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A Vila Residencial é uma paisagem estranha no ambiente de gran-
des e urbanizadas avenidas da universidade. Os setores mais organi-
zados da comunidade desempenham uma luta histórica em busca da
inclusão. Essa jornada já virou objeto de estudo de um grupo de
estudantes de antropologia. A partir desta edição, o Jornal do SINTU-
FRJ inicia uma série de reportagens sobre este drama social. Página 8

POR DENTRO DO SINDICATO
A partir desta edição publicamos uma seção que mostra por dentro

como funciona a máquina do seu sindicato, a estrutura montada para
atender às necessidades dos seus sindicalizados, os seus departamentos e
serviços. Começamos pela recepção e pelo setor de convênios. Página 7

2ª ETAPA DO ENQUADRAMENTO

Recurso até 15 de agosto
Funcionários devem conferir portaria nos setores de pessoal de suas unidades. Página 3

VALE DO RIO DOCE - Nesta segunda,  24 de julho, às 18h30, no auditório do Sindipreto
haverá uma plenária do Comitê Estadual pela Anulação da Privatização da Companhia Vale
do Rio Doce. Página 7

COTAS - O Movimento Negro e aliados realizarão também nesta segunda (às 16h, no
auditório da ABI) ato em defesa de Políticas de Ações Afirmativas. Página 7

NO CONTRALUZ. Varal de roupas estendidas na atmosfera comunitária da Vila - Foto: Niko Júnior
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doispontos

Os associados ao plano de saúde Gol-
den Cross decidiram, através de assem-
bléia específica dia 18 de julho, na subse-
de do HU, enviar o contrato com a empre-
sa para análise do departamento jurídico.
A Golden quer implementar um reajuste
de 27,48%, o qual o SINTUFRJ avalia estar
muito acima da margem razoável de ne-
gociação.

São 509 sindicalizados que utilizam o
plano e muitos deles preferem esgotar to-
das as possibilidades e alternativas para
manter o contrato antes de qualquer outra
atitude. Enquanto o contrato estiver sob
análise, o SINTUFRJ tentará novamente dia-

Sindicalismo
no centro
do debate

Golden Cross: Sindicato
 fará análise jurídica

logar com a Golden no sentido de reduzir
sua proposta. Caso o desfecho da questão
não seja favorável aos associados, a possi-
bilidade de migrar para outro plano conve-
niado do Sindicato continua aberta. Ficou
claro também na assembléia que os direi-
tos dos associados serão resguardados,
como a questão da carência, por exemplo.
Se houver mudança de plano, não haverá
qualquer tipo de carência para sua adesão.

Outra assembléia será convocada para
discutir o assunto, mas ainda não há data
definida. Até lá, todas as informações serão
veiculadas através do jornal e/ou pela pá-
gina do SINTUFRJ na internet.

Data: 3 de agosto de 2006
Local: Auditório do Quinhentão

• Os rumos do sindicalismo e a relação com a CUT.
• O papel social dos HUs no SUS e na comunidade
universitária.

Mesa 1 – Rumos do sindicalismo – 9h
Palestrantes: Neuza Luzia – Presidente da CUT/RJ

 Emanuel Melato – Sindicato dos Me-
 talúrgicos de  Campinas

Mesa 2 – Relação com a CUT – 11h
Palestrantes: Lúcia Reis – Executiva Nacional da CUT

 Agnaldo Fernandes – Técnico-admi-
 nistrativo

Mesa 3 – O papel social dos HUs no SUS e na
comunidade universitária – 14h

Palestrantes: Vânia Glória – Diretora da DVST
 Solange Belchior – Diretora da Fede-
 ração Nacional dos Enfermeiros
 Professor Antônio Lêdo – Diretor da
 Faculdade de Medicina
 Professor Alexandre Cardoso – Dire-
 tor do HUCFF (a confirmar)

Reeleição no Nutes
A professora Miriam Struchiner, candidata

da chapa única que concorreu à eleição para a
direção do Núcleo de Tecnologia Educacional
para a Saúde (Nutes/CCS), foi reconduzida ao
cargo para o mandato 2006-2010.

Reunião do GT-Educação
Às 13 de quarta-feira, dia 26, na subsede

do HU. Discussão do papel dos HUs

Reunião do GT-Educação
Nesta terça-feira, às 14h, na subsede do

HU, está marcada nova reunião do GT-Edu-
cação. Na pauta:  Continuação da discussão
do Anteprojeto de Reforma Universitária;  Pla-
no de Desenvolvimento de Carreira (PDC) e
Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI); Discussão do conceito de bem social.

Reunião de operadores
de máquinas agrícolas

Para não esquecer. Está marcada para terça-
feira, 1º de agosto, na Reitoria. Participarão o
reitor Aloísio Teixeira e o procurador da UFRJ.

Eleições no IPPMG
No dia 27 de julho, às 11h, no salão nobre

do Instituto de Puericultura e Pediatria Mar-
tagão Gesteira (IPPMG), será realizada uma
reunião sobre a abertura do processo eleito-
ral para diretor e vice-diretor do IPPMG.

Há duas semanas caiu uma viga do auditó-
rio do Núcleo de Estudos e Saúde Coletiva
(Nesc). Não houve maiores implicações por-
que o auditório se encontrava vazio na hora
do desabamento. O professor Francisco Lo-
pes, da Coppe, o engenheiro civil da Prefeitura
Universitária, Paulo Mário, e o prefeito Hélio
de Mattos visitaram o local semana passada
para avaliar a situação. Segundo o vice-prefei-
to Ivan Carmo, a viga não abalou a estrutura
do prédio e não oferece grandes riscos. O lau-
do técnico será feito pelos dois profissionais e
apresentado dentro de um mês.

No mesmo dia em que a viga caiu, no final
da tarde de 13 de julho, o prefeito Hélio de
Mattos foi chamado para tomar as devidas
providências, pois a diretora Letícia Legay
estava viajando na ocasião. O auditório foi
então interditado para avaliação sobre o dano
causado e os possíveis riscos à integridade
física dos trabalhadores e estudantes da uni-
dade. O Nesc ocupa o prédio do ETU – um
antigo galpão construído há pelo menos 40
anos quando da construção da Cidade Uni-
versitária e que foi adaptado para uso admi-
nistrativo e didático.

Reunião de aposentados
Os companheiros aposentados

estão convidados para a reunião
mensal nesta terça-feira, 25 de ju-
lho, às 10h, na subsede do HU. Em
pauta: Apresentação da nova Coor-
denação; Enquadramento; Ações
Judiciais; Assuntos Gerais.

Viga cai no Nesc

Parada Gay
A XI Parada do Orgulho GLBT será realizada

no domingo, 30 de julho. A passeata será na Praia
de Copacabana.

Decanos
Alcino Ferreira Câmara Neto será reconduzido à

decania do CCJE em solenidade às 18h de sexta-
feira, no Fórum de Ciência e Cultura.  Os decanos do
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
(CCMN) e do Centro de Ciências da Saúde (CCS),
respectivamente Ângela Rocha dos Santos e Al-
mir Fraga Valladares  já foram  empossados.

Na quinta-feira, dia 3 de Agosto o sindicato estará
realizando um seminário local para discutir dois assun-
tos que agitam a agenda dos debates no movimento sin-
dical. É muito importante a participação expressiva do
conjunto da categoria nesta discussão que apontará posi-
cionamentos e será preparatório para o seminário regio-
nal que acontecerá nos dias 11 e 12 de Agosto na Univer-
sidade Rural (na próxima edição confira a programação
completa) e para o seminário nacional que ocorrerá em
Setembro em data a ser divulgada brevemente.
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O boletim
extraordinário
com a portaria
com o
enquadramento
por nível de
capacitação e
com o incentivo
á qualificação
foi publicado
no dia 17.
Os servidores
devem verificar
na portaria  –
disponível nos
setores de
recursos
humanos das
unidades ou na
Comissão de
Enquadramento
– se seu novo
nível de
capacitação ou
se o percentual
de qualificação
está correto.O
prazo para
recurso é de 30
dias a contar
da publicação,
portanto,
segundo a PR-4,
dia 15 de
agosto. Há
formulário
próprio na
página
eletrônica da
PR-4.

Segunda

etapa:

recurso

até 15

de agosto

Funcionários devem conferir portaria nos setores de
 recursos humanos de suas unidades

Segundo Maria Tereza Ra-
mos, coordenadora de Siste-
matização de Pessoal, o novo
enquadramento já está na fo-
lha que será paga no início
de agosto. Até o momento,
permanece a informação de
que as parcelas dos atrasa-
dos (a diferença de nível de
capacitação entre janeiro e
junho) serão pagas a partir
de agosto.

Tereza alerta, no entanto,
que, quando saírem os con-
tracheques, se alguém verifi-
car que o posicionamento
não estiver conforme a por-
taria, deve dirigir-se à PR-4
para correção. Por exemplo,
se na portaria o nível de ca-
pacitação for “IV” e no con-
tracheque continuar como
“I”. Mas ela destaca: não é
caso de recurso, apenas acer-
to no pagamento que deve
ser feito na PR-4.

FORMULÁRIO PARA RE-
CURSO - Já está disponível
na página da PR-4
<www.sr4.ufrj.br> o formulá-

rio de requerimento para os
que desejarem entrar com
recurso para a segunda etapa
do enquadramento. O servi-
dor deve imprimir o formu-
lário e formar processo ad-
ministrativo junto ao setor de
pessoal da sua unidade. O
processo deve ser encami-
nhado para a Comissão de
Enquadramento e  conter có-
pias autenticadas dos certifi-
cados e diplomas em ques-
tão.

A Comissão decidirá no
prazo de 60 dias. Se indeferi-
do o recurso, o servidor po-
derá recorrer ao Consuni.

GRUPO COM PENDÊN-
CIA - O enquadramento do
grupo de servidores que fi-
cou de fora desta portaria
porque havia pendências
ainda relativas à primeira eta-
pa vai sair em nova portaria,
que deverá ser publicada esta
semana, segundo a PR-4. Para
este grupo, formado por 874
ativos, 403 inativos e 110 pen-
sionistas, o período de 30

dias para recurso conta a par-
tir da publicação.

NOVAS PROGRESSÕES -
Para o enquadramento no
nível de capacitação foram
considerados certificados de
cursos de capacitação duran-
te o período em que o servi-
dor esteve em atividade no
serviço público até o dia 28
de fevereiro de 2005. Os cer-
tificados obtidos após o dia
28 de fevereiro serão consi-
derados para o desenvolvi-
mento na Carreira.

Mas relativamente pouca
gente acabou fazendo jus à
mudança de nível ou a rece-
ber percentuais de incentivo
á qualificação, segundo da-
dos da PR-4. Dentre 13.018
ativos, 2.905 tiveram progres-
são por capacitação e 3.107
ao incentivo à qualificação.
Dentre 3.583 aposentados,
852 tiveram capacitação e
213, qualificação.

Segundo o decreto que

regulamenta o enquadra-
mento, para a concessão da
primeira progressão por ca-
pacitação depois da segunda
etapa deverá ser respeitado
o intervalo de 18 meses a par-
tir de 1o de março de 2005.

PROGRAMA DE CAPACI-
TAÇÃO - A progressão por ca-
pacitação é a mudança de ní-
vel de capacitação, no mes-
mo cargo e nível de classifi-
cação, decorrente da obten-
ção de certificado em Progra-
ma de Capacitação (definido
no Plano de Desenvolvimen-
to dos Integrantes da Carrei-
ra, integrante do Plano de De-
senvolvimento Institucional
da Universidade) compatível
com o cargo ocupado, ambi-
ente organizacional (área de
atuação) e carga horária mí-
nima exigida. As consultas à
lei e ao decreto podem ser
feitas na página do MEC Ca-
nal CGGP - <http://
www.mec.gov.br/canalcggp>
e na do SINTUFRJ
<www.sintufrj.org.br>.
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QUALIFICAÇÃO

O plano de carreira dos cargos téc-
nico-administrativos em educação,
fruto de uma luta de mais de 10 anos,
hoje é realidade na vida dos servido-
res da UFRJ. Evidente que ainda faltam
vários ajustes, mas é um começo signi-
ficativo para o conjunto da categoria.
Entretanto, antes desta conquista os
funcionários não viam perspectivas em
sua formação que pudessem influen-
ciar o seu crescimento no seu campo
de atuação. Reflexo da falta de investi-
mento e incentivo na formação dos ser-
vidores, foi o reduzido número daque-
les que tiveram direito a percentuais
de qualificação e/ou capacitação.

Cursos promovidos pela instituição
até existem, mas a grande maioria não
tem relação direta com o trabalho exe-
cutado. Esses cursos deveriam ser pro-
gramados segundo uma análise crite-
riosa sobre a produção cotidiana dos
servidores e quais seriam as necessi-
dades de aperfeiçoamento para apri-
morar o desenvolvimento profissional.

Este é um momento ímpar em que é
necessário focalizar as demandas e cri-
ar condições para que o servidor se sin-
ta seduzido progredir. Isso, é claro, só

O Serviço de
Treinamento e

Desenvolvimento da
Divisão de Recursos

Humanos do
HUCFF anunciou a

sua programação de
cursos para os

funcionários do
hospital neste

segundo semestre de
2006. Os cursos serão

realizados nas
dependências do
HU e o objetivo,

segundo o STD, é o
atender à demanda

de funcionários
interessados no

plano de carreira e
aprimorar

conhecimentos.
De acordo com os
responsáveis pelo
serviço, uma das

metas dos cursos de
idioma oferecidos,

como português,
inglês, espanhol e

francês, é capacitar
os profissionais para

a leitura de textos
técnicos nas diversas

atuações de
trabalho. No que se

refere à matemática,
afirma o STD, a

meta é contribuir
para o

desenvolvimento da
leitura,

interpretação,
resolução e

aprimoramento de
cálculos

matemáticos nas
diversas atuações

profissionais.

HU: cursos para funcionários

Tempo de
estudar

ocorre se o funcionário vis-
lumbrar a possibilidade de
ascender dentro daquilo que
ele entende e faz.

Nossa categoria tem uma
média de idade avançada e
as adversidades do cotidia-
no não propiciaram para
muitos um maior investi-
mento na formação, inclusi-
ve, e principalmente, por
conta dos baixos rendimen-
tos: somos o menor piso da base do
funcionalismo público federal e fica
difícil retirar qualquer quantia para
investir na formação.

Mas agora é a hora de se capacitar
e se qualificar, e com a discussão da
ascensão funcional ganhando força,
se não estivermos preparados o ba-
que será  tão ou mais profundo do
que os parcos números dos beneficia-
dos na segunda etapa da carreira.

É necessário que reflitamos com
seriedade sobre o que os números dos
beneficiados nos revelaram com a se-
gunda etapa da carreira, precisamos ur-
gentemente nos debruçarmos sobre al-
ternativas que permitam que a capaci-

tação incida sobre as necessidades de
cada um e neste sentido o SINTUFRJ
estará convocando reuniões (em con-
junto com a CIS) nos locais de traba-
lho para ouvirmos dos servidores quais
são suas necessidades e aspirações, e
estas informações serão ferramentas
fundamentais que subsidiarão a fo-
mentação de novos cursos, que não
podem continuar sendo elaborados da
forma que estão, ou seja deixando
sempre um grande contingente fora
deste horizonte de formação.

A palavra de ordem para os técni-
cos-administrativos agora é: CAPACI-
TAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

OPINIÃO
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QUALIFICAÇÃO

O plano de carreira dos cargos téc-
nico-administrativos em educação,
fruto de uma luta de mais de 10 anos,
hoje é realidade na vida dos servido-
res da UFRJ. Evidente que ainda faltam
vários ajustes, mas é um começo signi-
ficativo para o conjunto da categoria.
Entretanto, antes desta conquista os
funcionários não viam perspectivas em
sua formação que pudessem influen-
ciar o seu crescimento no seu campo
de atuação. Reflexo da falta de investi-
mento e incentivo na formação dos ser-
vidores, foi o reduzido número daque-
les que tiveram direito a percentuais
de qualificação e/ou capacitação.

Cursos promovidos pela instituição
até existem, mas a grande maioria não
tem relação direta com o trabalho exe-
cutado. Esses cursos deveriam ser pro-
gramados segundo uma análise crite-
riosa sobre a produção cotidiana dos
servidores e quais seriam as necessi-
dades de aperfeiçoamento para apri-
morar o desenvolvimento profissional.

Este é um momento ímpar em que é
necessário focalizar as demandas e cri-
ar condições para que o servidor se sin-
ta seduzido progredir. Isso, é claro, só

O Serviço de
Treinamento e

Desenvolvimento da
Divisão de Recursos

Humanos do
HUCFF anunciou a

sua programação de
cursos para os

funcionários do
hospital neste

segundo semestre de
2006. Os cursos serão

realizados nas
dependências do
HU e o objetivo,

segundo o STD, é o
atender à demanda

de funcionários
interessados no

plano de carreira e
aprimorar

conhecimentos.
De acordo com os
responsáveis pelo
serviço, uma das

metas dos cursos de
idioma oferecidos,

como português,
inglês, espanhol e

francês, é capacitar
os profissionais para

a leitura de textos
técnicos nas diversas

atuações de
trabalho. No que se

refere à matemática,
afirma o STD, a
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leitura,

interpretação,
resolução e

aprimoramento de
cálculos

matemáticos nas
diversas atuações

profissionais.

HU: cursos para funcionários
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ocorre se o funcionário vis-
lumbrar a possibilidade de
ascender dentro daquilo que
ele entende e faz.

Nossa categoria tem uma
média de idade avançada e
as adversidades do cotidia-
no não propiciaram para
muitos um maior investi-
mento na formação, inclusi-
ve, e principalmente, por
conta dos baixos rendimen-
tos: somos o menor piso da base do
funcionalismo público federal e fica
difícil retirar qualquer quantia para
investir na formação.

Mas agora é a hora de se capacitar
e se qualificar, e com a discussão da
ascensão funcional ganhando força,
se não estivermos preparados o ba-
que será  tão ou mais profundo do
que os parcos números dos beneficia-
dos na segunda etapa da carreira.

É necessário que reflitamos com
seriedade sobre o que os números dos
beneficiados nos revelaram com a se-
gunda etapa da carreira, precisamos ur-
gentemente nos debruçarmos sobre al-
ternativas que permitam que a capaci-

tação incida sobre as necessidades de
cada um e neste sentido o SINTUFRJ
estará convocando reuniões (em con-
junto com a CIS) nos locais de traba-
lho para ouvirmos dos servidores quais
são suas necessidades e aspirações, e
estas informações serão ferramentas
fundamentais que subsidiarão a fo-
mentação de novos cursos, que não
podem continuar sendo elaborados da
forma que estão, ou seja deixando
sempre um grande contingente fora
deste horizonte de formação.

A palavra de ordem para os técni-
cos-administrativos agora é: CAPACI-
TAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.
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VÁRIAS

Causou surpresa a matéria opinião
“Sucessão na Creche” do Jornal do SIN-
TUFRJ de 17/07/2006.

A primeira reação ao lê-la foi de indig-
nação, pelas injustificáveis afirmações ali
expostas.

No entanto, a surpresa se sobrepôs, já
que o assunto da sucessão da creche foi
exaustivamente debatido ao longo do mês
de junho, desde a exoneração da ex-dire-
tora até ao anúncio do nome escolhido pelo
Pró Reitor de Pessoal, inclusive na reunião
citada no próprio artigo ocorrida no dia 10
de julho próximo passado. Na verdade,
para a PR 4 o assunto já havia sido supera-
do e causa estranheza que a matéria retor-
ne ao jornal do SINTUFRJ.

Foram diversas reuniões e consultas,
com a intenção clara de chegarmos a um
nome de consenso entre servidores da cre-
che e pais de alunos. Infelizmente isso não
aconteceu!

Vale registrar que em nenhum mo-
mento foi feito qualquer acordo para a
definição do nome a ser escolhido.

Essa decisão baseou-se em algumas
premissas:

• A inexistência de normas para o es-
tabelecimento de processo de escolha da
direção da creche;

• A decisão pessoal, e inesperada, da

CARTA

À Comunidade da Escola de Educação Infantil  Pintando a  Infância

ex-diretora em pedir exoneração da função;
• A necessidade de escolher um

nome no prazo de um mês, período solici-
tado pela ex-diretora para transmitir o car-
go à nova direção, evitando-se um hiato de
poder;

• A sucessão se deu durante o mês
de junho, em meio aos festejos dos 25 anos
da Creche Universitária;

• Um cenário interno de grande di-
visão quanto aos possíveis nomes (na pri-
meira semana após a exoneração da dire-
tora havia sete nomes indicados).

Desde o início consultamos os servido-
res da creche e os pais para apresentarem
nomes que seriam submetidos à análise
do Pró Reitor de Pessoal e que escolheria
quem ocuparia a direção da creche, que é
parte da estrutura administrativa da Pró
Reitoria em nível de Divisão.

Ao final de junho, as diversas indica-
ções concentraram-se em dois nomes: da
professora da Faculdade de Educação, Eli-
ana Bhering , e da pedagoga da Coordena-
ção de Desenvolvimento Profissional da
PR 4, Valquíria Félix.

Novo e fundamental registro – os dois
nomes surgiram das indicações da Cre-
che – nem um nem o outro partiram do
gabinete da PR 4.

Optamos, então, por quem considera-
mos reunir as melhores condições.

Repelimos com veemência a afirma-
ção que os pais foram usados como “massa
de manobra”, já que como dissemos antes
a decisão foi de inteira responsabilidade
da PR 4, sendo que ninguém foi “usado”
para chegarmos a essa definição.

Cabe ressaltar que alguns fatos foram
desvirtuados quando abordados como
“acordos rompidos”:

• As vagas ociosas existentes no ano
de 2005 foram fruto de debate entre a APAC
e a Direção da Creche ao final da greve e o
encaminhamento dado foi a consulta aos
pais/servidores que já tinham inscrição e
que não haviam conseguido vaga no início
do ano;

• O processo de seleção dos profes-
sores substitutos seguiu as regras estabe-
lecidas pelo Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG) e realizado pela Faculdade
de Educação que apóia a creche universi-
tária ao sediar esses professores em sua
unidade e sem ingerência da PR 4;

• O projeto pedagógico está em de-
bate e ainda não encerrado, e jamais houve
qualquer restrição à participação dos pais;

• Existem reuniões regulares da cre-
che com os pais – gerais e por turma – onde
todas as atividades, calendário, propostas

etc são debatidos;
• A PR 4 coordenará junto com a

APAC e a Direção da Creche as reuniões
para confecção do documento que será
encaminhado para ser incluído no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI);

 A conduta desta Pró Reitoria pode ser
conferida ao longo desses quase quatro
anos de gestão na área de pessoal.

Não desejamos “carta branca” de nin-
guém para avalizarmos nossas ações ad-
ministrativas.

Continuamos dispostos a realizar nos-
so trabalho diário junto aos servidores, en-
frentando o debate franco e honesto das
diferenças e divergências, submetendo
nossas ações ao julgamento da comunida-
de da UFRJ e da sociedade brasileira a quem
devemos prestar contas de nossos atos

Luiz Afonso Henriques Mariz -  Pró-
Reiror de Pessoal .

Roberto Gambine – Superintendente
Geral de Pessoal .

A APAC considera o episódio supera-
do, entende que neste momento o diálogo
foi reaberto. Mas reafirma as considera-
ções apresentadas no texto escrito pelo
seu vice-presidente Jéferson Salazar, que
inclusive estão consignadas em atas da
APAC.

Música: CEG

apresenta suas razões

Na sessão do dia 18, o Conse-
lho de Ensino de Graduação
(CEG) aprovou por unanimida-
de documento em que relata,
para ciência do Conselho Uni-
versitário (Consuni), o histórico
da crise na Escola de Música no
tocante ao currículo da Licencia-
tura, apontando os elementos
que levaram à decisão do cole-
giado de não incluir no vestibu-
lar de 2007 as 52 vagas do curso
e informar no edital que estas
foram suspensas – este ano – em
função de reestruturação curri-
cular. O Consuni deve analisar
novamente o recurso, desta vez
à luz do documento do CEG, no
próximo dia 27.

O documento aprovado pelo
CEG, para ser levado à Comis-
são de Ensino e Títulos do Con-
suni, aponta não só os proble-
mas com o currículo mas seu re-
flexo, como problemas internos
envolvendo a comunidade e
alunos sem aulas.

Conquista
As equipes representantes do

futebol masculino Sub-15 e femi-
nino Sub-17 (foto ao lado)repre-
sentantes do  SINTUFRJ conquis-
taram o 3º lugar no torneio Rio de
Janeiro CUP, também conhecido
como Copa Zico. A competição foi
realizada entre os dias 10 e 17 des-
te mês no Maracanã. As duas equi-
pes são treinadas pela técnica Car-
la Nascimento (na foto, recebendo
a medalha). Os dois artilheiros da
competição são atletas das equi-
pes formada pelo Sindicato: Gleice
(Sub-17), com 9 gols, e Walex,
(Sub-15) com 5 gols.

A Coordenação de Esporte e
Lazer – formada pelos compa-
nheiros Antônio Assis, Jorge Pier-
re e Jorge Luiz Ignácio – está or-
ganizando o campeonato Marle-
ne Ortiz de Futebol de Campo.
Na semana passada, numa reu-
nião na PR-4, foi discutido o re-
gulamento. As pré-inscrições das
equipes podem ser feitas até ter-
ça-feira, dia 25, através dos coor-
denadores e de Nelson Vial, no
gabinete da PR-4.

Fotos: Niko Júnior
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Em defesa das cotas

A grande máquina sindi-
cal chamada SINTUFRJ, além
de organizar a luta de seus
trabalhadores, é uma estru-
tura montada para atender às
necessidades dos sindicaliza-
dos. Com sua sede localiza-
da na Ilha do Fundão, próxi-
ma à Prefeitura, o Sindicato
ainda tem três subsedes
(IFCS, Praia Vermelha e HU).
São vários departamentos
que compoem a entidade e
dividem as competências de
acordo com a área de atua-
ção. Inauguramos esta série
de matérias sobre a estrutura
do SINTUFRJ apresentando
a Recepção e o setor de Con-
vênio.

A PORTA DE ENTRADA -
O próprio nome já mostra sua
função: Recepção. Nela, os
funcionários Alexandre Ro-
drigues e Wagner Santos rea-
lizam o primeiro atendimen-
to aos trabalhadores da UFRJ.
A Recepção é o filtro do Sin-
dicato, funciona das 8h às
18h, e orienta os sindicaliza-
dos diante das necessidades
apresentadas e é sempre com
muita atenção que os funcio-
nários deste setor lidam com
a categoria, que chega com
as mais variadas demandas.

Os dias mais procurados
são aqueles em que há plan-
tão dos advogados das áreas
trabalhista e cível. Às segun-
das e terças-feiras, às 8h, são
distribuídas 15 senhas para
atendimento. Na segunda-
feira o horário do plantão é
das 10h às 13h, e na terça-
feira, das  9h às 12h. E a cada
quinze dias é feito o atendi-
mento do FGTS. A demanda
maior ocorre sempre pela
manhã.

A Recepção também trata
da entrada da documentação
dos auxílios funeral e natali-
dade (um salário mínimo se

O Movimento Negro e aliados realizarão no dia 24, às 16 h, no auditório da
ABI, ato em defesa de Políticas de Ação Afirmativa para afrodescendentes, do
Projeto de Lei que institui cotas nas universidades federais (PL 73/1999) e do
Estatuto da Igualdade Racial (PL 3.198/2000), que tramitam no Congresso
Nacional. Participarão deste ato militantes, políticos, intelectuais e artistas
signatários do Manifesto em favor das cotas e do Estatuto da Igualdade Racial.

 A Lei de Cotas, que já foi aprovada pelo Senado Federal, estabelece um

sistema de cotas nas universidades federais em benefício de estudantes
das escolas públicas (50%), com percentuais dessas vagas destinados a
negros e indígenas. O Estatuto da Igualdade Racial propõe políticas públi-
cas para combater a discriminação racial e as desigualdades raciais que
atingem os afro-brasileiros, adotando programas e ações de reparação,
compensação, inclusão e eliminação dos obstáculos que impedem a repre-
sentação da diversidade racial nas esferas pública e privada.

Reestatização da Vale do Rio Doce
No dia 24 de julho, às 18h30, no auditório do Sindicato dos Petroleiros

(Sindipetro), haverá uma plenária do Comitê Estadual pela Anulação da
Privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Na reunião será discutida a

organização de um ato nacional para o lançamento da campanha pela
anulação da privatização da Cia. Vale do Rio Doce. O Sindipetro fica na
Avenida Passos, 34 - Centro. Mais informações pelo telefone 3852-0148.

for titular e ½ se for depen-
dente); informa sobre valo-
res dos planos de saúde; so-
licita filiação ou desfiliação;
e faz a atualização dos dados
cadastrais dos sindicalizados.

Sobre o recadastramento,
Wagner alerta que os sindi-
calizados devem continuar a
fazê-lo; “Muita gente ainda
não fez, e é importante para
poder receber os informes

mais importantes do Sindi-
cato.” Ele pode ser feito pes-
soalmente ou pela internet,
principalmente para os apo-
sentados que recebem o jor-
nal pelo correio.

BENEFÍCIOS E “PEPI-
NOS” - O setor de Convênios
é um dos departamentos
mais solicitados pela catego-
ria. É ele que gera os convê-
nios e as parcerias do SIN-
TUFRJ com as empresas. No
setor é que são resolvidos os
“pepinos” dos planos de saú-
de e onde são prestadas todas
as informações sobre os be-
nefícios aos sindicalizados.
São mais de 4 mil sindicaliza-
dos que utilizam os planos de
saúde conveniados Amil e Gol-
den Cross. As funcionárias do
setor são Claúdia Azevedo e
Marinete Brado, que atendem
das 9h às 17h. “A maior procu-
ra e onde temos mais proble-
mas é na administração dos
planos de saúde. Chega cada
“pepino” para resolvermos!”,
declara Cláudia.

O setor produziu um catá-
logo (Guia do SINTUFRJ,  dis-
ponível para todo sindicali-
zado na Recepção da sede e
on-line) com informações so-
bre serviços, benefícios e as
dezenas de parcerias – hoje
alcançam a casa da centena –
firmadas também com esta-
belecimentos comerciais dos
mais diversos ramos. Na lista
de empresas conveniadas o
sindicalizado tem acesso a
clínicas odontológicas, agên-
cias de viagens, colégios, cur-
sos de línguas, farmácias, aca-
demias de dança, telefonia ce-
lular, lojas (calçados, brinque-
dos, etc.), consultórios de fisi-
oterapia entre outras opções.

Saiba como funciona
o seu Sindicato

EM AÇÃO. Cláudia atende uma conveniada. Na recepção, Wagner atento às solicitações
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VILA RESIDENCIAL I

Com cerca de 2.000 habi-
tantes, que ocupam, aproxi-
madamente, 400 domicílios,
a Vila Residencial – comuni-
dade que abriga funcioná-
rios da universidade – é um
berço de histórias. Tanto que
já virou objeto de estudo de
um grupo de estudantes de
Antropologia da UFRJ, que
apresentou na Jornada de Ini-
ciação Científica, do ano pas-
sado, o trabalho é “A Vila Re-
sidencial – UFRJ: visões de
uma trama social”. De acor-
do com uma das autoras do
trabalho e diretora da Asso-
ciação de Moradores e Ami-
gos da Vila Residencial da
UFRJ (AmaVila), Vera Lúcia
Valente de Freitas, o objetivo
do estudo foi analisar o pro-
cesso histórico de formação
da Vila Residencial, cujas
condições de vida da popu-
lação não trazem orgulho aos
seus moradores. Depois de
anos, continua sendo um cor-
po estranho na paisagem da
Cidade Universitária.

Segundo a diretora da
AmaVila, uma fatia dos pro-
blemas estruturais que a Vila
enfrenta até hoje teve origem
na forma como ela começou
a ser ocupada, em 1978: os
primeiros moradores foram
removidos de suas casas es-
palhadas pela Ilha do Fun-
dão. À época o país vivia a
ditadura militar, o que tornou
impossível atos de resistên-
cia à ação. “A infra-estrutura
do canteiro de obras da Pon-
te Rio-Niterói,  para onde os

Corpo estranho na paisagem
Comunidade da Vila Residencial luta pela sua inclusão no ambiente urbano da Cidade Universitária

e a maré enche. Isso faz com
que dos ralos saia água de
esgoto. Quando não chove,
a poeira toma conta das ruas
e as crianças têm dificuldade
para respirar. Chovendo ou
não chovendo encontramos
problemas porque a nossa
casa fica imaculada. A con-
dução também é complica-
da, porque nos feriados e fins
de semana o ônibus só passa
de hora em hora. É uma situ-
ação muito ruim”, afirma.

Já Amilton Teixeira de
Abreu, morador há cerca de 15
anos da Vila e funcionário do
Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho, entende
que as melhorias no local de-
vam ser acompanhadas de
medidas que controlem a en-
trada de novos moradores na
comunidade. “Aqui é o paraí-

so em pleno Rio de Janeiro.
Por isso defendo as benfeito-
rias,  deve haver um mecanis-
mo de controle de novos mo-
radores.” O receio de Amilton
é que com a urbanização do
lugar, novos moradores sejam
atraídos, descaracterizando a
comunidade.

moradores da Ilha do Fun-
dão foram removidos, era
péssima. Mas ninguém ques-
tionou por causa do medo do
governo. Então, a Vila não foi
projetada. Por isso, os pró-
prios moradores cuidaram do
esgoto, que é jogado in natu-
ra na Baía de Guanabara, em
frente à Estação de Trata-
mento do Caju. O arruamen-
to e a construção das casas
foram feitos pelos morado-
res também”, diz.

PROBLEMAS - A morado-
ra da Vila há mais de 30 anos,
Dalva da Silva Santos, de 73
anos, mulher de um ex-fun-
cionário da UFRJ, apesar de
considerar o lugar tranqüi-
lo, reclama da falta de urba-
nização, saneamento básico
e transporte. “Quando cho-
ve, a rua fica cheia de lama

PROPOSTAS DA AMAVILA
-Para tentar resolver esses
problemas, a AmaVila orga-
nizou uma carta pública com
propostas e reivindicações
que foi entregue ao reitor da
UFRJ no ano de 2004. As prin-
cipais propostas são: regula-
mentação fundiária; busca de
parcerias da UFRJ com a Pre-
feitura do Rio de Janeiro para
implementação do Projeto
Bairrinho; convênio de exten-
são com a comunidade e au-
tonomia de gestão democrá-
tica da comunidade, bem
como no seu relacionamen-
to com o poder público.

Além disso, de acordo com
a direção da AmaVila, o fruto
dessa pauta de reivindicação
foi a criação do Programa de
Inclusão Social Vila Residen-
cial-UFRJ, no qual é realiza-
do um trabalho interdiscipli-
nar com 25 unidades da UFRJ.
O programa funciona com
cinco áreas temáticas: educa-
ção e cultura; geração de ren-
da e trabalho; urbanismo e
meio ambiente; saúde, e di-
reitos humanos. “É um tra-
balho voltado para a cidada-
nia e desenvolvimento das
pessoas. O nosso objetivo é a
inclusão social e inserção, de
fato, do poder público na co-
munidade. Nós viramos um
laboratório de mão dupla,
doamos e recebemos”, afir-
ma  Vera Lúcia.

Na próxima semana: o his-
tórico da Vila Residencial e
suas relações institucionais
com a UFRJ

CENÁRIO. O vôo da garotada pelas ruas inóspitas da Vila. Acima, Dona Dalva, 73 anos


