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Contralaudos atestam
condições impróprias
de trabalho

Documento foi produzido por equipe de 
especialistas contratada pelo Sintufrj. 
O servidor que tiver o adicional de 
insalubridade suspenso deve procurar 
imediatamente o Sindicato. 

Ao debate
ELEIÇÕES 2018

Além da violência física, com 
agressões e até um assassinato, 
fake news, simulações, boatos, o 
uso de declarações fora de contexto 
tem sido a marca desta campanha 
eleitoral. O despejo de informações 
falsas nas redes virtuais (com o 
objetivo de induzir o voto a partir 
da difusão de mentiras) produz 
prejuízos incomensuráveis para 
a democracia e rouba, do espaço 
público, o debate de propostas. 
Esse tipo de estratégia para ganhar 
eleição foi utilizado em momentos 
sombrios da história.

O momento é grave, e os eleito-
res que vão decidir com seu voto o 
futuro do país merecem conhecer 
os projetos de cada candidato.

Protesto de parar o trânsito
O século estava come-

çando no simbólico ano 
2000 e a organização e o 
ímpeto de luta dos traba-

lhadores da UFRJ escreve-
ram um momento épico: 
ocuparam a Linha Verme-
lha. Este é um dos capítulos 

da série sobre os 25 anos do 
Sintufrj rememorados nesta 
edição. O jornal também pu-
blica entrevista com o autor 

do livro Novos atores na 
cena universitária,  João 
Eduardo Fonseca.

Páginas 4, 5 e 8

Página 3

A MANIFESTAÇÃO gigante aconteceu num cenário atípico: o reitor da UFRJ era José Vilhena, com rejeição equivalente a Temer

HISTÓRIA
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Novo alojamento fica 
pronto até o fim do ano

Está prevista para o mês de 
novembro a conclusão da cons-
trução do alojamento estudantil 
em módulos, na Cidade Uni-
versitária, próximo ao Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN) (Rua Milton 
Santos esquina com a Avenida 
Horácio Macedo). A obra foi 
iniciada em 2016 com recursos 
de emendas parlamentares. O 
custo total foi orçado em R$ 
7,669 milhões. 

A Pró-Reitoria de Políticas 
Estudantis (PR-7) informou que 

Marielle: símbolo mundial 
dos Direitos Humanos

Em meio ao crescimento 
do fascismo, da misoginia 
e de agressão às minorias 
decorrente do crescimento da 
extrema-direita no Brasil, a 
Anistia Internacional escolheu 
a vereadora carioca Marielle 
Franco (PSOL), assassinada 

em março deste ano no Rio de 
Janeiro, como símbolo da sua 
maior campanha global por 
direitos humanos; foco da Write 
for Rights (Escreva por Direi-
tos) deste ano são as mulheres, 
gênero e defensoras dos direitos 
humanos. (Brasil 247) 

CNBB recomenda 
voto na democracia

“Temos duas candidaturas à 
Presidência, mas somos a favor é 
da democracia. O que pedimos é 
que o eleitor católico observe se 
os candidatos pregam mais ou 
menos democracia; se buscam 

a convivência fraterna com base 
da educação, no respeito e justiça 
social, ou não”; palavras de Leo-
nardo Steiner, secretário-geral da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB). (Brasil 247)

Estudante é espancado por 
seguidores de Bolsonaro

Na noite desta terça, 9, um 
estudante da Universidade Fe-
deral do Paraná que usava um 
boné do MST foi violentamente 
atacado por um grupo da torcida 
da Império, do Coritiba. Aos gritos 
de “Aqui é Bolsonaro”, o grupo 
de cerca de 15 pessoas vestidas 
com a camisa do time espancou 
o rapaz que estava em frente à 
Casa da Estudante Universitária 
de Curitiba (Ceuc). Houve depre-
dação no local e também foram 
quebrados vidros da biblioteca da 
universidade.

REPÚDIO – “... Resistiremos 

à barbárie, ao fascismo e à 
violência. Mais do que nunca, 
a democracia, o diálogo e a 
tolerância precisam prevalecer”, 
diz a nota do Diretório Central dos 
Estudantes da UFPR.  

A Superintendência de Co-
municação Social da UFPR 
afi rmou: “... A UFPR repudia 
veementemente todo e qualquer 
ato de violência, de preconceito 
ou de discriminação e entende 
que os espaços universitários são 
ambientes de debate e do exer-
cício de liberdade de opinião”. 
(Publicado em Portal Vermelho 
e escrito por Ana Carolina) 

EM MEIO ÀS TURBULÊNCIAS POLÍTICAS, o ipê-branco floresce e enche de perfume e beleza o 
campus universitário do Fundão. O auge da floração desta árvore genuinamente brasileira (tanto 
o seu nome popular quanto o científico [Tabebuia rose-oalba] vêm do tupi-guarani) ocorre entre os 
meses de julho e setembro. Porém, infelizmente, em menos de uma semana a floração cai por terra.

o alojamento terá 80 suítes para 
dois estudantes cada uma, e estão 
previstas acomodações especiais 
para pessoas com defi ciência 
(PCD). Os benefi ciados com as 
novas instalações serão os alunos 
com bolsas Benefício Moradia 
Emergencial (BME) e que estão 
com a documentação regulariza-
da na Superintendência Geral de 
Políticas Estudantis (SuperEst).

Atropelos
Por duas vezes a constru-

tora Innova Rio, responsável 

pelas obras  do alojamento, teve 
que suspender os trabalhos. A 
primeira suspensão das obras 
ocorreu em 2016, por atraso no 
repasse dos recursos; a segun-
da, em 2017, para análise dos 
materiais de fechamento dos 
módulos, só sendo retomadas 
em julho deste ano. Apesar de 
todos os esforços da universi-
dade, a PR-7 não descarta a 
possibilidade de que a obra não 
seja fi nalizada no prazo previsto 
devido às interrupções ocorridas 
nos dois últimos anos. 
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Na quarta-feira, 10, a 
direção do Sintufrj pro-
tocolou na Pró-Reitoria 

de Pessoal os primeiros contra-
laudos de ambientes de traba-
lho produzidos pela equipe de 
especialistas em segurança e 
saúde do trabalhador contrata-
da pela direção sindical.  

Os cortes do adicional que 
estão ocorrendo na categoria 
são injustos. Porque estão sen-
do feitos sem a avaliação dos 
contralaudos do Sintufrj. O 
trabalhador que tiver a insa-
lubridade cortada deve procu-
rar imediatamente a entidade. 
Consulte a prévia do contra-
cheque.

Três frentes de atuação 
Atuar para garantir condi-

ções dignas de trabalho, saúde 
e direitos da categoria é, se-
gundo a coordenadora-geral 
do Sintufrj Gerly Miceli, “a 
grande política da entidade”.   

Para atingir esses objeti-
vos, a ação sindical se desdo-
bra em três frentes: “primeira, 
garantir o adicional de insa-
lubridade a quem tem direito; 
segunda, garantir a saúde do 
trabalhador no ambiente de 
trabalho, com iniciativas que 
vão desde a eleição das Co-
missões Internas de Saúde do 
Servidor Público (Cissp) à co-
brança, das direções das uni-
dades, por melhoria nos am-
bientes de trabalho; e terceira, 
aprofundar a discussão sobre 
projetos de lei para garantir 
a aposentadoria especial do 
servidor e a atualização da 
Norma Regulamentadora nº 
15 (sobre atividades em con-
dições insalubres), que é de 
1978, às mudanças ocorridas 
no mundo do trabalho”.

Contralaudos do Sintufrj revelam 
condições impróprias de trabalho 

Assegurar condições adequadas de trabalho e evitar o adoecimento do trabalhador, e garantir seus 
direitos, é o objetivo da ação sindical na elaboração dos contralaudos de ambientes de trabalho 

Hesfa 
No dia 28 de setembro, a 

direção sindical apresentou 
aos técnicos-administrativos do 
Instituto de Atenção à Saúde 
São Francisco de Assis (Hesfa) o 
relatório das condições dos am-
bientes de atividades na unidade 
(contralaudos) preparado pela 
equipe de especialistas em segu-
rança e saúde do trabalhador da 
entidade. O documento conclui 
que a maioria dos profissionais 
que mantêm contato com pa-
cientes (muitos dos quais por-
tadores de doenças contagiosas) 
tem direito ao adicional. 

De acordo com o perito em 
segurança do trabalho Rafael 
Borher, a equipe levou 30 dias 
para concluir a tarefa no Hesfa. 
Foram realizadas 10 visitas téc-
nicas à unidade para avaliações 
qualitativas (que verifica casos 
específicos) e quantitativas (so-
bre exposição a agentes físicos, 
químicos e biológicos) dos am-
bientes de trabalho. 

Alerta às unidades 
Com base nas informações 

dos formulários preenchidos 
pela categoria, os profissionais 
foram divididos em grupos de 
exposição para nortear o traba-
lho dos técnicos. Um dos itens 
verificados pela equipe foi as 
condições de saúde no ambien-
te de trabalho. A situação mais 
delicada, segundo Rafael, foi 
constatar a vulnerabilidade dos 

mecanismos existentes de pre-
venção e de combate a incêndio. 

O trabalho que está sendo 
realizado pela equipe técnica 
do Sintufrj também aponta, 
para as direções das unidades, 
a necessidade de melhorias dos 
locais de trabalho, como reali-
zação de obras e instalação de 
novos equipamentos. 

Maternidade Escola 
No dia 2, o Sintufrj expôs 

aos trabalhadores da Mater-
nidade Escola a conclusão do 
levantamento sobre os ambien-
tes de trabalho na unidade. O 
relatório levou 30 dias para ser 
concluído e aponta que cerca de 
90% dos profissionais fazem jus 
ao adicional de insalubridade. 

PROTOCOLO. Coordenador do Sintufrj Huascar Costa e o técnico em segurança do trabalho 
Rafael protocolam os contralaudos na Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ

REUNIÃO. Gerly Miceli e o técnico Rafael apresentam contralaudos aos trabalhadores da Maternidade Escola e do Hesfa

Fotos: Renan Silva
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Conquista dos 26%

Guerra ao neoliberalismo
O Sintufrj abriu guerra contra a 

onda neoliberal e o seu mentor no 
Brasil, Fernando Henrique Cardoso. 

De 1994 a 2003, a categoria lutou 
exaustivamente por seus direitos e 

participou da organização de todas 
as mobilizações amplas e legítimas 

da sociedade. 

O ano de 1998 foi de profun-
da crise na universidade e resis-
tência da categoria. O Sintufrj 
liderou enorme mobilização 
em defesa da UFRJ arrancando 
dos dirigentes universitários e 
do Conselho Universitário uma 
posição de confronto ao gover-
no FHC.

Em meio a uma das maiores 
greves das universidades, 15 mil 
pessoas (estudantes, professores e 
técnicos-administrativos) foram 

Intervenção na UFRJ

Em 1997, o Sintufrj ini-
ciou a luta pelo pagamento dos 
28,86% (percentual concedido 
aos militares em 1993 e estendi-
do aos servidores do Legislativo 
e Judiciário), contra a reforma 

às urnas na UFRJ e escolheram 
o professor Aloísio Teixeira – que 
tinha como bandeira recuperar a 
universidade e torná-la mais de-
mocrática – como reitor. 

O MEC, do PSDB, não gostou 
e impôs um interventor (José Hen-
rique Vilhena de Paiva) à comu-
nidade universitária, que resistiu 
bravamente durante 44 dias ocu-
pando a Reitoria. Trabalhadores 
e estudantes só desocuparam o 
prédio pela ação de cerca de mais 

de 70 homens das polícias Militar 
e Federal.

O interventor permaneceu até 
o fim de seu mandato, mergu-
lhando a UFRJ numa crise insti-
tucional sem precedentes. Duran-
te a intervenção, o Sintufrj lutou 
contra as falcatruas de Vilhena e 
intensificou o combate à preca-
rização e à  exploração da mão 
de obra na instituição. A palavra 
de ordem mais ouvida era “Fora 
FHC”. 

administrativa e as privatiza-
ções de FHC. “Fome de Justiça” 
foi o tema da campanha pelos 
28,86%.  Teve greve de fome de 
dirigentes do Sintufrj e de mili-
tantes da categoria. 

Outra grande campanha do 
Sintufrj foi contra o Programa 
de Demissão Voluntária (PDV) do 
governo FHC. A entidade foi vito-
riosa, porque a adesão foi muito 
baixa: 40 servidores apenas.

Luta pelos 28%

Os anos FHC (1995-2002) 
foram de guerra contra o neoli-
beralismo. Nos primeiros 30 dias 
de seu governo, FHC propôs: re-
formar a Constituição, promover 
uma reforma administrativa e 
privatizar a universidade. Os anos 
1990 foram os piores na vida da 
categoria (e de todos os servidores 
públicos), que amargou oito anos 
sem aumento.

As universidades federais fo-
ram sucateadas e sofreram um 

esfacelamento geral. FHC tentou 
acabar com os sindicatos e suas 
lideranças. A autonomia univer-
sitária foi restringida. Houve alte-
ração no processo de escolha dos 
reitores, garantindo 70% de peso 
ao voto dos professores. O Sintufrj 
deflagrou uma campanha de va-
lorização da universidade pública 
denunciando a política de FHC de 
destruição do serviço público.

Em 1996, FHC começou a 
assombrar as universidades com 

o seu projeto de autonomia. A 
política privatista do governo aca-
bou com os bandejões, proibiu 
concurso público, cortou bolsas 
de pesquisa e garfou ao máximo 
os salários. Nesse ano a categoria 
fez sucessivas paralisações contra 
a reforma administrativa e da 
Previdência, participando de uma 
greve geral que parou o país. Na 
luta em defesa da universida-
de pública, o Sintufrj fez ampla 
campanha televisiva.

Resistência ao neoliberalismo

O ano de 1994 foi de resistên-
cia contra a revisão constitucional 
e de luta contra a URV (Unidade 
Real de Valor), índice criado para 
reajuste de preços e salários com o 
objetivo de viabilizar a implemen-
tação do Plano Real proposto pelo 

então ministro da Fazenda de Ita-
mar Franco, Fernando Henrique 
Cardoso. 

Em agosto de 1994, atenden-
do à reivindicação do Sintufrj e 
no exercício pleno da autono-
mia universitária, a Reitoria da 

UFRJ (gestão Paulo Alcântara) 
reconheceu o direito da cate-
goria ao índice estabelecido em 
Súmula do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). E os 26,05% 
foram implantados na folha de 
pagamento. 

Fotos: Arquivo do Sintufrj
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Guerra ao neoliberalismo

Entre 2000 e 2001, o Sintufrj 
mostrou a força da mobilização 
que construiu nos anos de resistên-
cia ao neoliberalismo de FHC. Em 
2000, a categoria fechou a Linha 
Vermelha, numa manifestação 

Enfim, em 2003, o reitor 
eleito em 1998 e que não tomou 
posse, Aloísio Teixeira, após 
cinco anos de intervenção, foi 
novamente o mais votado pela 
comunidade universitária e, 
desta vez, assumiu o cargo.  

Com Aloísio e após a posse 
de Lula foi possível retomar a 
pauta de ocupação dos espaços na 
universidade: assento nos Conse-
lhos de Ensino de Graduação e 

Retomada com Aloísio e Lula
Pós-Graduação (CEG e CEPG), 
e nos colegiados dos centros 
universitários; e participação 
na eleição/consulta de diversos 
setores. 

O diálogo com o governo 
permitiu implementar vários 
itens do Projeto Universidade 
Cidadã da Fasubra (originário 
do projeto Universidade para 
os Trabalhadores do Sintufrj): 
respeito à eleição do reitor pela 

comunidade na forma em que 
ela decide (a maioria paritária); 
aumento no orçamento das uni-
versidades; mais vagas para con-
curso público e carreira específica 
para os técnicos-administrativos 
em educação.

Nesse ano de 2003, o Sintufrj 
conquistou a integralização dos 
28,86% e se uniu à luta geral 
contra a reforma da Previdência 
Social.

Em 2002, a UFRJ comemorou 
o fim da era Vilhena, e, devido 
à mobilização da comunidade 
universitária, o MEC foi obrigado 
a dar posse a Carlos Lessa, o reitor 
escolhido em eleição democrática 
pela comunidade universitária. 
Na conjuntura geral, o Sintufrj 
se engajou ativamente na eleição 
do primeiro trabalhador – Luiz 

Inácio Lula da Silva – para a 
Presidência da República. 

Na ocupação dos espaços ins-
titucionais da universidade, de-
pois de o técnico-administrativo 
João Eduardo Fonseca exercer a 
função de sub-reitor de Pessoal na 
gestão Horácio Macedo, em 2002 
Roberto Gambine assumiu o car-
go de superintendente-geral da 

Pró-Reitoria de Pessoal (gestão 
Carlos Lessa). Acontecimentos 
que marcaram a retomada da 
atuação dos técnicos-administra-
tivos em educação como sujeitos 
na construção da universidade, 
iniciada com João Eduardo.

Em dezembro de 2002, o 
Sintufrj comemorou a conquista 
dos 28,86%. 

Redemocratização na UFRJ

Em 2001, a forte greve da 
categoria impôs um recuo 
ao governo FHC em questões 
consideradas como princípios 
pelos administradores neolibe-
rais, obtendo vitórias políticas 
e financeiras. O movimento 

conquistou a incorporação 
da Gratificação de Atividade 
Executiva (GAE), que equi-
valia a 160% do salário, re-
tirando, assim, o tradicional 
pendur ica lho  comum ao 
salário do servidor público; e 

foi vitorioso também na luta 
pela manutenção da paridade 
de tratamento entre ativos 
e aposentados. Até hoje é a 
única categoria dos servidores 
públicos federais a manter essa 
correlação.

Recuo neoliberal

histórica pelo resgate da legalidade 
na UFRJ e para mostrar a força 

do funcionalismo público. O ato 
mobilizou mais de três mil pessoas. 

Fechamento   
da Linha 
Vermelha
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O que você precisa saber sobre o 
câncer de mama e o de colo do útero

O câncer de mama é o tipo mais 
comum entre as mulheres no 
Brasil e no mundo, seguido pelo 
câncer de colo do útero – que 
constitui a quarta maior causa 
de morte de mulheres por 
câncer no país. Por isso, desde 
2008, o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) realiza 
anualmente a campanha 
Outubro Rosa,  cujo objetivo 
é promover a conscientização 
sobre a importância do 
diagnóstico precoce dos 
tumores e compartilhar 
informações a respeito.
De acordo com o Sistema de 
Informações sobre Mortalidade 
(SIM), só em 2013 foram 14.388 
mortes causadas pelo tumor na 
mama, sendo 14.207 mulheres e 
181 homens – que, apesar de ser 
raro, representa 1% do total dos 
casos. Já pela doença no colo do 
útero, foram registrados 5.430 
óbitos na população feminina 
no mesmo ano.

DIAGNÓSTICO – O prin-
cipal sintoma do câncer de 
mama é a presença de um 
nódulo fi xo, geralmente in-
dolor, nos seios, axila ou 
pescoço. Ele está presente 
em 90% dos casos, quando 
o câncer é descoberto pela 
própria mulher. Além des-
te sintoma, pele da mama 
avermelhada, retraída ou 
com aparência de uma casca 
de laranja, qualquer saída 
de líquido anormal das ma-
mas e alterações no mamilo 
também são indícios.

No caso do colo do úte-
ro, o principal fator de risco 
é o papilomavírus (HPV), 

sexualmente transmissível. 
O uso prolongado de pílu-
las anticoncepcionais e o 
tabagismo também podem 
ocasionar o aparecimento 
do câncer. 

PREVENÇÃO – Não é 
completamente possível 
preveni-lo, por conta da 
quantidade de fatores rela-
cionados ao surgimento da 
doença e pelo fato de vários 
deles não serem modifi cá-
veis. Entretanto, há a pos-
sibilidade de controlar os 
riscos de desenvolvimento 
nas mamas e estimular a 
proteção. Alimentação sau-
dável, controle do peso, 
prática de atividades físicas 
e não consumir álcool e ta-
baco podem reduzir em até 
28% sua incidência.  

É fundamental que o pú-
blico feminino a partir dos 
40 anos realize anualmente 
a mamografi a. Mulheres, so-
bretudo a partir dos 50 anos, 
são propensas a desenvolver 
a doença. Porém, na última 
década, a incidência entre 
jovens com menos de 35 
anos passou a ser entre 4% e 
5% de todos os casos.

Para o colo do útero, 
o uso de preservativos é 
imprescindível. Quanto ao 
HPV, é possível preveni-lo 
através de vacinas que com-
batem o vírus e da realiza-
ção do exame preventivo 
(Papanicolau) anual. O Mi-
nistério da Saúde promove 
duas fases de campanhas 

de vacinação destinadas a 
meninas de 9 a 14 anos e 
meninos de 11 a 14 para 
prevenir o vírus. 

AUTOEXAME – Deve ser 
feito mensalmente, entre o 
7º e o 10º dia, contados a 
partir do 1º dia da menstru-
ação. Para as mulheres que 
não menstruam, é necessá-
rio que escolham um dia do 
mês para realizá-lo. Para 
examinar a mama esquer-
da, coloque a mão esquerda 
atrás da cabeça e apalpe com 
a mão direita. Com a mama 
direita, ponha mão direita 
atrás da cabeça e apalpe com 
a mão esquerda. Após esse 
processo, tateie toda a área 
debaixo dos braços. Com os 
mamilos, os pressione sua-
vemente e verifi que se há al-
guma secreção.

TRATAMENTO – O cân-
cer de mama possui, em 
média, quatro tipos mais 
comuns e outros raros. 
Com isso, o tratamento não 
é padrão, afi nal cada tipo de 
tumor tem uma intervenção 
específi ca – que deve ser 
prescrito pelo médico on-
cologista. 

Já para o câncer de colo 
de útero, os tratamentos 
mais comuns são a cirurgia 
e a radioterapia. Isso se de-
fi ne a partir do estadiamen-
to da doença, tamanho do 
tumor e fatores pessoais, 
como idade e desejo de ter 
fi lhos. (fonte: Ministério da 
Saúde/Inca)
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Reunião para discutir a 
acumulação de cargos dos 
trabalhadores da enferma-

gem decidiu criar uma comissão 
para exigir que a Reitoria da UFRJ 
se envolva na solução do problema. 
Isso será feito em encontro com o 
reitor Roberto Leher no qual será 
entregue requerimento formali-
zando a reivindicação.

Outra deliberação da reunião 
de quinta-feira 11 no HUCFF apon-
ta para reuniões com os diretores 
das unidades hospitalares com o 
mesmo objetivo. 

Apesar de ser um direito as-
segurado na Constituição, por 
conta da acumulação de cargos, 
os trabalhadores da enfermagem 
estão há vários anos sendo privados 
de direitos trabalhistas – férias, 13º, 
progressões, adicionais e aposenta-
doria, por exemplo.

À reunião no HU, organizada 
pelo Sintufrj, compareceram 
profissionais de enfermagem de 
unidades de saúde, como o Hospi-
tal Universitário (HU), o Instituto 

Pressão sobre a Reitoria

São Francisco de Assis (Hesfa), 
i Instituto de Doenças do Tórax 
(IDT) e o Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) – cujo diretor, Bruno 
Leite, também estava presente.

 “Não há respaldo legal 

para retirarem direitos de quem 
acumula cargos. Então por que a 
vida dessas pessoas é prejudicada 
desse jeito? Não podemos ficar 
parados”, disse a coordenadora-
-geral do Sintufrj Neuza Luzia. 

A comissão foi constituída com 

trabalhadores representantes das 
unidades hospitalares. O Sintufrj 
produzirá formulários, que ficarão 
à disposição nos postos de enfer-
magem, para que os servidores 
com acumulação de cargos sejam 
identificados e assistidos pelo 

AÇÃO sindical. Medidas aprovadas para fazer valer o direito dos trabalhadores contaram com orientação jurídica 

Foto: Renan Silva

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Departamento Jurídico do Sintufrj. 
O Sindicato também requi-

sitará aos setores de Recursos 
Humanos da universidade infor-
mações sobre os casos de acumu-
lação de cargos para ajudar no 
mapeamento do problema.

 “É uma falta de respeito com o servidor. Tudo 
é bloqueado porque alguém manipula o sistema 
para atrapalhar a minha vida. A lei permite que 
o profissional de saúde tenha outros vínculos”, 
desabafou Ivaldo dos Santos Pereira, do Centro de 
Materiais do HU.

O diretor do IPPMG, Bruno Leite, disse que 
portaria emitida na gestão do reitor Carlos Levi 
ampara a enfermagem a cumprir 30 horas. Mas o 
problema é que há hospitais que adotam modelos 
diferentes. Na opinião dele, é preciso unificar pro-
cedimentos para unificar ações.

A coordenadora de Esporte, Cultura e Lazer do 
Sintufrj, Noemi Andrade, reiterou a importância 
da regulamentação desse direito. 

O que eles dizem
Muitos profissionais da área de 

saúde da UFRJ estão privados de 
seus direitos, mesmo com decisões 
judiciais que reconhecem a lici-
tude da acumulação de cargos. A 
Constituição do país exige a com-
patibilidade de horário e não fala 
em limitação da carga horária.

O principal responsável pelo 
problema é o Ministério do Plane-
jamento, que controla o sistema 
de administração de pessoal. Mas 
a Reitoria também precisa adotar 
medidas para que o ministério al-
tere o sistema. “Não são situações 

Conheça o caso
isoladas. Não tem fundamento ne-
nhum glosar direitos”, informou a 
assessora jurídica do Sintufrj Aracéli 
Rodrigues.

Orientação 
A advogada do Departamento 

Jurídico da entidade Mara Vazquez 
orienta os trabalhadores para que 
formalizem processo administrativo 
reivindicando os direitos não respei-
tados, pois com isso eles caracteri-
zam a situação, interrompem uma 
possível prescrição e possibilitam a 
reivindicação dos atrasados.
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Jornal do Sintufrj – O 
senhor presidiu a Asufrj no 
início da redemocratização 
do país, depois de 20 anos de 
ditadura. O que extraiu dessa 
experiência?

João Eduardo – Não tenho 
dúvida de que a afinidade e 
a vinculação de nosso movi-
mento coletivo com o processo 
histórico que estava em curso 
na sociedade naquele período 
foram fundamentais para definir 
a trajetória da entidade. Amplas 
forças sociais, agrupadas e con-
vergentes, derrubaram a ditadura 
civil-militar, então já declinante, 
e criaram condições novas para a 
retomada da vida relativamente 
democrática em nosso país. A 
Asufrj, democratizada, foi uma 
dessas forças. Dinamicamente, 
ela foi produto e, também, fator 
das mudanças. 

JS – O que o senhor  desta-
ca das vitórias daquela época? 

João Eduardo – Do declínio 
do regime ditatorial e da ascen-
são dos movimentos e forças 
democráticas e progressistas 
decorreram inúmeros avanços 
e conquistas. As transformações 
e inovações na organização 

Sintonia com a história
A organização política dos 
técnicos-administrativos 
ganhou fôlego na con-
juntura na qual o Brasil se 
redemocratizou, depois 
de 20 anos de ditadura

sindical dos trabalhadores, a 
fundação de centrais sindicais 
nacionais, o crescimento polí-
tico e eleitoral das oposições, 
a criação de novos partidos, 
as manifestações populares de 
massa pelas Diretas Já, as mo-
bilizações e greves em defesa das 
universidades públicas, por sua 
democratização interna, pelos 
planos de carreira para técnicos-
-administrativos e professores, 
tudo ocorria em harmonia com 
os processos da sociedade, e por 
isso contava com seu apoio e 
reconhecimento. 

JS – Foi, então, uma ampla 
conjuntura de mudanças?

João Eduardo – O que acon-
teceu na UFRJ, portanto, se 
deu, concomitantemente, em 
âmbito nacional. No caso da or-
ganização coletiva dos técnicos-
-administrativos, as mudanças 
alcançaram, praticamente, todas 
as instituições de ensino superior 
públicas, bem como a Federação 
Nacional, a Fasubra. A supera-
ção do perfil assistencialista e 
dependente das entidades, sua 
requalificação por meio de novas 
práticas de representação de tipo 
sindical, seu engajamento nas 

lutas democráticas da sociedade 
e a elaboração coletiva de um 
projeto de reinserção dos fun-
cionários na estrutura e na vida 
institucional das universidades 
ocuparam um dos centros prin-
cipais de transformação.

JS – Qual a análise o 
senhor faz da conquista do 
protagonismo dos técnicos-
-administrativos naquela 
época para os dias atuais? 

João Eduardo – Como uma 
construção coletiva e organi-
zada que, por sua relevância e 
qualidade, alcançou o centro do 
debate e das “disputas” a respei-
to da instituição universitária. 
Suas elaborações obtiveram o 
reconhecimento e, também, 
a crítica de interlocutores res-
peitáveis. 

“o que há algum tempo era jovem 
e novo, hoje é antigo...
O passado é uma roupa que não 
nos serve mais”. 

João Eduardo, citando Belchior

João Eduardo 
Fonseca sistemati-
zou em sua disser-
tação de mestrado 
a mudança de pa-
tamar político dos 
técnicos-adminis-
trativos em educa-
ção na UFRJ. Seu 
livro Novos atores 
na cena univer-
sitária é referência 
sobre o tema. João 
Eduardo presidiu a 
Asufrj (Associação 
dos Servidores da 
UFRJ) entre 1984 e 
1985. Foi pró-reitor 
de Pessoal na gestão 
de Horácio Mace-
do(1985-1989) e 
chefe de gabinete 
de Aloísio Texeira 
(2003-2011). Vive 
hoje na Paraíba.

JS – Quais os desafios da 
categoria nesta conjuntura tão ad-
versa para a classe trabalhadora? 

João Eduardo – Para os movi-
mentos universitários, e especial-
mente para o dos trabalhadores 
em educação técnico-administra-
tivos, mais que antes, o momento 
é de ruptura e de reelaboração de 
sua identidade, de sua práxis e de 
seu projeto. As agendas sindicais 
stricto sensu, que priorizam a 
perspectiva econômico-salarial, as 
pautas corporativas, já há tempos, 
tendem à sua internalização, ao 
seu isolamento, dentro e fora da 
universidade. É necessário se abrir, 
mudar e avançar. Como escrito na 
velha canção, “o que há algum 
tempo era jovem e novo, hoje é 
antigo... O passado é uma roupa 
que não nos serve mais”.
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