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O jornal que você lê
O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Mau-

rício Azedo, cumprimenta o Sindicato pela “qualidade da
publicação” do Jornal do SINTUFRJ. Na opinião de Vito
Giannotti, especialista em imprensa sindical, o jornal é um
dos melhores do gênero em circulação no país. Veja quem
faz o jornal que você lê. Página 7

ASSEMBLÉIA

PDIC: Seminário
O SINTUFRJ promove nos dias 12 e 13 de dezembro o Seminário sobre

Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Técnico-
Administrativos da UFRJ. Página 4

XIX Congresso da Fasubra
São 19 o número de delegados que vão representar os trabalhadores

da UFRJ no Congresso da Fasubra. Página 3

Garagem
Sindicato encaminha carta à Reitoria

ENCARTE

Confraternização de fim de ano
São 4 anos de sucesso. A confraternização promovida

pelo SINTUFRJ com sindicalizados já se transformou em tradição.
Veja como participar. Página 12

Novas ações judiciais
Será às 14h desta quinta-feira, dia 30, na subsede do Sindicato, no HU, para discutir a seguinte pauta: informes; nova

ação dos 3,17%; e nova ação para isenção do PSS sobre o 13º salário. Página 2

Grande
final

 CLA e Prefeitura deci-
dem o Campeonato de Fu-
tebol, às 16h de sexta-feira,
no  campo da Prefeitura. Na
disputa pelo 3º lugar, jo-
gam na preliminar, às 14h,
CCS e Coppe. Dez equipes
participaram da competi-
ção.  Página 12

CONVOCAÇÃO
Os atletas que partici-

param da competição es-
tão sendo convocados
para a festa que fechará o
campeonato – com a ca-
misa de suas respectivas
equipes, a partir das 14h
de sexta-feira.

Foto: Niko Júnior
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doispontos

DATAS UNIDADE REUNIÃO ELEIÇÃO

DIA 28/11
DIVISÃO DE

TRANSPORTE
Reunião das 8h às 8h30
Local: Pátio da Garagem

Eleição das 8h30 às 16h

DIA 28/11
FACULDADE DE

LETRAS
Reunião das 10h às 10h30

Local: Sala João do Rio - Pátio
Eleição das 10h30 às 16h

DIA 28/11
PREFEITURA
DO FUNDÂO

Reunião dia 28/11, das 10h às 10h30
Local: Pátio da Prefeitura

Eleição dia 28/11, das 10h30 às 17h

DIA 29/11 HESFA
Reunião das 10h às 10h30

Local: Auditório CTA - Térreo
Eleição das 10h30 às 16h

DIA 29/11
FACULDADE DE

DIREITO
Reunião das 10h às 10h30

Local: Sala 303
Eleição das 10h30 às 17h

DIA 29/11
OBSERVATÓRIO DO

VALONGO
Reunião das 14h às 14h30

Local: Sala da Administração - 2º andar
Eleição das 14h30 às 16h

DIA 29 e 30/11
INSTITUTO DE
GINECOLOGIA

Reunião dia 29/11, das 10h às 10h30
Local: Sala de Aulas (em frente ao

Gabinete - 2º andar)

Eleição dia 29/11, das 10h30 às 16h
dia 30/11, das 10h às 16h

DIA 30/11 MUSEU NACIONAL
Reunião das 10h às 10h30

Local: Pátio do Museu - Térreo
Eleição das 10h30 às 16h

Nova ação de 3,17%
 O SINTUFRJ já obteve ganho de causa para mais de 15 mil filiados que já recebem em seus contracheques

a incorporação do percentual e aguardam o desfecho do recurso da Procuradoria sobre os cálculos dos
atrasados.

Entretanto, a exemplo do PSS sobre o 13º, muitos servidores, aposentados e pensionistas, que não eram
sindicalizados não obtiveram o benefício.

A Assessoria Jurídica do SINTUFRJ, após estudos realizados, entendeu que é possível o ajuizamento de
uma nova ação para beneficiar este coletivo buscando a incorporação e os atrasados dos últimos 5 anos.

Esta nova ação poderá contemplar todos os servidores que não participaram da ação anterior. Os sindica-
lizados que não constam da ação anterior automaticamente ingressarão na nova ação.

Os servidores, inclusive aqueles que recentemente ingressaram na UFRJ, os aposentados e pensionistas
não sindicalizados também poderão participar desde que se filiem ao Sindicato até o próximo dia 5 de
dezembro.

SINTUFRJ ajuizará nova ação para isenção do PSS sobre o 13º salário e nova ação sobre os 3,17%, para novos
sindicalizados a partir de 1999, aposentados e pensionistas. Às 14h, dia 30, na subsede do Sindicato no HU

Delegados Sindicais de Base
A eleição dos delegados sindicais de base aposentados foi iniciada ontem, dia 28, e continua hoje,  29 de novembro, das 10h às 17h. Os aposentados estão

votando nas urnas disponíveis no hall da Reitoria e nas subsedes do HU e da Praia Vermelha. Veja o calendário das demais eleições.

Assembléia nesta quinta

O Governo FHC instituiu,
por mera Portaria, a cobran-
ça da contribuição previden-
ciária sobre o 13º salário dos
servidores públicos. Na oca-
sião os aposentados não so-
friam a incidência da contri-
buição previdenciária, o que
somente veio a ocorrer após
a decisão do STF que reco-
nheceu parcialmente a inci-
dência. O SINTUFRJ ingres-
sou com ação judicial para os
sindicalizados naquele ano de
1999, sustentando a ilegalida-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDI-
CATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro – SINTUFRJ, convoca seus sindicalizados (ati-
vos, inativos e pensionistas) para comparecer no dia 30 de novembro
de 2006, quarta-feira, às 14h, no auditório do Centro de Tecnologia
(Bloco A), no campus da UFRJ (Fundão) para deliberação da seguinte
pauta:

Autorização para propositura de ação judicial pelo SINTUFRJ, na
qualidade de substituto processual para reivindicar a incorporação do
percentual 3,17% e retroativos cabíveis,que não foi pago pelo governo
federal aos servidores ativos, inativos e pensionistas da UFRJ,   que não
fazem parte da ação judicial movida pelo SINTUFRJ junto à 30ª Vara
Federal do Rio de Janeiro, que será patrocinada pelo assessor jurídico
do SINTUFRJ – Dr. André Andrade Viz.

Autorização para propositura de ação judicial pelo SINTUFRJ como
substituto processual para reivindicar a isenção de pagamento de con-
tribuição previdenciária sobre a gratificação natalina e devolução dos
valores pagos, aos filiados que não fazem parte do processo anterior
movido pelo SINTUFRJ, e que será patrocinada pelo assessor jurídico
do SINTUFRJ – Dr. André Andrade Viz.

de que estava ocorrendo, e
desde então o 13º dos servi-
dores sindicalizados deixou de
sofrer o desconto de 11% e a
ação, que teve sentença favo-
rável em 1ª Instância, aguarda
julgamento de recurso da Pro-
curadoria Regional Federal
em 2ª Instância.

Entretanto, muitos servi-
dores que se filiaram ao SIN-
TUFRJ após o ajuizamento da
ação e os aposentados e pen-
sionistas que após a reforma
da previdência passaram a

ter a incidência da contribui-
ção previdenciária, ainda são
alvo do desconto da contri-
buição previdenciária de 11%
sobre os vencimentos, pro-
ventos e pensões, conforme
constatarão no próximo con-
tracheque referente ao 13º.

Com o propósito de con-
templar este contingente, a
Assessoria Jurídica do SIN-
TUFRJ estará ajuizando no
início do mês de dezembro
nova ação reivindicando a
isenção da contribuição pre-

videnciária sobre o 13º deste
ano de 2006, com o pedido
de imediata devolução e co-
brança dos atrasados referen-
te aos 5 últimos anos.

Os servidores, inclusive
aqueles que recentemente in-

gressaram na UFRJ, os apo-
sentados e pensionistas não
sindicalizados, poderão par-
ticipar desta nova ação des-
de que se filiem a Entidade
até o próximo dia 5 de de-
zembro.
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MOVIMENTO

Os trabalhadores da UFRJ
vão ser representados por 19
delegados no XIX Congresso
Nacional da Fasubra (Fede-
ração de Sindicatos de Tra-
balhadores das Universida-
des Brasileiras). Eles foram
eleitos na assembléia geral
realizada na manhã da últi-
ma sexta-feira, no auditório
do Quinhentão (CCS). O con-
gresso se realiza de 4 a 9 de
dezembro em Luziânia (GO).
Este Confasubra, que elege a
nova direção e o conselho fis-
cal, tem em seu temário a dis-
cussão de itens importantes,
como a reforma universitá-
ria, reforma sindical e traba-
lhista e os rumos do movi-
mento sindical e a relação

CONFASUBRA
assembléia elege 19 delegados

com a CUT, além do balanço
de gestão e o plano de lutas.

POSIÇÕES - Foram feitas
três defesas de tese: a do cole-
tivo CSD, da Tribo e Vamos à
Luta. O Coletivo Vamos à Luta
defendeu a retomada da luta
por parte do movimento sin-
dical. Segundo o grupo, o que
precisamos é eleger compa-
nheiros para a direção da Fa-
subra que tenham o compro-
misso com os interesses do
conjunto dos trabalhadores
em educação e independen-
tes do governo Lula. Além
disso, sustentam que a meta
é lutar pela recuperação das
perdas salariais, visto que o
plano de carreia, conquista-
do com a greve,  não é e nun-

ca foi reajuste salarial.
Segundo a Tribo, a Fasu-

bra perdeu a direção porque
o Vamos à Luta não buscou
unidade. O resultado desta
falta de unidade levou a Fa-
subra a não exercer seu pa-
pel agregador. A Tribo disse
que aquele grupo classificou
a carreira de “tabelão”. Mas
disse que seus integrantes fo-
ram os primeiros a assinar o
plano, o que demonstra ir-
responsabilidade.  Na análi-
se da Tribo, é necessário ele-
ger uma diretoria compro-
metida com os interesses da
categoria e não de partidos
políticos.

De acordo com a CSD, a
atual gestão da Fasubra foi

marcada pela disputa entre
forças políticas. A condução
da negociação com o gover-
no na campanha salarial de
2005, assim como a greve,
deixou clara a inabilidade da
direção nacional na repre-
sentação política da catego-
ria.  Segundo a CSD, o Con-
gresso deve fazer a crítica so-
bre o último período e cons-
truir políticas para retomar-
mos a ofensiva, debater o pa-
pel do movimento em rela-
ção ao Estado e a importân-
cia da mesa nacional perma-
nente de negociação.

Três chapas se inscreve-
ram. Representantes da CSD
e Tribo se reuniram na chapa
1 e as chapas 2 e 3 em torno

RUMO AO CONGRESSO. A assembléia da última sexta-feira, no Fundão, foi movimentada. Três chapas se inscreveram e apresentaram candidatos

CURTAS

FAU discute favela
Instigar, problematizar, investigar e co-

nhecer, quebrando preconceitos e opiniões
formadas sobre as favelas são as propostas
da Semana da FAU 2006, que começa nesta
segunda-feira, 27, às 9h30, e a maratona de
atividades segue até sexta-feira, 1º de de-
zembro. O Complexo da Maré é o objeto des-
se estudo a que se propõe a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo. Veja a programa-
ção completa no site <www.fau.ufrj.br>

Consuni
Resolução aprovada, por unanimidade, na

última sessão do Conselho Universitário alte-
rou o tempo de mandato da bancada de técni-
co-administrativo para três anos. Atualmente
o período de mandato é de dois anos. Chantal
Russi, Agnaldo Fernandes, Marcílio Araújo e
José Carlos Pereira (que aparecem na foto),
mais Álvaro Roberto integram a representação
dos servidores no Consuni.

da tese Vamos à Luta.
Do total de 139 votos (sem

abstenções ou votos nulos),
a chapa 1 teve 106 votos ou
76,2%. A chapa 2, 33 votos, ou
23,7% e a chapa 3, não teve
votos. A chapa um teve direi-
to portanto a 15 delegados e
a chapa 2, quatro delegados.
A relação dos delegados de
cada chapa enviada à FASU-
BRA foi entregue segunda-
feira, dia 27.

A assembléia contou com
o representante da FASUBRA,
diretor Marcos Paiva. Lúcia
Reis representou a CUT Na-
cional. Neuza Luzia, presi-
dente da CUT Estadual tam-
bém participou da assem-
bléia.

Ao final da assembléia, a
mesa solicitou o nome com-
pleto de um candidato, cujo
primeiro nome apareceu ins-
crito em duas chapas diferen-
tes. A partir deste fato criou-
se uma conturbação e esta si-
tuação será remetida à con-
sulta da comissão organiza-
dora do XIX Confasubra.

Fotos: Niko Júnior
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SEMANA DE SAÚDE COLETIVA

O debate sobre assédio
moral na I Semana de Saúde
Coletiva, promovido pelo Iesc,
mostrou o quanto a questão
provoca polêmica e interesse.
Na oficina intitulada “Assédio
moral: É possível/necessário
definir com precisão o que é?”,
três visões foram postas para
um público de mais de 50 pes-
soas. O Iesc, que tem um gru-
po de pesquisa sobre o assé-
dio moral no local de traba-
lho, está trabalhando integra-
do com o SINTUFRJ, a DVST e
a PR-4 para desenvolver me-
canismos para lidar com o pro-
blema.

A Semana foi encerrada na
tarde do dia 24 de novembro
com um coquetel e premia-
ção de trabalhos. Pela manhã
houve a conferência  do rei-
tor da Universidade Federal
da Bahia, Naomar de Almei-
da Filho, que apresentou o
Projeto Universidade Nova
(uma proposta de modifica-
ção inovadora no sistema de
acesso). E no início da tarde
ocorreu mesa-redonda, que
discorreu sobre os desafios e
perspectivas para os centros
de formação em saúde cole-

Iesc debate assédio moral
tiva. Cerca de
300 pessoas
participaram do
evento.

PESQUISA –
Lis Andréa So-
boll, especialis-
ta em Psicologia
do Trabalho da
U n i v e r s i d a d e
Federal do Para-
ná e doutoranda
em Medicina
Preventiva pela
USP, apresentou
pesquisa feita
com 32 bancá-
rios de nove ins-
tituições públi-
cas e privadas.
Segundo ela, o estudo mos-
trou que o assédio moral é
uma forma de violência, mas
é só a ponta do iceberg, pois
quando ele ocorre várias ou-
tras agressões já aconteceram.
Ela explica que, além do assé-
dio moral, caracterizado por
uma violência psicológica ex-
trema, existem outras formas
de violência psicológica. Para
Lis Soboll, redefinir e definir
o assédio moral é necessário

e urgente, mas sob uma ótica
estrutural: “O que as pessoas
devem questionar são as es-
truturas de poder, não as pes-
soas que estão nela.”

CAMINHOS – A assessora
do Tribunal de Justiça do Tra-
balho, Cláudia Rabello, mos-
trou os vários aspectos jurí-
dicos que implicam o assé-
dio moral. “Se o termo é im-
preciso, imaginem no Direi-

O SINTUFRJ promove nos
dias 12 e 13 de dezembro o
Seminário sobre Plano de De-
senvolvimento dos Integran-
tes da Carreira dos Técnicos-
Administrativos da UFRJ
(PDIC). O objetivo é o de
construir com a categoria a
proposta dos técnicos-admi-
nistrativos da UFRJ. No semi-
nário será debatido o papel
da instituição, o papel dos tra-
balhadores em educação e o
significado e a importância do
PDIC para o desenvolvimen-
to e a valorização profissional
na universidade.

As propostas resultantes
do seminário serão encami-
nhadas para aprovação nos
fóruns deliberativos da cate-
goria de forma a construir
uma proposta do SINTUFRJ
para o PDIC e os Programas
de Capacitação e de Avalia-

doutora em Psicologia Social
pela PUC/SP, Terezinha Sou-
za, uma das precursoras do
primeiro site sobre assédio
moral no Brasil, é categórica
ao afirmar que é preciso ter
lado e posição (de classe) no
que se refere à questão: “O
que melhor define o assédio
moral não tem nada a ver
com moral, tem a ver com a
humilhação no trabalho. O
assédio moral está ligado à
forma como vivemos e orga-
nizamos o mundo do traba-
lho. É de alguém que tem po-
der sobre os subordinados.”
Segundo ela, o trabalhador
que é assediado moralmente
é aquele que oferece um ris-
co para o sistema de trabalho
em que ele está inserido. “O
assédio é contra pessoas que
podem promover as mudan-
ças”, destaca. E a não-reação
à humilhação deve-se mais
a uma questão de sobrevi-
vência do que fraqueza: “O
assédio só terá fim quando
mudarmos a lógica do siste-
ma. Por isso, nossa luta é ar-
mar o conjunto dos traba-
lhadores e trabalhadoras
para enfrentá-lo.”

PDIC: Seminário será dias 12 e 13 dezembro
ção. Em todas as universida-
des federais esta discussão
vem sendo feita pela catego-
ria, pois os sindicatos têm até
o dia 31 de dezembro para
apresentar os seus respecti-
vos PDICs.

A ficha de inscrição estará
disponível na secretaria do
SINTUFRJ, na página eletrôni-
ca e poderá ser destacada tam-
bém do folder do seminário.

Para ir preparando os téc-
nicos-administrativos, será
distribuída uma nova carti-
lha sobre a Carreira, atuali-
zada (lei, decretos e concei-
tos do PDI), tendo como base
a produzida pelo SINTUFG
(Goiás). Esta distribuição
será feita principalmente para
os departamentos de pessoal
e no Seminário. A cartilha
também estará disponível na
página do SINTUFRJ.

12/12 - terça-feira
Café da manhã aos participantes e con-

vidados
9h – Abertura
Mesa: SINTUFRJ, Reitoria UFRJ, Fasu-

bra e CIS

10h às 12h30 – Conceitos da Carreira
dos Técnicos-Administrativos

Mesa: GT-Carreira SINTUFRJ (Ana Ma-
ria Ribeiro) e GT-Carreira Fasubra (Luiz
Osório Rocha dos Santos/UFPel)

• Tratará dos temas PDI e conceitos do
PPCTAE/PCU

12h30 às 14h – Almoço

14h às 17h – Proposta para o Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes da Car-
reira dos Técnicos-Administrativos da UFRJ

Mesa: GT-Carreira SINTUFRJ
• Apresentação da proposta sistematiza-

da elaborada pela comissão do GT

Dia 13/12 - quarta-feira
9h às 12h – Grupos de Trabalho
Os participantes serão distribuídos en-

tre os três grupos temáticos, em função da
prioridade escolhida na ficha de inscrição.
E já deverão chegar no dia 13/12 direta-
mente para o seu grupo.

Grupo 1 – Programa de Avaliação

Grupo 2 – Programa de Capacitação

Grupo 3 – Dimensionamento e Ambien-
te Organizacional

12h30 às 13h30 – Reunião dos relatores dos
grupos para sistematização dos três grupos

12h30 às 14h – Almoço

14h às 17h – Apresentação dos relató-
rios sistematizados, com organização dos
consensos e destaques

CRONOGRAMA

to, que extrai os
conceitos das
ciências? ”, per-
guntou. Segun-
do ela, há refe-
rências na CLT,
no Código Pe-
nal, no Código
Civil, no Direito
Administrativo,
mas que care-
cem de maior
d e f i n i ç ã o :
“Constatamos a
urgência para
definir um con-
ceito mais pre-
ciso. Em tese,
seria questão
para ser julgada
pela Justiça do

Trabalho; no entanto, o STF
já definiu que é competência
da Justiça comum, estadual
ou federal.” Cláudia Rabello
ainda levantou outra proble-
mática para os trabalhadores
do serviço público: como a
temática é relativamente
nova, ainda há muito pouco,
ou quase nada, na legislação
que abarque a categoria.

POSIÇÃO – A professora e



5
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

4
4
 -

 2
9
 d

e
 n

o
v
e
m

b
ro

 a
 3

 d
e
 d

e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

O ex-diretor do Hospital
Geral de Bonsucesso (HGB),
Victor Grabois, foi um dos
principais palestrantes da I
Semana de Saúde Coletiva da
UFRJ, evento organizado no
Instituto de  Estudos de Saú-
de Coletiva (Iesc). O médico
falou sobre a experiência de
gestão participativa implan-
tada na unidade de 2003 a
2004, na mesa-redonda que
discutiu, na quarta-feira, 22,
“O papel do profissional de
saúde pública na rede de ser-
viços de saúde”.

Nesta mesa-redonda tam-
bém foi discutida a saúde do
trabalhador, e Fátima Rangel,
da Secretaria Municipal de
Saúde, defendeu a presença
de profissionais de saúde co-
letiva nas unidades da rede
básica hospitalar ou serviço
de emergência. A sanitarista
da Fiocruz Celina Boga mos-
trou estudos que comprovam
que a Aids se tornou uma epi-
demia entre as camadas mais
pobres da população.

EXPERIÊNCIAS – O pro-
fessor do Iesc e médico sani-
tarista do Hospital Geral de
Bonsucesso, Maurício Perez
abriu a mesa-redonda na tar-
de de quarta-feira. Ele falou
sobre epidemiologia hospita-
lar e afirmou que um dos gra-
ves problemas das unidades é
calcular as taxas de infecção,
por questões de gestão, que-
bra de equipe devido ao rodí-
zio de contratados temporári-
os e dificuldade de treinamen-

IESC

Gestão transparente na saúde
Semana debateu o papel do profissional de saúde na rede de saúde

to de pessoal recém-concur-
sado.

Victor Grabois afirmou
que apostou na incorporação
de profissionais em saúde
coletiva na gestão do HBG,
porque “eles têm o papel de
facilitar a inserção do públi-
co, pois os hospitais ainda
são olhados como locais im-
penetráveis”. E acrescentou
que “pensar o hospital de
maneira diferente e estabe-
lecer compromissos de co-
nhecimento da prática hos-
pitalar com mudança do per-
fil dessas unidades e dos pro-
fissionais depende, também,
das instituições de ensino”.
Para o médico, “o desafio é
fazer o hospital funcionar
bem para a população e com
transparência, e para isso o
gestor precisa de ajuda de
pessoas que tenham uma vi-
são e o conhecimento do
todo”.

Há cerca de 15 dias Victor
Grabois foi surpreendido
com a demissão do serviço
público. A causa foi sua pas-
sagem, por um ano, pela di-
reção do HGB, quando im-
plantou, com a ajuda de um
conselho que integrava todos
os setores da unidade, uma
gestão participativa. Um do-
cumento de apoio ao médico
está circulando na internet
colhendo assinaturas para
serem enviadas ao governo
federal, com a intenção de re-
verter a situação.

TRABALHADOR – Para a

gerente de Saúde do Traba-
lhador da Secretaria Munici-
pal de Saúde, Fátima Rangel,
os profissionais de saúde co-
letiva garantem um outro
olhar para os pacientes, por
isso é importante a presença
deles em qualquer unidade
da rede de saúde. E ela orien-
ta para que perguntem ao pa-
ciente o local onde trabalha e
o que faz, para fazer uma re-
lação do problema de saúde
com o tipo de atividade que
desenvolve. Ou se está de-
sempregado. “Doenças psí-
quicas muitas vezes são agra-
vadas por circunstâncias de
trabalho, como assédio mo-
ral, assim como tentativas de
suicídio pela falta de traba-
lho”, afirmou. Confirmada a

Letras debate
ditadura

Inspirada nos eventos promovidos pela UFRJ com o ob-
jetivo de lembrar e refletir sobre o período da ditadura,
principalmente os momentos que marcaram a universidade,
a Faculdade de Letras promoveu o debate “Invasões e Resis-
tências”, dia 22 de novembro, no auditório G-2 da unidade.
Os palestrantes foram André Bueno, professor-adjunto do
Departamento de Ciência da Literatura da Letras, e Beatriz
Bargiori, conselheira da Comissão da Anistia do Ministé-
rio da Justiça e ex-aluna da Faculdade Nacional de Filoso-
fia em 1966. A mediação foi do diretor da Faculdade, Ro-
naldo Lima Lins.

causa, o profissional deve no-
tificá-la à unidade para ga-
rantir ao trabalhador seus di-
reitos sociais, como seguro de
acidente de trabalho, e tam-
bém gerar ações de vigilân-
cia preventivas.

Existem no município, se-
gundo Fátima, Centros de
Referência em Saúde do Tra-
balhador que também reali-
zam trabalhos de educação
nesta área. “Temos uma co-
missão que reúne sindicatos,
inclusive o SINTUFRJ parti-
cipa, e conselhos de saúde”,
informou.

AIDS – A sanitarista da Fio-
cruz Celina Boga expôs a ex-
periência no Núcleo DST/
Aids da instituição e revelou
dados da doença em nível

nacional. Segundo a médica,
houve redução da Aids nas
categorias homo e bissexual,
e aumento entre os heteros-
sexuais. E a mortalidade caiu
em 50%. Com base no traba-
lho que a Fiocruz desenvol-
ve nas comunidades de Man-
guinhos (15 ao todo, num to-
tal de 50 mil pessoas) e no
atendimento prestado ao pú-
blico em geral, a conclusão
do estudo apresentado é que
“a epidemia atinge duramen-
te as camadas mais pobres
da população, onde estão es-
tampados – ao lado do de-
sinteresse na conquista do
bem coletivo – o empobreci-
mento generalizado e a difi-
culdade crescente em man-
ter direitos individuais”.

A I SEMANA de Saúde Coletiva foi encontro científico com abordagens de temas diversos

Fotos: Niko Júnior
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EXCELÊNCIA

O gerente da Qualida-
de, Segurança, Saúde Ocupa-
cional e Meio Ambiente do
Laboratório de Tecnologia
Submarina da Coppe, Fer-
nando Sepúlveda, recebeu no
dia 22, no Teatro Municipal,
do governo estadual o prê-
mio Qualidade Rio – Ciclo
2006. O prêmio é oferecido a
empresas e profissionais que
se destacam e trabalham de
forma voluntária na melho-
ria do sistema da qualidade,
saúde, segurança e proteção
ao meio ambiente, em orga-
nizações e empresas.

“Para mim foi surpresa”,
diz Fernando, juiz do prêmio
Qualidade Rio, entre outros,
há quatro anos (menos o de
2006, é claro), o primeiro da
UFRJ a recebê-lo. Ele criou e
implementou o sistema de
gestão de qualidade do La-
boratório de Tecnologia Sub-
marina (LTS) que já recebeu
(em 2000) o prêmio Qualida-
de Rio, categoria Bronze, e o
reconhecimento de gestão do
Programa Qualidade do Ser-
viço Público.

ISSO 9001 – Em 2003, o
LTS recebeu o certificado ISO
9001. Fernando – que atuou
como assessor na criação e
implantação do Sistema do
Laboratório de Instrumenta-
ção e Fotônica da Coppe e do
Centro de Integração de Ser-
viço de Informática da Coppe
– implanta agora no LTS os
sistemas de gestão ambien-
tal, de Segurança, Saúde Ocu-
pacional conforme as normas
de organismos como o Insti-
tuto Nacional de Metrologia
Normatização e Qualidade
Industrial (Inmetro) e Asso-
ciação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), como a
base de dados ISO 9001.

Ele lida há cerca de 10
anos na área de sistema de
gestão de excelência mas está
na UFRJ desde 1985. Foi di-
retor de desenvolvimento
institucional da Pró-Reitoria
de Planejamento e Desenvol-
vimento entre 2003 e 2004,
diretor-adjunto de Adminis-
tração do Instituto de Física
e diretor-adjunto administra-
tivo do Hesfa. É formado em
administração e doutorando

Técnico-administrativo
premiado pelo governo
Fernando Sepúlveda é gerente de qualidade, segurança e saúde ocupacional

em Planejamento Ambiental
do Programa de Planejamen-
to Ambiental da Coppe.

Toda política de gestão
integrada do LTS está reuni-
da num manual também or-
ganizado por Fernando, do
qual consta que o conceito
de qualidade refere-se a cum-
prir acordos com eficiência e
eficácia de forma que resul-
tem em serviços confiáveis,
preservando a segurança dos
trabalhadores e do meio am-
biente.

O LTS é um laboratório
para aplicação de tais práti-
cas. Ter um sistema como este
– que basicamente prevê o
cumprimento de metas, ob-
jetivos e acordos para a con-
quista de resultados no ramo
de atuação - se reflete no re-
conhecimento do LTS como
centro de referência interna-
cional no desenvolvimento
de tecnologia submarina
com grandes clientes como a
Petrobras.

O PAPEL DO GESTOR - O
gestor observa, aponta e bus-
ca corrigir problemas. Lida
com uma infinidade de ques-
tões como segurança, quali-
dade do produto fornecido
aos clientes, a qualificação de
fornecedores, auditorias nos
processos e a busca de cum-
prir as tais conformidades,
ações corretivas e preventi-
vas de melhorias. O sistema
prevê prêmios para os me-
lhores funcionários do ano.
Com base em avaliações de
chefes, outros colaboradores,
clientes e do próprio funcio-
nário, ele concorre a uma pla-
ca de reconhecimento e 10
salários mínimos. Fundos
formados com parte dos re-
cursos que entram dos servi-
ços prestados pelo laborató-
rio financiam bonificação
dos que alcançam melhores
médias nesta avaliação. Ini-
ciativas que, segundo Fer-
nando, motivam o grupo no
alcance de metas.

Pontos críticos
 O Laboratório é na Coppe, que integra o CT. Logo as preocupações de Fernando não

são localizadas apenas no LTS. A situação de infra-estrutura da unidade e do centro,
portanto, afetam no atendimento de conformidades necessárias aos tais créditos nacionais
e internacionais. Por exemplo, a situação de risco em relação a incêndio. A Coppe tem
laboratórios que lidam com materiais inflamáveis, há risco de explosão. O mais crítico, no
tocante à Coppe e ao CT é que não há reserva de água necessária para debelar um incêndio.
Há planos para fazer um castelo d´água ou recuperar caixas no subsolo. O CT enfrenta dois
autos de infração pelos incêndios na Escola da Química e Instituto de Química ocorridos.

A legislação exige ainda extintores, sprinters, planos de fuga, brigada de incêndio e
outras exigências necessárias para a certificação do Corpo de Bombeiros que, no entanto,
demandam recursos, apesar do comprometimento dos gestores.

Na área de Desenvolvimento da PR-3, chamou atenção para o fato de que, na DVST, há
pessoal altamente qualificado, mas a divisão enfrenta problemas grandes de infra-estrutu-
ra. O DVST poderia atuar nos aspectos que envolvem risco nos centros.

Ele aponta outro nó crítico na universidade: a necessidade de atenção à legislação
ambiental, o levantamento e adequação de unidades e laboratórios que podem estar
poluindo o meio ambiente.

QUALIDADE. O engenheiro exibe o troféu que marca o reconhecimento de seu trabalho
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Fazer um jornal semanal
não é tarefa simples. Se esse
jornal tem audiência fiel de
alguns milhares de leitores, a
responsabilidade aumenta.
Mais: se o veículo em ques-
tão pertence a trabalhadores
e tem como tarefa  propagar
a luta política e a defesa dos
interesses imediatos e mais
amplos de uma categoria, a

missão é complexa. Tecnica-
mente, a produção de um jor-
nal sindical exige profissio-
nais especializados (repórte-
res, fotógrafos, editores, pro-
gramadores visuais, reviso-
res) como a mídia comercial.
Mas politicamente, a diferen-
ça em relação à grande im-
prensa é radical. Aqui, os fa-
tos são noticiados pela ótica

dos trabalhadores. É o caso
do Jornal do SINTUFRJ.   Seu
quadro de profissionais é in-
tegrado por 4 jornalistas de
texto, um repórter fotográfi-
co,  um ilustrador (free lan-
cer), dois programadores vi-
suais, um revisor (também
free lancer, uma vez por se-
mana), uma estagiária de jor-
nalismo e uma secretária.

Veja quem faz
o jornal que você lê

a quem faz
nal que você lê

“Já se vão 15 anos na imprensa
do SINTUFRJ e o que me surpreen-
de é ainda carregar essa paixão
pela boa matéria e conseguir vibrar
com determinado assunto ou en-
trevistado. As vezes nos envolve-
mos tanto que abraçamos determi-
nada luta como se fosse nossa! Ló-
gico que não trabalhamos num
mar de rosas. Existe o cansaço, o
estresse. Mas há também o jornal
que ficou maravilhoso na segun-
da-feira  e muitos personagens que
pudemos conhecer nessa imensa
UFRJ.”

Lili Amaral (repórter)

“Além de sugerir melhorias na
estrutura das frases e na formata-
ção das matérias, a atividade pro-
fissional do revisor de texto consis-
te em corrigir, ortográfica e grama-

DEPOIMENTOS

ticalmente, os textos produzidos
pelos jornalistas, assim como diri-
mir dúvidas e cuidar da normatiza-
ção da edição.”

Roberto Azul (revisor)

“Repórter entrevista. Não é en-
trevistado. Isso não faz parte da
ordem natural das coisas. E agora a
gente vê como é. O que dizer sobre
a minha experiência desde 1990 na
equipe? O nosso jornal é um dos
mais importantes veículos da im-
prensa sindical no Brasil. A gente
tem a tarefa gratificante de acom-
panhar o dia-a-dia da comunidade
da UFRJ. Mas também de refletir
sobre relevantes questões do mun-
do do trabalho, do governo, do Es-
tado, da política nacional e inter-
nacional.”

Regina Rocha (repórter)

“Milito na imprensa sindical por
opção. Vivi por vários anos a experi-
ência de trabalhar em redações co-
merciais e assessorias de imprensa
de órgãos públicos e empresas pri-
vadas. Mas esta é, neste momento, a
minha praia profissional. Me emoci-
ono com  matérias que faço, na rela-
ção com os trabalhadores e as enti-
dades sindicais. Na relação de traba-
lho com o SINTUFRJ nada me dá
mais prazer que viver essa atmos-
fera de defesa de uma instituição
pública que briga por autonomia e
persegue a qualidade. Aqui se res-
pira luta.”

Ana de Angelis(repórter)

“No universo da comunicação
a meta é informar o mais rápido
possível, com arte e precisão. Se isso
não acontece, o mundo desaba

numa chuva de insatisfação. A exi-
gência pelo melhor nada mais rápi-
do do que o desenvolvimento da
tecnologia.”

Luís Fernando Couto (design)

“O Decos é uma oficina de
aprendizagem, onde quando pen-
samos que chegamos ao ápice, aí é
que ele está longe de chegar. Espe-
ramos que projetos engessados por
falta de tecnologia sejam peças fun-
damentais para 2007.”

Jamil Malafaia (design)

“Estagiar no Jornal do SINTU-
FRJ está me proporcionando uma
ótima experiência profissional e
ética. Isso porque a publicação
oferece ao leitor uma pauta diver-
sa e ampla, que abarca desde as-
suntos internacionais até os pro-

blemas da vizinha comunidade
da Maré. Essa visão macro é difí-
cil ser encontrada em jornais sin-
dicais.”

Renata Souza (estagiária)

“É um departamento dinâmi-
co, que tem sua funcionalidade
com a marca do trabalho em con-
junto, em equipe. Temos que estar
ligados sempre aos acontecimen-
tos relacionados à categoria. Me
sinto inteiramente integrada a esta
equipe.”

Kátia Barbieri (secretária)

“Há prazer profissional em do-
cumentar a imagem dos principais
acontecimentos relacionados à
vida dos trabalhadores da univer-
sidade.”

Niko Júnior (fotógrafo)

EXCELÊNCIA.
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a mais

importante instituição da mídia brasileira,
acompanha o Jornal do SINTUFRJ e cumprimenta o

Sindicato pela “qualidade da publicação.”

ATESTADO DE QUALIDADE

EQUIPE: L. C. Maranhão, Katia Barbiere, Regina Rocha, Eliane Amaral, Jamil Malafaia, Luís Fernando Couto, Ana de Angelis, Roberto Azul e Niko Júnior
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VÁRIAS

O Ministério das Cidades
(MC) liberará recursos para
que se possa fazer um estudo
topográfico para viabilizar a
regularização fundiária da
Vila Residencial. De acordo
com o reitor da UFRJ, Aloísio
Teixeira, o Ministério envia-
rá uma verba, ainda este ano,
para o levantamento de da-
dos relacionados ao terreno
da Vila. Segundo Aloísio, as
faculdades de Arquitetura e
Engenharia, que já possuem
alguns trabalhos sobre a Vila,
podem auxiliar nesse proce-
dimento.

Segundo Teixeira, a Rei-
toria vê com bons olhos o
contato com o Ministério das
Cidades. “É a primeira vez
que temos uma real possibi-
lidade de resolução para a
Vila, que é uma história anti-

Solução à vista
Reitor, otimista, diz que Ministério das Cidades vai liberar verbas para a Vila Residencial

ga. A UFRJ sempre teve difi-
culdades para fazer algo con-
creto pela Vila, mas já apoia-
mos dois movimentos. O pri-
meiro foi o projeto bairrinho
junto com a Prefeitura do Rio
de Janeiro. Mas ele não foi
efetivado porque a Prefeitu-
ra alegou que não havia mais
recursos. A nossa segunda ten-
tativa foi com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). O
Lessa, então presidente do
BNDES, apoiou alguns proje-
tos, no final de 2003. Então le-
vamos um projeto que come-
çou a tramitar, mas o Lessa saiu
do Banco e não conseguimos
dar andamento com o outro
presidente”, disse

GRUPO DE TRABALHO –
De acordo com o reitor, o
próximo passo a ser tomado

será a organização do grupo
de trabalho, que terá repre-
sentantes da Reitoria, da As-
sociação de Moradores e
Amigos da Vila Residencial
(AmaVila) e do Ministério das
Cidades. Esse grupo terá que
formular propostas para a
Vila Residencial. “O nosso in-
teresse é que tudo seja resol-
vido no prazo mais curto pos-
sível. Mas ainda não sabe-
mos como se dará a solução
legal, porque há variadas
possibilidades. Queremos
uma solução que contemple
os interesses da Vila e da
UFRJ. E é claro que isso vai
envolver os colegiados da
Universidade. O Conselho
Universitário vai ter que apro-
var as resoluções porque não
se pode passar por cima dos
colegiados da UFRJ”, disse.

“Vai dar praia
no Fundão”

Natal
mais feliz

A partir da iniciativa de um grupo de alunos
de graduação dos cursos de Administração, Con-
tabilidade, Economia e Biblioteconomia, que fa-
zem parte da Ayra Consultoria, Empresa Júnior
de Gestão de Negócios da UFRJ, foi idealizado o
projeto “Por um Natal mais feliz”, visando arre-
cadar alimentos, brinquedos, livros infantis, rou-
pas e materiais de necessidades básicas de higi-
ene para serem doados à Escola Municipal Bel-
miro Medeiros.

A escola atende em sua maioria crianças de
três comunidades da Ilha do Governador: Par-
que Royal, Morro do Dendê e Praia da Rosa.
Todos passam por dificuldades psicológicas, fa-
miliares, econômicas e sociais e, dos seus 141
alunos que serão beneficiados, 48 são portado-
res de necessidades especiais.

Até o dia 13 de dezembro, os promotores da
iniciativa estarão recolhendo as doações que
serão entregues às crianças da Escola Municipal
Belmiro Medeiros em uma cerimônia natalina
no dia 16 de dezembro.

Os pontos de arrecadação da UFRJ estão lo-
calizados no campus Praia Vermelha em três
pontos distintos: na entrada da FACC pela Ave-
nida Pasteur, na entrada da Decania do CCJE e
no Fórum de Ciência e Cultura.

REITOR. Ele acredita que agora o assunto vai ser resolvido

A sessão do Consuni foi in-
terrompida por catadores de ma-
teriais reciclados que reivindi-
cam o apoio da UFRJ às coope-
rativas incubadas pela Incuba-
dora Tecnológica de Cooperati-
vas Populares (ITCP) da Coppe.
O ato fez parte de uma das ativi-
dades do evento de revitaliza-
ção da orla do Fundão pelas co-
operativas de reciclagem, deno-
minado “Vai dar praia no Fun-
dão”, que ocorreu na quinta-fei-
ra, no, hall da Reitoria. O evento
exibiu o documentário Estami-
ra, que apresenta os dilemas dos
catadores do Lixão de Grama-
cho, e ainda expôs seis Big Bags,
enormes sacolas,  entupidas de
materiais recicláveis que os ca-
tadores recolheram, pela manhã,
na orla do Fundão. Na Praia Ver-
melha e na Reitoria, ocorreram
debates sobre o papel da UFRJ e
das cooperativas de reciclagem
na construção de um projeto sus-
tentável para o meio ambiente.

O presidente da Cooperativa de
Bonsucesso (Cootrabom), Luiz
Carlos Santiago, foi o interlo-
cutor dos catadores na sessão
do Consuni. “Queremos que a
UFRJ cumpra o decreto do pre-
sidente Lula que prevê a desti-

nação dos materiais recicláveis
de instituições federais para
cooperativas de catadores. O
reitor se mostrou favorável e
disse que o assunto será dis-
cutido na próxima reunião do
Conselho”, disse.
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EXCLUÍDOS

Comunidades ameaçadas de
despejo no Alto da Boa Vista

Lamentavelmente, o Ministério
Público Estadual (MPE) está agin-
do em prol dos interesses políticos
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Le-
vanta os instrumentos legais de
defesa do “meio ambiente” para,
sub-repticiamente, dotar a Prefei-
tura de argumentos jurídicos para
promover uma verdadeira “limpe-
za social” nas áreas ocupadas pe-
las comunidades do Alto da Boa
Vista. Vale ressaltar que destas co-
munidades, a mais nova existe há
mais de 50 anos e as mais antigas
há mais de 100. É uma tentativa de
banir da paisagem nobre do Alto da
Boa Vista quase 5.000 pessoas, numa
aliança dissimulada do poder pú-
blico, MPE e Prefeitura, para pro-
mover a “limpeza” e criar brechas
para a especulação imobiliária.

“Estas comunidades mancham
a paisagem urbana”, diriam os de-
fensores das políticas de remoção

Moradores de sete comu-
nidades do Alto da Boa Vista
promoveram um apitaço em
frente ao Ministério Público
(MP), na quinta-feira. A ma-
nifestação foi contra decisão
que obriga a remoção de 14
comunidades. Segundo o
vice-presidente da Federa-
ção de Associações de Fave-
las do Rio de Janeiro (Faferj),

José Nerson de Oliveira, com
o discurso de preservação
ambiental, a decisão do MP
atinge cerca 25 mil famílias.
“Com o barulho que fizemos,
o procurador do MP na área
de direitos humanos marcou
uma reunião com líderes co-
munitários, no dia 29, no Alto
da Boa Vista, para discutir a
questão. Queremos que o

decreto seja revisto”, disse.

Prefeitura é contra
De acordo com o vice-

presidente da Faferj, em reu-
nião com o prefeito na sexta-
feira, César Maia se posicio-
nou contra a remoção. No en-
contro foi organizada uma co-
missão, composta por repre-
sentantes da Prefeitura e das

comunidades, para fazer um
levantamento técnico da
área. “A comissão foi tirada
para que uma análise mais
humana seja feita e que o
problema seja resolvido da
melhor maneira possível”,
disse. Segundo ele, na reu-
nião foi invocado o artigo 429
da Lei orgânica. “Esse artigo,
que prevê o reassentamento

de pessoas que moram em
áreas de risco na mesma co-
munidade, corria o perigo de
ser modificado. Alguns polí-
ticos querem que os mora-
dores de área de risco sejam
realocados em qualquer lu-
gar no município. O prefeito
acordou conosco que esta
mudança não será aprova-
da”, disse.

Limpeza social, não!
MPE faz o jogo inaceitável dos interesses políticos da Prefeitura do Rio de Janeiro

dos idos anos 60/70. Esquecer que
o direito à moradia é tão funda-
mental quanto o direito ao meio
ambiente é simplesmente resgatar
a perversa doutrina da remoção da-
queles tempos.

Mais faria o MPE pelo meio am-
biente se direcionasse seu poderio
bélico-jurídico para cobrar dos ór-
gãos (ir)reponsáveis uma solução
para a regularização fundiária das
áreas ocupadas pelas comunida-
des, se somasse forças com as co-
munidades para garantir sanea-
mento básico – outro direito fun-
damental do ser humano – e urba-
nização, medidas legais e eficazes
para a preservação ambiental. Tam-
bém daria valorosa contribuição à
causa ambiental se buscasse alter-
nativas para a implementação de
programas de promoção da cons-
ciência e proteção ambiental, que,
paradoxalmente, também são ob-

jetos de preocupação daquelas co-
munidades.

“Direito” de privilegiados
No entanto, na visão do MPE e

da Prefeitura do Rio de Janeiro o
meio ambiente naquele bairro é di-
reito apenas dos proprietários das
grandes mansões, que têm sua pai-
sagem “enfeiada” pelas comunida-
des locais. Nós defendemos a regu-
lamentação da Área de Proteção Am-
biental e de Recuperação Urbana,
projeto estagnado na Câmara de
Vereadores, resguardado o direito à
moradia daquelas comunidades,
este sim verdadeiro compromisso
com a justiça social e preservação
do meio ambiente. Defendemos o
meio ambiente para todos, não ape-
nas para alguns privilegiados, e uma
política de meio ambiente que olhe
essas e outras comunidades com hu-
manidade e, acima de tudo, como

cidadãos e parte viva do processo,
não como indigentes.

Repudiamos veementemente
este vergonhoso processo de remo-
ção, que representa uma verdadei-
ra apologia à aplicação do princí-
pio da “limpeza urbana” das áreas
nobres, e que sob o falso manto da
defesa do meio ambiente, promo-
ve, acintosamente, a exclusão am-
biental das populações pobres, já
marginalizadas há décadas pelo po-
der público.

Esperamos da Câmara de Verea-
dores que faça, ainda que tardia-
mente, a sua parte. E do MPE que
resgate a sua verdadeira função so-
cial, encerrando este processo judi-
cial absurdo, que só contribui para
macular a sua imagem e prejudicar
5.000 pessoas, legítimos moradores
das comunidades ameaçadas.

Jeferson Roselo Mota Salazar
Presidente do SARJ

ARTIGO

A campanha “Neste Natal dê um livro de presente da sua
editora” vai desta segunda-feira, 27, até o dia 22 de dezem-
bro, das 9h às 17h30. Os livros da Editora UFRJ serão vendi-
dos com 50% de desconto e das outras editoras, com 20%.

LOCAIS DE VENDA – Livraria do CCMN, Fundão (2598-
9490) e na Livraria do Fórum de Ciência e Cultura (2295-

Presenteie com livros da UFRJ
4095), Praia Vermelha. E nas bancas itinerantes: hall da
Reitoria, de 27/11 a 1/12; hall do IFCS, no Centro, de 4/12 a
8/12, e no espaço ao lado da piscina, na Praia Vermelha, de
28/11 a 22/12.

Trata-se de uma oportunidade para se estimular o hábi-
to na leitura num país onde os livros são cada vez mais
deixados de lado, substituídos pela cultural visual.

Nota de
Falecimento

O funcionário do Ins-
tituto de Biologia, Jor-
ge Luiz Gomes Menezes,
faleceu no dia 14 de no-
vembro. Os amigos de-
sejam que descanse em
paz.
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SINDICATO

Balanço das contas do SINTUFRJ*

A Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) está mobilizando para a
III Marcha a Brasília por aumento do
salário mínimo e outras reivindica-
ções, como redução da jornada de
trabalho e correção da tabela do im-
posto de renda. Será no dia 6 de de-
zembro. O movimento está sendo
deflagrado em conjunto com outras
centrais sindicais, e a proposta é le-
var ao governo e ao Congresso Na-
cional, a reivindicação de elevação

Marcha pelo salário mínimo
do mínimo para R$ 420 em 2007.

Para o imposto de renda, a CUT
reivindica a correção da tabela em
7,7%, medida que vai isentar do pa-
gamento do IR milhares de trabalha-
dores. A central também quer que se-
jam estabelecidas regras definitivas
para o aumento do mínimo para que
o trabalhador possa programar sua
vida. E vai lutar, ainda, pela redução
da jornada de trabalho, sem redução
de salário.

HISTÓRICO – Cerca de 22 mi-
lhões de trabalhadores brasileiros
vivem do salário mínimo. Além de
milhares de aposentados e pensio-
nistas. Segundo o Dieese, o aumen-
to do salário mínimo ainda causa
impacto sobre os outros salários e
no comércio, porque aumenta o
poder de compra. E se o comércio
vende mais a indústria produz mais.
Então, o salário mínimo além de ser
um instrumento de distribuição de

renda influi no crescimento geral
da economia.

4ª FEIRA, 29, MOBILIZAÇÃO NO
RIO  - A CUT-RJ vai estar nas ruas da
cidade panfletando e mobilizando a
população para a Marcha do Salário
Mínimo a Brasília, dia 6 de dezembro.
Todos os sindicatos estão convoca-
dos a engrossar essa mobilização.

São dois os locais de panfletagem
na quarta-feira, 29, às 16: Central do
Brasil e Estação das Barcas, em Niterói.

Veja, de forma detalhada, as contas do Sindicato de janeiro a junho de 2006

NOTAS

Continua na página 11

*De acordo com o artigo 72, que versa sobre a prestação de contas, toda a documentação da entidade publicada estará disponível na sede da
entidade para verificação de todos os sindicalizados(as), num período de 30 dias.
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CLA e Prefeitura na decisão
CCS e Coppe disputam o 3º lugar na rodada dupla da grande final

As equipes do CLA e da
Prefeitura disputam a finalís-
sima do Campeonato Nacio-
nal dos Servidores às 16h
desta sexta-feira, dia 1º, no
campo da Prefeitura. Na pre-
liminar, o CCS e a equipe da
Coppe disputam quem vai fi-
car com a terceira posição. O
desfecho da reta final do
campeonato foi definido na
semana passada, quando as
quatro equipes que se classi-

ficaram para as semifinais se
enfrentaram em jogos de ida
e volta nos campos da Prefei-
tura e da Coope. Na terça-fei-
ra, no campo da Coppe, o CCS
foi derrotado pelo time da
Prefeitura por 2 a 0. Na sexta-
feira o CCS caiu novamente
diante da Prefeitura pelo pla-
car de 1 a 0. Ainda na terça, o
CLA perdeu sua invencibili-
dade ao ser derrotado pela
equipe da Coppe por 2 a 1.

Mas no jogo de sexta-feira o
CLA se recuperou e venceu a
Coppe por 1 a 0, no campo
do adversário. Beneficiado
pela melhor campanha, que
lhe concedia a vantagem de
no caso ganhar e perder pelo
mesmo placar as duas parti-
das, o CLA acabou se classifi-
cando para a final.

Os organizadores do
campeonato estão prepa-
rando uma grande festa

para a tarde de sexta-feira,
dia do encerramento da
competição. Todos os atle-
tas que participaram do
campeonato estão convo-
cados a comparecer com os
uniformes dos seus respec-
tivos times, a partir das 13h,
ao campo da Prefeitura. Um
show com Coutinho (Prata
da Casa), Jadson Moura e a
banda Lua de Mel está pre-
visto para depois da deci-

são. Está sendo estudada a
realização de uma exposi-
ção com as fotos de Niko
Júnior (fotógrafo do Jornal
do SINTUFRJ), que docu-
mentou a competição. Uma
novidade: o jogo da final
entre CLA e Prefeitura terá
um trio feminino: Marta
Vasconcelos, que é juíza da
Fifa, e Rebeca  e Dulcinéia
Arruda, ambas do quadro
da CBF.

SEMIFINAIS. O CLA perdeu para a Coppe no primeiro jogo, mas se recuperou no segundo. O CCS perdeu duas vezes para a equipe da Prefeitura.

Fotos: Niko Júnior

Como não poderia deixar de acontecer, mais
uma vez o SINTUFRJ estará promovendo uma
confraternização de Natal para os sindicaliza-
dos e suas famílias, que, além das atividades
voltadas para as crianças, terá também como
foco o sindicalizado.

As  inscrições já estão abertas no período de
22/11 a 5/12  na sede e nas subsedes. Devem se
inscrever o sindicalizado e seus dependentes
até 13 anos. É importante ressaltar (para que
não aconteça problemas de  última hora) que
para receber o brinde de natal a criança e o sin-
dicalizado  devem estar presentes ao evento,
pois não haverá distribuição posterior.Para ins-
crever netos o sindicalizado deverá comprovar
que está sob responsabilidade judicial (tutela
do menor).

Para este ano, estaremos cadastrando bar-

Festa de fim de ano do Sindicato
São 4 anos de sucesso. A confraternização promovida pelo SINTUFRJ já se transformou em tradição

racas de comida e bebida para a festa.Se você
comercializa algum tipo de guloseima, inscreva-
se para participar entre  22/11 e 1/12 na sede e nas
subsedes. O sistema de participação será através
de sorteio com todos os inscritos em data e local a
serem definidos.

A diretoria do SINTUFRJ está  se empenhando
para mais uma vez realizar um evento de qualida-
de, com a mesma harmonia e tranqüilidade dos
anos anteriores. Não deixe de participar, pois de-
pois de mais um ano de trabalho precisamos rela-
xar, rir e brincar para depois voltarmos renovados
e com disposição para mais um ano de trabalho e
também para lutar por melhores condições de tra-
balho e salário. Temos grandes desafios pela fren-
te.  Na próxima edição divulgaremos a programa-
ção da festa. Não deixe de se inscrever e se confra-
ternizar com seus colegas de trabalho.

Foto: Niko Júnior
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