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Carreira
Nesta quinta-
feira, dia 5, a
UFRJ vai
comemorar o Dia
do Trabalhador
com um show da
banda Celebrare
e debate sobre
carreira. Página 2CHUVAS provocam estragos no prédio do Colégio

de Aplicação e aulas são suspensas. Comunidade se
mobiliza e pressiona Reitoria. Páginas 4 e 5

e Salário
Show e debate na UFRJ

Lula

Página 8
o traseiro

manda povo

s plenárias da Fasubra e dos Servidores Públicos Federais definiram osArumos da campanha salarial deste ano. Numa ação unificada, o funcio-
nalismo vai  lutar por um índice emergencial de 18% a título de

antecipação de reposição de perdas de janeiro de 1995 a dezembro de 2004. Na
campanha salarial específica, a Fasubra aprovou a instalação de negociação ime-
diata para superar os limites do plano de carreira.  Páginas 3 e 7

DVST e HU vacinamidosos contra a gripe
Atenção às datas e locais. Confira na página 6.

Escombros no CAp
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doispontos

O SINTUFRJ e a Reitoria
se uniram para promover
uma comemoração no Dia do
Trabalhador à altura das ex-
pectativas da categoria, reu-
nindo informação e horas de
puro deleite ao som de qua-
lidade. Tudo isso vai aconte-
cer na quinta-feira, dia 5 de
maio. Veja a programação:

Às 10h, no auditório do
Centro Tecnológico (CT):

1º de Maio na UFRJ
Debate sobre Carreira e

Seguridade do Servidor, com
a participação da coordena-
dora-geral de Gestão de Pes-
soas do MEC, Maria do So-
corro Gomes; do secretário
de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, Wladi-
mir Nepomuceno;  do coor-
denador de Seguridade e Be-
nefícios, Luiz Roberto Pires;

Árvores caídas e prédios inundados foram alguns dos
estragos provocados pelas recentes chuvas no campus do
Fundão. Os danos externos foram sanados pela equipe
da Prefeitura, que recolheu 130 caminhões de lixo vegetal
e trabalhou no restabelecimento da iluminação pública e
nas subestações de fornecimento de energia.

A chuva causou danos em praticamente todas as vias,
avenidas e estacionamento do Fundão. “Estamos com
árvores caídas e galhos em cima da fiação elétrica. A Divi-
são de Operações deste às 7h está se mobilizando para
que na segunda-feira, dia 25, todo esse material tenha
sido retirado totalmente”, informou no dia seguinte à
chuvarada.

Como parte ainda das comemorações
do 1º de Maio, os trabalhadores da UFRJ
receberão de presente do SINTUFRJ uma
cartilha muito especial, pois ela conta um
pouco da história de dois séculos das lutas
operárias no país. A publicação foi elabo-
rada pelo Núcleo Piratininga de Comuni-
cação, mas sua viabilização foi graças a um
pool de sindicatos, que bancou os custos de
produção e impressão. Vai valer a pena con-
sumir essa literatura, que resgata por meio

da integrante do GT-Carreira
da Fasubra, Tônia Duarte; e
do superintendente de Pes-
soal da UFRJ, Roberto Gam-
bini.

Às 16h, no prédio da
Reitoria, tem início o
show com o conjunto
Celebrare.

Dois séculos de lutas operárias
de textos concisos, reproduções de época,
fotos e ilustrações os episódios mais mar-
cantes das mobilizações de trabalhadores
no mundo inteiro até os dias atuais, pas-
sando pela vida nas fábricas 200 anos atrás,
pela conquista da jornada de oito horas de
trabalho, pelas leis trabalhistas, pela flexi-
bilização dos direitos conquistados. A edi-
ção também traz um encarte sobre a ori-
gem do hino símbolo da classe trabalhado-
ra, A Internacional.

Foto: Niko Júnior

ENCONTRO: SAÚDE DO TRABALHADOR
O IX Encontro Trabalho e Saúde do Trabalhador será realizado nos dias 3 e 5 de maio

de 2005 das 8h30 às 16h30 e terá como tema a “Violência no Trabalho”.  O evento ocorrerá
na Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, pavilhão das aulas – rua Afonso Cavalcanti,
275, 2° andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.

Um desentendimento entre duas con-
ceituadas profissionais do Laboratório de
Análises Clínicas da Maternidade-Escola da
UFRJ levou a direção da unidade a promo-
ver uma discussão séria sobre adequação
técnica e de pessoal naquele setor de tra-
balho que é vital para centenas de mulhe-
res e recém-nascidos. Nos últimos anos a
maternidade tem feito de 40 a 45 atendi-
mentos num plantão de 12 horas e, por dia,
realiza entre 10 a 12 partos. A instituição
recebe pacientes de todas as classes sociais
e de outros municípios, além do Rio de
Janeiro. Essa procura que cresce a cada dia
tem como explicação a qualidade dos ser-
viços oferecidos às futuras mamães, que
começa no pré-natal. A maternidade da Uni-
versidade é uma das poucas no Estado do
Rio que dispõe de aparelho de ultra-som.

Na sexta-feira, a Divisão Médica iria ser
reunir com as técnica-administrativas Ma-

ria da Conceição Cortez Pessoa, que há 27
anos atua como técnica no Laboratório de
Análises Clínicas, e com a chefe do setor,
Denise Alves Martins Finamore, no cargo
há duas gestões. As duas foram alvo de uma
comissão de sindicância interna, e, ao ana-
lisar o relatório baseado nos depoimentos
das profissionais e das testemunhas do en-
trevero ocorrido em um dos plantões, o
diretor da unidade, Joffre Amim Júnior, con-
cluiu que há falhas funcionais e técnicas no
setor e que precisam ser reparadas de ime-
diato. “As duas estão erradas, mas meu in-
teresse é ficar com elas, porém de maneira
harmônica”, afirmou. A Coordenação de
Políticas Sociais do SINTUFRJ está acompa-
nhando desde o início o problema, já tendo
se reunido por três vezes com a direção da
maternidade, e a expectativa é que a situa-
ção seja resolvida, sem prejuízos tanto para
as funcionárias como para a unidade.

Desentendimento na Maternidade-Escola

Chuvas do outono
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MOVIMENTO

As plenárias da Fasubra e
dos Servidores Públicos Fe-
derais definiram os rumos da
campanha salarial deste ano.
Numa ação unificada, o fun-
cionalismo vai lutar por um
índice emergencial de 18% a
título de antecipação de re-
posição de perdas de janeiro
de 1995 a dezembro de 2004.

Rumos da campanha salarial
  Realização do 1º dia nacional de luta da campanha foi marcada para a quarta-feira, dia 18 de maio

E mais: foi aprovada indica-
tivo de greve e a realização
do 1º dia nacional de luta da
campanha para no dia 18 de
maio. As plenárias  definiram
o eixo da campanha: contra a
política econômica neolibe-
ral do governo; definição de
política salarial conjunta para
o funcionalismo; reposição

salarial a partir de  índice cal-
culado pelo DIEESecom a in-
flação do ano anterior à apli-
cação do reajuste, acrescido
de um índice.

Foi aprovada ainda a ins-
talação do GT-Orçamento da
Fasubra e da Cnesf. A primei-
ra reunião será nesta quarta,
dia 4 de maio.

Veja o eixo da campanha
1 Contra a política econômica neoliberal do governo;

2 Definição da política salarial para o conjunto do
funcionalismo;

3 Reposição salarial com base com base na inflação do
ano anterior à aplicação do reajuste, acrescido de um
índice de aumento real.

Fasubra

Marcha pela educação
Cerca de quatro mil tra-

balhadores em Educação
de todo o país participa-
ram da marcha que reivin-
dicou do governo mais
verbas para o ensino pú-
blico, realizada na quarta-
feira, em Brasília. O SIN-
TUFRJ enviou um ônibus
com 48 técnico-adminis-

trativos. Uma faixa que
dizia “A verdadeira dívi-
da é com a educação” uniu
os manifestantes, que pa-
raram a Esplanada dos
Ministérios.

O grupo de trabalhado-
res recebido pelos minis-
tros da Casa Civil, José
Dirceu, da Educação, Tar-

so Genro, e da Coorde-
nação Política, Aldo Re-
belo, encaminhou as
duas principais reivindi-
cações das categorias:
conversão da dívida ex-
terna em recursos para a
Educação e a aprovação
do Fundo Nacional de
Desenvolvimento do En-

sino Básico (Fundeb).
A marcha foi organiza-

da pela Confederação Na-
cional dos Trabalhadores
na Educação, e a presiden-
te da entidade, Juçara Du-
tra Vieira, já anunciou ou-
tras manifestações que exi-
gem a aplicação de 10% do
PIB para o setor da educa-

A plenária da Fasubra
aprovou a exigência de insta-
lação imediata da Mesa de
Negociação específica para
discutir carreira e orientar as
assembléias de base para in-

tensificar a mobilização vol-
tada para a campanha sala-
rial com paralisações, atos
públicos e a discussão do in-
dicativo de greve.

Esta reunião também rea-
firmou a luta em defesa do
projeto Universidade Cida-
dã para os Trabalhadores e
dar seqüência às delibera-

ções do XVIII Confasubra,
com referência à reforma
universitária. Em relação à
Conferência Nacional da
Educação Superior, ficou
acertado que a direção da
Fasubra fará uma consulta
formal à organização do
evento para saber se terá
condições de defender, na

íntegra, os itens do projeto
Universidade Cidadã para
os Trabalhadores.

Os delegados presentes à
plenária da Fasubra aprova-
ram o projeto Universidade
Cidadã para os Trabalhado-
res. Em formato de lei, o pro-
jeto será encaminhado ao
Congresso Nacional. A Fasu-

bra irá agendar reunião com
a Comissão de Educação e a
Frente Parlamentar em Defe-
sa da Universidade Pública
para encaminhar o assunto
no Parlamento.

Veja outras deliberações
da plenária da Fasubra no
noticiário sobre carreira nes-
ta edição.

Foto: Agência Brasil

NO PLANALTO. Trabalhadores do setor de educação de várias partes do país foram a Brasília reivindicar mais verbas para a educação pública

ção. A reação da sindicalis-
ta foi em resposta à postura
dos ministros quanto a essa
reivindicação - só se limita-
ram a dizer que o governo
pretende enviar este ano ao
Congresso Nacional a pro-
posta do Fundeb (Fundo de
Manutenção do Desenvolvi-
mento da Educação)
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INFRA-ESTRUTURA

Estudantes, professores,
técnico-administrativos, pais
de alunos e a diretoria do
Colégio de Aplicação da UFRJ
(CAp-UFRJ) foram à sessão
do  Conselho Universitário,
na quinta-feira, pedir empe-
nho político do órgão para
uma solução a curto prazo
dos problemas na infra-es-
trutura do prédio — agrava-
dos com as chuvas do dia 21
de abril – e o restabelecimen-
to imediato das aulas para os
seus 760 alunos. Outro apelo
dirigido aos conselheiros foi
pela viabilização de uma sede
própria para o colégio, um
sonho antigo da comunida-
de – o prédio onde funciona
a instituição pertence à Pre-
feitura do Rio.

A carta dos docentes e téc-
nico-administrativos dirigida
aos conselheiros e que foi
lida pela representante do
CAp no Consuni, professora
Cíntia Menezes Barboza, cha-
ma a atenção para o quadro
de precariedade das instala-
ções, reflexo de falta de in-
vestimentos na infra-estrutu-
ra do prédio. O documento
reafirma que a retomada das
atividades acadêmico-peda-
gógicas nas dependências da
escola somente poderá ocor-
rer quando for devidamente
resguardada a garantia de
restabelecimento das condi-
ções de segurança do prédio,
conforme planejamento da
Prefeitura Universitária.

Os alunos também leram
no Consuni uma carta apon-
tando infiltrações, mau chei-
ro e bolor nas salas de aula
como problemas crônicos do
CAp. Eles aproveitaram o es-
paço para denunciar que
nunca foi possível instalar o
laboratório de química devi-
do à precariedade das insta-
lações elétricas, que não su-
portam a sobrecarga.

Comunidade quer
solução para o CAp
Chuvas provocam estragos no prédio do Colégio de Aplicação e aulas são suspensas

LOCAL PROVISÓRIO –
Outra decisão tomada por
professores e técnico-admi-
nistrativos na reunião que fi-
zeram na quarta-feira é que
durante a execução das obras
definitivas de reforma do te-
lhado seja providenciado pela
Reitoria um local provisório
para o funcionamento do co-
légio. A maior preocupação é
com a segurança dos 250 alu-
nos da alfabetização à 4ª sé-
rie, mas também com os trans-
tornos inerentes a qualquer
obra, como ruídos, sujeira e
intensa circulação de pessoas
e material de construção no
espaço da escola. Segundo o
prefeito da UFRJ, Hélio de
Mattos, dentro de 20 dias de-

verá estar finalizada a troca
das telhas francesas de todo o
prédio – o projeto já está pron-
to e o dinheiro disponível.

A diretora do CAp preten-
te sugerir ao reitor que peça
emprestado as instalações do
Centro Brasileiro de Pesqui-
sas Físicas, que fica na Rua
Lauro Muller, próximo ao
campus da Praia Vermelha, e
que, segundo ela, está desa-
tivado. Essa solução de local
seria ideal, segundo Putziger,
porque não dividiria o colé-
gio que, além de atender a
760 estudantes do ensino fun-
damental e médio, forma cer-
ca de 400 alunos de gradua-
ção da UFRJ em várias licen-
ciaturas.

A assistente de administração Patrícia Ferreira Cer-
queira Leite indignou-se com o fato da diretoria ter dis-
pensado professores e alunos e ter convocado os funcio-
nários para trabalhar antes do laudo oficial da Defesa
Civil sair. “O que isso quer dizer? Que a nossa vida vale
menos que a dos outros. A decisão ou é para todo mundo
ou não é para ninguém. Afinal, estamos correndo riscos.
Estou me sentindo profundamente desrespeitada”, afir-
mou Patrícia.

De acordo com a diretora-geral, Militza Putziger, “A
Prefeitura Universitária já enviou dois laudos liberando
o funcionamento e a Defesa Civil liberou por boca, mas
iremos pegar o laudo oficial na sexta-feira”.

A situação precária do prédio vem prejudicando o
trabalho dos funcionários de todos os setores, desde a
vigilância até a administração. “A rede caí o tempo inteiro
e faltam recursos para tudo”, afirmou a assistente admi-
nistrativa Patrícia.

Os funcionários da manutenção reclamam da falta de
infra-estrutura. “É muito serviço e falta material. O espaço
em que faço os trabalhos de carpintaria é pequeno, não
tem ventilação e tem infiltrações, não tem bancada e nem
maquinário. A gente faz milagre aqui”, afirmou o carpin-
teiro Francisco das Chagas Freitas.

ESTRAGOS. As chuvas da semana passada foram
suficientes para revelar a vunerailidade do prédio do Cap

Fotos: Niko Júnior

Funcionários indignados
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INFRA-ESTRUTURA

Por determinação da Pre-
feitura da UFRJ quatro funci-
onários da manutenção do
Colégio de Aplicação foram
remanejados para a Praia
Vermelha. A reação foi ime-
diata. Os funcionários consi-
deram que a transferência vai
trazer transtornos para a or-
ganização do seu dia-a-dia,
além de prejuízos para a ima-
gem profissional. Eles temem
ser responsabilizados pelos
problemas de manutenção
no CAp.

O prefeito Hélio de Mat-
tos foi enfático ao afirmar
que a transferência nada tem
a ver com o problema. “Os
trabalhadores da UFRJ estão
de parabéns. O que a Cristina
(Frade, da subprefeitura da
Praia Vermelha) está fazen-
do é a otimização do traba-
lho da Prefeitura. Nada im-
pede que os funcionários em
vez de baterem seu ponto no
prédio do CAp o façam na
Praia Vermelha.”

NÃO FOI POR FALTA DE
AVISO - “Só aqui, eu estou há
15 anos, e essa mudança vai
mexer muito com a minha
vida. Vou ter trabalho para
me readaptar, fazer novas
amizades e levar as ferra-
mentas para lá, porque nem
um carro eles ofereceram”,
afirmou o eletricista Apasia-
no Antônio Alves.

O chefe da manutenção,
Elçon Leocádio da Silva, dis-
se que sua equipe não tem
nenhuma responsabilidade
sobre os problemas no pré-
dio do CAp. “Tínhamos aler-
tado a diretoria sobre o pro-
blema que daria com o siste-
ma de escoamento. Isso já ti-
nha sido comunicado há
muito tempo. Eu falei que
toda vez que chovesse ia ala-
gar. Não por foi falta de avi-
so. A diretoria não deixou a
gente tirar o ralo, porque o
ETU tinha feito a obra em ju-
lho de 2004 e deu garantias”,
afirmou Elçon Leocádio, que
já trabalha no CAp há 15 anos.

Se o funcionário insistir
em ficar, o prefeito se com-
promete em conversar com a
diretira do CAp para lotá-lo
no CAp. “O que não pode-
mos é admitir a ligação de
uma coisa com outra. O fato é
que estamos com vários pro-
blemas de falta de mão-de-
obra no Fundão e na Praia

Segundo o prefeito, a transferência não tem nenhuma
relação com os problemas no prédio do CAp

Funcionários
são transferidos

O prefeito da Cidade Uni-
versitária, Hélio de Mattos,
disse que tomou providên-
cias imediatas para resolver
os problemas provocadas pe-
las chuvas no Colégio de Apli-
cação. No caso da parede que
cedeu, a previsão é a de que a
recuperação seja feita esta se-
mana. Hélio de Mattos co-
mentou que a parte do prédio
que tem cobertura de amian-
to já foi liberada para receber
os alunos. Já no prédio cuja
cobertura é de telhas france-
sas, foram colocadas lonas de
plástico para evitar a entrada
de água onde havia telhas
quebradas. A recuperação, se-
gundo o prefeito, estava de-
pendendo de o tempo melho-
rar. Hélio não descartou a in-
terdição de algumas salas do
prédio, tendo em vista a laje
estar úmida. Mas a decisão
está dependência de resulta-
do de análise. Ele informou
que a PR-3 providenciou a li-
citação para a realização da
obra no telhado.

RELATÓRIOS ILUSTRAM
PROBLEMA - A equipe que foi
ao CAp logo depois da chuva
constatou que o principal fa-
tor para a queda de parte da
parede de uma das salas de
aula do bloco A foi o trans-
bordamento da calha devido
à obstrução de todas as saí-
das de águas pluviais do te-
lhado deste bloco.

Durante a semana, a equi-
pe desobstruiu as saídas de
água pluvial da calha, limpou
grelhas e constatou que exis-
tem infiltrações em outros
pontos que precisam de aten-
ção urgente. Há a necessida-
de da troca de telhas e retira-
da da água para evitar a que-
da do revestimento da laje.

HÉLIO
Providências
foram tomadas

Fotos: Niko Júnior

RISCOS. Os problemas no prédio do CAp envolvem infiltração nos banheiros,
rachaduras nas paredes e muitas goteiras. A comunidade quer trabalhar em segurança

Vermelha”, explica, garan-
tindo que sua porta está
aberta para o diálogo e que
não há nenhum caráter de
punição ou culpa.

Segundo Hélio, o au-
mento da eficiência do tra-
balho da equipe da Prefei-

tura passa por ter disponí-
vel por exemplo um bom-
beiro para ser destinado ao
local onde estiver sendo
requisitado e não ficar res-
trito a uma unidade. “Os
funcionários estão sendo
valorizados. Não vão aten-

der só o CAp, mas outras
unidades.” Ele diz que o
corpo de funcionários é
pequeno e que é preciso,
por exemplo, apoio ao
trabalho no Palácio Uni-
versitário, na Praia Ver-
melha.
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APOSENTADOS

A DVST (Divisão de Saúde
do Trabalhador) estará vaci-
nando idosos contra a gripe
na terça (dia 3) e quarta (dia
4), das 9h às 14h, ao lado da
agência dos Correios, no CCS
(Centro de Ciência da Saú-
de). No HU também há vaci-
nação até sexta-feira, dia 13.
Estão sendo atendidos os
usuários do hospital – o que
inclui os pacientes e acom-
panhantes. Na próxima sema-
na, entre os dias 9 e 13, será a
vez do atendimento  para os
idosos que integram o qua-
dro de profissionais de saú-
de do HU e do Instituto de
Puericultura e Pediatria Mar-

DVST e HU vacinam
idosos contra a gripe

tagão Gesteira (IPPMG). A va-
cinação está sendo realizada
desde o dia 25, na sala 208,
no 2º andar do Ambulatório,
entre 9h e 12h. Pela legisla-
ção, idoso é quem tem 60 anos
ou mais.

O envelhecimento é um
processo natural, inevitável e
irreversível. No ano 2000, o
Brasil já tinha 15 milhões de
pessoas acima de 60 anos.
Em 2025, os idosos chegarão
a 15% da população do país.
Se em parte esses índices fo-
ram possíveis pela melhoria
das condições de vida que
permitiram que a população
sobrevivesse por mais anos,

por outro esses índices apon-
tam para o fato de que se tor-
na cada vez mais urgente re-
conhecer que envelhecer
com qualidade de vida é, an-
tes de tudo, um direito de
todo cidadão.

Indicações
Durante a campanha de

2004, foram aplicadas 2.780
doses de vacina contra gripe
(antiinfluenza) e 151 doses da
vacina dupla adulto. A maio-
ria dos vacinados foi idosa
(1.342), com idades acima de
60 anos, seguida pelos pro-
fissionais de saúde (986) e
outros (452) considerados

fora do grupo pelos técnicos
do Serviço de Epidemiologia
e Estatística.  Esta vacina não
protege contra o resfriado
comum ou outras doenças
respiratórias transmitidas por
outros agentes, mas também
não causa gripe. Pelo fato
desta vacina não conter mi-
croorganismo vivo, não é
contra-indicada aos portado-
res de imunodeficiência ou
tumores malignos. Portado-
res de doenças agudas febris
e pacientes em tratamento
com imunossupressores não
podem ser vacinados. Estes
só podem ser vacinados um
mês após o término do trata-

mento. A vacina também é
contra-indicada para pessoas
com história de Síndrome de
Guillan-Barré, de reação ana-
filática sistêmica em doses
anteriores, com urticária ge-
neralizada, dificuldade respi-
ratória, angioderma, hipo-
tensão ou choque nas pri-
meiras duas horas após apli-
cação do imunizante ou ex-
posição a alergenos.

Quem tiver interesse em
mais informações técnicas
sobre a vacina  pode ser obtê-
las com a enfermeira Rosân-
gela pelo telefone 2562-2734,
ou pelo endereço eletrônico
monteiro@hucff.ufrj.br.

O fisioterapeuta João Marcos Nicolau está
propondo ao SINDICATO ministrar o Pro-
grama de Atividade Física através de Exercí-
cio Terapêutico para os aposentados. Este
programa tem como principal objetivo mini-
mizar os impactos negativos oriundos do en-
velhecimento. “Os benefícios são diversos e
os exercícios são fáceis de fazer”, afirmou o
fisioterapeuta, que acrescenta que o progra-
ma já é desenvolvido por ele no Hospital São
Francisco de Assis.

A Coordenação de Aposentados está oferecendo os
seguintes cursos: Oficina de Patwork (arte de unir reta-
lhos), com uma aula mensal na sexta-feira de 9 às 12h. A
oficina terá início dia 20 de maio de 2005 com a professo-
ra Débora. Oficina de Arte Visuais – Desenho e Pintura
com a professora Ismênia. As aulas terão início em  23 de
maio e serão semanais: sempre às segundas-feiras das
13h às 15h, no Espaço Cultural. Inscrições e informações
detalhadas na secretaria do SINDICATO ou pelos telefo-
nes 2290-2484 e 2270-3348. O custo destes cursos é so-
mente o material utilizado.

Exercícios terapêuticos
 para aposentados

Os materiais que darão suporte às aulas são
colchonetes, bolas, bastões e bandagens elásti-
cas. As aulas seriam duas vezes na semana com
duração de 30 a 40 minutos, mas antes do início
do programa haveria uma palestra para expli-
car as definições dos exercícios terapêuticos e
os benefícios do programa. “Os interessados
terão que apresentar atestado médico dizendo
que estão aptos para fazer exercícios”, alertou
João Marcos. Para mais informações é só ligar
para o SINDICATO no número 2290-2484.

Reunião Mensal dos Aposentados
Dia 18 de maio de 2005

Local: Auditório do CFCH, às 10h.
Praia Vermelha.

Atrações: parque aquático, quadras de futebol, vôlei, cas-
telo da Banca de Neve, música ao vivo, mais almoço, churras-
co e bebidas à vontade, das 11 às 15h.

Adultos pagarão apenas R$ 38,00 e crianças de 4 a 12 anos
R$ 19,00. Os pagamentos serão feitos de 5 de maio até 5 de
junho e podem ser parcelados em até duas vezes.

Obs.: Não será permitido o cancelamento de inscrições
após o dia 15 de maio. Quem desistir da excursão perderá o
ressarcimento da mesma, salvo raras exceções.

Coordenação
oferece cursos

Excursão

Foto: Niko Júnior

Excursão para o Sítio da Mônica e
Márcia dia 18 de junho de 2005.
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Carreira:
centro da campanha

Plenária da Fasubra identificou os problemas do plano  e a palavra de ordem é enfrentá-los

A carreira é o centro da
campanha específica da Fa-
subra, de acordo com delibe-
ração da plenária da federa-
ção. A instalação da negocia-
ção com o objetivo de supe-
rar os limites postos na car-
reira, como a grande incidên-
cia de Vencimento Básico
Complementar (VBC) nos sa-
lários dos servidores, a raci-
onalização dos cargos e a im-
plementação do piso de três
salários mínimos e estepe de
5% apontam os horizontes da
mobilização da categoria.

Segunda deliberação da

plenária, a solução da ocor-
rência de VBCs nos salários
de muitos servidores deve
ser buscada com base em pa-
râmetros como a manuten-
ção do estepe constante; mes-
mo número de padrões de
vencimento igual para todas
as classes e a ampliação dos
mesmos; perspectiva de de-
senvolvimento equânime pa-
ra todas as classes e para to-
dos os níveis de capacitação;
interpolação constante entre
as classes ou níveis de capaci-
tação.

De acordo com a plená-

ria, o GT-Carreira da Fasubra
deverá dar continuidade ao
estudo das demandas da base
sobre a racionalização de car-
gos, tendo por parâmetro a
seguinte metodologia: análi-
se do PUCRCE, do PCU e da
Lei nº 11.091/05 (que insti-
tuiu o plano de carreira); con-
sulta à legislação referente às
profissões regulamentadas
em lei; levar em conta as ino-
vações tecnológicas do mun-
do do trabalho e análise das
propostas vindas da base.

O estudo buscará justifi-
car as alterações de cargos

A Comissão Nacional de Supervisão da Carreira saiu
do impasse. Apesar da Andifes insistir na posição de que
a Comissão Interna de Supervisão tivesse parte dos no-
mes indicados pela administração central, a Fasubra (com
base em deliberação da última plenária) sustentou a po-
sição de que todos os membros devem sair da base. Os
dirigentes das escolas técnicas voltaram atrás e defende-
ram o acordo feito pelo governo com a Fasubra e o Sina-
sefe. Assim, o governo acabou assumindo o acordo da
eleição direta, segundo Vânia Gonçalves, representante
da Fasubra na Comissão.

A eleição, pelo acordado, será na urna, direta na base e
não através de assembléia. A Comissão Eleitoral será ins-
titucional e deverá ser paritária, com 50% de membros da
administração e 50% do SINDICATO. Para Vânia, a solu-
ção do impasse foi um grande avanço. A reunião fechou
as diretrizes para a capacitação, qualificação e avaliação
de desempenho.

Constatação
Na reunião a Comissão constatou que as Ifes não con-

seguiriam fechar a segunda etapa do enquadramento até
o dia 28 de abril – para possibilitar o levantamento do
impacto financeiro – e o prazo foi prorrogado.

Por outro lado, o MEC vai esperar o fechamento da pri-
meira folha com o novo enquadramento, dia 13 de maio,
para projetar o impacto da progressão por capacitação e
incentivo à qualificação sobre o novo salário dos servidores.
Vânia conta que nos dias 31 de maio e 1o de junho o grupo
vai trabalhar sobre os números que devem ser analisados
na próxima reunião da Comissão Nacional, dia 1o de junho.

nas classes, a aglutinação ou
separação de cargos e ativi-
dades realizadas pela Lei nº
11.091. Todos os cargos es-
tão sendo revistos.

Demandas da base
Entre as demandas apre-

sentadas pela base estão, por
exemplo, a mudança de nível
de classificação de cargos
como operador de máquina de
lavanderia que hoje na Lei
11.091 está no nível A para B;
do marceneiro, de B para C;
auxiliar em administração ou
motorista de C para D.

Outro exemplo é o dos
serralheiros, forjadores de
metais, chapeadores, lanter-
neiros e funileiros, todos
aglutinados na Lei 11.091
como montador soldador no
nível B, que pedem o des-
membramento do cargo.

O GT-Carreira vai seguir o
trabalho de análise dos car-
gos e encaminhar para a base.
A Fasubra ficou de organizar
um seminário nacional para
difundir as informações sobre
o tema e levar à deliberação
da sua próxima plenária.

Na UFRJ, o coordenador da Comissão
de Enquadramento, Nilson Barbosa, lem-
brou que o prazo para recurso na Comis-
são, para aqueles que verificarem erro no
enquadramento, é até o dia 7. A Comissão
vai mandar esta semana a listagem com o
enquadramento para as seções de pessoal.

Para quem tem acesso à Internet, há vários
caminhos. O site do MEC (www.mec.gov.br)
tem um link para o plano de carreira das Ifes.
Na Intranet, o link é “sistema de pessoal”.

A portaria do enquadramento está na
página 231 da seção 2 do Diário Oficial da
União de 20 de abril (www.in.gov.br). Há
uma retificação no DOU do dia 25 de abril
(página 44 da seção 2), referente apenas a
classe e padrão na situação que valeu até
28/2/2005, do PUCRCE.

Não estou enquadrado!
A Comissão de Enquadramento da UFRJ

recebeu semana passada apenas quatro re-
cursos para acerto do tempo de serviço.
Mas chegaram ao SINTUFRJ alguns outros

UFRJ

casos, como o de um servidor que dizia não
estar enquadrado. Nilson explicou que um
caso assim chegou à Comissão e o nome
do servidor foi localizado no Diário Oficial.
Mas existe a possibilidade de um servidor
não constar mesmo na listagem. Neste caso,
segundo o coordenador, será feita a inclu-
são com emissão de nova portaria. A Co-
missão tem 60 dias para avaliar o recurso.
Caso negue o pleito, o servidor pode recor-
rer ao Conselho Universitário.

SEGUNDA ETAPA –  A grande maioria
dos servidores entregou documentação
comprovando educação formal ou cursos
de capacitação para levantamento de quem
faz jus à progressão ou incentivo à qualifi-
cação. Esta segunda etapa está indo mais
lentamente, já foram avaliados cerca de 20%
dos formulários entregues e a tendência,
na avaliação do coordenador, é o trabalho
acelerar. Ainda não há estatísticas, mas a
Comissão constata que em muitos casos os
servidores fazem, sim, jus à progressão ou
a percentual de qualificação.

Prazo para recurso
Comissão Nacional



BRASIL

O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
recomendou aos brasileiros
que “levantem o traseiro da
cadeira” e procurem  banco
com juros mais baratos. De
acordo com o presidente da
República, os juros estão na
estratosfera devido “ao
comodismo” da população.
Lula explicou o seu
pensamento: “às vezes o cara
fica no bar, xingando o
banco, os juros, o cartão de
crédito dele, mas no dia
seguinte é incapaz de
levantar o traseiro da cadeira
e ir ao banco mudar sua
conta para um banco mais
barato”. O presidente da
República sugeriu
desconhecer que as taxas e os
juros variam muito pouco
entre as instituições
financeiras – como ficou
largamente demonstrado
pela imprensa na semana
passada. E, na prática, quis
transferir para a população a
responsabilidade pelos juros
altos – o Brasil tem a taxa de
juros mais alta do planeta.

Como se sabe, a elevação
dos juros fixada pelo Banco
Central é um dos pontos
centrais da política
econômica do governo. Há
duas semanas, o BC decidiu
pelo oitavo mês consecutivo
aumentar os juros básicos –
de 19,25% para 19,5%. A taxa
dos juros básicos contamina
toda a economia, dificulta o
acesso ao crédito pelo
consumidor, reduz o
consumo, estrangula os
negócios, enfraquece a
atividade econômica, amplia
o desemprego. Os juros altos
fazem a festa dos banqueiros
que têm títulos do governo,
que passam a ter o seu capital
mais bem remunerado. O
governo, então, precisa de
mais dinheiro para pagar sua
dívida.

Economista e professor
da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) de São Paulo,
Paulo Nogueira Baptista
Júnior deu sua contribui-
ção ao programa do can-
didato Lula para a área
econômica. Hoje tem radi-
cais discordâncias em re-
lação aos rumos da políti-
ca econômica. Seleciona-
mos alguns trechos do seu

Lula diz que brasileiro
tem que mexer o traseiro

Juros altos concentram renda

Primeiro: a alta dos ju-
ros restringe o consumo e o
investimento e tende a difi-
cultar a sustentação da re-
cuperação (da economia)
em curso desde fins de 2003.
Estima-se que, em 2005, o
crescimento econômico di-
minua para a faixa de 3,5%
a 4% – resultado medíocre
para um país que não cres-
ce de forma sustentada há
25 anos e ainda sofre de ta-
xas elevadas de de-
semprego e subem-
prego.

Segundo: o enor-
me diferencial de ju-
ros entre o Brasil e o res-
to do mundo atrai capi-
tal especulativo e provoca
valorização da moeda naci-
onal. Essa valorização é du-
plamente inconveniente:
prejudica a produção, o in-
vestimento e o emprego nos
setores que exportam e na-
queles que concorrem com
importações no mercado
doméstico, reforçando a de-
saceleração da economia e
afetando negativamente as
contas externas do país.

Terceiro: os juros eleva-
dos desestabilizam as fi-
nanças do governo, uma
vez que a maior parte da dí-
vida pública é interna, de

depoimento sobre a política
de juros.

“O Banco Central aumen-
tou a taxa de juro outra vez,
surpreendendo a todos. No-
ticia-se que o presidente da
República teria ficado decep-
cionado. Não é a primeira vez.
Em relação ao poderoso BC,
o presidente Lula é uma es-
pécie de rainha da Inglaterra.
(...)Uma leitora, indignada,

reclamou: ‘Vocês, economis-
tas, ficam discutindo se cabe
ou não dar autonomia ao
Banco Central, quando ele já
é autônomo e faz o que bem
entende’. Realmente, nas cir-
cunstâncias brasileiras, a dis-
cussão sobre autonomia per-
de sentido.

(...) As taxas de juro no Bra-
sil são uma aberração, um es-
cândalo inacreditável. Des-

contada a inflação, a taxa
brasileira de curto prazo su-
pera os 13%. Nenhum país
desenvolvido ou “emer-
gente” pratica juros seme-
lhantes em termos reais. A
média é de apenas 0,6% nos
países desenvolvidos e de
2% nos ‘emergentes’, se-
gundo levantamento reali-
zado pela consultoria GRC
Visão.

AS CONSEQÜÊNCIASAS CONSEQÜÊNCIASAS CONSEQÜÊNCIASAS CONSEQÜÊNCIASAS CONSEQÜÊNCIAS
Os juros exorbitantes provocam basicamente quatro problemas interligados.

curto prazo ou dire-
tamente referencia-
da à taxa de juro fi-
xada pelo Banco
Central. O radicalis-
mo da autoridade
m o n e t á r i a
constitui as-
sim uma fon-
te permanente
de desequilí-

brio das contas públicas. Não
apenas pelos seus efeitos di-
retos sobre o custo da dívida,
mas também porque a desa-
celeração da atividade pode
afetar de forma negativa a re-

ceita tributária e induzir au-
mento automático de cer-
tas despesas do governo
(seguro-desemprego, por
exemplo).

Quarto: a política de ju-
ros é um fator poderoso

de concentração da
renda. Benefi-

cia apenas
aquela mino-
ria que é pro-

prietária de ri-
queza financeira e

credora da dívida pú-
blica – os bancos, as
demais instituições
financeiras, as pes-

soas físicas de ele-
vado patrimônio
etc. Prejudica, por
outro lado, aque-
les que depen-

dem de salário e
vêem as suas oportu-

nidades se estreitarem
com a retração da eco-
nomia e do mercado de
trabalho.

(...) Em resumo, uma
beleza. Enquanto isso, o
ministro Palocci, que ha-
bita certamente outro
planeta, declarou nesta
semana que nós, brasi-
leiros, ‘precisamos nos
acostumar com o suces-
so’(...).”


