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Vai votar em quem?
A partir desta edição e com o tema Segurança Pública, o Jornal do Sintufrj ini-
cia série de matérias sobre assuntos essenciais para o país e que estão presen-
tes na agenda da sucessão presidencial. O fracasso da intervenção federal no 
Estado do Rio de Janeiro mostra que a lógica militar pra enfrentar a violência 
urbana resulta em tragédia – especialmente para a população mais pobre. 

Iniciativa do Sintufrj para esclarecer pontos a cerca da jornada de trabalho de 30 horas na UFRJ, seminário com duração de 8 horas
(que somarão para capacitação) será realizado na quinta-feira, 13 de setembro. Inscrições pelo site do Sindicato. Página 6

Jornada de trabalho e 30 horas é tema de seminário

CONSTRANGIMENTO. Morador 
de favela carioca é submetido a 
abordagem abusiva de soldado do 
Exército: fichado antes de deixar sua 
casa e iniciar o dia de trabalho
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Na assembleia geral realizada na terça-feira, 28 de 
agosto, no auditório do CT2 (novo prédio do Centro de 
Tecnologia), que contou com a presença do pró-reitor de 
Pessoal, Agnaldo Fernandes, a categoria ouviu informes e 
discutiu desdobramentos políticos sobre o corte dos 26,05%. 
A coordenadora-geral do Sintufrj Neuza Luzia recomendou 
que cada um dos presentes se tornasse multiplicador das 
informações e dos encaminhamentos compartilhados.

O principal encaminhamento político aprovado pela 
categoria na defesa dos 26,05% – que ainda permanecem 
na folha deste mês –,  foi a elaboração de um documento 
pela direção sindical e o Conselho de Delegados de Base para 
ser entregue aos parlamentares de esquerda no Congresso 
Nacional, e também aos que são candidatos à eleição em 
outubro. Visto que todas as medidas jurídicas e administra-
tivas já foram tomadas pelo Sintufrj e a Reitoria. 

TCU manda cortar 
A suspensão dos 26,05% foi determinado por acórdão 

do Tribunal de Contas da União (TCU) e divide o corte em 
dois grupos. 

O tribunal manda cortar primeiro o percentual de quem 
constava na ação original, cerca de 8.200 servidores. Depois, 
num outro momento, o corte alcança quem teve extensão 
administrativa, cerca de 8.000 pessoas.

A Reitoria informou ao TCU que a suspensão deverá 
ocorrer num mesmo momento, sem separação, pois esse 
procedimento causaria ainda mais transtornos para a 
Universidade. 

O tribunal exige que os processos, com ampla defesa e 
contraditório, sejam resolvidos de maneira célere.

Ação política
contra corte

Categoria vai encaminhar documento a parlamentares e candidatos 
exigindo a permanência dos 26,05% e outras conquistas  

Os representantes da catego-
ria que participaram do IX Fórum 
Nacional das Comissões Internas 
de Supervisão da Carreira (CISC), 
realizado de 23 a 26 de agosto, em 
Santa Catarina, deram informes 
sobre o debate e as deliberações 
aprovadas. 

 Esse informe suscitou uma 
reflexão na assembleia a respeito 
da necessidade de se retomar, na 
UFRJ, a discussão sobre a im-
portância histórica da conquista 
da Carreira para os técnicos-
-administrativos em educação 
das instituições federais de ensino 
superior e, consequentemente, 
de se garantir o funcionamento 
pleno da Comissão Interna de 
Supervisão da Carreira (CIS). E 
apontou para deflagração, até o 
fim deste ano, do processo de reali-
zação da eleição institucional dos 
representantes da categoria para a 
CIS na universidade. (Leia a Carta 

de Garopaba no site do Sintufrj). 
Nova assembleia – Será 

realizada no dia 11 de setembro,  
às 10h, no auditório do CT2 para 
escolha dos delegados à plenária 
nacional da Fasubra.

A pauta da plenária da 
Fasubra é a seguinte: Informes 
nacionais e da direção; apresen-
tação dos programas de governo 
dos candidatos à Presidente 
da República; substituições na 
direção nacional; debates de 
conjuntura; informes de base; 
encaminhamentos e entre outros 
assuntos.

Seminário dos HUs – Foi 
acordado que será enviada uma 
representação das correntes po-
líticas que atuam no movimento 
técnico-administrativo na UFRJ, 
mas os indicados deverão ser 
preferencialmente profissionais 
da área de saúde.

Aposentados – A composi-

ção da delegação da UFRJ para o 
encontro nacional do segmento 
seria definida na reunião do 
Sintufrj de aposentados e pen-
sionistas, no dia 29 de agosto, 
e levada à assembleia no dia 11 
de setembro. 

Seminário – Foi aprovado 
que o seminário Reorganização 
da Jornada de Trabalho e 30 
Horas, que será realizado no dia 
13, no auditório CT2, contará 
com uma plenária final, a qual 
aprovará propostas indicativas 
que serão levadas à assembleia 
para referendo da categoria.

Além do informe da reali-
zação, entre os dias 23 e 26 de 
agosto, do IX Fórum Nacional da 
Comissão Interna de Supervisão 
(CIS), em Santa Catarina, os di-
rigentes da Fasubra mostraram, 
e reiteraram em suas falas, a 
importância de participação da 
categoria nos eventos nacionais.

Carreira na pauta

MOVIMENTO. Agnaldo, Neuza e Gerli na mesa da assembleia

Foto: Renan Silva

Michel Temer voltou 
atrás e decidiu retirar do 
orçamento de 2019 o re-
ajuste dos servidores do 
executivo sob o argumen-
to de que não tem recur-
sos.  Mas, claro, manteve 
o aumento salarial de 
16,38% para os ministros 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e para os ju-
ízes federais, com impac-
to de mais de 1 bilhão de 
reais com o efeito cascata.

Os servidores que seriam 
beneficiados pelo reajuste 
são aqueles alcançados pe-
los acordos assinados em 

Temer recua e não honra 
acordo com  servidores

2015 e 2016 ainda no go-
verno de Dilma Rousseff, 
com ajustes salariais até 
2020. A base da Fasubra 
decidiu, na época, assinar 
o seu acordo com vigência 
apenas para 2016 e 2017.  
Então estaria fora dos rea-
justes adiados pelo governo. 

A situação é muito ad-
versa. O governo é com-
pletamente insensível à 
nossa campanha salarial. 
A Fasubra deve organizar 
encontros, mas centrar o 
foco na campanha, cha-
mando para a unidade na 
luta.

Mas mantém privilégios do Judiciário
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Intervenção no RJ deixa rastro de 700 mortes
Balanço extremamente desfavorável mostra que lógica militar para combater violência urbana não funcionou 

O estudante de 14 anos 
Marcos Vinicius, aba-
tido por tiros  dispa-

rados de um blindado, no 
Complexo da Maré, quando 
seguia para a escola, no dia 
20 de junho, é um símbolo 
cruel do que vem sendo pro-
duzido pela intervenção fede-
ral na segurança pública do 
Rio de Janeiro. O adolescente 
foi atingido durante ope-
ração da Polícia Civil, com 
apoio do Exército.

A intervenção completou 
seis meses no dia 16 de agos-
to. No período, houve mais de 
500 operações, a maioria em 
comunidades. Foram conta-
bilizadas mais de 700 mortes 
em decorrência da atuação 
armada de policiais e agentes 
militares. E a violência e a cri-
minalidade não diminuíram.

Os indicadores mais re-
levantes para a segurança 
pública continuam alarman-
tes. O número de homicídios 
e chacinas se mantém alto e 
as mortes decorrentes de in-
tervenção policial e tiroteios 
aumentaram. As disputas en-
tre quadrilhas, incluindo mi-
licianos, fugiram ao controle 
em diversas áreas. 

Esse é o quadro apresenta-
do no balanço de seis meses, 
intitulado Vozes da Interven-
ção, realizado pelo Observa-
tório da Intervenção do Cen-
tro de Estudos de Segurança 
e Cidadania (CESeC) da Uni-
versidade Cândido Mendes. 

“Os resultados mostram 
que o modelo de segurança 
dependente de munições, tro-
pas e equipamentos de com-
bate não é capaz de produzir 
as mudanças que o Rio neces-
sita”, diz o relatório. 

A população vive sitiada 
devido à realização de verda-
deiras operações de guerra, 

com direito a tiros dispara-
dos de helicópteros da polícia 
sobre favelas e utilização de 
blindados e metralhadoras, 
atingindo toda e qualquer 
pessoa indiscriminadamente.

 “As Forças Armadas não 
podem copiar a lógica de 
confrontos inúteis e mortes 
inaceitáveis que predominam 
nas práticas de polícia do RJ”, 
declara a coordenadora do 
CESec e do Observatório da 
Intervenção, Sílvia Ramos.

Abusos
No dia 20 de agosto, outra 

operação policial nos com-
plexos da Penha, Alemão e 
Maré resultou ao menos em 
13 pessoas mortas. Uma delas 
foi o soldado Marcus Vinicius 
Viana, primeiro integrante 
do Exército a ser morto em 
serviço desde o início da in-
tervenção. Um dia depois o 
cabo Fabiano de Oliveira e o 
soldado João Viktor da Silva 
também foram mortos.

Os moradores das favelas, 
alvo da repressão, relataram 
abusos nas operações, como 
casas invadidas, revistas e pes-
soas detidas por participarem 
de grupos de WhatsApp com 
alertas de segurança. A me-
gaoperação envolveu 4.200 
homens e afetou a vida de cer-
ca de 550 mil moradores. As 
forças policiais da intervenção 
desativaram a ocupação na 
sexta-feira, 24 de agosto.

Sem resultado
O crescimento do número 

de operações espetaculares, que 
empregam milhares de agentes 
para apreender poucas armas 
e raramente desarticular qua-
drilhas, é a grande marca da 
segurança no Rio nos últimos 
meses, segundo avaliação do 
Observatório da Intervenção.  

O Gabinete da Interven-
ção continua sem integrar os 
agentes de segurança pública 
do Rio. A Polícia Civil não 
avança na investigação de 
quadrilhas, tráfico de armas, 
chacinas e facções, e reali-
za suas próprias operações, 
multiplicando ações redun-
dantes e tiroteios inúteis. 

Balanço das medidas cha-
madas “estruturantes” do 
Plano Estratégico da Inter-
venção revela que só quatro, 
entre os 39 batalhões da PM 
do Rio, foram vistoriados 
pelo Exército. Apenas 11 das 
66 metas do Plano Estraté-
gico da Intervenção foram 
cumpridas.

ALVO. A intervenção voltou-se contra as comunidades pobres da periferia do Rio de Janeiro. A abordagem do Exército não conhece limites e os abusos são constantes

Mata-se mais no Brasil 
do que em certas regiões em 
guerra no Planeta. Em 2017, 
foram 63.880 assassinatos, o 
que fez o país despontar nesse 
sombrio ranking mundial. 
No Estado do Rio de Janei-
ro, sob intervenção federal, a 
violência urbana surge com 
força no cotidiano da popu-
lação assustada. O ambiente 
de medo faz prosperar pla-
nos de soluções truculentas, 
alimentadas pela insanidade 
fascista, como a proposta de 
armar a população. É a bar-
bárie à espreita. O fato é que 
o tema ganhou centralidade 
entre as propostas dos presi-
denciáveis. 

A partir desta edição e até 
a anterior ao primeiro tur-
no das eleições, o Jornal do 
Sintufrj vai publicar na seção 
'Vai votar em quem?' conteú-
do com ideias de alguns can-
didatos a presidente da Repú-
blica sobre temas essenciais 
do país. Começamos com a 
segurança pública.

O PT, que já esteve até 
há pouco no governo, se 
voltar ao Planalto, anun-
cia a criação de um Plano 
Nacional de Redução de 
Homicídios. A chapa Lula-
-Haddad tem projeto para 
estabelecer o controle de 
armas e munições e o mo-
nitoramento das fronteiras. 
Um dos pontos de destaque 
do plano petista é a propos-
ta de descriminalização das 
drogas.

O avesso dessa linha está 
expresso nas propostas do 
candidato da extrema-direita. 

Segurança
Pública 
é desafio

O autoritarismo e o simplismo 
do candidato Bolsonaro (PSC) 
se traduzem nas suas propostas 
para a área – aliás, um ponto 
alto de sua pregação: defende 
a redução da maioridade pe-
nal para 16 anos e quer o fim 
do Estatuto do Desarmamen-
to para armar a população. O 
Brasil, assim, se transforma-
ria num faroeste.

O candidato do PDT, Ciro 
Gomes, propõe melhorar as 
formas de financiamento das 
políticas de segurança e co-
ordenar esforços dos estados 
contra o crime. Quer criar 
uma Política de Fronteiras 
para impedir a entrada de 
drogas e armas.

Geraldo Alckmin (PSDB), 
que já governou quatro vezes 
o estado de São Paulo, terra 
do Primeiro Comando da Ca-
pital (PCC), propõe integrar a 
inteligência de todas as polí-
cias para o combate ao crime 
organizado. Disse que criaria 
a Guarda Nacional.  

Guilherme Boulos (PSOL) 
propõe a democratização das 
Forças Armadas, a desmilita-
rização das polícias e a cria-
ção de um Pacto Nacional 
contra a Violência e Pela Vida 
das Mulheres. 

Marina Silva, da Rede,  se 
chegasse ao Planalto, imple-
mentaria o Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP) 
e uma Política Nacional de 
Medidas e Penas Alternativas. 
Diz, também, ser necessária 
a elaboração de um Plano 
Nacional de Segurança, com 
a participação dos estados e 
municípios.
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Intervenção no RJ deixa rastro de 700 mortes
Balanço extremamente desfavorável mostra que lógica militar para combater violência urbana não funcionou 

“Após seis meses, nos damos 
conta de que a intervenção fe-
deral está testando um modelo 
de segurança pública baseado 
em uma concepção militar, que 
pensa desafios de violência e 

Concepção militar é equívoco
criminalidade como problemas 
de guerra a serem enfrentados 
por generais e batalhas”, avalia 
a coordenadora do Observatório 
da Intervenção, Sílvia Ramos.

A coordenadora do obser-
vatório defende que segurança 
pública seja pensada “a partir 
de mudanças na gestão, forta-
lecimento da integração, inte-
ligência e foco na redução dos 
crimes contra a vida”. 

O diretor do Instituto de 
Estudos Comparados em Admi-
nistração de Conflitos da UFF, 
Lenin Pires, afirma que a in-
tervenção “está cumprindo seu 

repertório possível e conhecido, 
já que não é uma intervenção 
federal na segurança pública, 
mas de natureza militar e jurí-
dica, ambas de natureza essen-
cialmente repressiva”. 

Lenin foi um dos partici-
pantes do debate organizado 
pelo Sintufrj para discutir o as-
sunto em março, dias depois de 
o governo ter decretado a inter-
venção na segurança do estado.

O ex-chanceler Celso Amo-
rim e o ex-vice-governador Nilo 
Batista também integram a 
mesa do debate. Já na época eles 
fizeram críticas às medidas do 

governo Temer.
Lenin Pires é um ativo pes-

quisador do tema segurança. 
Ele vê nesses seis meses um 
cenário obscuro e sem perspec-
tivas de melhora.

“É a intervenção armada 
do Exército em conjunto com a 
intervenção do Judiciário cerce-
ando liberdades e exterminando 
vidas, pessoas negras, pobres, 
faveladas”, diz ele. “A ditadura 
já está colocada, e determina-
dos segmentos da população já 
vivenciam essa experiência de 
uma maneira muito incisiva”, 
afirma Lenin.

Sem 
respostas

Depois de seis meses, 
o interventor Braga Net-
to e o general nomeado 
para a pasta de Segurança 
Pública, Richard Nunes,  
não têm respostas para a 
violência no Rio. Exemplo 
gritante: a elucidação do 
assassinato da vereadora 
Marielle Franco, ocorrido 
dia 18 de março, continua 
na estaca zero. 

O Observatório
O Observatório da In-

tervenção, do Centro de 
Estudos de Segurança e 
Cidadania da Universidade 
Cândido Mendes, foi criado 
dias após o decreto que de-
terminou a intervenção com 
o objetivo de monitorar o 
impacto e difundir informa-
ções sobre suas ações, pro-
postas e resultados. E conta 
com uma rede de entidades 
de apoio, como Anistia In-
ternacional, Comissão de 
Direitos Humanos da Alerj, 
Ibase, Iser, Justiça Global, 
Laboratório de Análise da 
Violência-Uerj, Observatório 
de Favelas, MPF, Rede Maré, 
entre outras. 

Tiroteios – 3.477 (6 meses 
pré- intervenção) / 4.850 
(6 meses pós-intervenção)
Chacinas – 31
Mortes em chacinas – 130
Mortos – 742
Feridos – 620
Crianças baleadas – 13 
(duas mortas)
Adolescentes mortos – 17 
(38 baleados)
Agentes mortos – 51 (50 
policiais e um militar)
Fonte: ISP/Observatório/Fogo Cruzado

Números que 
impressionam

Foto: Internet

Foto: Renan Silva

LENIN Pires

ALVO. A intervenção voltou-se contra as comunidades pobres da periferia do Rio de Janeiro. A abordagem do Exército não conhece limites e os abusos são constantes
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As 8 horas do semi-
nário somarão para a  
capacitação. Inscrição 
pelo site do Sintufrj, 
a partir desta terça-
-feira, 4 de setembro

Passo a passo 
Segundo o Decreto nº 

4.836, de 9 de setembro de 
2003, a possibilidade de im-
plantação da jornada de 30 
horas semanais é estabelecida 
a partir de turnos contínuos, 
onde ocorre o atendimento ao 
público ou trabalho no período 
noturno igual ou superior a 12 
horas ininterruptas. 

Conforme informou o 
Jornal do Sintufrj na edição 
1257, será aberto um proces-
so administrativo com todo 
o conteúdo do projeto das 30 
horas na UFRJ para aprovação 
da Procuradoria. Depois, uma 
portaria será criada para que o 
reitor assine e, assim, as 30 ho-
ras estarão instituídas na uni-
versidade, como também para 
os servidores que aderirem à 
reorganização do trabalho na 
instituição. 

Vale lembrar que a adesão 

não é obrigatória. As unidades 
que demonstrarem interesse 
em aderir deverão assinar um 
termo que será encaminhado à 
comissão setorial. Já o servidor 
que optar por não participar, 
terá de cumprir as 8 horas di-
árias da jornada de 40 horas, 
atualmente em vigor. 

Luta histórica 
Para a coordenadora do 

Sintufrj Noemi de Andrade, 
a reorganização do trabalho 
trata-se de uma luta histórica 
da categoria. “O acórdão do 
Tribunal de Contas da União nº 
2729/2017, que obriga o uso de 
controle de ponto eletrônico,   
tentou descaracterizar toda a 
importância do trabalho rea-
lizado cotidianamente pelos 
servidores públicos, com a in-
tenção de mostrar à população 
que nós não trabalhamos o su-
ficiente. Nossa instituição, por 

exemplo, trabalha 24 horas por 
dia com pesquisas, execução de 
projetos e programas e com o 
público, ou seja, as tarefas de-
sempenhadas pelos técnicos-
-administrativos e docentes 
vão muito além das salas de 
aula. Muitos trabalhadores 
cumprem carga horária que 
ultrapassa a estipulada pelo 
Ministério do Trabalho”, disse 
a dirigente. 

Noemi esclareceu que a di-
reção do Sintufrj é radicalmen-
te contra a redução de salários 
com a aprovação da nova jor-
nada. 

A intenção, segundo Noemi, 
é que com a implantação da 
jornada de trabalho e 30 horas 
semanais os projetos internos 
da universidade tenham mais 
reflexo na sociedade e, portanto, 
o atendimento à comunidade 
universitária e à sociedade se 
expanda cada vez mais.

Reorganização da Jornada 
de Trabalho e 30 Horas 

No dia 13 de setembro 
(quinta-feira), o Sintufrj 
realizará o seminário Re-
organização da Jornada de 
Trabalho e 30 Horas, das 
9h às 17h, no auditório 
CT2 (ao lado do Grêmio).

A iniciativa visa escla-
recer a categoria sobre 
dúvidas a respeito da reor-
ganização da jornada de 
trabalho na universidade. 
A intenção é que os traba-
lhadores acumulem infor-
mações suficientes para 
formar opinião a respeito 
do tema. 

O seminário indicará 
propostas que serão leva-
das à assembleia para re-
ferendo da categoria.     

Participarão da mesa de 
debates a coordenadora-
-geral do Sintuff, Bernar-
da Gomes, o coordenador 
de Educação da Fasubra, 
Rafael Pereira – falarão 
sobre “30 horas e suas im-
plantações” –, o assessor 
jurídico do Sintufrj, Rudy 
Cassel, que informará so-
bre a legislação vigente, e 
o pró-reitor de Pessoal da 
UFRJ, Agnaldo Fernandes, 
que fará exposição sobre a 
implantação das 30 horas 
na universidade. 

JORNADA. Preocupação faz parte do cotidiano dos servidores

Foto: Renan Silva

As unidades que 
demonstrarem 
interesse em 
aderir deverão 
assinar um 
termo que será 
encaminhado à 
comissão setorial

Segundo o 
Decreto nº 4.836, 
de 9 de setembro 
de 2003, a 
possibilidade de 
implantação da 
jornada de 30 
horas semanais 
é estabelecida a 
partir de turnos 
contínuos
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Na sessão do dia 23 de 
agosto do Conselho Uni-
versitário, trabalhadores 

terceirizados da UFRJ foram, 
mais uma vez, o centro das 
atenções. Conselheiros das ban-
cadas técnico-administrativa e 
estudantil se uniram para de-
nunciar um fato que já é cor-
riqueiro na instituição, que é o 
assédio moral praticado contra 
essa mão de obra precarizada. 
“Que este elo mais fraco tenha 
algum amparo da Reitoria para 
que não continue sofrendo”, 
reivindicou a estudante Rafaela 
Correia. 

Uma carta assinada pelo 
DCE Mário Prata e por alguns 
docentes foi entregue à Pró-
-Reitoria de Gestão e Gover-
nança pela Associação dos 
Trabalhadores Terceirizados da 
UFRJ (Attufrj) contendo relatos 
de perseguições. É comum, por 
exemplo, trabalhadores terem 
sua carga horária de trabalho 
aumentada sem explicação e 
continuarem com o mesmo sa-
lário. Ou serem enviados a ou-
tros locais da universidade. Não 
importando se fazem bem as ta-
refas onde estavam e se criaram 
vínculos com as pessoas. 

Medo de represálias – 
As transferências a qualquer mo-
mento não levam em considera-
ção treinamento, aptidão (nem 
pensar) ou se a terceirizada ou o 
terceirizado apresenta condições 
favoráveis para executar o novo 
trabalho, que pode ser em um la-
boratório. A dirigente da Attufrj, 
Waldinéia Nascimento, disse que 
os trabalhadores temem perder 
o emprego se denunciarem as 
arbitrariedades cometidas pelos 
encarregados dos serviços.  

Insalubridade 
não reconhecida
Os trabalhadores terceiri-

zados na universidade ocupam 
postos em várias atividades, 

Trabalhadores denunciam assédio moral
Assédio moral e outras arbitrariedades cometidas por encarregados de serviços substituem a 

falta de pagamento, problema que era comum entre os terceirizados na UFRJ  

como na copa, portaria e ma-
nutenção de Biotério, mas a 
maioria está concentrada em 
serviços de limpeza, conserva-
ção predial e vigilância.  

No prédio do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), 
com diversas unidades e qua-
se 400 laboratórios, é frequen-
te o trânsito de profissionais 
com uniformes de empresas 
prestadoras de serviço à UFRJ. 
Num dos corredores do subso-
lo, um desses trabalhadores 
contou que, embora utilize 
equipamentos de proteção e 
lide com materiais perigosos, 
não recebe o adicional de in-
salubridade. Outro queixou-
-se da possibilidade de ser 
deslocado a qualquer mo-
mento para outros campi da 
universidade.  

Rafael Martins, adminis-
trador da sede da Decania do 
CCS e fiscal de um contrato 
que emprega cerca de 10 ter-
ceirizados da limpeza, estima 
que mais de 200 trabalhado-
res nessas condições atuem no 

Centro em dois turnos, entre 
6h e 20h. Segundo ele, o não 
pagamento de insalubridade é 
um problema, porém até ser-
vidores estão nessa situação. 
“Não sei qual o critério utili-
zado para pagar ou não pagar 
o adicional aos terceirizados, 
mas já pedi à empresa para 
fazer uma avaliação técnica 
dos riscos. Parece que há um 
entrave contratual que não é 
resolvido”, disse.

Situação se 
repete no CT 
No Centro de Tecnologia 

(CT), os mesmos desrespeitos 
ocorrem com os terceirizados, 
como mudanças de setores 
à revelia e o não reconheci-
mento ao adicional de risco. 
“Insalubridade? Nunca ouvi 
falar”, afirmou um terceiriza-
do, que faz tarefas em labora-
tórios, banheiros e em outros 
lugares que entende como 
sendo perigosas ou insalubres. 

O fiscal de contrato da 
Decania do CT, Paulo Brust, 

explicou que também lá o 
contrato é fracionado (cada 
unidade tem seu fiscal). Ao 
todo são cerca de 140 traba-
lhadores terceirizados na lim-
peza, sendo 13 na Decania. 
Segundo ele, a troca de setor, 
em geral, atinge o pessoal 
contratado para cobrir férias. 

Mas que, quanto ao pagamen-
to de insalubridade, a questão 
é  contratual. “Tudo isso será 
levado à Reitoria, que saberá 
como  proceder. Na avaliação 
provavelmente haverá alguém 
da empresa para ver se o tra-
balho é mesmo insalubre”, 
concluiu Paulo. 

LIMPEZA. Este é o setor de serviço na UFRJ que mais emprega trabalhadores terceirizados. Na foto, um dos corredores do CCS 

CT. Cerca de 140 terceirizados

Fotos: Renan Silva
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“O C o m p r o m i s -
so Social dos 
Técnicos-Ad-

ministrativos” foi o tema da 
aula inaugural proferida por 
Ana Maria Ribeiro, técnica 
em assuntos educacionais da 
UFRJ. Ela fez um histórico 
minucioso de todo o processo 
de afirmação da identidade 
da categoria e construção do 
Projeto Universidade Para os 
Trabalhadores.

Ana Maria destacou a gar-
ra desses servidores para ter 
sua importância reconhecida 
na universidade, sua partici-
pação nas lutas universitá-
rias, que culminaram com a 
conquista do Plano de Car-
reira dos Cargos Técnicos-
-Administrativos em Educa-
ção (PCCTAE), cuja base é o 
Projeto Universidade para os 
Trabalhadores. 

“Nós, como os docentes, 
somos funcionários de vários 
níveis e fazemos parte desta 
comunidade, que não é só de 

Conquista da identidade
Ana Maria Ribeiro faz relato didático e emocionado da trajetória de uma categoria que se tornou sujeito de suas ações na UFRJ

intelectuais”, disse. “Pensar 
na carreira dos técnicos-ad-
ministrativos em educação 
da universidade é pensar nos 
trabalhadores que atuam em 
educação e nos saberes”, ob-
servou. 

A coordenadora de Edu-
cação, Cultura e Formação 
Sindical do Sintufrj Joana 
de Angelis complementou: 
“Podemos ver com clareza 
qual a relação dos cursos de 
capacitação com o Projeto 
Universidade para os Tra-
balhadores e qual é o papel 
do Sindicato. Queremos ser 
sujeitos do nosso fazer com 
responsabilidade, sabendo o que 
é ser servidor de uma universi-
dade”. 

“Nós estamos aqui para 
ajudar vocês a trilhar seus 
caminhos na busca de um 
sonho. Entrar para a pós-
-graduação é um sonho rea-
lizável, não é surreal. Esses 
cursos nos levam a refletir 
sobre a nossa realidade, e 

esperamos que vocês apren-
dam os signos e os símbolos 
do mundo acadêmico neces-
sários para ingressarem no 
curso que escolherem”,  res-
saltou Damires França, tam-
bém coordenadora de Edu-
cação, Cultura e Formação 
Sindical da entidade.

Orgulho
A servidora da UFRJ Sô-

nia Regina Monteiro da Ro-
cha, 62 anos, saiu mais con-
fiante de sua escolha após a 
aula inaugural do Projeto 
Universidade para os Tra-
balhadores, ministrada pela 
técnica em assuntos educa-

cionais. Graduada em Psico-
logia e técnica-administra-
tiva da universidade há 25 
anos, ela é aluna do curso de 
Metodologia de Pesquisa do 
Sintufrj. “É um orgulho para 
mim saber de toda essa história, 
da luta dos colegas, e fazer parte 
desta universidade”, disse.

Mais de 30 anos de êxito
O Projeto Universidade 

para os Trabalhadores foi 
iniciado em 1986 na UFRJ 
por um grupo de técnicos-
-administrativos e estudantes 
da própria universidade (Ana 
Maria Ribeiro fazia parte). 
Hoje o projeto está numa 
nova etapa, em consonân-
cia com as oportunidades de 
capacitação e qualificação 
voltadas para o crescimento 
profissional e de afirmação 

social, colocados pelo Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-
-Administrativos em Educação 
(PCCTAE), conquistado em 
2005 pela categoria.

“Nada veio de graça. 
Tudo foi fruto de muita luta. 
Hoje estamos aqui porque ti-
vemos bravos companheiros 
que brigaram muito para que 
tivéssemos um Sindicato com 
essa capacidade, e que dará 
continuidade a esse projeto. 

Para que vocês, técnicos-
-administrativos, continuem  
galgando cada vez mais es-
paços na academia, no local 
de trabalho, e sendo cada vez 
mais respeitados. Esse pro-
jeto está mostrando que po-
demos recuperar o que para 
o Sintufrj é fundamental: a 
nossa autoestima e o nosso 
espaço na universidade”, 
afirmou a coordenadora-
-geral Gerly Miceli.
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