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Assembléia Geral
Dia 22 de julho, terça-feira, às 10h, no Quinhentão (CCS)

PAUTA:
Avaliação da Greve
Desconto de 1% para o Fundo de Greve

Fotos: Niko Júnior

Festa para
Aloísio
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FGTS: Caixa intimada
Na semana retrasada a CEF

foi intimada a pagar em até 60
dias a correção do FGTS referen-
te aos Planos Collor e Verão. A
juíza deliberou que, esgotado
este prazo, a Caixa pagará multa
diária de R$ 200 por cada sindi-
calizado que participa da ação. O
SINTUFRJ está fazendo pressão
para que a Caixa cumpra a deter-
minação o mais rápido possível.
Estamos atentos.

HU: salas arrombadas
Salas do 7º andar do hospital

foram arrombadas e direção não
comunica à política.          Página 7

PCU: relatório assinado
Quarta-feira, dia 23, às 10h, de-

bate sobre o Plano de Cargo Úni-
co no Quinhentão.           Página 5

Sai o aumento
Segundo o superintendente

de Pessoal, Roberto Gambini, o
dinheiro para o pagamento do
reajuste de 1% e o abono de R$
59,87 chegou na conta da Uni-
versidade na quinta-feira à noi-
te. Na última sexta foi transferido
para as contas dos servidores.
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reitor da UFRJ, Aloísio
Teixeira, manifestou
sua preocupação com

o projeto de reforma da Pre-
vidência do governo (a PEC
40). Na opinião de Teixeira, o
projeto destrói o conceito de
construção de um Estado for-
te e democrático, tal como fi-
cou sedimentado na Consti-
tuição de 1988. Na época da
elaboração dessa Constitui-
ção, Aloísio lembrou que es-
tava precisamente na Secreta-
ria Executiva do Ministério da
Previdência. O reitor avalia
que emendas ao projeto não
vão resolver o problema. Ele
observou que as últimas alte-
rações feitas no texto da PEC
40 acabam criando entre os
servidores dupla cidadania
(alguns têm direitos e outros
não). O reitor da UFRJ acha
que a saída é o presidente da
República retirar o projeto do
Congresso ou o Congresso
rejeitar a emenda. Sobre a gre-
ve dos servidores, disse que
se trata de “um problema do
movimento”.

As declarações de Aloísio
Teixeira foram feitas na tarde
de sexta-feira, em entrevista

Crítica:  Solenidade na Casa do Estudante marca chegada de Aloísio ao comando da UFRJ

Aloísio critica PEC 40
coletiva durante a solenidade
que marcou sua chegada ao
comando da UFRJ na antiga
Casa do Estudante Universi-
tário (CEU), em Botafogo, com
a presença de parlamentares
(entre os quais o senador Sa-
turnino Braga do PT-RJ), do
procurador-geral da Repúbli-
ca, Valdir Pires, da economis-
ta Maria da Conceição Tava-
res e do presidente do BNDES,
Carlos Lessa, que o antecedeu
na Reitoria da universidade,
mas que teve que se afastar
por ter sido convocado pelo
presidente Lula para dirigir o
banco. O ministro da Educa-
ção, Cristovam Buarque, não
compareceu.

Cotas para ensino pú-
blico

Aloísio Teixeira disse que
vai implantar o sistema de co-
tas no vestibular da UFRJ  para
alunos que cursem o ensino
médio em escolas públicas.
Segundo ele, 70% dos candi-
datos que disputam vagas no
vestibular da instituição têm
origem na escola pública, mas
que apenas 30% chegam à
UFRJ. Ele disse que vai im-

plantar o sistema já a partir de
2004, com a reserva entre 30 e
40 vagas para esses estudan-
tes. Aloísio disse que a previ-
são é que o sistema esteja
consolidado em 2007. Apesar
de o ministro da Educação,
Cristovam Buarque, não ter
comparecido à solenidade,
Aloísio comentou que tem o
apoio integral do ministro
para sua gestão. Disse, inclu-

O

NOVO REITOR

sive, que vai negociar o res-
tante da verba para o Plano
de Emergência da universida-
de. Segundo ele, são R$ 6 mi-
lhões que serão buscados em
Brasília. Gostaria de autono-
mia para gerir o orçamento
para manutenção dos prédi-
os da universidade. E disse
que mesmo os  novos do
Fundão nunca tiveram manu-
tenção adequada. O reitor res-

REUNIÃO DO IPPMGREUNIÃO DO IPPMGREUNIÃO DO IPPMGREUNIÃO DO IPPMGREUNIÃO DO IPPMG
Dia 22/7, terça-feira, às 13h
Auditório Pupileira
Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta: Informes e Avaliação

Organização da Greve

Reunião de Aposentados e
Pensionistas dia 6/8, sexta-feira,
às 10h, no Espaço Cultural do sin-
dicato – Aula de patchwork no dia
1/8/2003.

pondeu a um jornalista que o
Fundão tem espaço e locali-
zação para receber instalações
que sirvam aos Jogos Pan-
Americanos em 2007 e para a
eventual Olimpíada em 2012.
Aloísio foi indagado se tinha
informações sobre o suposto
atentado de que teria sido
alvo o diretor da Faculdade
de Direito, Agnello Maia Bor-
ges Medeiros, na sexta-feira,
na Tijuca.   

NA FESTA: estudantes protestam na solenidade do reitor

PARA A HISTÓRIA: pose para a posteridade da vice-reitora, Sylvia, e do reitor, Aloísio Teixeira

GREVE: professores levaram sua faixa. A coordenadora do SINTUFRJ, Ana Maria Ribeiro

Fotos: Niko Júnior

AGRESSÃO A SERVIDORESAGRESSÃO A SERVIDORESAGRESSÃO A SERVIDORESAGRESSÃO A SERVIDORESAGRESSÃO A SERVIDORES
Um grupo de servidores públicos do ABC paulista foi obrigado a

retirar faixas contra a PEC 40 que apresentariam na chegada do ministro
da Fazenda, Antonio Palocci, ao 4º Congresso dos Metalúrgicos da CUT. O
servidor Antonio Carlos Correia foi agredido por metalúrgicos.
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ASSEMBLÉIA às 10h, terça-feira, dia 22, no auditório do Quinhentão para avaliar a greve

Movimento cresce na UFRJ
 Continuidade da greve

por tempo indeterminado,
fortalecimento do comando
local de greve, viabilização de
um calendário de atividades
e definição dos serviços es-
senciais foram as principais
deliberações aprovadas pela
categoria na assembléia de
quinta-feira, dia 17, no Qui-
nhentão. Na avaliação dos
funcionários, apesar da ne-
cessidade de superar algu-
mas debilidades, o movi-
mento cresce na Universida-
de. A maioria também defen-
deu a realização de atos per-
manentes nas ruas e diálogo
com a sociedade, que deve
ser informada sobre o que o
funcionalismo público está
querendo com sua luta con-
tra a reforma da Previdência
Social. Esta proposta, como a
de promover um debate em
praça pública sobre a PEC 40,
outras que apontam para
uma maior visibilidade da
greve e seus objetivos serão
levadas ao comando estadu-
al de greve. Foi também pro-
posto que o Sindicato orga-
nize um seminário sobre con-
juntura nacional, o que de-
verá ocorrer em breve.

Serviços essenciais
 A assembléia aprovou o

indicativo do Comando Local
de Greve, que reivindica da
Fasubra um posicionamento
político unificado sobre o fun-
cionamento dos hospitais uni-
versitários durante a greve.
Mas enquanto isso não acon-
tece, foi aprovado que na
UFRJ serão criadas comissões
de funcionários que discuti-
rão a essencialidade nas uni-
dades de saúde, principal-
mente no HU. A Vigilância
também foi considerada ati-
vidade essencial, assim como
todas as relacionadas à vida,
entre as quais os centros de
pesquisa. A assembléia tam-
bém se posicionou com rela-
ção à Prefeitura, que deverá
manter funcionando um se-
tor de emergência para aten-
dimento de problemas elétri-
cos e hidráulicos.

O calendário
O calendário de atividades

começou a ser viabilizado com
a realização do ato na posse
do reitor, na última sexta-feira.
Prossegue nesta quarta-feira,
dia 23, com o debate sobre o
PCU, com a presença de um
representante da direção da
Fasubra que integra o Grupo
de Carreira que elaborou o pla-
no. Será às 10h, no Quinhen-
tão. À tarde, das 13h  às 18h,
os servidores vão tomar a Ci-

 O coodenador do SINTUFRJ e membro da Executiva
Nacional da CUT, Agnaldo Fernandes, disse que as mudan-
ças de última hora feitas na PEC 40 conseguiram o milagre
de deixar o projeto do governo “pior do que estava”. Segun-
do Agnaldo, o projeto continua não atendendo a nenhuma
das reivindicações dos servidores. Na opinião do dirigente
do SINTUFRJ e da CUT, a tendência é que a partir da apre-
sentação do relatório, a greve dos servidores, iniciada no
dia 8, se torne mais acirrada. “A reforma é incompleta e

inaceitável”, afirmou. As entidades que representam os servidores públicos federais criti-
caram o relatório final do projeto do governo. Além de funcionários das universidades,
representantes dos professores universitários, fiscais da receita federal, funcionários da
Previdência condenaram o documento. De acordo com o Comando Nacional Unificado de
Greve, cerca de 55% dos aproximamente 800 mil servidores federais já aderiram ao movi-
mento. Os últimos dados da Fasubra informam que 38 dentre as 44 universidades federais
estão de 90% a 100 % paralisadas.

O caminho da PEC
O relatório do deputado José Pimentel será posto esta semana em votação na Comissão

Especial que discute a PEC 40. A comissão – instalada no dia 11 de junho para apreciar o mérito
da proposta do governo – é composta por 38 deputados titulares e igual número de suplentes.
O Estado do Rio de Janeiro é representado por quatro parlamentares: Antônio Carlos Biscaia
(PT), Jair Bolsonaro (PPB), Paulo Balthazar (PSB) e Jandira Feghali (PCdoB).  

Pior a emenda
do que o soneto

nelândia para protestar con-
tra a reforma. É a atividade
"O serviço público na rua".
No dia seguinte, quinta-feira,
24, todos irão à reunião do
Consuni cobrar posição dos
conselheiros sobre a greve e
garantir que não haverá reta-
liação aos grevistas.

O CEG aprovou moção
favorável à reivindicação
dos servidores de alteração
do projeto de  reforma da
Previdência do governo.

Assembléia – Assembléia – Assembléia – Assembléia – Assembléia – Nesta ter-

ça-feira, dia 22, às 10h, no
Quinhentão. Nesta assem-
bléia a categoria, além de
avaliar os rumos da luta, irá
decidir sobre a proposta da
Fasubra de criar um fundo
de greve com base no des-
conto de 1% nos salários dos
funcionários.

Hoje, segunda-feira, dia
21, os trabalhadores da cre-
che suspenderão suas ativi-
dades para realizar uma reu-
nião, às 10h, quando defini-
rão a participação na greve. 
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PREVIDÊNCIA

MANIFESTAÇÃO. Centenas de servidores - entre os quais,
funcionários da UFRJ - estiveram na Audiência Pública na
Assembléia, transformada em palanque anti-reforma
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PREVIDÊNCIA

 Mais de dois mil servi-
dores públicos assistiram à
audiência pública sobre a re-
forma da Previdência Social,
na segunda-feira, dia 14, na
Assembléia Legislativa do Rio
(Alerj). Os lugares disponí-
veis na plenária e galerias fo-
ram insuficientes para aco-
modar tantos trabalhadores.
O trabalho de integrantes da
Comissão Especial que ana-
lisa a PEC 40 durou quase seis
horas (das 17h20 às 22h20).
Representantes de 63 entida-
des de classe, além de estu-
dantes e lideranças políticas,
ocuparam a tribuna para de-
fender mudanças ou a retira-
da do projeto do governo do
Congresso Nacional. O cará-
ter privatista da PEC 40 foi
denunciado em todos os dis-
cursos. Os oradores critica-
ram a postura autoritária do
governo que se negou a de-
bater sua proposta com os
movimentos organizados e a
sociedade em geral. O gover-
no foi acusado de satanizar o
funcionalismo público atra-
vés da mídia, colocando in-
clusive a população menos
esclarecida contra eles. Os
funcionários estão sendo ta-
xados de privilegiados por to-
dos os setores governistas.

 A todo momento os ser-
vidores se manifestavam co-
brando explicações pela au-
sência na audiência do mi-
nistro Ricardo Berzoini e do
relator da Comissão Espe-
cial, o deputado petista José
Pimentel. Mas se nem desta
vez os trabalhadores públi-
cos puderam discutir suas
reivindicações com interlo-
cutores oficiais, pelo menos
souberam aproveitar encon-
tro com vários deputados fe-
derais, e a presença da im-
prensa, para reafirmarem a
disposição de irem às últimas
conseqüências para garantir
seus direitos ameaçados pela
reforma.

Ato público
O ato público lotou as es-

cadarias do prédio da Alerj.
Desde as 15h a movimenta-

ATO PÚBLICO. Servidores ocupam galerias e escadarias da Assembléia Legisativa em ato contra a reforma

Aumenta a pressão
ção de servidores era grande
na Rua 1º de Março. Mais de
mil pessoas compareceram à
manifestação. Dezenas de fai-
xas com dizeres como “Re-
forma: os banqueiros agra-
decem” e “Reforma para ban-
queiro? O que é isso compa-
nheiro” chamavam a atenção
dos que passavam pelo lo-
cal. Lideranças sindicais usa-
ram o carro de som para ex-
plicar à população a greve
decretada pela quase totali-
dade do funcionalismo fede-
ral. Os bonecos engravatados
de Lula e Berzoini balançan-
do de um lado para outro ao
ritmo de velhas marchinhas
de carnaval, cujas letras fo-
ram adaptadas para a oca-
sião, garantiram o tom de ir-
reverência à mobilização.  

Resultados práticos
 A audiência pública na Alerj foi presidida pelo 1º vice-

presidente da Comissão Especial, deputado Onyx Loren-
zoni (PFL), que indicou a deputada Jandira Feghali
(PCdoB)relatora. Os dois parlamentares consideraram
como muito grave a ausência do relator, o deputado José
Pimentel (PT). Nessa mesma segunda-feira ele já havia
evitado o debate no estado de São Paulo. Alceu Collares
(PDT) e Jair Bolsonaro (PPB) que integram a comissão,
também participaram da audiência no Rio. Tanto Bolsona-
ro quanto Lorenzoni declararam que votarão contra a PEC
40. Collares fez questão de lembrar que o seu partido foi o
primeiro a fechar questão contra a reforma da Previdência.

Na terça-feira, Jandira Feghali entregou ao deputado
Pimentel o seu relatório da audiência no Rio, e, segundo
ela, tudo que foi falado pelas lideranças sindicais constou
do documento. Ela elogiou a atuação dos servidores, que
em nenhum momento foram corporativos em seus discur-
sos, e sim na defesa do Estado.

“Só Lula pode retirar a PEC 40”
A deputada explicou que somente o governo pode retirar a

PEC 40 do Congresso Nacional, e que o papel do parlamentar
é de protesto e de confrontação de conteúdo. “Não se deve
fazer cobranças levianas, e ao contrário de isolar parlamenta-
res é necessário somar mais com os que defendem emendas,
respeitando cada um dentro da sua história e não generali-
zando”, afirmou. Feghali também defendeu a continuidade
da greve e muita mobilização de rua.  
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NA  UFRJ. Durante a semana
passada, duas assembléias  da
categoria foram realizadas.
Abaixo, manifestação na  Alerj
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MOVIMENTO

Agência Brasil

relatório elaborado
pela comissão inter-
ministerial organiza-

da pelo governo para a im-
plantação do Plano de Cargo
Único (PCU) finalmente foi
concluído na semana passa-
da, com as assinaturas firma-
das pelos representantes da
Fasubra, Andifes e Sinasefe e
do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
(MPOG) e do Ministério da
Educação (ME). O passo se-
guinte agora é encaminhar o
documento para o gabinete
do ministro da Casa Civil,
onde o texto será transforma-
do em projeto de lei para ser
encaminhado ao Congresso
Nacional. A pressão pela im-
plantação do PCU é um dos
eixos específicos da luta dos
funcionários das universida-
des federais.

O governo se comprome-
teu, desde o início das nego-
ciações, em garantir a im-
plantação do PCU ainda este
ano. O condicionante para
definir o mês a partir do qual
o plano será implantado era,
e ainda continua sendo, a
disponibilidade financeira. A
previsão inicial é de R$ 138
milhões por mês, ou seja, R$
1,8 bilhão por ano. São os
estudos finais sobre o im-
pacto financeiro da implan-
tação do plano – o governo
diz que precisa discutir a
possibilidade de remaneja-
mento de verbas –  que irão
determinar o prazo preciso
para que o PCU comece a vi-
ger. A Fasubra espera agen-
dar nova reunião para esta
semana para tratar do assun-
to, de acordo com os inte-
grantes do GT carreira que
participam das negociações.

Carreira: Texto do Plano de Cargo Único vai à Casa Civil

Relatório
é assinado

O Governo reafirma
compromisso

As discussões ganharam
fôlego a partir de 5 de junho
com a publicação da portaria
conjunta entre ME, MPOG,
Andifes, Fasubra e Sinasefe,
que instituiu a comissão in-
terministerial determinando
o prazo de 30 dias, prorrogá-
veis por mais 15, para a con-
clusão do relatório de análi-
se da proposta do PCU.

Como a portaria foi publi-
cada no dia 9 de junho, so-
mente a partir desta data co-
meçou a ser contado o prazo
inicial para a conclusão dos tra-
balhos. Com isso, o término
fixou-se em 9 de julho. Termi-
nado este primeiro prazo, a co-
missão apresentou sua con-
clusão e ratificou a viabilidade
técnica e jurídica do PCU, sen-
do que sua implantação de-
pende somente da liberação
financeira.

Durante o período – no
qual o chefe da Casa Civil,
José Dirceu, reafirmou o com-
promisso do governo –, a Fa-
subra e o Sinasefe se empe-
nharam em discutir a pro-
posta do PCU com represen-
tantes do ME e da Secretaria
de Recursos Humanos do
MPOG para tirar dúvidas e le-
vantar pontos que pudessem
gerar problemas quando do
seu encaminhamento para a
Casa Civil e posteriormente
para o Congresso Nacional.

Foram verificados os re-
flexos constitucionais do
PCU, a sua adequação às Di-
retrizes Gerais de Planos de
Carreira e  discutido o impac-
to orçamentário. Algumas
melhorias foram feitas, e ou-
tras estão sendo providenci-
adas para que se elimine ao

máximo a possibilidade de
retorno ou a não-aceitação
nas diversas instâncias em
que deverá ser analisado.

Conquista
O PCU é hoje a nova pro-

posta para a criação da car-
reira para os trabalhadores da
Educação federal. A vitoriosa
greve de 2001 conquistou a
assinatura de um acordo para
o envio ao Congresso Nacio-
nal de um projeto de lei para
garantir a existência desta car-
reira. O governo FHC não
honrou o acordo e o governo
Lula se comprometeu a cum-
pri-lo.

O que se está negociando
agora com o governo é a ver-
ba necessária para viabilizar
o projeto. A Fasubra discute
com os ministros a disponi-
bilidade financeira deste ano
e a orçamentária para 2004,
pois a verba precisa estar pre-
vista no Orçamento da União.

Com o PCU abre-se a pos-
sibilidade de incentivo para
o desenvolvimento e a ascen-
são profissional do técnico-
administrativo. Este cresci-
mento vem acompanhado da
elevação salarial, que em pri-
meiro lugar se dará com o
enquadramento de todos os
servidores no cargo de traba-
lhador em Educação. Além do
incentivo para o desenvolvi-
mento profissional, o PCU
prevê a existência de um pla-
nejamento estratégico para a
instituição; possibilita uma
adaptação permanente do
quadro de pessoal das uni-
versidades; e estimula a par-
ticipação dos cidadãos no
planejamento e na avaliação
dos serviços prestados à po-
pulação.   

PREVIDÊNCIA

Na quinta-feira, 17, o relator da Comissão Especial da
Reforma da Previdência, deputado José Pimentel, apre-
sentou na Câmara o relatório da PEC 40 com alterações
no texto original, mantendo a integralidade para os atuais
servidores e também a paridade. As mudanças de última
hora não mudam o caráter do projeto, prejudicial aos
interesses do funcionalismo. O relatório será votado na
Comissão esta semana. Só depois irá ao plenário da Câ-
mara. Veja o quadro comparativo abaixo.

QUINTA. Relatório da PEC lido no Congresso

Mudanças na PEC 40
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“

UNIVERSIDADE

stamos ainda vi-
vendo o que a UFRJ
viveu na gestão Vi-

lhena: uma anormalidade to-
tal”, afirma Marcelo Correa e
Castro, professor da Faculda-
de de Educação da UFRJ e re-
presentante do Centro de Fi-
losofia e Ciências Humanas
(CFCH) no Conselho de En-
sino de Graduação (CEG). O
professor foi procurado
pela reportagem do SIN-
TUFRJ para explicar a situ-
ação em que se encontra
a unidade, após a anu-
lação do edital de sele-
ção do Curso de Pós-
Graduação em Educa-
ção deliberada pelo
Conselho de Ensino
para Graduados (CEPG).
A decisão foi tomada
diante da ação
unilateral da
diretora da
faculdade,

Arbítrio: Diretora da Faculdade de Educação faz das suas e tumultua o Curso de Pós-Graduação

Speranza volta a carga
Speranza França da Mata, que
publicou o edital à revelia da
própria Sub-Reitoria de En-
sino para Graduados e Pes-
quisa (SR-2).

A atitude de Speranza
criou problemas para a SR-2,
que tenta a todo

custo salvar o curso, que cor-
re o risco de ser descredencia-
do pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Ensino Superior (Capes).
Mas esta não é a primeira vez
que a diretora prejudica a fa-
culdade por conta de atitu-
des antidemocráticas. Desde
que assumiu, em janeiro de
2000, nomeada por Vilhena,
Speranza administra a facul-
dade com mão-de-ferro, pas-
sando por cima das decisões
dos colegiados e  perseguin-
do funcionários e professo-
res. Até o ex-presidente do An-
des, Roberto Leher, foi alvo
de seus ataques. Ela exerceu
um autoritarismo que vice-
jou na gestão Vilhena, pros-

perou na de Lessa e se
mantém na de Aloísio.

“O clima na facul-
dade é de desespe-
rança. Apesar de to-

dos os nossos esforços
para defender a faculda-

de e os nossos direitos,
Speranza foi vitoriosa. Ela

continua a desrespeitar os
colegiados e a perseguir

funcionários. Não cons-
truiu nada ao longo de

sua gestão. Só

E

ManifestaçãoManifestaçãoManifestaçãoManifestaçãoManifestação
A sessão do Conselho

de Ensino de Graduação
(CEG), dia 16, foi tomada
por estudantes alojados.
Eles foram reivindicar a
revisão da resolução 4/03,
que estabelece rendimen-
to acadêmico para con-
cessão de bolsa-auxílio.
Uma comissão foi criada
bpara estudar a reivindica-
ção, e tem até 20 de agos-
to para apresentar um re-
latório. Enquanto isso as
bolsas continuarão sendo
pagas.

destruiu. O corpo de funcio-
nários foi reduzido à metade
e o programa de pós perdeu
os melhores professores. Es-
tamos engolindo sapos para
salvar o curso e para que a
Faculdade de Educação vol-
te a ter o lugar que merece no
cenário acadêmico”, desaba-
fa Marcelo Correa e Castro.

Sindicância abortada
Até hoje Speranza se man-

tém no cargo através de sub-
terfúgios jurídicos. O próprio
relatório da comissão de sin-
dicância instaurada pelo CEG
– fruto da pressão da co-
munidade da faculdade e do
SINTUFRJ –, que constatou as
irregularidades cometidas pe-
la diretora  e recomendou seu
afastamento, foi anulado pela
diretora na Justiça. O agrava-
mento dos problemas do
Curso de Pós-Graduação tem
o dedo de Speranza. Foi a par-
tir do desligamento de vários
professores na sua gestão que
o curso decaiu de vez, che-
gando a obter o conceito 3
dado pela Capes no ano de
2002. E mesmo com a tentati-
va do CEPG – que criou uma
comissão para avaliar e
acompanhar o curso – e da

SR-2 de negociar uma saída,
a diretora vem criando difi-
culdades.

O sub-reitor, José Luiz
Fontes, tenta contornar a situ-
ação. Ele aposta na superação
da questão, pois avalia que
está se conseguindo dirimir
diferenças. “O que nós quere-
mos é recompor o programa.
Considero a questão do edi-
tal um episódio isolado. Foi
equívoco da professora achar
que isso não prejudicaria a
negociação, mas o CEPG mos-
trou que sim, por isso o edital
foi anulado e ela concordou”,
explica Fontes. Mas o sub-rei-
tor reconhece que a atitude
de Speranza provocou “ruí-
dos” na discussão.

A diretora Speranza Fran-
ça da Mata foi procurada para
dar sua versão dos fatos, mas
não foi encontrada.

Sucessão em pauta
O mandato da diretora

termina em 30 de dezembro,
e a comunidade está inves-
tindo na salvação do curso e
na próxima gestão. Mas até lá
muita coisa ainda pode acon-
tecer. “A diretora é absoluta-
mente imprevisível. Ela vê
cada um de nós como inimi-
go”, alerta Marcelo.   

A Fasubra, através dos co-
ordenadores  de Políticas So-
ciais João Paulo e Luiz Ma-
cenas, convocou reunião
com os coordenadores de
Políticas Sociais dos sindi-
catos de sua base nos dias
11, 12 e 13 de julho. Esta reu-
nião contou com a presença
de representantes de oito
sindicatos e discutiu o eixo

Políticas sociais
de intervenção desta pasta e
como ela vem atuando de
forma ordenada. Com base
nesta discussão, achou-se
necessário construir um se-
minário nacional com os te-
mas que serão os principais
eixos de atuação nas bases:
Políticas Anti-Racistas, Gêne-
ro, Juventude e Saúde do tra-
balhador.

 A proposta é que este se-
minário aconteça no Rio de
Janeiro no mês de setembro,
e estaremos  informando a
categoria tão logo essa ativi-
dade seja votada pela dire-
ção da Fasubra. A coordena-
dora de Políticas Sociais, De-
nise Góes, e Francisco Car-
los dos Santos representa-
ram o SINTUFRJ.

No próximo dia 23,
às 14h, reunião do GT
Anti-Racismo na sede do
Sindicato.

Pauta: Informes da
reunião na Fasubra e
reestruturação do GT
com a elaboração de um
calendário de atividades.
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FUNDÃO

direção do Hospital
Universitário Clemen-
tino Fraga Filho não

comunicou à Polícia Federal
o arrombamento de quartos
no sétimo andar do bloco F
do prédio do HU. As instala-
ções, ainda não inauguradas,
já estavam equipadas com ge-
ladeiras, televisores e telefô-
nes. De acordo com o que apu-
rou o Jornal do SINTUFRJ, o
vigilante que registrou o fato
solicitou ao coordenador de
Serviços Gerais.  Caetano, que
a comunicação policial fosse
feita. Estranhamente, o dire-
tor interino do hospital, Jorge
Sérgio, recomendou que o
procedimento não fosse ado-
tado, sob a alegação de que o
diretor-geral, Amâncio Pauli-
no, estava em Brasília. A As-
sessoria de Imprensa do HU
admitiu a história, mas ale-
gou, sob o argumento de que
“não houve roubo”, que a Po-
lícia Federal não precisaria ser
informada.

A assessoria acrescentou,
ainda, que, diante do ocorri-
do, a direção havia reforçado
a segurança do local. A repor-
tagem apurou, no entanto,
que pelo menos mais de um
aparelho telefônico sumiu no
episódio, ocorrido no dia 26
de junho. A Vigilância consta-
tou nas salas sinais de arrom-
bamento, uma janela quebra-
da e pegadas no sofá E mais:
equipamentos novos foram
encontrados fora do lugar e
prontos para serem levados,
como um aparelho de ar con-

Omissão: Direção do hospital estranhamente não comunicou à Polícia invasão de salas no bloco F

Arrombamento no HU

dicionado retirado da parede.
Nenhuma perícia foi feita,
uma vez que a polícia ficou
fora do assunto. A não comu-
nicação de irregularidade em
instituição pública pelo res-
ponsável por sua direção
pode levà-lo a responder a um
processo disciplinar.

Omissão
 O Código de Ética da Ad-

ministração Pública estabe-
lece uma série de regulamen-
tações que devem orientar a
postura do administrador pú-
blico. É dever do servidor,
previsto no Regime Jurídico
Único (artigo 116), levar ao

conhecimento da autoridade
superior qualquer irregulari-
dade da qual tiver ciência. “Se
o servidor souber de algum
fato que ponha em risco a ins-
tituição, deverá tomar as pro-
vidências cabíveis. Há indí-
cios que caracterizam a ten-
tativa de furto: houve o ar-

rombamento, portanto a Po-
lícia federal teria quer ser cha-
mada para a perícia. Conco-
mitantemente, uma apuração
interna deveria ter sido ins-
talada. Se isso não foi feito,
pode ser considerada uma
omissão”, disse um especia-
lista do Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais. Outro
técnico especializado em ad-
ministração pública disse
que a autoridade responsá-
vel tinha a obrigação de ins-
taurar uma sindicância para
apurar o fato. Mesmo na hi-
pótese de não ter havido fur-
to, destacou. “Houve  dano
ao erário público. Houve,
sim, um crime, mesmo que
de pequeno potencial. Entra-
ram no ambiente, invadiram,
por algum motivo. Algo acon-
teceu ali. O que aconteceu?
Para responder, ao menos
uma sindicância deveria ser
feita”, acrescentou. E conclui:
“No mínimo, houve algum
tipo de omissão nesse caso.
Houve registro da ocorrência
e o processo não andou. De
maneira geral, se o dirigente
toma conhecimento de ato que
a lei tipifica como crime, na-
turalmente tinha a obrigação
de comunicar o fato à autori-
dade policial. A Polícia Fede-
ral é que iria apurar. Não vejo
como um administrador do
hospital tenha competência
técnica para decidir se é crime
ou não. O processo parou por-
que alguém o travou.  Alguma
explicação tem que ser dada
para o que houve lá.”   

A campanha contra a criação da Área de Livre
Comércio das Américas (Alca), organizada pelos
movimentos sociais, reivindica que o governo Lula
realize um plebiscito oficial para que a sociedade
participe das discussões. Os EUA pressionam para
a conclusão das negociações antes de 2005. Cur-
sos de formação para fortalecer a campanha têm
sido realizados pelo país, como o que ocorrerá no
Rio, no fim de julho, com mil pessoas.

Curso sobre Alca reunirá mil pessoas
CURSO ESTADUAL SOBRE ALCA, DÍVIDA EXTERNA E MILITARIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
Dias: 26 e 27 de julho (sábado e domingo)
Colégio Pedro II – São Cristóvão (Campo de São Cristóvão, 177 – em frente ao Pavilhão de São Cristóvão)
Painelistas: João Pedro Stédile (MST), a confirmar; Maria Luisa Mendonça (Rede Social); e Paulo
Passarinho (Sindicato dos Economistas)
Inscrições: no local ou pelo telefone (21) 2240-7693
Hospedagem e alimentação: haverá possibilidade de alojamento no local. Levar roupa de cama. A
alimentação será garantida aos participantes do evento
Contribuição mínima: R$ 2,00

A
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Cenas da Luta
Fotos: Niko Júnior e Agência Brasil

Nas últimas semanas o
movimento dos servidores
públicos no país tem desenha-
do imagens até certo ponto
surpreendentes. Era inimagi-
nável que em seis meses do
governo Lula ruas, praças e
galerias dos parlamentos fos-
sem ocupadas por manifes-
tantes na luta em defesa de
seus direitos. O móvel de ta-
manha mobilização Brasil afo-
ra é o projeto do governo que
reforma a Previdência, sem
que essa reforma signifique
ganhos para a grande massa
dos trabalhadores do setor
público que põem a máquina
do Estado para funcionar.

Faixas, cartazes,
bandeiras, alegorias
(como servidores
fantasiados de palhaço
nos corredores do
Congresso) se
incorporaram à
paisagem das principais
cidades brasileiras. De
acordo com o comando
nacional da greve, a
adesão à greve se
intensifica. As alterações
no texto original feitas no
relatório da Comissão
Especial só serviram
para ampliar a
disposição de luta.


