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Na próxima segunda-feira, 14 de março, se esgota o prazo
para os técnicos-administrativos assinarem o termo de opção
para o ingresso no Plano de Carreira. Quem não fizer a opção

estará fora do novo sistema de relações profissionais que
vão ser implantadas com o plano. O Jornal do SINTUFRJ

esclarece dúvidas e ensina o caminho das pedras para
facilitar as providências que devem ser tomadas. Portanto,

olho no prazo. E mais: publicamos o passo-a-passo
orientando os aposentados. Páginas 4, 5, 6 e 7

Na reta final

Reforma universitáriaOs documentos sobre o Projeto Universidade Cidadã para

os Trabalhadores e a análise do anteprojeto do governo para

a reforma universitária já estão na página da Fasubra na

internet. A última plenária da Federação deu prazo até 18 de

março para que os sindicatos encaminhem suas contribui-

ções sobre o assunto. Página 2
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Doispontos

Os documentos sobre o
Projeto Universidade Cidadã
para os Trabalhadores e a aná-
lise do anteprojeto do gover-
no para a reforma universitá-
ria já estão na página da Fasu-
bra para discussão na base. Fi-
cou decidido na última plená-
ria da Federação, realizada nos
dias 26 e 27 de fevereiro, que
os sindicatos devem fazer suas
avaliações e encaminhar suas
contribuições até o dia 18 de
março. O objetivo é fechar o
projeto de lei na plenária naci-
onal marcada para os dias 8 e
9 de abril.

A plenária também apro-
vou o calendário de luta apre-
sentado pelo SINTUFRJ. O dia
6 de abril será o Dia Nacional
de Luta com Paralisação nas
Universidades. O eixo é “Edu-
cação Não é Mercadoria, Uma
Outra Universidade é Possí-
vel”. Neste dia e no dia 7 a Fa-

Fasubra debate
reforma universitária

Nova plenária fechará a proposta final do projeto. Sindicatos vão enviar contribuições

subra promove um  seminário
nacional sobre o seu projeto
de lei. Sob o nome “Projeto
Universidade Cidadã para os
Trabalhadores: Construindo
um Projeto Coletivo de Uni-
versidade”, o objetivo do se-
minário é consolidar a propos-
ta da Fasubra.

Segundo Ana Maria Ribei-
ro, integrante do GT-Educa-
ção da Fasubra e diretora do
SINTUFRJ, é preciso ainda
superar algumas limitações
do Projeto Universidade Ci-
dadã para que se possa arti-
cular um movimento forte
com as entidades envolvidas
na luta pela educação públi-
ca. “O nosso projeto não fala
sobre assistência estudantil,
setor privado e organização
acadêmica. Precisamos me-
lhorá-lo para construir uma
luta comum com as demais
entidades”, avalia.

Ações – No dia 25 de feve-
reiro a Fasubra entregou ao
presidente Lula um docu-
mento defendendo o projeto
Universidade Cidadã para os
Trabalhadores. O documen-
to sugere a construção de
uma agenda oficial entre
MEC, entidades do setor da
educação e movimentos so-
ciais organizados para a cons-
trução de um modelo de uni-
versidade que contemple os
interesses da classe trabalha-
dora e do povo brasileiro. A
elaboração de outro crono-
grama é fundamental para a
FASUBRA, pois com a ampli-
ação do tempo de discussão,
a participação de estudantes,
funcionários e docentes será
maior. A discussão na base
deve ser estimulada. O gover-
no estendeu até 30 de março
o tempo de discussão do seu
anteprojeto.

Fasubra é contra a
reforma sindical do

governo
Plenária decide não participar de campanha
pela aprovação do projeto promovida pela

CUT e reivindica discussão na Central

A plenária nacional da Fasubra Sindical, realizada nos
dias 26 e 27 de fevereiro, tomou uma posição em relação à
proposta do governo para a reforma sindical: a Fasubra se
posiciona contra a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) e contra o Projeto de Lei sobre Relações Sindicais.
Até então a Federação não tinha se pronunciado oficial-
mente contra a proposta do governo. Os textos da proposta
do governo foram entregues ao Congresso Nacional, no
dia 2 de março, pelo ministro do Trabalho, Ricardo Berzo-
ini, em meio a protestos dos trabalhadores. De cara o pro-
jeto dá ao Estado mais controle sobre os sindicatos, abre
um processo de livre negociação e nega o direito de greve.

A Fasubra também não assinará o manifesto proposto
pela CUT, não participará da campanha pela aprovação da
PEC e do Projeto de Lei, como também irá reivindicar que
a discussão sobre a reforma seja pautada na plenária na-
cional da CUT. “Somos favoráveis a uma Reforma Sindical
que garanta e amplie os direitos para a classe trabalhado-
ra”, diz o texto deliberado na plenária. Uma das maiores
críticas no movimento sindical é de que o projeto abre as
portas para a flexibilização dos direitos trabalhistas. As
deliberações da última plenária da Fasubra estão basea-
das na análise, feita pelos delegados, de que a proposta
que está no Congresso não contempla as resoluções do
XVIII Confasubra.

Resoluções – No XVIII Confasubra, realizado em de-
zembro de 2004, os delegados decidiram que a PEC e o PL
não fossem enviados ou tramitassem no Congresso Nacio-
nal sem que as bases pudessem discuti-los em seus fóruns
e plenárias estadual e nacional da CUT. O que não houve. A
maioria dos sindicatos de base não foi ouvida no processo
de elaboração do projeto do governo, realizado no âmbito
do Fórum Nacional do Trabalho (FNT) – instância que
reuniu centrais sindicais, governo e empresários.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação da UFRJ já elaborou um
relatório preliminar do Projeto de Avaliação Institucional. O
documento estará disponível no site do SINTUFRJ para que a
comunidade universitária tome conhecimento e possa fazer
sugestões.

No dia 8 de março, terça-feira, às 10h, na Reitoria, a Comis-
são se reúne mais uma vez para consolidar essas sugestões e
contribuições em um documento que será enviado para a
Comissão Nacional de Avaliação.

GT Educação
Dia 15 de março de 2005
Horário: 14 horas
Local: Auditório da Biblioteca Central do Centro de Ciências da Saúde
Pauta: Discussão do texto de análise do anteprojeto de Reforma Universitária do Governo,
elaborado pelo GT-Educação da Fasubra.

FUTURO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA. Fasubra tem projeto próprio para o ensino superior
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Greve na Faculdade de Direito

No que depender dos fun-
cionários da Faculdade Na-
cional de Direito, o semestre
não começa sem uma solu-
ção definitiva para o vácuo
político e crise institucional
que assombram a unidade
desde o ano passado. Os téc-
nicos-administrativos da FND
decidiram, por unanimidade,
na reunião de unidade do dia
1º de março, manter fechadas
as portas de seus setores a par-
tir desta segunda-feira, dia 7,

Portas fechadas
Decisão foi tomada por unanimidade. Funcionários querem uma definição sobre afastamento de diretor

até que a administração cen-
tral dê uma resposta definitiva
sobre o afastamento de Armê-
nio Albino da Cruz Filho da
direção.

Há quase quatro meses
esgotou o prazo para que o
Ministério da Educação se
pronunciasse sobre o pedi-
do de demissão de Armênio
encaminhado pelo reitor
Aloísio Teixeira. O reitor
acatou resolução do Conse-
lho Universitário, que apro-

MANIFESTO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE DE DIREITO
PARAM SUAS ATIVIDADES
A PARTIR DO DIA 7/03
Desde o ano passado a Faculdade de Direito vive uma crise

institucional sem precedentes. O processo que vivemos atual-
mente é conseqüência de anos e anos de completo afastamento
da vida universitária e descaso com os interesses maiores da
sociedade, assim como de abandono da instituição pública.

Os trabalhadores técnico-administrativos em educação da
UFRJ não têm dúvidas do comprometimento da UFRJ, através
da Reitoria, para a resolução dos problemas institucionais
surgidos e que estão sendo encaminhadas aos órgãos colegi-
ados e autoridades competentes para o debate e deliberação.

A aprovação pelo Conselho Universitário do relatório da
Comissão de Sindicância, que indicava a demissão do diretor
da Faculdade de Direito, foi um dos momentos marcantes de
resgate dos princípios básicos de funcionamento institucio-
nal acadêmico. Entretanto, tal decisão ainda não foi executa-
da, pairando sobre os técnicos-administrativos da unidade a
insegurança, a perda de esperança, a falta de direção e a
impotência para continuar a trabalhar. As aulas se reiniciam
no dia 7/03 e os trabalhadores temem, além da pressão sofri-
da com as aparições extemporâneas do diretor “fantasma”, a
dos estudantes ávidos por terem respostas rápidas as suas
questões acadêmicas, muitas delas paralisadas por falta de
uma direção com legitimidade para o encaminhamento das
mesmas. Esta pressão recai sobre os ombros dos trabalhado-
res que não são os responsáveis pela inoperância administra-
tiva da unidade. Pelo contrário, se ela hoje está aberta é graças
à dedicação de seu corpo funcional.

Portanto, os funcionários técnico-administrativos da Fa-
culdade Nacional de Direito deliberaram, em reunião com o
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da (SINTUFRJ),
por unanimidade dos presentes, paralisar suas atividades a
partir do dia 7/03.

Este movimento deseja ver o mais breve possível, a resolu-
ção do cumprimento das decisões dos órgãos colegiados da
universidade e a volta da institucionalidade, com legitimida-
de. Queremos a garantia do pleno funcionamento da unida-
de, dentro do respeito à ética e do respeito aos indivíduos e às
decisões autônomas do Conselho Universitário da UFRJ.

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA Faculdade Nacional
Direito/UFRJ - SINTUFRJ

vou o relatório da Comis-
são de Sindicância que exa-
minou as irregularidades na
Faculdade de Direito. Du-
rante o período de férias a
pressão sobre os funcioná-
rios diminuiu, mas a apro-
ximação do início do semes-
tre trouxe à superfície a cri-
se vivida pela FND.

A volta às aulas é um mo-
mento delicado. O Direito re-
aliza a cada semestre cerca
de 3.000 matrículas, além de

incontáveis pedidos de de-
clarações, históricos escola-
res, trancamento de curso e
alterações. “A gente precisa
de um suporte, um apoio ad-
ministrativo para fazer esse
trabalho. Nós queremos fa-
zer, mas não temos condições
para isso”, desabafa a funci-
onária Maria Luiza Andrade
Delgado na reunião.

O centro acadêmico Cân-
dido de Oliveira apresentou
ao Conselho de Ensino e Gra-

duação uma carta de apoio à
greve dos técnicos-adminis-
trativos da FND e afirmou sua
disposição para estar ao lado
dos funcionários na luta con-
tra Armênio. A mobilização
dos funcionários começa
nesta segunda-feira, dia 7,
com uma reunião, às 10h,
para produção de um mani-
festo de esclarecimento da
paralisação à comunidade
acadêmica. Em seguida os
técnicos vão para casa.

VIOLÊNCIA. No ano passado, Armênio chamou a política para reprimir estudantes
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Na próxima segunda-fei-
ra, 14 de março, termina o
prazo para que seja feita a
opção pelo plano de carreira
da categoria. A Coordenado-
ra-geral de Gestão de Pes-
soas da Secretaria Executiva
do MEC, Maria do Socorro
Mendes Gomes, a Nina, que
esteve na semana passada no
Rio para esclarecer pontos
sobre o plano, foi enfática:
“Não haverá prorrogação de
data. Não é possível alterar a
lei de uma hora para outra.”
A funcionária do MEC tem
realizado em todo o Brasil o
treinamento de profissionais
de recursos humanos e das
comissões de enquadramen-
to com o objetivo de unificar
procedimentos.

Nina esteve na Escola Téc-
nica Federal de Química, no
Maracanã, falando para re-
presentantes das instituições
federais de ensino – univer-

PLANO DE CARREIRA

Prazo é improrrogável
Na segunda-feira, dia 14, será o último dia para a adesão ao Plano de Carreira

sidades, escolas técnicas e
agrotécnicas e o Colégio Pe-
dro II. Além do Rio, o MEC
realizou treinamento em Mi-
nas, Espírito Santo e São Pau-
lo. O roteiro desta semana
inclui Porto Alegre, Recife,
Ceará e Goiânia. A coordena-
dora de pessoal do MEC vol-
tou a lembrar que na página
do ministério na Internet há
todas a informações, esclare-
cimentos e simulação do en-
quadramento. Até a semana
passada, 166 mil pessoas ti-
nham consultado o site. Mas
o MEC só contabilizará o nú-
mero de adesões ao plano
depois de 14 de março.

Para o Jornal do SINTU-
FRJ, Nina destacou a impor-
tância da Carreira não só para
o governo mas, segundo ela,
para o Estado, com valoriza-
ção do servidor público, pro-
gressão vinculada direta-
mente com capacitação e

zação de tabela (quando muda o
valor do estepe, por exemplo, ou
quando muda o valor do piso e do
teto).

O reajuste linear que o governo
por ventura conceder (já anunciou
e vai ser o irrisório 0,1%) incidirá
no Básico e no Complementar.

Com a progressão por capacita-
ção e por avaliação, o Básico cresce
e o Complementar, no mínimo, per-
manece como está. Isso porque, se-
gundo a coordenadora, o MEC está
fazendo estudo para ver se o per-
centual de aumento no Vencimen-
to Básico decorrente da mudança
de nível de capacitação incide tam-
bém no Complementar.

Em 1987 houve servidores en-
quadrados em níveis para os quais
não tinham a escolaridade exigida.
A escolaridade é uma das informa-
ções solicitadas na atualização ca-
dastral para o enquadramento. Vai
haver rebaixamento?

“Não tem problema algum”, diz
Nina, explicando: o servidor vai as-
sinalar a escolaridade que tem
hoje. Se o enquadramento na épo-
ca do PUCRCE não exigia, não vai
haver nenhum problema. No en-
tanto, caso o cargo exija o Nível
Superior e o servidor passou a ob-
ter, não vai poder utilizar esse títu-
lo para receber o incentivo à Qua-
lificação. O que está aquém não
vai ser corrigido.

Simulação no site do MEC
Na página <www.mec.gov.br>,

pelo link “Plano de Carreira das
IFE”, abre-se um canal para que
você possa conhecer os trâmites
da implantação da Carreira. Nes-
te canal, você encontra as opções
agenda, dirigentes, treinamento,
dúvidas mais freqüentes, docu-
mentos e simulação e espaço para
atualizar seus dados para o en-
quadramento.

avaliação de desempenho, e
principalmente vinculada a
uma política de desenvolvi-
mento institucional. A funcio-
nária disse que quem não
optar vai perder a Gratifica-

ção Temporária (GT, dada a
título de antecipação de Car-
reira), havendo a possibili-
dade de perder também do
GEAT. O MEC ainda está ve-
rificando o assunto.

Reunião nas unidades
8/3/2005 – ICB (para técnicos-
administrativos do ICB, Micro-
biologia, Biofísica, NPPN) – de
12h às 15h, no Anfiteatro da
Biblioteca Central do CCS.
8/3/2005 – DVST – às 13h, na
unidade.

NINA. "Prazo inadiável"

 Representantes das
instituições federais de

ensino foram à Escola de
Química ouvir

esclarecimentos oficiais

Vai haver congelamento do
Vencimento Básico Complemen-
tar?

Nina explica que a única possi-
bilidade dentro dos novos critérios
de manter as pessoas de Nível Su-
perior e muitas de Nível Médio com
seus salários dentro da tabela seria
um estepe (diferença entre pa-
drões) de 5%. O governo, segundo
ela, assinala com a possibilidade
de rever isso. Hoje o estepe é de 3%
e em janeiro de 2006 passará para
3,6%. Mas Nina explica que não vai
haver perda. Quem tiver salário su-
perior ao padrão de vencimento do
enquadramento vai receber um
Vencimento Básico Complementar,
que será considerado com o Venci-
mento Básico e no qual incidirá os
mesmos índices.

Esta parcela cresce com as pro-
gressões?

O Complementar só é absorvi-
do com reestruturação e reorgani-

Fotos: Niko Júnior
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PLANO DE CARREIRA

O coordenador da Comis-
são de Enquadramento, Nil-
son Barbosa, ressaltou a ne-
cessidade de os funcionários
preencheram suas fichas de
adesão ao Plano de Carreira
dentro do prazo. Os termos
de adesão recolhidos pelos
chefes de Pessoal começaram
a ser encaminhados à Comis-
são a partir da quinta-feira. A
comissão começou a receber
os termos dos chefes de Pes-
soal na última quinta-feira.
Mas o balanço do número de
funcionários que já optaram
só será feito nesta segunda-
feira, dia 7.

“Há grupos de trabalho
por centro. Estes, por sua vez,
entram em contato com che-
fes de Pessoal, que passam a
informação de que a esma-
gadora maioria já assinou os
termos de opção”, explicou
Barbosa. A partir desta segun-
da será cedida uma sala es-
pecífica, no térreo da Reito-
ria (atrás do antigo bandejão,
perto do Salão Azul), para que
a comissão comece a funcio-
nar efetivamente analisando
os processos. “Uma semana
antes do fim do prazo, a gen-
te vai começar a analisar os
termos de opção e entrar no
sistema, para quando o pra-
zo terminar já termos boa
parte já cadastrada”, disse.

PRAZO –  O coordenador
lembra que o prazo para a
entrega do termo é dia 14 de
março, nas seções de pessoal.
O trabalho tem prazo máxi-
mo até o fechamento da fo-
lha, em meados de abril, para
que o salário referente a
abril, pago em maio, já saia
com os efeitos financeiros do
enquadramento retroativos a
março. “Até o fechamento da
folha tem que estar com todo
mundo enquadrado. Temos
um pouco mais de um mês

A adesão na UFRJ
Comissão chama atenção dos funcionários para o prazo de assinatura do termo de opção

para fazer o cadastramento no
sistema já enquadrando por
tempo de serviço”, informou
Barbosa. Ele também lem-
brou que, assim que fechar o
enquadramento por tempo
de serviço, a comissão vai
abrir para a recepção dos tí-
tulos de capacitação (cursos
que têm a ver com o ambien-
te e com o cargo). “Só não
recolhemos no primeiro mo-
mento porque isso depende
da normatização que a Fasu-
bra esta fechando junto com
o MEC – para detalhar o que
pode ser utilizado ou não
para este processo”, explica
o coordenador.

SERVIDORES AFASTA-
DOS – O MEC expedirá ori-
entação aos órgãos de pes-
soal para que notifiquem os
servidores afastados ou fami-
liares sobre a necessidade de
opção pelo novo plano. Os
servidores afastados, que es-
tiverem fora da cidade ou do
país poderão enviar seu ter-
mo de opção pelo correio,
juntando cópia autenticada

Na reunião na Pupileira,
IPPMG, dia 2, a coordenado-
ra do SINTUFRJ Ana Maria
Ribeiro explicou a origem do
Plano de Carreira, simulou
enquadramentos e esclare-
ceu dúvidas. A principal foi
se haverá mesmo congela-
mento do salário com a ab-
sorção do Vencimento Bási-
co Complementar, ou se esta
parcela é absorvida com a
progressão.

NO CT. Comissão de Enquadramento recebe termos de opção de aposentados

de títulos e certificados e car-
teira de identidade. A data li-
mite de postagem é 14 de
março de 2005. Nilson con-
firma que postar até dia 14 é
a data válida.

Milna da Silva foi uma,

dentre mais de 70 aposenta-
dos, que aproveitou o posto
instalado pela Comissão de
Enquadramento no hall do
CT, durante a reunião que o
SINTUFRJ organizou para o
segmento no dia 3, para tirar

dúvidas e entregar seu termo
de opção assinado. Alexan-
dre dos Santos, da Comissão
de Enquadramento, comen-
tou que havia de fato muitas
dúvidas, mas que estão sen-
do esclarecidas.

Reunião esclarece
sobre congelamento

Ana explicou: “A parcela
complementar só é absorvi-
da quando a tabela sofre re-
estruturação. Não é absorvi-
da, portanto, na progressão
por capacitação".

Outra dúvida é se há pra-
zo para enquadramento por
capacitação e incentivo à
qualificação. A coordenado-
ra explicou que pela lei há
prazo de 180 dias para a se-
gunda etapa do enquadra-

mento. Mas que a Fasubra
espera antecipar os trabalhos
para que se possa conhecer o
montante de recursos envol-
vidos, de forma que esta pos-
sa constar do Orçamento de
2006.

Durante esta semana – a
última para que os funcioná-
rios façam a opção – vão con-
tinuar as reuniões de escla-
recimentos nas unidades, ori-
entando a categoria.

Fotos: Niko Júnior

NO IPPMG. Ana Maria
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Ativos
1 – Urgente: Vá, impreteri-

velmente até o dia 14 de mar-
ço, à unidade onde está lota-
do (de acordo com o que
consta no contracheque) e
procure a Seção de Pessoal.

2 – Verifique na simulação
de enquadramento prepara-
da pela PR-4 se o Tempo de
Serviço Público está correto.

3 – Se estiver correto, sim-
plesmente assine o termo de
opção e entregue à Seção de
Pessoal.

4 – Se o Tempo de Serviço
Público não estiver correto e
o servidor já tenha averbado
o tempo a mais, informe à
Seção de Pessoal, que deverá
fotocopiar a documentação
do averbamento existente na
sua pasta funcional e anexá-
la ao seu termo de opção,
após a assinatura. A orienta-
ção é que se faça uma obser-
vação ao assinar o termo in-
formando que há alteração
no tempo de serviço.

5 – Se o tempo a mais ain-
da não estiver averbado, o
servidor deverá entregar a
documentação comprobató-
ria com a máxima urgência e
abrir um processo para aver-
bamento na Seção de Pessoal.
A PR-4 já informou que estes
processos terão prioridade de
andamento. Neste caso, o ser-
vidor deve assinar o termo de
opção e fazer uma observa-
ção no próprio termo de que
existe processo para alteração
do tempo de serviço.

Aposentados
1 – Dirija-se até o dia 14 de

março aos postos definidos
pela Comissão de Enquadra-
mento na Reitoria (primeiro
andar, na sala atrás do restau-
rante, próximo ao Salão Azul)
e na Praia Vermelha (sala 33
da Decania do CFCH).

Última semana para a opção
Até dia 14, a próxima segunda-feira, todos devem ter assinado o Termo de Opção e guardar o recibo.
Quem não assinar estará fora do novo Plano de Carreira. Procure a Seção de Pessoal de sua unidade

PLANO DE CARREIRA

2 – A PR-4 enviou pelo
Correio um kit com a simula-
ção do enquadramento, a
cartilha do SINTUFRJ e o Ter-
mo de Opção. Se não rece-
beu o seu, não espere. Vá ao
posto mais próximo para as-
sinar seu termo.

3 – No caso de o Tempo
de Serviço Público Federal
não estar correto, a PR-4 é
quem deverá localizar a aver-
bação existente e, com a Co-
missão de Enquadramento,
proceder aos acertos neces-
sários (mais informações so-
bre aposentados na página
seguinte).

Pensionistas
Segundo o Grupo de Tra-

balho do MEC estão compul-
soriamente na nova carrei-
ra.

Segunda etapa:
Enquadramento por

capacitação e incentivo à
qualificação

1 – A Comissão de Enqua-
dramento aguarda orienta-
ções nacionais sobre a corre-
lação direta e indireta dos
cursos e a determinação do
calendário para recebimento
da documentação sobre a ca-
pacitação e escolaridade.

2 – O servidor que não te-
nha realizado nenhum curso
de capacitação, nenhuma es-
colaridade acima da exigida
para o cargo que ocupa (veja
a exigência na cartilha do
SINTUFRJ) não precisa se di-
rigir à Comissão de Enqua-
dramento.

3 – O servidor que tenha
realizado cursos de capacita-
ção e concluído escolaridade
acima da exigida ao cargo
que exerce deverá verificar
nas tabelas constantes na Lei
(reproduzidas na cartilha),
separar todos os originais de

Se eu perder o prazo, vai ser possível dar um jeitinho?
Não! Não haverá prorrogação. O prazo de opção é até dia 14 de março. Improrro-

gável. Quem não optar estará fora do novo plano.

Vou perder a gratificação temporária?
Só perde quem não optar pelo novo plano e permanecer no PUCRCE. Para quem

optar, a Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo (GEAT) e a Gratifica-
ção Temporária (GT) serão incorporadas ao Vencimento Base.

Quem ficar no PUCRCE corre o risco de perder também a GEAT, o que o MEC ainda
estuda.

Como conseguir o formulário para a adesão? É preciso aderir já?
Sim. A PR-4 disponibilizou o termo de opção pré-impresso para todos os servidores

via Seção de Pessoal das unidades e via intranet (www.ufrj.br). A adesão deve ser
formalizada até o dia 14 de março.

A quem entregar o termo assinado?
A Seção de Pessoal de cada unidade terá a atribuição de receber os termos de

opção dos servidores.

diplomas e certificados e ti-
rar cópias. Vale o que foi rea-
lizado durante o tempo de
serviço público federal, an-
tes da aposentadoria, mesmo
que já tenha sido usado para
a progressão funcional.

4 – Todos devem organi-
zar seus documentos e aguar-
dar as orientações da Comis-
são de Enquadra-
mento para
que estes
p o s -
s a m
s e r
en-

tregues. Não deixe para o úl-
timo dia.

Reúna os seus diplomas
para a segunda fase do
enquadramento, que
será por capacitação

PINGUE-PONGUE
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Até dia 14, a próxima se-
gunda-feira, todos devem ter
assinado o Termo de Opção
e guardar o recibo. Quem não
assinar estará fora do novo
Plano de Carreira. Os postos
de atendimento para os apo-
sentados são: atrás do restau-
rante no térreo da Reitoria
(próximo ao Salão Azul) e na
Praia Vermelha, na sala 33 da
decania do CFCH.

Os aposentados têm que
assinar o termo de opção ao
novo Plano de Carreira?

Como são detentores de
cargos, todos têm que optar
pelo plano.

Os pensionistas têm que
assinar?

Como os pensionistas não
são detentores de cargos, não
podem optar pelo novo pla-
no. Segundo o relatório di-
vulgado pela Fasubra, a
Constituição Federal que es-
tabelece a paridade entre ati-
vos, aposentados e pensio-
nistas garante a vinculação
compulsória dos vencimen-
tos dos pensionistas com a
dos ativos, vinculando assim
todos estes automaticamen-
te ao novo plano.

Aposentados têm postos para
entrega do termo de opção

O movimento de aposen-
tados foi grande na semana
passada na Comissão de En-
quadramento, na Reitoria.
Mais de uma centena por dia.
Isso sem que nem todos ti-
vessem recebido a corres-
pondência enviada pela Rei-

Aposentados e a Carreira

toria. Segundo a aposentada
Mariza Fortes, da Comissão,
muitos foram alertados pelo
Jornal ou por amigos.

Há preocupação da comis-
são com o segmento: “A prin-
cipal dificuldade é com rela-
ção aos aposentados, muitos
deles ainda não receberam o
termo em casa, pelo Correio,
e estão com dificuldade. Mui-
tos estão em local que não se
consegue achar”, alertou o
coordenador do grupo, Nil-
son Barbosa, explicando que
aqueles que têm dificuldade
de locomoção vão ser visita-

dos por uma equipe.
AFASTADOS – “A gente

tem uma relação de aposen-
tados com dificuldade de lo-
comoção. A partir da semana
que vem haverá um rodízio.
A comissão vai visitar em
casa, entrar em contato por
telefone, com parentes, para
tentar receber os termos.
Aqueles em local ignorado é
que vão ser problema”, aler-
tou o coordenador da Comis-
são de Enquadramento.

Passo a passo
1 – Dirija-se até o dia 14 de

março aos postos definidos
pela Comissão de Enquadra-
mento na Reitoria (primeiro
andar, na sala atrás do restau-
rante, próximo ao Salão Azul)
e na Praia Vermelha (sala 33
da Decania do CFCH).

2 – A PR-4 enviou pelo
Correio um kit com a simula-
ção do enquadramento, a
cartilha do SINTUFRJ e o Ter-
mo de Opção. Se não rece-
beu o seu, não espere. Vá ao
posto mais próximo para as-
sinar seu termo.

3 – No caso de o Tempo de
Serviço Público Federal não

CANTINHO DA POESIA

NÓS VOS PEDIMOS COM INSISTÊNCIA
NÃO DIGAM NUNCA:
ISSO É NATURAL!
DIANTE  DOS ACONTECIMENTOS DE CADA
DIA
NUMA ÉPOCA EM QUE REINA A CONFUSÃO!
EM QUE CORRE O SANGUE
EM QUE O ARBITRÁRIO TEM FORÇA DE LEI
EM QUE A HUMANIDADE  SE  DESUMANIZA
NÃO DIGAM NUNCA:
ISSO É NATURAL!
PARA QUE NADA
POSSA SER IMUTÁVEL!

                                 AUTOR:   BRECHT

estar correto, a PR-4 é quem
deverá localizar a averbação
existente e, com a Comissão
de Enquadramento, proceder
aos acertos necessários.

Contagem de tempo
Será considerado somen-

te o tempo de serviço no ser-
viço público federal. Como é
considerado o tempo de efe-
tivo exercício público federal,
a licença sem remuneração
não será computada como
tempo de serviço. A licença-
prêmio não será contada em
dobro para contagem do tem-
po efetivo de serviço público.

Foto: Niko Júnior

SEXTA-FEIRA. Aposentados discutem o Plano
de Carreira em reunião na Praia Vermelha

REUNIÃO  MENSAL DE
APOSENTADOS

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

DIA 23 DE MARÇO
DE 2005

PAUTA:
PLANO DE CARREIRA (2a

ETAPA);
INFORME DOS PLANOS
JUDICIAIS EM ANDA-
MENTO;
PROJETOS DA COORDE-
NAÇÃO;
ASSUNTOS GERAIS.

ESTÃO ESGOTADAS AS VAGAS PARA NOSSA EX-
CURSÃO NO PRÓXIMO DIA 1º A 3 DE ABRIL EM
GRUSSAÍ (SÃOJOÃO DA BARRA/CAMPOS).
ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO  DE PAGA-
MENTO EM CASO DE DESISTÊNCIA DO EXCUR-
SIONISTA (SALVO EXCEÇÕES).
A  EXCURSÃO  DEVERÁ SAIR DO SINDICATO ÀS 7h30
DO DIA 1º DE ABRIL, DEVENDO RETORNAR ÀS 12H30
(SAÍDA DE CAMPOS) NO DIA 3 DE ABRIL.

Reunião para acertos de viagem dia 17 de março ás
10h30, no Espaço Cultural/Sindicato (conhecimento
das acomodações, programação das atividades).

EXCURSÃO A GRUSSAÍ



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Carta das Mulheres para
a Humanidade, um docu-
mento que percorrerá 50 paí-
ses até chegar a Burkina Faso,
o país mais pobre do conti-
nente africano, no dia 17 de
outubro, será lançada nesta
terça-feira, numa grande ma-
nifestação em São Paulo or-
ganizada pela Marcha Mun-
dial das Mulheres. Esse será o
principal evento no Brasil para
marcar o 8 de Março, Dia In-
ternacional da Mulher. O do-
cumento, que incorpora rei-
vindicações históricas das mu-
lheres, é um libelo contra a
pobreza e a violência sexista e
a favor da igualdade, liberda-
de, solidariedade, justiça e
paz.  Mais do que um dia para
comemorar conquistas alcan-

Luta e ternura no Dia da Mulher

CONTO DE FADAS PARA AS
MULHERES DO SÉCULO XXI
 Era uma vez... numa terra muito distante... uma prince-

sa linda, independente e cheia de auto-estima se deparou com
uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em
como maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com
as conformidades ecológicas.

Então a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa,
eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-
me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um
beijo teu, no  entanto, há-deme transformar de novo num
belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu
lindo castelo.

A a minha mãe... poderia vir morar conosco e tu poderias
preparar o meu jantar, lavarias  as minhas roupas, criarias os
nossos filhos e seríamos  felizes para sempre...

Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã  à sautée,
acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um
finíssimo vinho branco, a princesa sorria e  pensava... Nem
morta!

Luis Fernando Verissimo

Mulheres e
 revolução

A segunda versão
surge em 1996, a par-
tir de um artigo de
Naumi Vasconcelos
no Jornal do Brasil.
No texto, ela argu-
menta que a data
vem de uma greve
de tecelãs e costu-
reiras de Petrogra-
do, na Rússia, que
eclodiu em 1917.
Nesse dia, um grande
número de mulheres
operárias, contrariando
a decisão do Partido, que
julgava não ser o momen-
to adequado, saiu às ruas
em manifestação por pão e
paz e declarou greve. A mani-
festação foi o estopim da pri-
meira fase da Revolução Russa, co-
nhecida depois como a Revolução
de Fevereiro. Em outubro, o Partido
Bolchevique lidera a grande Revolução
Russa. O 8 de Março teria sido instituído
como data unificada do Dia Internacional da
Mulher a partir da Conferência das Mulheres
Comunistas, realizada em Moscou, em 1921. An-
tes da conferência não havia data fixa para cele-
brar o Dia da Mulher, e cada país possuía sua
própria data.

Independentemente da origem, tão cara à
classe trabalhadora, a data deve ser lem-
brada e celebrada para afirmar valores
de dignidade humana e combater
preconceitos, sustenta Cláudia
Santiago, editora do bole-
tim Rápido da CUT. 

O 8 de Março na História
Há duas versões que explicam a razão para a data ter

sido escolhida como símbolo da luta das mulheres traba-
lhadoras. A primeira afirma que o 8 de Março faz referên-
cia à greve de 1857, num incêndio intencional provocado
pelos patrões em Nova Iorque, quando 129 operá-rias
têxteis morreram na fábrica onde trabalhavam lutando
pela redução da jornada de trabalho. A data teria sido
incorporada ao calendário feminista internacional em
1910, durante a 2ª Conferência da Mulher Socialista, quan-
do a dirigente do Partido Social Democrata Alemão, Clara
Zetkin, em lembrança à data da greve das tecelãs america-
nas, teria proposto o 8 de Março como o Dia Internacional
da Mulher.

Movimento lança em São Paulo carta mundial que percorrerá 50 países

çadas  pelo movimento fe-
minista nos últimos 70
anos de luta, a idéia é trans-
formar o 8 de Março deste
ano num espaço de propos-
tas para as mulheres brasi-
leiras e do mundo. No Rio, a
CUT está organizando um
dia de manifestação na Ci-
nelândia.

 O 8 de Março foi come-
morado pela primeira vez no
Brasil em 1947, mas a passe-
ata foi proibida no Rio de
Janeiro no ano seguinte,
quanto Partido Comunista
Brasileiro (PCB) foi posto na
ilegalidade. A comemoração
do Dia Internacional da Mu-
lher é retomada em 1950
pela Federação das Mulhe-
res do Brasil.

MULHERES DE LUTA. Na
foto maior, a  missionária

americana Dorothy Stang,
executada a mando de

fazendeiros em Anapu, no
interior do Pará. Ela defendia

trabalhadores em busca de
terra para plantar e viver. Ao

lado, as comunistas Rosa
Luxemburgo e Olga Benário,
que deixaram como herança
o sentimento de indignação

transformado em luta pela
transformação do mundo
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