores.

Como ministro da Defesa de 
Dilma, Amorim estabeleceu rela-
ções na caserna e observou que a 
intervenção pode vir a provocar 
desconforto em setores militares. 

Especialmente pelo uso político 
da ação. Lembrou que existe uma 
série de projetos estratégicos nas 
Forças Armadas que não andam 
por falta de recursos e que agora, 
diante do novo contexto, podem 
ficar mais ainda em segundo 
plano.

Uso indevido

Lenin Pires, Gerly Miceli, 
Celso Amorim e Nilo Batista no 
debate que atraiu muita gente 
ao auditório do CT, na Cidade 
Universitária: a intervenção 
militar no Rio de Janeiro traz 
preocupação para o futuro da 
democracia no país
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Preparar para concurso
Nesta reunião, a Coordenação de 

Educação, Cultura e Formação Sin-
dical apresentou, para discussão dos 
extraquadro, uma proposta de curso 
preparatório para concursos públicos 
(para a UFRJ e por outras instituições 
públicas), que foi detalhada pela 
coordenadora pedagógica do projeto 
Universidade para as Trabalhadoras 
e Trabalhadores, Danielle São Bento.

“A intenção é que o curso seja minis-
trado de segunda a sexta-feira, das 17h 
às 19h, no Hospital Universitário e no 
IPPMG, por profissionais com experiência 
em preparar candidatos para concursos 
públicos, com uma grade estruturada 

Trabalhadores do IPPMG já fazem parte da 
comissão que negocia direitos com a Reitoria

Reivindicações básicas são atendidas 
Salário – A partir da folha de janeiro, nenhum extra-

quadro da UFRJ recebeu menos de um salário mínimo, o 
que ocorria com vários desses profissionais nas unidades 
de saúde. “Esta foi a primeira questão que enfrentamos; 
um compromisso que assumimos, mas a conquista foi 
dos extraquadro”, fez questão de registrar o pró-reitor de 
Pessoal, Agnaldo Fernandes. 

A má notícia, segundo Agnaldo, é que “não há a me-
nor chance de regularização da situação dos extraquadro, 
como também não é possível para a Reitoria, por falta de 
disponibilidade financeira no orçamento da universidade, 
adotar para esses trabalhadores o piso salarial das catego-
rias às quais pertencem. “A cada ano são efetuados mais 
cortes na verba de custeio. O que vamos fazer com relação 
a isso é evitar que haja favorecimentos e distorções entre 
as unidades. Podemos adotar como parâmetro o PCCTAE" 
(Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação), disse o pró-reitor. 

13º salário – Será paga uma parte no meio do ano 
– a previsão é junho – e a outra em dezembro, informou 
Agnaldo. 

Férias – Já o pagamento de férias, Agnaldo pretende que 
seja implementado neste mês, março, para quem gozou do 
direito nos meses de janeiro e fevereiro. “A dificuldade de 
implementação é por conta de se saber a data de contratação 
e da necessidade de se criar uma nomenclatura para não 
gerar problema para a universidade”, explicou.   

Vale-transporte – Segundo o pró-reitor, estava depen-
dendo de uma discussão interna dos extraquadro com as 
direções das unidades hospitalares para a Reitoria acertar isso. 

Mas há muito mais a reivindicar       
A lista de reivindicações dos trabalhadores extraqua-

dro ainda não se esgotou. E os profissionais do IPPMG 
deixaram isso explícito para a Pró-Reitoria de Pessoal na 
reunião convocada pelo Sintufrj. “Vocês têm todo direito de 
reivindicar pagamento de horas extras, por exemplo, entre 
outros direitos. Eu recomendo é que vocês se organizem e 
participem do processo para conquistar o mínimo”, reco-
mendou Agnaldo Fernandes.   

“O inicial da nossa carreira (PCCTAE) não chega ao 
piso das categorias, porque o nosso piso é o pior das car-
reiras do Executivo. Mas quem é estatutário também vive 
essas distorções. Por isso temos que continuar lutando”, 
incentivou Gerly, acrescentando: “Estamos procurando as 
direções dos hospitais para organizar os extraquadro, mas 
a nossa intenção é constituir uma comissão de todos os 
extraquadro da universidade.”  

Reuniões com a Reitoria 
A Comissão de Extraquadro criada em janeiro pelos 

trabalhadores do Hospital Universitário já conta com a 
participação de representantes da Maternidade Escola e do 
IPPMG. No dia 8 de março, às 10h, no auditório Henrique 
Roxo, a direção do Sintufrj se reunirá com os extraquadro 
e a diretoria do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (Ipub). 

Incialmente a comissão se reunia com a Reitoria uma 
vez por semana, mas agora é a cada 15 dias.    

Situação difícil para todos 
Com um orçamento de R$ 680 mil, o IPPMG arca com 

uma folha salarial dos seus 129 extraquadro (a maioria das 
áreas de enfermagem e assistencial) de R$ 310 mil. Além 
do salário, a direção da unidade arca com a alimentação 
dos profissionais. “A questão é muito complicada para todos 
os lados”, disse o diretor Bruno Leite Moreira. Ele elogiou 
o profissionalismo dos extraquadro e destacou o ambiente 
de trabalho da unidade: “Aqui é um lugar maravilhoso 
para se trabalhar.”    

a partir de editais da UFRJ. Disciplinas 
como português, matemática, legislação, 
administração e de noções básicas sobre 
saúde não faltarão”, explicou Danielle. 

“Vamos contar com a parceria das 
direções das unidades para que liberem 
os profissionais para o curso; todos os 
lados têm que ceder um pouco”, disse 
Gerly Miceli. “Esta iniciativa do Sintu-
frj não é paliativa; é profissional, para 
dar certo. A grade do curso está sendo 
pensada para preparar candidatos para 
qualquer concurso”, complementou a 
coordenadora. 

Colaboração necessária
“Temos o formato, mas vocês 

No dia 20 de fevereiro, o Sintufrj realizou reunião 
com os trabalhadores extraquadro do Instituto de Pue-
ricultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), no 
auditório da Pupileira, e a pauta foi a mesma discutida 
com os profissionais que se encontram em situação 
análoga à do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) e da Maternidade Escola: precarização 
das condições de trabalho. 

A reunião contou com a participação do diretor 
da unidade, Bruno Leite Moreira, do pró-reitor e do 

superintendente de Pessoal, Agnaldo Fernandes e Pedro Sá Carvalho, respectivamente, 
e foi dirigida pela coordenadora-geral do Sintufrj Gerly Miceli. Desde esse dia, os 129 
trabalhadores sem vínculo algum com a universidade do IPPMG passaram a integrar 
a Comissão de Extraquadro iniciada pelo Hospital Universitário. 

O Hospital Universitário, a Maternidade Escola e o IPPMG são as unidades de saúde 
da UFRJ que contam com a mão de obra de extraquadro. 

precisam disseminar essa proposta 
e colaborar com a Coordenação de 
Educação, Cultura e Formação Sin-
dical participando da comissão de 
extraquadro”, solicitou Gerly, que foi 
prontamente atendida. Mais de três 
pessoas – que seria o número mínimo 
– se dispuseram a fazer um esforço e 
trabalhar com os coordenadores. 

A ideia do curso agradou a todos os 
extraquadro do IPPMG, principalmen-
te porque as aulas serão ministradas 
ao longo da semana e não apenas 
em um dia. Na avaliação da maioria, 
uma carga horária excessiva (um dia 
apenas de aula por semana) dificulta 
a absorção de conteúdo. 

TRABALHADORES manifestaram apoio à proposta de curso do Sintufrj   
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CAMPANHA SALARIAL 2018

Assembleia aprova 
delegação à plenária 
da Fasubra

Em assembleia geral, na ter-
ça-feira, dia 27 de fevereiro, no 
auditório do bloco A do Centro 
de Tecnologia (CT), os técnicos-
-administrativos em educação 
da UFRJ elegeram sete delegados 
efetivos e seus respectivos suplen-
tes à plenária nacional da Fasu-
bra, realizada de sexta-feira, 2, a 
domingo, 4 de março,  na Univer-

Fasubra reivindica abertura de 
negociação e cumprimento de acordo
No dia 28 de fevereiro, a 

Fasubra se reuniu com o Minis-
tério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão (MP) e o 
Ministério da Educação (MEC). O 
governo se comprometeu a rever o 
decreto de extinção de cargos no 
serviço público e a suspender o 
comunicado sobre a absorção do 
Vencimento Básico Complemen-
tar (VBC). A próxima reunião está 
prevista para a última semana do 
mês de março.

Extinção de cargos – Os repre-
sentantes do governo informaram 
que o decreto que extingue 60,9 
mil cargos na administração públi-
ca federal está sob revisão de uma 
comissão técnica do MP. A Fasubra 
reivindicou que o assunto fosse dis-
cutido na Comissão Nacional de 
Supervisão da Carreira (CNSC), de-
vido às consequências danosas para 
as universidades públicas. 

Já os representantes do MEC 
solicitaram que a Fasubra faça 
um documento, com base em es-
tudos sobre a carreira dos técnicos-
-administrativos em educação, 
reivindicando o retorno dos cargos 
necessários ao funcionamento das 
instituições. 

Porém, os representantes da 
Fasubra na reunião reagiram à 
proposta, afirmando que o do-
cumento não substitui o diálogo 
com a categoria.

VBC – A Federação questionou 
o comunicado do MP feito às ins-
tituições federais de ensino superior 
(Ifes) orientando para a absorção 
do VBC sob o seguinte argumento: 
“Gestores têm entendido que o VBC 

Servidores protocolaram a pauta
Os servidores públicos federais 

protocolaram no Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MP), no dia 19 de fevereiro, a pauta 
de reivindicações das categorias do 
funcionalismo definida em reunião 
ampliada dos setores do serviço públi-
co no início de fevereiro. Na mesma 
data foi lançada a Campanha Sala-
rial 2018, na sede do MP.

A pauta foi protocolada por re-
presentantes do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Fe-
derais (Fonasefe) e do Fórum Nacio-
nal Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate). 

Reivindicações
Entre os pontos principais estão a 

correção salarial com aplicação do ín-
dice de 25,63% (Dieese), a extensão do 
índice da Lei nº13.464/17 para todos 
os servidores federais, o cumprimen-
to de todos os acordos assinados em 
2015 e para a saúde complementar 
o mínimo de 50% per capita, para 
manutenção do plano de saúde dos 

Plenária nacional 
começou na sexta

Em meio aos ataques do gover-
no aos serviços públicos e aos direi-
tos dos trabalhadores, técnicos-ad-
ministrativos em educação de todo 
o país se reuniram na Universidade 
de Brasília, de 2 e 4 de março, na 
Plenária Nacional Estatutária da 
Fasubra. Dentre os pontos debatidos 
constava o plano de lutas da cate-
goria. 

Na pauta da plenária também 
constaram: análise de conjuntu-
ra, informes nacionais e de base, 
prestação de contas da entidade e 
atualização do regimento interno 
do 23º Congresso da Fasubra (que 
será realizado entre os dias 6 e 11 
de maio, em Poços de Caldas/MG).

Eram esperados cerca de 200 
delegados representando as enti-
dades de base filiadas à Federação.                                                               
Como a plenária ocorreu durante o 
fim de semana, as informações se-
rão atualizadas no site do Sintufrj.

sidade de Brasília (UnB).
O destaque na análise de con-

juntura foram os ataques do go-
verno aos direitos e à cidadania da 
classe trabalhadora. Os presentes 
aprovaram, por unanimidade, que 
a delegação da UFRJ vai encampar 
a proposta de pauta e o eixo da 
Campanha Salarial que a Fasubra 
definiu na plenária. EXPECTATIVA: categoria espera que a plenária aponte os rumos da campanha salarial  

Foto: Renan Silva

deve ser absorvido também com 
progressões, quando a lei diz que 
isso só ocorre em caso de reorgani-
zação ou reestruturação da carreira 
e/ou tabela remuneratória.” 

Logo após, avisaram a Fasubra 
de que o comunicado havia sido 
suspenso, após consulta do MP à 
sua assessoria jurídica.  

Descumprimento do acordo 
– A Fasubra apresentou cláusulas 
do Termo de Acordo de 2015 não 
cumpridas e propôs, como enca-
minhamento, a realização de reu-
nião específica para discutir cláu-
sulas que não tivessem impacto 
financeiro. O diretor de Relações 
de Trabalho do MP, Paulo Cam-
polino, concordou em estabelecer 
um cronograma. 

Negociação salarial – Os 
dirigentes da Fasubra solici-
taram abertura de negociação 
salarial. Mas Campolino alegou 
que não há datas para abertura 
de pauta, e acrescentou: “Assim 
que haja alguma novidade na 
agenda que nos autorize, have-
rá um bater de martelo”. Mais 
adiante, emendou: “A resposta 
definitiva ainda está em aberto”, 
dando como justificativa a crise 
fiscal brasileira.

Reestruturação da carreira 
– O governo afirmou não ter uma 
posição sobre a questão, porque 
seu olhar neste momento está di-
recionado para a intervenção mi-
litar no Rio. “Nesta situação, pro-
jetos, não só do Orçamento, mas 
de outros ministérios, não serão 
levados ao Parlamento”, concluiu 
o diretor. 

Foto: Fasubra

servidores.
Entre os eixos gerais, estão a de-

fesa dos serviços públicos; a revogação 
da EC 95/16, que congela por 20 anos 
os investimentos em políticas públi-
cas; a revogação da reforma trabalhis-
ta e a retirada da reforma da Previdên-
cia da pauta do Congresso.

No dia 2 de março, a pauta foi 
entregue nas presidências da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, 
na Casa Civil e na Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).

SPFs indicam greve unificada
Em reunião no dia 22 de feverei-

ro, os representantes do Fonasefe e do 
Fonacate indicaram a intensificação 
da campanha salarial rumo a uma 
greve unificada do funcionalismo 
público federal. 

O calendário indicado prevê, ain-
da, ato público no dia 16 de março, no 
Fórum Social Mundial, em “Defesa 
dos serviços públicos, contra as pri-
vatizações e as reformas que retiram 
direitos e pela revogação da EC 95”.

MESA de negociação da Fasubra com o governo
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Enfermagem se mobiliza para garantir a 
equipe de trabalho unida e por segurança  

O temporal que arrasou várias 
regiões do Rio de Janeiro no dia 14 
de fevereiro deixou suas marcas 
também no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
O estrago maior ocorreu no 13º 
andar, que foi fechado, porque o 
telhado foi parcialmente destruído. 
Lá funcionava o Centro de Terapia 
Intensiva (CTI).  

Pacientes deste CTI foram re-
movidos para o Centro de Terapia 
Intensiva Cardiológica, no 8º andar, 
e a equipe de enfermagem (enfer-
meiros, técnicos de enfermagem e 
atendentes), cerca de 85 trabalha-
dores, para outros setores da unida-
de hospitalar.      

Mobilização
A maioria dos profissionais tra-

balhava no CTI do 13º andar há 
mais de 10 anos. Além de se ressen-
tirem por terem alterada a sua roti-
na de trabalho, o desmantelamento 
da equipe que atuava junto há 
tanto tempo não foi superado. “A 
situação está mexendo com a saúde 
emocional de todos nós”, resumiu 
uma técnica de enfermagem. 

Esse sentimento de perda moti-
vou a equipe a se organizar e con-
vocar uma reunião com o diretor 
da Divisão de Enfermagem, Tony 
Figueiredo, com a presença tam-
bém do Sintufrj. “O primeiro passo 
foi formar um grupo no WhatsApp 
para discutir a nossa segurança, a 
infraestrutura do HU, porque na 
quarta-feira de cinzas o telhado 
do 4º andar caiu, além de definir o 
nosso retorno ao setor de origem”, 
explicou uma enfermeira.   

“A mobilização foi excelente. 
Isso nunca aconteceu. As pessoas 
mostraram seus sentimentos, suas 
angústias, medos, mas deixaram 
claro que querem trabalhar. Acre-
dito que o calendário de obras será 
cumprido, porque a comunidade 
precisa desta instituição”, afirmou 
Sônia Cristina Chagas Peçanha, 
chefe da Seção de Serviço de Enfer-
magem de Internação Cirúrgica. 

Comissão
O diretor Tony Figueiredo par-

ticipou da reunião acompanhado 
de um engenheiro da Divisão de 
Engenharia do Hospital Universitá-
rio, que apresentou um calendário 
de obras. Foi criada uma comissão, 
constituída por seis pessoas da atu-
almente desfeita equipe de enfer-
magem do CTI do 13º andar. 

Para Michele Sabino, há 10 
anos na equipe, “a comissão é um 
canal de comunicação para uma 
gestão participativa”.   

Mudanças 
“Foi importante a solicitação 

dessa reunião para esclarecer a 
situação do Hospital Universitário 
depois do temporal que causou 
danos ao telhado, afetando o CTI 
no 13º andar, o Centro Cirúrgico 
no 12º andar e a enfermaria 5 D”, 
explicou o diretor.

Ele informou que os oito pa-
cientes do 5º andar foram para o 
10 C, que estavam sendo amplia-
dos os leitos da Terapia Intensiva 
no 8 D de quatro para nove pa-
cientes, que parte da equipe de 
enfermagem do 13º andar estava 
sendo adequada para atender es-
ses novos pacientes e que um pe-
queno quantitativo iria reforçar a 
assistência em outros setores do 
hospital.   

Telhado fica pronto em abril
O diretor da Divisão de Enge-

nharia do Hospital Universitário, 
João Roberto Nunes, disse que o te-
lhado do 13º andar voou, que o ven-
to destelhou mil metros quadrados, 
que a Reitoria faria uma contrata-
ção emergencial, que o gabinete do 
reitor estava com quatro orçamentos 
de empresas e que a definição seria 
ainda naquela semana.

 “Vamos estancar a sangria. A 
obra será executada em 60 dias. Va-
mos refazer todo o telhado do andar 
para evitar que outra tempestade 
destrua tudo. Pretendemos iniciar 
os trabalhos em março e concluir 
em abril”, disse o diretor.   

Ele informou ainda que o dire-
tor do Hospital Universitário preten-
dia organizar um debate para dis-

cutir a parte do Plano Diretor da UFRJ 
que diz respeito à unidade hospitalar.  

COORDENADORES do Sintufrj Huascar, Gerly, Dulce e Caetano presentes na mobilização 

CHUVA com vento 
destelharam o andar e a água 
inundou os setores. O CTI foi 
fechado

EMOÇÃO marcou a reunião convocada pela equipe de enfermagem do 13º andar com o diretor da divisão

Fotos: Renan Silva

OLINDA Tadelli de Oliveira (substituta do diretor); Tony Fi-
gueiredo (diretor da Divisão de Enfermagem); a Comissão: Miche-
le Sabino (10 anos na equipe); Bruna Rafaela de Oliveira (10 anos 
na equipe); Tatiana de Oliveira (10 anos na equipe); Helena Vianna 
(2 anos na equipe); Kécia Barbosa Valentim (14 anos na equipe); e 
Maria Fátima de Souza (10 ano na equipes); Maria Aparecida dos 
Santos (chefe da Seção do CTI de Enfermagem) e Sônia Cristina Pe-
çanha (chefe do Serviço de Enfermagem de Internações Cirúrgicas)
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