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Acordos que não estão previstos em lei podem não ser cumpridos
e Fasubra chama reunião de emergência. CUT protesta

 Conforme antecipado pelo Jornal do SINTUFRJ, o governo Lula baixou
oficialmente o seu pacote de medidas para compensar a perda de R$ 40 bi-
lhões da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). O
anúncio foi feito no primeiro dia útil de 2008.

 Entre as medidas está a suspensão dos reajustes salariais dos servido-
res públicos. O governo determinou que somente os aumentos que estão
autorizados por lei serão cumpridos.

 Com isso, acordos de greve feitos pelas categorias do funcionalismo
correm sério risco de não serem cumpridos. É o caso do acordo firmado entre
a Fasubra e o governo que prevê reajustes da tabela salarial dos técnicos-
administrativos das universidades federais em maio de 2008, julho de 2009 e
julho de 2010.

 O ministro da Educação, Fernando Haddad, admitiu publicamente a pos-
sibilidade de cortes na sua pasta.

 A Fasubra está tomando a iniciativa de convocar uma reunião de emer-
gência para esta semana com as demais categorias do funcionalismo. Além
disso, irá fazer reunião com o Ministério do Planejamento e com o Ministério
da Educação para saber se o governo irá honrar o acordo.

Contratações: UFRJ de fora
Apenas 17 das 55 Ifes receberam autorização para fazer concurso para técnico-administrativo através das

portarias do MEC assinadas no dia 27. No Estado do Rio, só a Rural e a UFF estão entre elas. A UFRJ ficou de fora.
PÁGINA 3

NO PLANALTO. O ministro da
Educação, Fernando Haddad, e a
secretária de Ensino Superior,
Maria Yeda, ouvem Lula
anunciar cortes
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MEC não autoriza
contratações na UFRJ
UFF e Rural vão poder contratar. UFRJ abrirá vagas só para repor professores afastados,
exonerados ou falecidos

Apenas 17 das 55 Ifes recebe-
ram autorização para realizar con-
curso para técnico-administrativo
através das portarias do MEC, assi-
nadas no dia 27. No Rio, só a Rural
e a UFF estão entre elas. A UFRJ não
foi autorizada a abrir vagas nem
para campus novo nem para repo-
sição de funcionários, apesar do
déficit histórico de quase duas mil
pessoas nos quadros. A universida-
de recebeu apenas 60 vagas docen-
tes, que correspondem a reposição
de professores falecidos, aposenta-

dos ou exonerados. No Rio, além
da UFRJ, a Uni-Rio não recebeu
autorização para contratação de
técnicos-administrativo.

“Se fosse para fazer reposição do
quadro histórico de pessoal da UFRJ,
seriam necessários quase 2 mil va-
gas. Mas não vieram vagas nem para
reposição nem para campus avan-
çado. No caso da UFRJ, o Nupem
(Núcleo de Pesquisas Ecológicas em
Macaé)”, observou o superintendente
de Pessoal, Roberto Gambine.

O MEC autorizou as universi-

dades federais a realizar concursos
públicos para a contratação de pro-
fessores e técnicos-administrativos
através de quatro portarias publi-
cadas no Diário Oficial da União
no dia 28. São portarias liberando
vagas para reposição e para novas
vagas para campus avançado de do-
centes e técnico-administrativos.
Somam 2.355 vagas para professo-
res e 1.628 para técnicos. Das vagas
para professor, 1.546 destinam-se à
contratação de novos e 809 à repo-
sição. Para técnicos-administrati-

vos, serão contratados 899 servido-
res para novas vagas e 729 para
reposição. As instituições têm seis
meses para abrir os concursos.

DúvidasDúvidasDúvidasDúvidasDúvidas
Segundo a Secretaria de Ensino

Superior, essas contratações fazem
parte do programa de expansão ide-
alizado antes do Reuni. Mas não se
sabe como vai ficar a expansão pro-
posta pela UFRJ – do ponto de vista
de pessoal. “Não sei se depois vão
liberar vagas de expansão. Porque

essas seriam de reposição e para cam-
pus avançado. Então nós  teríamos
que ter recebido para docente e téc-
nico-administrativo para o Nupem.
Para expansão não há vagas para
nenhuma das Ifes. Então a gente
imagina que deva sair outra autori-
zação”, diz Gambine, comentando
que para técnico – “que é a pior
situação nossa” - houve concurso
para 370 vagas em 2003 e 81 vagas
em 2005, estas para os hospitais:
“Bem aquém do que a gente preci-
sa”, lamenta o superintendente.

UFRJ recebeu R$ 17 milhões do Reuni
Todas as universidades federais

que tiveram seus planos de reestru-
turação aprovados pelo MEC em
2007, para receber recursos do Reu-
ni no primeiro semestre de 2008, já
recebe 60% do valor previsto para
2008. R$ 250 milhões foram depo-
sitados nas contas das instituições
no dia 28 de dezembro.

O secretário de Educação Supe-

rior Ronaldo Mota, explicou que o
crédito corresponde ao valor inici-
al de investimento do projeto e pos-
sibilitará o início de obras de cons-
trução, ampliação da estrutura fí-
sica e aquisição de equipamentos
necessários às metas definidas pe-
las universidades.

Segundo Regina Célia Alves
Soares, superintendente da Pró-Rei-

toria e Planejamento e Desenvol-
vimento (PR-3), o MEC antecipou
60% dos recursos previstos para in-
vestimento que viriam em 2008
ainda no orçamento de 2007, algo
em torno de R$ 17 milhões para a
UFRJ. Esse dinheiro será destinado
a obras e equipamentos. “Temos
que elaborar plano de trabalho para
executar esses recursos. Foi ao apa-

gar das luzes de 2007, e agora va-
mos planejar o que vai ser feito
inicialmente com esses recursos. No
projeto enviado ao MEC há diver-
sas propostas, vamos ver qual a prio-
ridade da Reitoria”, explica ela.

Os recursos já são da UFRJ e ela
pode utilizá-los, mas é preciso o
projeto. Portanto, a administração
central deve decidir o que vai ser

priorizado de tudo que foi proposto
para o Reuni. Ainda não há previ-
são para envio do restante dos re-
cursos.

A adesão das universidades ao
Reuni prevê repasses da ordem de
R$ 2 bilhões e um acréscimo de
20% no orçamento das institui-
ções para suprir despesas com pes-
soal e custeio.

Resolução da CUT Nacional
Como alternativas de com-

pensação à perda de receita da
CPMF e para viabilizar os pro-
gramas nas áreas sociais, a CUT
Nacional propõe as seguintes al-
ternativas:

a) redução do superávit pri-
mário, fixado para 2008 em
3,8% (cerca de R$ 96 bilhões);

b) redução da taxa de ju-
ros, com a conseqüente queda

da necessidade de financiamen-
to do serviço da dívida pública
interna;

c) incremento de impostos que
taxem os ricos e latifundiários,
como o Imposto sobre Heranças e
Imposto Territorial Rural (ITR) e
a regulamentação do Imposto so-
bre Grandes Fortunas;

d) aumento da taxação sobre
os lucros dos bancos.

e) criação de instrumentos
mais rigorosos de fiscalização so-
bre sonegação, lavagem de di-
nheiro etc.

A CUT colocará nas ruas duas
grandes campanhas nacionais para
este período, com produção de car-
tazes, jornais e panfletagens, mo-
bilização da militância cutista e
realização de atos públicos.

A primeira será, conforme deli-

berado pela Executiva Nacional,
por uma Reforma Tributária que
permita combater os privilégios
hoje existentes para os mais ricos e
para os especuladores, que concre-
tize uma estrutura socialmente
justa, onde quem ganha mais paga
mais, e quem ganha menos paga
menos.

A segunda campanha será de-
senvolvida nos estados e terá por

objetivo denunciar os senadores
que, por seus interesses eleitorais,
atacaram as políticas e os pro-
gramas sociais que beneficiam
os mais pobre, subtraindo mais
de 18,5 bilhões da saúde e mais
de 8 bilhões dos investimentos
sociais.

18 de dezembro de 2007
EXECUTIVA NACIONAL DA CUT

PRÉDIO DA REITORIA DA UFRJ. A universidade, que tem déficit de 2 mil funcionários, não foi contemplada com contratações de funcionários
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Funcionalismo paga a conta
Pacote de medidas econômicas ameaça acordo de greve firmado entre Fasubra e governo

Conforme antecipado
pelo Jornal do SINTUFRJ, o
governo Lula baixou ofici-
almente o seu pacote de
medidas para compensar a
perda de R$ 40 bilhões da
CPMF (Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação
Financeira). O anúncio foi
feito no primeiro dia útil de
2008, na semana passada.
Há quinze dias, o presiden-
te Lula afirmara que o go-
verno não recorreria a pa-
cotes.

Em nota oficial, já em dezem-
bro, a CUT afirmou que não acei-
tará nenhuma tentativa de drena-
gem de recursos da área social e de
suspensão dos investimentos na
valorização dos trabalhadores pú-
blicos. Para a Central, o corte deve
ser feito nos gastos do governo,
como o pagamento dos juros da
dívida interna. Segundo a CUT, o
pacote de medidas prejudica os tra-
balhadores, a sociedade e, em espe-
cial,  o funcionalismo público.

CongelamentoCongelamentoCongelamentoCongelamentoCongelamento
Aumento de impostos, conge-

lamento de recursos e reajustes sa-
lariais do funcionalismo público
são o carro-chefe do pacote. Somen-
te os aumentos que estão autoriza-
dos por lei serão cumpridos, segun-
do o ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo.

Com isso, acordos de greve fei-
tos pelas categorias do funciona-
lismo correm sério risco de não se-
rem cumpridos. É o caso do acordo
firmado entre a Fasubra e o gover-
no. Conforme o termo assinado no
final da greve do ano passado a
tabela salarial da categoria dos téc-
nicos-administrativos em educação
tem previsão de aumentos em maio
de 2008, julho de 2009 e julho de
2010.

Fasubra convoca reunião
de emergência

A Fasubra está tomando a iniciativa de convocar uma reunião de emergência para esta semana com as demais categorias do
funcionalismo. Além disso, pretende fazer uma reunião com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Educação para saber se
o governo irá honrar o acordo.

Dependendo da resposta dessas pastas, a possibilidade de uma greve não está descartada. No Ministério do Planejamento já há duas
reuniões marcadas com a Fasubra para os dias 18 e 31, que foram definidas em dezembro, para tratar do andamento do acordo no que se
refere ao Anexo IV e à racionalização.

“O risco do governo de não honrar o nosso acordo é grande. Como só conseguimos tudo o que temos até hoje com muita luta, se o acordo
não for cumprido, vamos ter que partir para o ataque. E desta vez com todo o funcionalismo público. Está na hora dos dirigentes e dos
trabalhadores públicos despertarem para a gravidade do momento. O governo tem 200 bilhões de dólares de reserva de recursos e não pode dizer
que não há dinheiro para honrar os acordos firmados com os trabalhadores”, declarou o dirigente da Fasubra, João Paulo Ribeiro.

Concursos revistosConcursos revistosConcursos revistosConcursos revistosConcursos revistos
Os cortes atingirão o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O governo pretende recuperar R$ 20 bilhões com o congelamento de

concursos e reajustes salariais e com o corte nos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Apenas os aumentos já
autorizados por lei serão cumpridos.

A previsão feita ano passado para contratação, por meio de concurso público, era de 56 mil novos funcionários nos três Poderes e no
Ministério Público da União. A maior parte das 56 mil vagas ficaria com o Executivo (40 mil). Com isso, reposição de servidores
aposentados e demitidos e troca de terceirizados por concursados, reivindicações históricas do funcionalismo público caem por terra.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, depois de reunião
com o presidente na quinta-feira,
já admitiu a possibilidade de cor-

tes na sua pasta. Ele disse que “to-
dos os ministérios estão dispostos a
colaborar” com o pacote do gover-
no.

O ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, afirmou que o
governo fará um debate em torno
do Orçamento e os reajustes só se-

rão fechados quando ficar definido
o Orçamento. “Aquilo que for lei
vamos cumprir, mas o que não for,
não temos que mexer”, declarou.

CUT reage
A presidente da CUT-RJ,  Neuza Luzia,

disse  que a Central vai exigir que os acordos
em curso sejam cumpridos. “A posição da
CUT Rio e da CUT Nacional é preparar uma
reação forte. Não vamos aceitar que mais
uma vez o servidor público pague a conta
desse jogo de poder em relação à CPMF. A
direita votou contra a prorrogação da CPMF
para empurrar o governo a isso: aumentar
impostos e cortar gastos. Mas o que não pode-
mos aceitar é que os acordos que estão em
curso sejam suspensos. Vamos exigir que se-
jam mantidos”, afirmou Neuza.

Segundo ela, o fundamental é que o go-
verno respeite a mesa nacional de negociação
e não cometa o mesmo erro do ano passado
no lançamento do PAC - um pacotão em que
jogou a conta também sobre o servidor: “Va-
mos exigir que o governo respeite a negocia-
ção e mantenha a posição que assumiu de
que iria respeitar a negociação coletiva com o
servidor público”.

MINISTROS TESOURA. Paulo Bernardo, do Planejamento, e Guido Mantega, da Fazenda: ameaça aos acordos firmados

Fotos: Radiobras
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Pré-vestibular:
inscrições em fevereiro

Tradicionalmen-
te, o Sindicato pu-
blica o edital do
processo de sele-
ção do Curso Pré-
Vestibular do SIN-
TUFRJ (CPV/SIN-
TUFRJ). As inscri-
ções serão nos
dias 20, 21 e 22 de
fevereiro. Poderão
se inscrever, além
dos servidores fili-
ados ao Sindicato,
dependentes dire-
tos, prestadores de
serviço, participan-
tes do MST e traba-
lhadores sindicali-
zados a entidades
filiadas à CUT.

São oferecidas 240 vagas para
as turmas do IFCS e Fundão. Deste
total será subtraído o número de
vagas que venham a ser ocupadas
pelos remanescentes de 2008. As va-
gas restantes são de 75% para fun-
cionários técnico-administrativos
da UFRJ e seus dependentes e de
25% para as demais categorias de-
finidas no edital.

Dos 75% de vagas destinadas
aos servidores da UFRJ, aquelas que
não forem preenchidas por eles se-
rão destinadas aos seus dependen-
tes por sorteio público.

As aulas começarão no dia 3 de
março, no Salão Nobre do Institu-
to de Filosofia e Ciências Sociais
(IFCS), 2º andar, às 18h. Todos os
selecionados deverão comparecer,
pois lá serão distribuídas as turmas
e explicados os procedimentos do
curso. Confira na íntegra o edital.

Calendário:
Inscrições: 20, 21 e 22 de feve-

reiro.
Sorteio: 26 de fevereiro na sub-

sede do IFCS, às 18h.
Matrícula: 27, 28 e 29 de feve-

reiro nas subsedes do IFCS (10 às
21h) e do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (9h às
17h).

Início das aulas: 3 de março.

Locais de inscrição:
Sede do SINTUFRJ, no Fundão,

das 9 às 17h, próximo a Prefeitura
da Cidade Universitária.

Subsede no IFCS, das 14h às
21h, Largo de São Francisco 1, sala
402.

Subsede na Praia Vermelha, das
9 às 17h, Avenida Venceslau Brás
71, próximo ao Hospital de Psiqui-
atria.

Subsede do Hospital Universi-
tário, das 9 às 17h.

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO CPV/SINTUFRJ (2008)EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO CPV/SINTUFRJ (2008)EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO CPV/SINTUFRJ (2008)EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO CPV/SINTUFRJ (2008)EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO CPV/SINTUFRJ (2008)
1. PODEM SE INSCREVER NO CURSO PRÉ-VESTIBULAR DO SINTU-

FRJ:
• Servidores técnico-administrativos da UFRJ filiados ao SINTUFRJ que

estejam em dia em suas relações com o sindicato, de acordo com o estatuto
da entidade.

• Dependentes de servidores técnico-administrativos da UFRJ cadastra-
dos no banco de dados da entidade há pelo menos seis meses. SOMENTE. SOMENTE. SOMENTE. SOMENTE. SOMENTE
PODERÃO SE INSCREVER NO CPV-SINTUFRJ OS DEPENDENTES DI-PODERÃO SE INSCREVER NO CPV-SINTUFRJ OS DEPENDENTES DI-PODERÃO SE INSCREVER NO CPV-SINTUFRJ OS DEPENDENTES DI-PODERÃO SE INSCREVER NO CPV-SINTUFRJ OS DEPENDENTES DI-PODERÃO SE INSCREVER NO CPV-SINTUFRJ OS DEPENDENTES DI-
RETOS DOS SINDICALIZADOS (filho/as, cônjuge, os registrados noRETOS DOS SINDICALIZADOS (filho/as, cônjuge, os registrados noRETOS DOS SINDICALIZADOS (filho/as, cônjuge, os registrados noRETOS DOS SINDICALIZADOS (filho/as, cônjuge, os registrados noRETOS DOS SINDICALIZADOS (filho/as, cônjuge, os registrados no
IRRF 2006 e enteado/as desde que apresentem declaração do casal deIRRF 2006 e enteado/as desde que apresentem declaração do casal deIRRF 2006 e enteado/as desde que apresentem declaração do casal deIRRF 2006 e enteado/as desde que apresentem declaração do casal deIRRF 2006 e enteado/as desde que apresentem declaração do casal de
que vivem em sistema de companheirismo tendo como filho a o candi-que vivem em sistema de companheirismo tendo como filho a o candi-que vivem em sistema de companheirismo tendo como filho a o candi-que vivem em sistema de companheirismo tendo como filho a o candi-que vivem em sistema de companheirismo tendo como filho a o candi-
dato).dato).dato).dato).dato).

• Prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1 ano devidamente
comprovado pela Direção da Unidade em que trabalha.

• Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT, em dia com
suas obrigações financeira, e categorias onde haja oposição cutista organi-
zada.

• Participantes do MST.
Obs: Todo servidor técnico-administrativo que se inscrever estará: Todo servidor técnico-administrativo que se inscrever estará: Todo servidor técnico-administrativo que se inscrever estará: Todo servidor técnico-administrativo que se inscrever estará: Todo servidor técnico-administrativo que se inscrever estará

automaticamente selecionadoautomaticamente selecionadoautomaticamente selecionadoautomaticamente selecionadoautomaticamente selecionado.
2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO:
Dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2008.
3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
• Sede do Sindicato: (9:00 às 17:00hs). Cidade Universitária – Ilha do

Fundão – Rio de Janeiro, RJ. (Perto da Prefeitura da Cidade Universitária).
Telefones: 2590-7209, 2560-8615, 2290-2484 e 2270-3348.

• Subsede do Sindicato no Centro: (14:00 às 21:00hs). Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais – UFRJ. Largo de São Francisco, 1. Sala 402.
Telefone: 3852-1026

• Subsede do Sindicato na Praia Vermelha: (9:00 às 17:00hs). Av.
Venceslau Brás 71 (Próximo ao Hospital de Psiquiatria). Telefone: 2542-
9143.

• Subsede do Hospital Universitário (09:00 às 17:00hs). Telefone 3866-
6939 e 2562-6296.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Servidores técnico-administrativos da UFRJ:
-Documento de identidade;
-Comprovante de sindicalização (contracheque e carteirinha do sindi-

cato atualizada);
-Comprovante de conclusão ou declaração de que está cursando o

último ano do Ensino Médio.
 • Dependentes de servidores técnico-administrativos:
-Documento de identidade;
-Comprovante de dependente de sindicalizado (carteira de identidade

do dependente e comprovante de sindicalização do responsável ou declara-
ção de dependente emitida pelo sindicato);

-Comprovante de conclusão ou declaração de que está cursando o
último ano do Ensino Médio.

• Prestadores de serviços na UFRJ:
-Documento de identidade;
-Declaração do setor de pessoal da UFRJ onde presta seus serviços;
-Comprovante de conclusão ou declaração de que está cursando o

último ano do Ensino Médio.
• Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT, e categorias

onde haja oposição cutista organizada:
-Documento de identidade;

-Comprovante de sindicalização (contracheque ou carteirinha do sin-
dicato com recibo de mensalidade paga);

-Comprovante de conclusão ou declaração de que está cursando o
último ano do Ensino Médio.

 • Participantes do MST:
-Documento de identidade;
-Declaração da direção estadual do MST de que participa efetivamente

do movimento;
-Comprovante de conclusão ou declaração de que está cursando o

último ano do Ensino Médio.
5. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

POR CATEGORIA:
Ao todo serão oferecidas 240 vagas. Deste total será subtraído o número

de vagas que venham a ser ocupadas pelos alunos remanescentes de 2008.
As vagas restantes serão distribuídas da seguinte forma: 75% para funcioná-
rios técnico-administrativos da UFRJ e seus dependentes e 25% para as
demais categorias citadas no item 01.

6. O PROCESSO DE SELEÇÃO
Os funcionários técnico-administrativos da UFRJ terão suas vagas auto-

maticamente asseguradas.
Dos 75% de vagas destinadas aos servidores da UFRJ, aquelas que não

forem preenchidas pelos servidores serão destinadas aos seus dependentes,
obedecendo ao seguinte critério:

I. Sorteio Público, no caso do número de candidato exceder o número
de vagas no dia 26/02/08.

OBS: Terão preferência os dependentes que já houverem concluído o
ensino médio.

Os 25% de vagas destinadas às outras categorias (citadas no item 01)
serão ocupados obedecendo ao seguinte critério:

I. Sorteio público, no caso do número de candidato exceder o número
de vagas no dia 26/02/08.

7. HORÁRIOS E LOCAIS DO CURSO:
O Curso Pré-Vestibular do Sintufrj funciona de segunda a sábado em

dois locais distintos:
IFCS – O curso funciona de segunda a sexta, das 18:00 às 21:50h. Aos

sábados o horário é das 8:00 às 13:00h.
Fundão - O curso funciona de segunda a sexta, das 16:00 às 20:20h. Aos

sábados a aula será no IFCS, no horário das 8:00 às 13:00h.
8. MATRÍCULA:
Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula nos dias 27, 28 e

29 de fevereiro de 2008. Os candidatos que não comparecerem no ato da
matrícula  serão considerados desistentes.

OBS: Os funcionários técnico-administrativos da UFRJ serão considera-
dos matriculados no ato da própria inscrição, de 20 a 22 de fevereiro, não

necessitando retornar nos dias 27 a 29 de fevereiro.
9. INÍCIO DO ANO LETIVO:
As aulas terão início no dia 03 de Março de 2008, no Salão Nobre do

IFCS, 2º andar, às 18:00 h. Todos os selecionados deverão comparecer, pois
na oportunidade serão distribuídas as turmas e explicados os procedimentos
do curso além de tirar dúvidas dos alunos, por ventura existentes, sobre a
dinâmica do curso.

10. CALENDÁRIO:
INSCRIÇÕES: 20, 21 e 22 de fevereiro de 2008.
SORTEIO: 26 de fevereiro de 2008 na subsede do IFCS às 18:00h.
MATRÍCULA: 27,28 e 29 de fevereiro de 2008 nas subsedes do IFCS (das

10:00 às 21:00 hs) e do Hospital Universitário (das 09:00 às 17:00hs).
INÍCIO DAS AULAS: 03 de março de 2008.
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2008 começou sob o impacto das
resoluções do 9º CONSINTUFRJ. Dentre as
principais está a reafirmação da filiação do
Sindicato à CUT. O Congresso – instância
máxima de decisão da entidade –
deliberou sobre as linhas gerais de ação do
Sindicato para os próximos dois anos tendo
como referência a avaliação da conjuntura
e as lutas recentes da categoria. Nas
próximas páginas o leitor terá um breve
relato dos fatos que marcaram o ano que
passou. A greve dos 100 dias foi o momento
marcante de 2007.
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J a n e i r o
 Integrantes do Movimento dos Trabalhadores

Sem Terra vieram à UFRJ, na Escola de Serviço
Social, para estudar, enquanto os estudantes es-
tavam de férias. O curso de duas semanas con-
tou com aulas de Economia, História, Filosofia e
Política.

 No dia 22 do mesmo mês o presidente Lula lan-
ça o PAC – Programa de Aceleração do Crescimen-
to. Uma das principais batalhas do ano para a cate-
goria começa: a luta contra a limitação de 1,5% ao
ano da folha de pagamento dos servidores públicos
federais até 2016, prevista no pacote.

Fevereiro

M a r ç o

A b r i l

 Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho co-
memorou 29 anos.

 O curso de Direito da
UFRJ recebeu o selo de qua-
lidade da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. O selo “OAB
Recomenda” é concedido
pela instituição aos cursos ju-
rídicos de melhor qualidade
do país.

 O reitor Aloísio Teixeira se afas-
ta do cargo para concorrer, como
candidato único, à reeleição.

 A Fasubra lança a campanha do
funcionalismo público de 2007, que
traz na pauta o forte combate ao
PAC, a luta por uma melhor política
salarial, reposição das perdas, iso-
nomia e paridade entre os ativos e
aposentados.

 Bush vem ao Brasil, e os pro-
testos contra sua presença em ter-
ras tupiniquins tomam conta das ruas
do país. A CUT e outras entidades or-
ganizaram atos no Centro do Rio.

 Reitor Aloísio Teixeira é reeleito ao cargo na UFRJ.
Mais de 10 mil pessoas participaram da eleição, que
teve mais de 10 horas de apuração.

 Abril também foi marcado pelas eleições dos re-
presentantes da categoria para o CEG, CEPG e Con-
suni.

 O dia 17 foi escolhido como Dia Nacional de Luta
para a categoria, com várias atividades organizadas
em todo o país. Houve paralisação de atividades por
24 horas. O SINTUFRJ participou da passeata na Ave-
nida Rio Branco contra o PAC e PLP 01. Mais de 10
universidades federais participaram do ato.
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M a i o

J u n h o

A g o s t o

 Projeto de Fundação Estatal de Direito Privado ameaça HUs e preo-
cupa categoria. Universidades federais lançam campanhas em todo o
país para conscientizar a população do risco que representam as fun-
dações.

 O dia 23 foi marcado por grandes protestos em todo o país. Rodo-
vias de nove estados foram fechadas pelo MST. Mais de 90% das uni-
versidades da base da Fasubra paralisaram suas atividades no dia. Cerca
de sete mil pessoas participaram de passeata no Centro da Cidade. O
SINTUFRJ esteve presente no que seria uma prévia da greve.

 A UFRJ adere à greve nacional da Fasubra no dia 30. Mais de 600
trabalhadores votaram a favor da greve por tempo indeterminado.

 Durante todo o mês, as assembléias organiza-
das pelo Sindicato lotaram o Quinhentão. O apoio da
categoria à greve foi fundamental para reforçar a pau-
ta de reivindicações.

 Mais de 40 universidades federais em todo o país
aderem à greve nacional. No HUCFF panfletagens mar-
cam a posição da UFRJ contra as fundações estatais
e alertam a população usuária dos serviços.

 Primeira mesa de negociação no Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão sobre a pauta espe-
cífica da greve. O Comando Nacional avalia positiva-
mente, já que o governo informou que havia resíduo
orçamentário e disse que faria estudo para atender à
pauta emergencial.

 Trabalhadores da UFRJ fecham os acessos à Cidade Uni-
versitária em protesto contra a demora na apresentação de pro-
postas por parte do governo. Quilômetros de engarrafamento
dentro do campus, na Av. Brigadeiro Trompowsky e na Avenida
Brasil, que ficou engarrafada por 2 quilômetros.

 Ato contra a criação das fundações estatais mobiliza popu-
lação no IPPMG. Mais de cem pessoas aderiram ao abaixo-as-
sinado. O CLG explicou os motivos da manifestação e os preju-
ízos que o projeto acarretaria para a população. Para as crian-
ças foi distribuído café-da-manhã com direito a suco, bolo e acho-
colatado.

 Caravana com cerca de 80 companheiros da UFRJ vai a
Brasília protestar no gramado do Planalto, onde encontraram mais
de mil companheiros de outras instituições também em greve.

J u l h o

 O ministro da Saúde José Gomes Temporão foi surpreendido pelo
Comando Local de Greve ao vir à UFRJ dar uma palestra aos alunos do
CCS. Ele recebeu das mãos do CLG uma carta que pedia a retirada da
pauta do Congresso Nacional do projeto de lei das fundações estatais.

 Vila Residencial sofre sérios problemas de saneamento e cobra da
UFRJ uma solução, em reunião com o reitor Aloísio Teixeira. O Comando
Local de Greve apoiou o movimento.

 O seminário “As ações afirmativas e o desafio da democratização do
acesso e permanência no ensino superior” trouxe para a UFRJ o debate
sobre política de ações afirmativas. Levantamentos realizados pelo projeto
Conexões de Saberes revelaram uma Universidade elitista e que os estu-
dantes negros na instituição são minoria.



Setembro

outubro

Dezembro

Novembro

 A campanha “A Vale é Nossa” ganha força máxima. UFRJ participa do
plebiscito popular para debater com os trabalhadores o destino da Vale do
Rio Doce. 93,9% votaram a favor da anulação do leilão.

 Categoria faz passeata no Fundão e paralisa o trânsito. Em Brasília
negociações não avançam.

 Uma agitada assembléia com cerca de 300 técnicos-administrativos
aprovou o fim da greve iniciada em 30 de maio e o retorno ao trabalho a
partir da segunda-feira, 10 de setembro. A decisão foi tomada depois de a
Fasubra assinar com o governo um termo de compromisso assegurando
reajustes entre 5,37% e 20,07% a partir de maio de 2008.

 O terror toma conta nas viagens de ônibus que faz a integração
Fundão–Metrô Del Castilho. Em apenas um mês mais de 60 ocorrên-
cias foram registradas.

 A Plenária “Che Guevara” da Fasubra avaliou positivamente as
negociações e afirmou a vitória da greve dos cem dias.

 O Consuni do dia 18 de outubro, para deliberar sobre o PRE, foi
marcado por confusão e pancadaria. Após tumultuada sessão, apro-
vou o PRE. Insatisfeitos com o resultado, os estudantes ocuparam a
Reitoria.

 Após emendas realizadas pelo Sindicato e por outras instâncias
da Universidade, o Projeto de Reestruturação e Expansão da UFRJ
foi enviado ao MEC, o que gerou mais insatisfação por parte, princi-
palmente, dos alunos.

 Morre o companheiro José Paulo de Oliveira, o Paulão, vítima de
parada cardíaca, na manhã do dia 1º de novembro.

 GT Itinerante de Políticas Sociais Anti-Racismo da Fasubra home-
nageia Paulão e discute a necessidade de se investir na formação polí-
tica, em políticas de acesso e permanência na Universidade, entre ou-
tras questões.

 UFRJ fecha convênio com a Caurj para Plano de Saúde. Docu-
mentação foi enviada ao Ministério do Planejamento e à Agência de
Saúde Suplementar.  A íntegra do convênio pode ser conferida na pági-
na do Sindicato na internet.

 Poste cai na Vila Residencial sobre uma casa e derruba
outros dois.

 A CUT e outras centrais sindicais reuniram mais de 20 mil
trabalhadores em Brasília, na 4ª Marcha Nacional, pedindo pela
redução da jornada de trabalho sem redução de salário, por
mais e melhores empregos e fortalecimento da seguridade
social e das políticas públicas.

 Nos dias 10, 11, 12 e 13 é realizado o 9º CONSINTUFRJ.
Carreira é amplamente discutida e filiação à Central Única dos
Trabalhadores é reafirmada.

 No dia 18 a festa de confraternização dos servidores é
realizada com a presença de mais de mil pessoas, entre crian-
ças, funcionários e servidores. Papai Noel deu o ar da graça e
mais de 500 presentes foram distribuídos.


