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POSSE

Nova diretoria assume

AOS LEITORESO Jornal do SINTUFRJ volta a circular na segunda-feira, 5 de

janeiro, com uma retrospectiva dos principais fatos que marca-

ram a vida da categoria em 2003.

SINTUFRJ

AOS  COMPANHEIROSAOS  COMPANHEIROS

2004 com
dignidade

O ano de 2003 foi marcado
por uma profusão de fatos po-
líticos que envolveram a UFRJ
e o país. Um ano atípico, mar-
cado pela ascensão de Lula à
presidência da República, elei-
to pelo anseio de mudanças
da população. Na universida-
de, a agenda foi mais do que
movimentada: eleição de um
novo reitor, greve contra a re-
forma da Previdência, con-
gresso da categoria, para ali-
nhar alguns dos fatos mais im-
portantes. Uma conjuntura en-
cerrada com a eleição da nova
diretoria para conduzir o SIN-
TUFRJ nos próximos dois
anos. O ano de 2004 promete
mais. O futuro nos coloca tare-
fas que se relacionam com o
nosso futuro como trabalha-
dores. Entre esses desafios se
destacam as anunciadas refor-
mas universitária, trabalhista
e sindical em elaboração nos
gabinetes do Palácio do Pla-
nalto. No plano específico, a
luta é pela implantação de um
plano de carreira para a cate-
goria. Enfrentar esse quadro
vai exigir de nós garra, unida-
de, companheirismo e objeti-
vidade nas diversas frentes
(nos nossos fóruns internos,
no Consuni, nas ruas, em Bra-
sília etc.).

É com esta disposição que
nós,  integrantes da direção do
SINTUFRJ recém-empossada,
nos dirigimos ao conjunto dos
trabalhadores da universida-
de, com desejos de Feliz Natal
e um ano cheio de dignidade e
luta para todos nós.

A diretoria

Numa atmosfera de vigor político, onde o papel do SINTUFRJ no
movimento sindical foi destacado pelos vários representantes do
movimento sindical e social presentes no ato, foi empossada a nova
diretoria  do Sindicato  eleita há duas semanas para conduzir os
destinos da entidade nos próximos dois anos. Cerrar fileiras contra a
reforma universitária pretendida pelo governo (que ameaça a exis-
tência da universidade pública, de qualidade e gratuita), combater
o preconceito e a discriminação aos técnico-administrativos e valori-
zação dos trabalhadores negros, a partir da realização de um censo
demográfico que indicará quantos são e onde atuam na instituição,
foram alguns dos compromissos assumidos pela nova coordenação

AGNALDO FERNANDES
“Nossa eleição prova na prática que é possível convergir pelo interesse da categoria, e o SINTUFRJ esteve unido em todas as lutas na defesa de

conquistas para os trabalhadores, contra FHC e o atual governo. Vamos manter a nossa tradição de luta e quem tenta agora desqualificar a vitória
que nos foi dada nesta eleição estará desqualificando a categoria”.  O desafio da atual diretoria para os próximos dois anos é manter tradição e as
bandeiras de luta do SINTUFRJ. Estamos aqui de cabeça erguida e não vamos baixá-la para nenhum governante ou reitor. Daremos todos os passos
à frente para alterar a realidade hoje posta, dando continuidade à luta pela construção de uma sociedade socialista e às necessidades da categoria.
Por isso precisamos de um sindicato unificado e fortalecido.”

ANA MARIA RIBEIRO
 “Agradeço aos militantes do MTS, da CSD e do MNU pela vitória da chapa 2, uma militância que está no dia a dia da luta dos trabalhadores.

Agradeço aos funcionários do SINTUFRJ que vestem a camisa da entidade e que na ausência dos diretores, no contato diário com a categoria, se
esforçam para mostrar a importância de fortalecer o seu sindicato. Cada funcionário dá a sua contribuição, do jornalista ao faxineiro Catapora
(apelido carinhoso do Valdivino. Agradeço ainda ao companheiro Agnaldo Fernandes, que aceitou a pressão para voltar a fazer parte desta diretoria,
assim como a Neuza, que fortalecem a construção de nossa luta. Vamos lutar para acabar com o tratamento dispensado aos técnico-administrativos
de cidadãos de terceira categoria e sustentar a defesa da universidade pública e da luta global por salários ́ são nossos objetivos”.”

DENISE  GÓES
“Sou uma militante organizada do movimento negro e todos os negros e negras sabem que os técnico-adminsitrativos negros não têm nenhuma

visibilidade na universidade. Por isso eu quero ser a diretora que vai trabalhar e elaborar políticas raciais  consequentes  para a categoria, provocar
este debate é contribuir para  luta contra as injustiças “Quantos somos, aonde estão alocados os negros que ajudam a produzir conhecimento nesta
universidade, quais são os obstáculos que criam oportunidades diferentes ?.Se a Reitoria   não teve até agora  peito e coragem para fazer o censo  e
inserir a UFRJ dentro do debate sobre políticas  de ações afirmativas , o SINTUFRJ terá,  dentro da  linha de construirmos a luta em todas frentes
necessárias na defesa da dignidade e do respeito para a nossa categoria”.

geral do SINTUFRJ. A solenidade foi encerrada ao som da Internaci-
onal Socialista e todos os presentes foram convidados a participar do
churrasco de confraternização, oferecido pela diretoria que concluiu
o seu mandato.

Representantes da CUT (Sônia Lúcio), Adufrj (Sara Granemann),
DCE (Daniel Mendes), do Andes (Cristina Miranda) e do Movimento
Negro Unificado (Haroldo Antônio) destacaram a importância do SIN-
TUFRJ no movimento sindical. Integrantes da diretoria que encerrava o
seu mandato (José Carlos, Mônica Conde, Paulo Menezes e Eliane Nas-
cimento) conduziram a mesa da solenidade.  Em seguida, falaram os três
coordenadores gerais.Veja trechos desses pronunciamentos.

NOVA DIRETORIA. Posse dos novos dirigentes do SINTUFRJ foi marcada por discursos combativos
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JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ
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Várias

Plenária Nacional da Fasubra definiu a jornada de lutas para o próxi-
mo ano, que inclui a construção de uma greve para o fim de março. A
expectativa de reformas contrárias aos interesses dos trabalhadores e a
luta específica pela implantação do Plano de Cargo Único (PCU) são
ingredientes que apontam uma conjuntura de confrontos com o governo
e a necessidade de mobilização política vigorosa nacionalmente. As re-
formas universitária, trabalhista e sindical anunciadas pelo governo fo-
ram identificadas com preocupação pelos mais de 100 delegados de todo

Fasubra define lutas para 2004
o país presente no encontro. Outro foco central será a defesa da implantação
do plano de carreira dos trabalhadores das instituições federais de ensino.
Como se sabe, o projeto recentemente apresentado pelo governo em contra-
posição ao PCU reivindicado pela Fasubra, resume-se a uma tabela (uma
proposta que desqualifica o projeto da federação). “A plenária reafirmou a
decisão de que só aceitamos do governo um acordo que adote o projeto de
carreira”, disse o coordenador geral da Fasubra, Paulo Henrique Rodrigues
Santos.

Como ficam os 5%
O governo não vai mais enviar Projeto de lei ao Congresso que instituci-

onalizaria o acordo rejeitado pela Federação porque não há mais tempo.
Não é descartada a hipótese de o Planalto baixar uma medida provisória com
o mesmo objetivo (institucionalizar o acordo), uma vez que esse instrumen-
to não teria que obedecer a prazo regimental.

“O governo está garantindo que o aumento (de 5%, para o qual já fez uma
previsão de gasto de R$ 16 milhões ainda este ano) será retroativo a 1o de
dezembro. Este deve sair em folha suplementar porque a folha normal já está
fechada”, disse Paulo Henrique. A Fasubra tinha apresentado uma contra-
proposta ao projeto buscando assegurar os 5% e a discussão da carreira.

Estamos de olho!
Os técnicos-administrativos que estarão de férias no mês de janeiro e

optaram por receber a primeira parcela do décimo terceiro salário junto às
férias tiveram uma surpresa ao ver em seus contracheques, pela Internet,
mais uma vez o desconto do PSS. O SINTUFRJ entrou em contato com a
Pró-Reitoria de Pessoal, que afirmou que o erro seria corrigido nos próxi-
mos dias e que o desconto não procederia no pagamento dos salários,
assim como no mês de dezembro.

FGTS
Continuam os pagamentos do FGTS. O prazo se estenderá até o dia 24

de janeiro. Porém, para agilizar o processo, os sindicalizados que estão na
ação e ainda não receberam devem entrar em contato com o SINTUFRJ, na
sede do sindicato ou pelo e-mail fgts@sintufrj.org.br, munidos do número
do Pasep.

 Não esqueça!!
A conta para depósito dos honorários do advogado da ação do FGTS é

conta: 15580-2, agência: 3652-8, Banco do Brasil.

Plantão
O SINTUFRJ estará funcionando nos dias 22, 29 e 30/12, só retornando

às suas atividades normais no dia 5 de janeiro.

Pagamento de abono autorizado
A Pró-Reitoria de Graduação conseguiu autorização do Ministério de

Educação para o pagamento de 342 processos de exercícios anteriores,
entre estes o processo de abono pecuniário, ganho pelo SINTUFRJ em
1998, que atinge 5.640 servidores.

Na época, eles venderam 1/3 das férias, não usufruíram destes dias e
nem receberam 1/3 do salário.

A previsão, segundo a PR-4, é de que o pagamento saia na folha suple-
mentar de dezembro que será fechada em janeiro.

Calendário da Fasubra
25 a 27 de janeiro - GT Educação;
27 a 29 de janeiro - encontro da Educação (ampliado para outros setores
da sociedade);
30 a 2 de fevereiro - reunião do coletivo de formadores;
10 e 11 de fevereiro - reunião da direção nacional;
12 a 14 de fevereiro - plenária da Fasubra;
1a quinzena de março - encontros regionais da Fasubra para discutir
Reformas Universitária e Sindical, campanha salarial e o indicativo de
greve para fim de março ou início de abril;
Julho - Congresso Nacional da Fasubra.

Auto de Natal
O espírito de Natal tomou conta da UFRJ semana passada. O auto “As

pastorinhas de Realengo”, encenado na Escola de Música e no auditório do
CT, trouxe para a Universidade uma forma tradicional brasileira de comemo-
rar o Natal. O auto faz parte do projeto Natal Musical Brasileiro na UFRJ
desenvolvido pela professora da Escola de Música Ermelinda Paz Zanini. “O
objetivo principal do projeto é resgatar e preservar as raízes culturais brasilei-
ras através da encenação dos autos”, afirmou Ermelinda.

A apresentação é fruto de uma intensa pesquisa do folclore brasileiro. Toda
a montagem do espetáculo foi feita por estudantes da Escola de Música, de
Comunicação, de Educação Física e de Belas Artes, sob orientação de profes-
sores. Além dos alunos da graduação, também participou do auto um funcio-
nário da Escola de Música.


