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Assembléia Geral
Dia 12 de agosto, terça-feira, às 10h,
Salão Azul da Reitoria

PAUTA:
Informes e Avaliação da Greve

Foto: Agência Brasil

Mas maioria
da Câmara
dá as costas
para o
funcionalismo
e aprova
texto-base
da PEC 40

Páginas 3, 4, 5 e 8

A pressão do
movimento
continua: a
emenda
constitucional
que muda o
sistema
previdenciário
precisa ser
aprovada em 2º
turno na
Câmara e em
mais dois turnos
no Senado.

Reitor extingue sub-reitorias e vai controlar execução do orçamento. Página 7

Bandeira da
Fasubra na
paisagem
da marcha
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Doispontos

ma dupla comemora-
ção foi a viagem de rei-
nauguração do Urso

Branco, na última sexta-feira,
pelo campus da UFRJ. O Mer-
cedes-Benz 364, ano 85, um
dos ônibus mais antigos da
frota da UFRJ, recuperado
pela equipe da Divisão de
Transportes, tornou a rodar
exatamente no dia do aniver-
sário de um de seus mais an-
tigos motoristas.

Libânio Braz dos Santos
comemorou seus 65 anos di-
rigindo o seu grande compa-
nheiro: “Depois de tanto tem-
po é um presentão poder ro-
dar novamente com o Urso
Branco. Acho que se foram
mais de 20 mil quilômetros.
Ele é um companheiro de
longa jornada. Nunca me dei-
xou em falta. Sempre ia e vol-
tava.” O parabéns foi canta-
do dentro do próprio ônibus,
durante o trajeto.

O passeio
O Urso Branco saiu da Rei-

toria, pela manhã, levando
como passageiro o novo su-
perintendente de Administra-
ção e Finanças, Milton Flo-
res, e fez o trajeto regular que
é feito no campus. Ao longo
do caminho foi pegando pas-
sageiros e a história do ôni-

URSO BRANCO: Ônibus recuperado pela Divisão de Transportes é pedaço da memória da universidade

Uma viagem especial
bus sendo contada por Mi-
guel Ferreira, chefe de ope-
rações. Já de volta à Divisão
de Transportes, outro moto-
rista, o Paulistinha, funcioná-
rio histórico do setor e já apo-
sentado, apareceu para dar
mais brilho à comemoração.

Satisfação, alegria e orgu-
lho. Tudo isso se via nos
olhos e nas frases dos funcio-
nários da Divisão. “O ônibus
tem história. Uma história
que não se vende e não se
troca. Mais permanece”, afir-
mava Miguel Ferreira. O Urso
Branco estava parado há mais
de três anos e completamen-
te sucateado. “A equipe da
Divisão o salvou de ser lei-
loado e lutou pela sua refor-
ma”, afirma o diretor João
Francisco de Souza.

Ao mesmo tempo que ex-
plicava sobre a recuperação
do ônibus, Miguel também
falava sobre a importância da
dedicação da atual gestão e
da equipe, do apoio do Sin-
dicato e do gabinete do reitor
e da Coppe. Um grande exem-
plo da ação da atual gestão é
a recuperação da frota e da
valorização da equipe. O mo-
torista Libânio estava encos-
tado e foi reintegrado. Agora,
ele e o Urso Branco provam
que vontade política e espíri-

to de equipe fazem a diferen-
ça. Nesta semana o ônibus já
estará servindo à comunida-
de da Maré.

A direção da Divisão de
Transportes, fora o que já rea-
lizou para recuperar a unida-
de, tem ainda muito trabalho

pela frente. Um dos grandes
projetos da direção é a recu-
peração da frota de ônibus
da UFRJ: rodar com 12 ôni-
bus e 2 carros, mas para isso
é preciso pessoal. Hoje tra-
balham com cerca de 15 mo-
toristas em ritmo dobrado. E

necessitam de 35 motoristas
e 6 funcionários para a ofici-
na mecânica. As conversas
com a Reitoria já começaram
e a retomada da atividade do
setor é um sonho dos funcio-
nários e uma decisão saudá-
vel para a UFRJ   

U

URSO BRANCO, O RETORNO.
Equipe da Divisão de Transportes

comemora

PAULISTINHA (À ESQUERDA) E
LIBÂNIO. Emoção no reencontro
com o "velho companheiro"

 A partir deste mês os funcionários e
professores que não foram contemplados
pela ação judicial ganha pelo SINTUFRJ e
pela extensão administrativa de 1995 pas-
saram a receber esse percentual em seus
contracheques. Isso porque o reitor, Aloí-
sio Teixeira, seguindo orientação do Con-
suni, fez a implementação, cumprindo as-
sim um compromisso de campanha, em
que se comprometeu em tentar resolver

26,05%     nos contracheques
Curtas

as distorções salariais dos servidores da
UFRJ, fruto de ações judiciais que não
abrangem todos os servidores.

Esta ação foi ganha pelo SINTUFRJ
em 1993, e à época conseguimos esten-
der administrativamente esse ganho aos
funcionários e professores que estavam
na universidade e não constavam na ação.
Porém, a partir de 1995 não foi mais
possível incluir mais ninguém.

• O campus da Praia Vermelha terá uma rica progra-
mação cultural nessa semana.  Dos dias 12 a 14 de agosto,
acontece  no CFCH mesas redondas, teatro, shows e expo-
sição de memória fotográfica. "Os desafios da moderni-
dade" será o tema de um debate com o reitor.

• Nos dias 14 e 15, próximas quinta e sexta, acontece o
II Seminário da Oficina Terapêutica de Jardim oferecido
pelo Instituto de Psiquiatria (IPUB), tendo como tema
“Jardim – a imagem da vida e da transformação na clínica
da saúde mental”.

• Dia 13 de agosto (quarta-feira), às 14h, no Espaço
Cultural. Pauta: eleição de delegados para o XIV Seminá-
rio Nacional de Segurança.

Fotos: Niko Júnior
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MOVIMENTO

eunião ampliada do co-
mando de greve da Fa-
subra na última sexta-

feira – depois da avaliação de
representantes das diversas
entidades filiadas – decidiu
pela continuidade da greve
contra o projeto de reforma
da Previdência do governo,
já aprovado em primeiro tur-
no na Câmara na semana
passada. O comando também
decidiu estabelecer o prazo
até esta quarta-feira, dia 13,
para que o governo se pro-
nuncie sobre o Plano de Car-
go Único (PCU). Outra orien-
tação que será dada às insti-
tuições filiadas à Federação
nos estados é a de fixarem
em cartazes e outdoors a foto
dos parlamentares que vota-
ram a favor da proposta do
governo e contra os interes-
ses dos servidores e do país.
Ainda para esta quarta-feira
estão previstos atos nas capi-
tais dos estados. Para terça-
feira, dia 19, a Fasubra pre-
tende também aderir à nova
marcha a Brasília, proposta
inicialmente pela Confedera-
ção Nacional dos Trabalha-
dores em Educação (CNTE).
Na plenária dos Servidores
Públicos Federais (SPFs) rea-
lizada na tarde de sexta-feira,
todas as entidades, depois de
avaliarem como sucesso a
mobilização, decidiram con-
tinuar a paralisação.   

MOBILIZAÇÃO. Decisão do comando de greve ampliado da Fasubra foi pela continuidade da greve

Agora é mais lutaR

 Os trabalhadores técni-
co-administrativos da UFRJ
continuam em greve contra
a PEC 40. Esta foi a decisão
da última assembléia da ca-
tegoria, realizada na quinta-
feira, 7 de agosto, no auditó-
rio do Centro de Tecnologia.
A categoria aprovou, ainda,
uma moção de repúdio ao
projeto do governo que reti-
ra direitos e a todos os parti-

1 – Pela continuidade
da Greve;

2 – Dar prazo até o
dia 13 para que o go-
verno se pronuncie
sobre o PCU;

3 – Divulgar as fotos
e os nomes dos par-
lamentares que vota-
ram contra os servi-
dores;

4 – Fazer ato nos es-
tados na quarta-feira,
dia 13;

5 – Participar de nova
marcha a Brasília.

A greve continua na UFRJ
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dos políticos que apóiam a
proposta, e outra de louvor
aos parlamentares que vota-
ram contra ou se abstiveram.
A próxima assembléia está
marcada para esta terça-fei-
ra, 12, às 10h, no Salão Azul
da Reitoria, e a discussão so-
bre os rumos do movimento
será orientada pelas delibe-
rações aprovadas em Brasí-
lia, na sexta-feira, 8, na reu-

nião que se realizou entre os
comandos de greve por ca-
tegorias e a plenária dos ser-
vidores públicos.

A marcha dos servidores
sobre a capital do poder foi
considerada por todos os
presentes à assembléia um
sucesso absoluto. Na avalia-
ção da maioria a manifesta-
ção superou a anterior, em
número de participantes e
na mobilização de categori-
as, e também obteve visibi-
lidade na imprensa, inclusi-
ve internacional. Sobre as ce-
nas de vandalismo ocorridas
na tentativa de invasão do
Congresso Nacional, a as-
sembléia considerou como
ações isoladas do conjunto
do movimento, e que só ser-
viram para desfocar a indig-
nação do funcionalismo de
todo o país contra a reforma
previdenciária patrocinada
pelo governo federal. “Nos-
so movimento é responsá-
vel e sério e, até agora, a tru-
culência estava do lado de

lá”, lembrou um companhei-
ro. Foi dado informe sobre a
nota divulgada pelo Coman-
do Nacional de Greve conde-
nando o ocorrido.

Proposta
 A assembléia aprovou a

proposta de encaminhamen-
to para avaliação pelo coman-
do de greve da Fasubra, do
indicativo de intensificação
de ações dirigidas à conquis-
ta do PCU. Inclusive com a
possibilidade da manutenção
da greve para a conquista do
plano, caso o governo recue
da palavra empenhada de
implantá-lo este ano. “Há
mais de uma década lutamos
por esse direito. É um acordo
da greve de 2001 que o atual
governo disse que respeita-
ria. O PCU não representa só
dinheiro; é central para a
nossa vida na universidade”,
afirmou a coordenadora do
SINTUFRJ e diretora da Fa-
subra, Neuza Luzia Pinto, au-
tora da proposta.   

A FASUBRA DECIDIU

JORNADA. Os funcionários da UFRJ investem na organização do movimento na universidade desde o início da greve

CARAVANA. Três ônibus da UFRJ foram a Brasília
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MOVIMENTO

Fotos: Niko Júnior
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UNIVERSIDADE

ntes do fim deste
ano, o Hospital Uni-
versitário será alvo

de uma rigorosa audito-
ria interna da Universi-
dade. O mesmo aconte-
cerá com outras unida-
des hospitalares, segun-
do informou o chefe de
gabinete do reitor, João
Eduardo Fonseca. Na
terça-feira, 5, ele se reu-
niu com os integrantes
da Auditoria Interna da
UFRJ, e um dos assuntos
em pauta foi a atualiza-
ção do cronograma de
auditagens. O trabalho
estava interrompido de-
vido aos problemas insti-
tucionais ocorridos por
conta das substituições
seguidas de reitores.

Pelo calendário ante-
rior, a auditoria no HU já
deveria ter sido iniciada
no dia 16 de abril. O Instituto
de Ginecologia é uma das
unidades hospitalares que já
passaram pelo crivo dos au-
ditores.

João Eduardo explicou
que a realização de auditoria
no setor público faz parte de
uma rotina que tem por ob-

Reitoria confirma
auditoria no HU

INVESTIGAÇÃO: Até o fim do ano, Hospital Universitário será examinado por rigorosa auditoria

jetivo garantir a transparên-
cia das ações e auxiliar o ad-
ministrador no cumprimen-
to das regras legais do con-
trole social do serviço.

O próprio Conselho de
Administração do HU solici-
tou a realização de auditoria
na unidade, o que foi refe-

 As verdades e mentiras
dos números sobre a Previ-
dência Social serão esclare-
cidas por especialistas no de-
bate “Para entender a Previ-
dência” promovido pelo Nú-
cleo de Imprensa da Escola
de Comunicação. Qualquer
alternativa à proposta atual
de reforma da Previdência é
rebatida pelo governo atra-
vés de uma enxurrada de nú-

Previdência: verdades e mentiras
meros ditos oficiais para pro-
var que a Previdência Social
está falida e sem saída. Mas
os dados do governo são ofe-
recidos de forma obscura,
sem que a imprensa e os inte-
ressados possam avaliar com
independência os fatos, os
números e os resultados for-
necidos. O objetivo do deba-
te é esclarecer diversos equí-
vocos veiculados sobre a si-

tuação da Previdência pelos
veículos midiáticos de forma
quase panfletária. Aloísio
Teixeira, reitor da UFRJ e ex-
secretário executivo do Mi-
nistério da Previdência So-
cial, vai responder a pergun-
tas sobre implicações da re-
forma atual no serviço públi-
co. Luiz Viégas da Motta Lima,
assessor da Confederação
Brasileira de Aposentados e

Pensionistas (Cobap), pre-
tende esclarecer a história
das mudanças desde o início
do regime previdenciário. Já
Clemilce Carvalho, diretora
de Comunicação da Associa-
ção dos Auditores Fiscais da
Previdência Social no Estado
do Rio de Janeiro (Afiperj),
apresentará os números le-
vantados pelos fiscais da Pre-
vidência, inclusive o desvio

de recursos da seguridade so-
cial nos últimos quatro anos,
que soma mais de 23 bilhões
de reais. O evento ocorrerá
no dia 12 de agosto, terça-fei-
ra, a partir das 14h, no auditó-
rio do CFCH na Praia Verme-
lha. Perguntas e solicitações
aos debatedores podem ser
feitas previamente através do
site na Internet em
www.saladeimprensa.com.   

pital mergulhou nos últimos
anos.

Roubo no HU
Mais um roubo ocorreu no

HU, e quase também fica sem
providências. Dessa vez foi o
Serviço de Saúde do Traba-
lhador, no 5º andar, o alvo

rendado pela Congregação
da Faculdade de Medicina. O
SINTUFRJ e a comunidade do
HU continuam defendendo a
imediata intervenção dos au-
ditores, porque acreditam
que esta é uma maneira legal
e eficaz de apurar responsá-
veis pela crise em que o hos-

dos ladrões. Segundo o
Jornal do SINTUFRJ
apurou, foram levados
quatro aparelhos de tele-
fone, uma cafeteira e
vários controles de tele-
visão. O fato não foi
registrado no livro de
ocorrências do hospital
nem comunicado à Vigi-
lância da UFRJ.

O coordenador de Ser-
viços Gerais, José Caeta-
no, responsável pelo setor,
primeiro disse que não
existia nenhum comu-
nicado interno a respeito
de roubo. Mas logo em se-
guida ligou para o Sindi-
cato confirmando que
houve o roubo e que a
direção do HU estava en-
caminhando documento a
respeito à Procuradoria da
UFRJ, e que seria aberta
uma comissão interna. Ou

seja, quase uma semana depois
do ocorrido. No dia 26 de ju-
nho várias salas foram arrom-
badas no bloco F do hospital.
O fato não foi levado ao co-
nhecimento da Polícia Federal,
um procedimento obrigatório
quando se trata de instituição
pública.   

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Esperada auditoria será realizada, segundo a Reitoria, até o final do ano

Foto: Niko
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Foto: Niko
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Cenas da luta

Olho neles
Veja como votaram os deputados da bancada do Rio de Janeiro

A Esplanada é do povo
 Foi a maior manifes-

tação realizada até agora no
governo Lula. Pelo menos
70 mil servidores que se
deslocaram em caravanas
de todo o país marcharam
sobre Brasília na quarta-fei-
ra, dia 6, para marcar sua
indignação contra o proje-
to de reforma da Previdên-
cia. A marcha deu a volta no
Palácio do Planalto e um
“abraço” simbólico no pré-
dio do Congresso. A princi-
pal foto estampada nos jor-
nais do dia seguinte (um
manifestante indignado,
em ato isolado, quebrando
uma vidraça do prédio do
Congresso) distorce os fa-
tos, manipula a realidade e
não faz justiça à disposição
de luta e à dignidade (na
defesa de direitos que es-
tão sendo roubados) dos
milhares de trabalhadores
que ocuparam o coração da
Capital do país. Naquela
quarta-feira, a Esplanada
foi do povo. 

Sim – 358
Não – 126
Abstenção – 9
Total da votação – 493

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL PL/PSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PL/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Abstenção
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Não
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Sim

Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PSB Não
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PL/PSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 44

Resultado geral
da votação

POVO NAS RUAS. Um mar de faixas no
coração do poder. Policiais fizeram um cor-

dão em torno do Congresso
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