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POLÍCIA ATACA
MANIFESTANTES

Manifestação
reuniu cerca de
700 pessoas na

manhã de sexta-
feira. O ato, para

cobrar recursos do
governo e

protestar contra o
sucateamento da
saúde, mobilizou

funcionários,
estudantes,

professores e
pacientes do

Hospital
Universitário

Clementino Fraga
Filho. Apesar de

pacífico, o protesto
foi violentamente

reprimido pela
polícia. Houve
pânico e muita

correria – inclusive
de pacientes

transplantados do
Hospital

Universitário  –
provocados pela

explosão de
bombas lançadas

pela tropa de
choque da PM,

que surpreendeu,
pela truculência,

os manifestantes.
Páginas 9 e 10
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Reajuste pode sair
em folha suplementar

O pagamento do reajuste dos técni-
cos-administrativos em educação pode
sair em folha suplementar. Esta possi-
bilidade foi manifestada pelo ministro
do Planejamento, Paulo Bernardo, mas
não confirmada oficialmente. A Fasu-

bra e a CUT reivindicaram uma posição
oficial do Ministério do Planejamento e
solicitaram que a folha de pagamento,
se vier a ser produzida, saia ainda neste
mês de junho. Mas até sexta-feira, dia
30, não obtiveram resposta.

SINTUFRJ

Eleições 2008

A duas semanas das eleições, as três cha-
pas envolvidas na disputa que vai definir os
novos dirigentes do SINTUFRJ já colocam a
campanha nas ruas. O pleito acontece nos
dias 17, 18 e 19 de junho. Até lá, nas edições

Campanha ganha fôlego
que antecipam o voto, o Jornal do SINTUFRJ
publica suplemento especial com idéias e pro-
postas das chapas. O Sindicato é o nosso ins-
trumento de luta, o espaço de organização dos
trabalhadores da UFRJ. Página 3

Foto: Cícero Rabello
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DOIS PONTOS

A assembléia geral convoca-
da para o dia 28 de maio para
eleger os delegados às plenárias
da Fasubra e da CUT foi transfor-
mada em uma reunião amplia-

Tem o presente documen-
to a finalidade de levar ao co-
nhecimento de toda a comu-
nidade universitária da UFRJ
um pedido formal de descul-
pas ao companheiro JOÃO
FRANCISCO DE SOUZA.

Pois  fizemos acusações
injustas sobre a administra-
ção do nosso companheiro na
divisão de transportes  da
UFRJ, quando no segundo se-
mestre de 2007, viveu um
processo de crise que gerou e
aprofundou a desagregação
interna de seu corpo funcio-
nal, porém, conforme in-
quérito administrativo ficou
provado que todas as acusa-
ções eram inverídicas, pro-

Direito: vagas
para docentes

Com palavras de ordem,
faixas e cartazes, estudan-
tes da Faculdade de Direito
interromperam a sessão
para reivindicar docentes
para a unidade.

João Ferreira
O reitor apresentou ao

Consuni proposta de mo-
ção de pesar pelo faleci-
mento do professor João
Ferreira, no dia 24, aos 59
anos, de aneurisma de aor-
ta, segundo nota do Centro
de Ciências da Saúde. João
Ferreira se graduou em Me-
dicina pela UFRJ em 1973,
fez doutorado em Psiquia-
tria, Psicanálise e Saúde
Mental também pela UFRJ
em 1985. Titular da Facul-
dade de Medicina, Ferreira
foi diretor do Instituto de
Psiquiatria entre 1994 e
2002 e esteve à frente do
CCS no período de 2002 a
2006. A missa de 7º dia em
lembrança ao professor foi
realizada dia 30, na Cape-
la São Pedro de Alcântara,
na Praia Vermelha.

Carreira
Os avanços conquista-

dos pelos servidores das
instituições federais de en-
sino superior e a implanta-
ção do novo plano de car-
reira serão dois importan-
tes assuntos em análise
no III Fórum das Comis-
sões Internas de Supervi-
são (CIS) do PCCTAE, que
será realizado em Curitiba,
de 2 a 4 de junho. Integran-
tes da CIS da UFRJ partici-
parão do Fórum.

GT Anti-
Racismo

Nesta quarta-feira, dia 4
de junho, às 11h, o GT Anti-
Racismo se reunirá na Sub-
sede do Hospital Universi-
tário. Em pauta está o IV
Encontro Nacional de Téc-
nicos Administrativos Ne-
gros e Negras da Fasubra.

Futebol II
O time de futebol do Fun-

dão enfrentará o Sepetiba
no dia 7 de junho, no Cam-
po de Sepetiba. Um ônibus
sairá da Prefeitura Universi-
tária às 8h para levar os
atletas e quem quiser pres-
tigiar o time.

Futebol I
No próximo dia 6 de ju-

nho, às 16h, o time de fute-
bol da Prefeitura Universitá-
ria enfrentará o time do Ins-
tituto de Química. O bate-
bola acontece no Campo A
da Prefeitura, no campus
Fundão.

Assembléia elege delegados
da que definiu apenas delegados
à plenária estadual da CUT, que
será realizada no final de junho.
Para a plenária da Fasubra, a pro-
posta aprovada foi a de mandar

um observador, integrante da di-
reção que está conduzindo o Sin-
dicato neste período eleitoral,
para que a categoria possa estar
informada sobre as discussões

feitas em Brasília, principalmen-
te em relação ao cumprimento
do acordo e a situação dos Hus. A
plenária da Fasubra será nesta
semana, dias 6 e 7 de junho.

A sessão extraordinária do
Conselho Universitário do dia 29
foi marcada para que o Conselho
Universitário pudesse avançar na
pauta extensa. Mas pontos deli-
cados, como a criação de cursos
novos, ou polêmicos, como as di-
retrizes do Plano Diretor, ficaram
respectivamente para as sessões
dos dias 5 e 12 de junho. Segundo
o reitor Aloísio Teixeira, seria
mais adequado que o tema das
diretrizes fosse tratado numa ses-
são ordinária, a do dia 12.

Cursos novosCursos novosCursos novosCursos novosCursos novos
Cinco pontos da pauta eram

relativos a cursos novos: gradua-
ção em Saúde Coletiva, licencia-
tura em Ciências Sociais, Filoso-
fia, graduação em Relações In-
ternacionais e em Terapia Ocu-
pacional. Mas o relator, Marcelo
Correira e Castro, solicitou sua
reapresentação em conjunto

Consuni com pauta extensa
numa sessão extraordinária na pró-
xima quinta-feira, dia 5. O que
possibilitaria a análise com sere-
nidade.

No dia anterior, o Conselho de
Ensino de Graduação havia apro-
vado dois destes cursos novos e, se-
gundo a pró-reitora de Graduação
Belkis Waldman, esta semana mais
dois devem entrar em debate.

AvançoAvançoAvançoAvançoAvanço
O CEG tem avançado no pro-

pósito de ampliar o acesso não só
através da ampliação das vagas exis-
tentes, como da criação de cursos
novos, vencendo o receio, levanta-
do por alguns conselheiros, de que
se estaria aprovando uma amplia-
ção sem garantias prévias.

A representante técnico-admi-
nistrativa Ana Maria Ribeiro lem-
brou que as vagas, tanto de docen-
tes quando de técnicos-admistrati-
vos para a expansão, já estão defi-

nidas – em projeto que tramita no
Congresso e que reúne as deman-
das de todas as ifes que aderiram ao
Programa de Reestruturação e Ex-
pansão do governo.

Agora é preciso planejar e colo-
car em prática o que foi proposto
no PRE da UFRJ, aprovado em ou-
tubro de 2007.

Na sessão do dia 28, o conselho
se debruçou sobre a criação do cur-
so de graduação em Terapia Ocu-
pacional, de Relações Internacio-
nais e do bacharelado em Ciências
Matemáticas e da Terra. Os dois
primeiros foram aprovados com
elogios aos pareceres. Mas, quanto
ao bacharelado, que uniria unida-
des como o Instituto de Física, de
Geociências e Matemática, Quími-
ca e Valongo em um curso comum
com 160 vagas no ano que vem,
suscitou polêmica e moveu pedido
de vistas pela conselheira Andréia
Teixeira.

RelatórioRelatórioRelatórioRelatórioRelatório
O detalhado relatório da pro-

fessora Maria Antonieta sobre o
curso de Terapia Ocupacional
não deixou dúvidas sobre a opor-
tunidade de criação do curso pro-
posto pela Faculdade de Medici-
na. Segundo a relatora o projeto
pedagógico é bem construído e,
no que diz respeito à execução,
foram formalizadas em várias
instâncias as garantias de que o
curso poderá contar com infra-
estrutura e pessoal, possibilitan-
do a sua implementação.

A Câmara de Currículos Ana-
lisou também o curso de Gradu-
ação em Relações Internacio-
nais, proposta que envolve CFCH,
CCJE e unidades da Geografia,
IFCS, Instituto de Economia,
FACC, Faculdade de Direito e De-
partamento de Letras do CLA.
Serão 120 vagas para o turno
noturno.

RETRATAÇÃO
vando assim a inocência do
mesmo. A disputa política, in-
tempestiva e unilateral, pela
direção da divisão, acabou ar-
rastando todos para uma esca-
lada de disputas que agravou
diferenças, acirrou ânimos,
promoveu cisões, acarretou er-
ros e injustiças. Por desprepa-
ro e ansiedade, muito das di-
vergências de natureza admi-
nistrativa e política foi equi-
vocada  e  exageradamente
transformando em crí t icas
impensadas de caráter pesso-
al, sem o cuidado de preservar
o respeito pelas qualidades e
contribuições fundamentais
do companheiro JOÃO FRAN-
CISCO DE SOUZA reveladas no

difícil processo de gestão da
divisão, o que, enfim, restou
demonstrado pelos procedi-
mentos de controle interno
da universidade.

Por tudo, de braços aber-
tos, de mãos estendidas, e a
fim reparar os desconfortos e
prejuízos decorridos de todos
os equívocos.

Reiteramos nosso pedido
de desculpas ao companhei-
ro excessos, transtornos e
aborrecimentos causados por
nós, com isso, assinamos
abaixo:

Miguel Ferreira dos SantosMiguel Ferreira dos SantosMiguel Ferreira dos SantosMiguel Ferreira dos SantosMiguel Ferreira dos Santos
(Motorista) e Amaro Rama-(Motorista) e Amaro Rama-(Motorista) e Amaro Rama-(Motorista) e Amaro Rama-(Motorista) e Amaro Rama-
lho Rodrigues(motorista)lho Rodrigues(motorista)lho Rodrigues(motorista)lho Rodrigues(motorista)lho Rodrigues(motorista)
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SINTUFRJ

Eleições 2008

Eleição dentro de duas semanas
Apuração será na sexta-feira, 20 de junho. Posse será na quinta, dia 26

ELEIÇÃO SINTUFRJ biênio 2008/2010

Eleições

Apuração
Posse da nova diretoria

Dias 17, 18 e 19 de junho das 9h às 17h,
unidades hospitalares das 7h às 20h e
unidades com curso noturno das 8h às 19h

Dia 20 de junho, no Quinhentão
Dia 26 de junho

A campanha eleitoral começa

a ganhar fô
lego na UFRJ. D

entro

de duas semanas (d
ias  17, 18 e

19 de junho) o
s tra

balhadores da

universidade vão eleger a direção

do SINTUFRJ que fic
ará à fre

nte

da entidade até 2010. S
ão trê

s as

chapas inscrita
s: C

hapa 1 – No-

vação; C
hapa 2 – Vamos à Luta;

e Chapa 3 – Tribo Inovação.

Como se sabe, cada chapa é

form
ada por 2

4 candidatos titu
la-

res e trê
s suplentes. A

 apuração

acontecerá no dia 20 de junho e a

nova diretoria vai to
mar p

osse no

dia 26 do m
esmo m

ês. É
 im

por-

tante lembrar q
ue os cargos se-

rão ocupados de acordo com o

princípio da proporcionalidade,

que obedece a diferentes crité
rios

de acordo com a quantidade de

chapas inscrita
s.

Aposentados                         4.519
Téc.-administrativos                7.884
Docentes                               1.511
Total                                    13.914

Até a semana das eleições o
Jornal do SINTUFRJ publica um
suplemento especial para tratar
do pleito. O objetivo é abrir espa-
ços para a propagação das idéi-
as e propostas dos companhei-
ros das três chapas envolvidas
na disputa, o que é fundamental
para um voto consciente na hora
do voto. O Sindicato é o instru-
mento de luta dos trabalhadores
da universidade, o espaço de
organização do conjunto da ca-
tegoria. Sua força reside na par-
ticipação de cada sindicalizado,
de cada companheiro que identi-
fique na nossa instituição de luta
a ferramenta adequada para en-
frentar as adversidades e os de-
safios. A tradição de luta do
SINTUFRJ foi forjada em anos de

conquistas no curso da história
da categoria na universidade. É
uma trajetória de grandes mobi-
lizações e enfrentamentos na
defesa da dignidade profissio-
nal, salários justos, carreira que
aponte para o aperfeiçoamento.
Tradicionalmente, em períodos
eleitorais, o movimento adotou a
conduta de desincompatibilizar
os diretores candidatos à reelei-
ção. Por uma questão de respei-
to e ética e para evitar dúvidas
em relação à utilização da estru-
tura do Sindicato para benefí-
cios eleitorais. Nesta eleição, a
Comissão Eleitoral recebeu o
documento de solicitação de
afastamento dos candidatos da
Chapa 1 Nilce Corrêa, Jeferson
Salazar e Jorge Inácio.

O nosso instrumento de luta

Veja quem vota
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A negociação dos téc-
nicos-administrativos
das Universidades foi
concluída no ano passa-
do, antes da votação do
Orçamento Geral da
União. Portanto, os re-
cursos para o cumpri-
mento do nosso acordo
deveriam estar neste Or-
çamento, não havendo
necessidade de Medida
Provisória.

O Governo além de

empurrar com a barriga
nosso aumento ainda usa
o motivo errado e abusa
do poder de editar MPs.

E agora?  No impas-
se estabelecido, gover-
no e bancada acordaram
que a MP seria substitu-
ída por Projeto de Lei,
assumindo o compro-
misso que a tramitação
da mesma se daria na
forma de Urgência, Ur-
gentíssima, o que pode

CADÊ O CUMPRIMENTO DE NOSSO ACORDO?
GOVERNO ENROLÃO MISTURA ALHOS COM BUGALHOS

Tem que ser 50% +2

O envelhecimento é um pro-
cesso natural  e sua proteção,
um direito social. É obrigação
do Estado garantir à pessoa ido-
sa proteção à vida e à saúde
que permitam um envelheci-
mento saudável e em condi-
ções de dignidade. A aposenta-
doria faz parte de um direito con-
quistado a partir da luta organi-
zada dos trabalhadores.

As reformas neoliberais vi-
venciadas no Brasil, tanto no
Governo anterior quanto no Go-
verno atual, têm criado enormes
dificuldades para garantia e ma-
nutenção destes direitos. As re-
formas previdenciárias retira-
ram direitos dos trabalhadores,
e por ter ampla resistência, só
conseguiu ser aprovada com a
compra de votos dos parlamen-
tares, prática conhecida como

O 8º Congresso do Sintufrj,
em 2005, aprovou uma impor-
tante resolução em prol da re-
novação das lideranças sindi-
cais e do estímulo à participa-
ção das bases: “É vedado ao
sindicalizado e a sindicalizada
eleito(a) para qualquer coorde-
nação do SINTUFRJ por dois
mandados consecutivos con-
correr  ao pleito subsequente”.
Conforme proposto pelo Vamos
à Luta, esta resolução estatutá-
ria foi incorporada, em Assem-
bléia, ao Regulamento Eleitoral
desta eleição. Infelizmente, mui-
tos não reconhecem nos traba-
lhadores a capacidade de deci-
dir sobre sua própria organiza-
ção, recorrendo à justiça dos
ricos para impor a sua própria
vontade. Foi o que fez a dirigen-
te sindical da CSD Ana Maria
Ribeiro, atual Coordenadora
Geral do SINTUFRJ, que deve-
ria defender o Sindicato e seu

Aposentados, Aposentadas e Pensionista
“MENSALÃO. Apesar disso, teve
plena concordância da CUT

A quebra da paridade, a partir
de 2004, é uma das conseguên-
cias mais danosas dessa Refor-
ma. Agora o Governo já prepara
uma “NovaAção” para a Previdên-
cia, ainda mais danosa e perver-
sa que a primeira.

São inconcebíveis as dificul-
dades vividas por nossos aposen-
tados e pensionistas por conta de
um governo que vem sistematica-
mente lhe subtraindo direitos e
recursos, que são transferidos
para o capital financeiro. Enquan-
to que os gastos com Educação
ficam em 1,74%, Saúde 3,49%
em 2007.

 O bloco majoritário em nosso
SINTUFRJ (CSD e Tribo), cujas
principais lideranças “ABRAÇAM”
as Chapas 1 e 3 são coniventes

com essa situação, ao se cala-
rem diante de tais fatos. Esque-
cem que aposentados, aposen-
tadas, assim como pensionis-
tas não querem somente “lazer”,
festas e diversões, também exi-
gem respeito e  têm muito a con-
tribuir na luta pela construção de
uma Nação Justa e Soberana.
Algumas de nossas propostas:

Resgate da real Parida-
de entre Ativos e Inativos;

Apoio do Sindicato a
Confederação dos Aposenta-
dos e Pensionistas, que vem a
nível Internacional lutando pela
Anulação da Reforma da Previ-
dência.

Ampliação de Oficinas
de Arte e Cultura para 3ª. Idade;
entre outras que esperamos
construir juntos com cada um
de vocês.

DENÚNCIA - CHAPA 1 DESRESPEITA DECISÕES DA BASE

Coordenação de Aposentados e Pensionistas

levar mais que trinta dias
para tramitação.

Diante de tal quadro
o que fazem as lideran-
ças das chapas 1 e 3?
Encontram-se preocu-
padas em tirar Delega-
dos para o Congresso
da CUT em reunião com
pouco mais de 40 (qua-
renta) pessoas, onde
são eleitos 15  Delega-
dos, sem debate e sem
votação.

Estatuto (conforme artigo 26-
Inciso II), quando entra na justi-
ça para inscrever a Chapa 1,
em desrespeito a resolução do
8º  CONGRESSO e do Regi-
mento Eleitoral de 2008.

Como pode haver Nova
Ação, se não respeitam as ins-
tâncias da categoria e recorre-
rem à justiça só para se man-
ter no aparato sindical?

Após a inscrição das cha-
pas, o Vamos à Luta apresen-
tou recurso contra esta arbitra-
riedade à Comissão Eleitoral –
composta por dois represen-
tantes de cada chapa. Porém,
os representantes da chapa
1 e 3 se uniram e rejeitaram
o nosso recurso.

Mas a luta continua, já que
a liminar é parcial e garante
somente a inscrição. Assim,
Chapa 1 continua irregular.

VAMOS À LUTA

Marcilio Araújo-IPPMG;Albana Azevedo-ECO; Gilson Medeiro-HU; Claudia Menezes
Alves-IG; Nelcy Oliveira-HU;Wilson Rodrigues-CCS;Leonardo Morgan-IP; Fábio Marinho-
ESS; Marcos Botelho-IPUB;Tatiana Carvalho-PR-4; SandraMachado-CCS; Carlos Alberto
Oliveira-PR-4; Paulo Ubirajara-IFCS;Patrícia Leite-Reitoria; Jorge Gomes-IPUB; Messias
Mendes-Inst. Neurologia; Jayme Oliveira-Inst. Neurologia; Lucia Roca-HU; João Lima;IP;
Gilvan Silva- CCS; Luiz Nogueira-ECO; Clarice Oliveira-Gineco;Irany Gomes-Valongo;
Yeda Leite- Aposentada; Maria Cecília Castro-ECO; Paulo Roberto Oliveira-Instituto de
Neurologia;Iaracy da Cruz Veiga-HU;

Integrantes da Chapa 2 - Vamos à Luta
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“Voto não tem preço, voto tem conseqüência. Portanto, a ação de cada um transforma a Sociedade”
Vote Consciente, Vote Certo, Vote Chapa 3 !

APRESENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DOS APOSENTADOS

Arnaldo Gonçalves Bandeira – Foi eleito para
Comissão de Enquadramento e posteriormente para
a CIS - Comissão Interna de Supervisão. Por conta do
seu trabalho no enquadramento, e por iniciativa pró-
pria, realizou um trabalho de pesquisa que garantiu a
progressão por capacitação a muitos companheiros,
que realizaram cursos nas décadas de 70 e 80.

Marylena Barreiros Salazar – Professora apo-
sentada, sua última atividade foi no Instituto de
Química. Atuou como Delegada Sindical de Base
pelos aposentados / SINTUFRJ e escreve para jor-
nais do Rio e Florianópolis.

Caros, apresentamos
nossa chapa e a carta-pro-
grama para que possam co-
nhecer seus membros e sua
missão após a vitória. Nela
apresentamos os compa-
nheiros candidatos e nossas
propostas à Coordenação
dos Aposentados com a cer-
teza de que cada um irá iden-
tificar no seu colega, que
num passado recente estava
trabalhando lado a lado. Po-
derão identificar, ainda, os
companheiros que não fogem
à luta, os quais mesmo após
sua aposentadoria resolve-
ram se dedicar de forma com-
bativa pela manutenção dos
direitos conquistados bem
como buscar novas formas
de luta. Infelizmente neste
momento devemos juntar for-
ças para resgatar os direitos
que nos foram subtraídos por
ocasião da malfadada refor-
ma previdenciária.

Sabemos que a reforma
da previdência dividiu o movi-
mento, pois uns queriam se
posicionar contra qualquer
tipo de reforma e outros bus-
cavam se inserir no debate
apresentando propostas que
permitissem ampliar direitos
perdidos na era FHC. A refor-
ma foi implantada, e retirou
muito direitos dos trabalha-
dores. Poderíamos dizer que
a cisão entre os trabalhado-
res em nada ajudou barrar a

Maria da Graça Pedro de Carvalho – Aposen-
tada, trabalhou na UFRJ por 20 anos. Sua última
atividade foi na Escola de Química e atuou como
Delegada Sindical de Base, no Conselho Fiscal, no
1º  Congresso da FASUBRA, Congresso da CUT e
SINTUFRJ.

Aos Companheiros Aposentados
reforma, muito pelo contrário,
só fortaleceu o governo em
sua empreitada.

Por esta razão devemos
nos mobilizar e participar das
ações chamadas pelo movi-
mento sindical, FASUBRA e
GT – Aposentado / FASUBRA.

 Não podemos esquecer
que a FASUBRA é a única
entidade que garante a parida-
de entre ativos e aposenta-
dos. HOJE VOCÊ RECEBE
NA APOSENTADORIA (IN-
CLUSIVE PENSIONISTAS) O
QUE TODOS RECEBEM NA
ATIVIDADE, significa dizer que
é mais um motivo para estar-
mos todos juntos e garantir
este direito em nosso contra-
cheque. Ao final das contas O
ATIVO DE HOJE SERÁ O
APOSENTADO DE AMANHÃ.
Desta forma defendemos que
o nosso SINTUFRJ deve inves-
tir no resgate do aposentado
à vida sindical de maneira a se
organizar através de um GT-
Aposentado em conjunto com
os Delegados Sindicais de
Base no sentido de acompa-
nhar e participar de todas as
ações chamadas pelas nos-
sas entidades representativas
FASUBRA e CUT.

  Por fim, reforçamos a im-
portância da sua participação
nesta eleição dos dias 17,18 e
19/06/2008, das 9 às 17 ho-
ras, aproveitando para reafir-
mar nossos compromissos

pela confiança do seu voto
depositado neste grupo, na
defesa dos interesses de
toda a categoria.

POLÍTICA PARA APOSEN-
TADOS
 Manter a Luta pela manu-

tenção da paridade entre ati-
vos e aposentados;
 Manter a Luta no tribunal

internacional contra o des-
conto do PSS do aposen-
tado;
 Respeitar e garantir o

cumprimento do Estatuto
do Idoso;
 Manter a luta pela inserção

dos aposentados na vida sin-
dical;
 Estimular a criação do GT/

Aposentado e Pensionistas;

AVISO IMPORTANTE
A urna contendo a

listagem dos aposenta-
dos ficará localizada no
Espaço Cultural do SIN-
TUFRJ, ao lado da Pre-
feitura, na Ilha do Fun-
dão. Se o companheiro
aposentado quiser, po-
derá votar em qualquer
urna, basta se identifi-
car como sindicalizado
apresentando qualquer
documento que com-
prove a filiação ao sin-
dicato.

Os anos dourados (Juscelino Kubitschek, Brasília, Fidel na
URCA, Jango, Luiz Carlos Prestes: solto... dando entrevista) aos
anos dourados  seguiram-se os

                         ANOS de CHUMBO
- “Chumbo, mesmo... literalmente, chumbo grosso”... acres-

cento.
- “Batiam em nossos filhos e filhas” (os jovens: um perigo os

jovens! porque neles/e com eles nascia e crescia o pensamento
de LIBERDADE e VERDADE).

NINGUÉM ENGANA os JOVENS  eles têm o instinto

- “à Universidade (UFRJ) TODAS as categorias... TODAS” eram
perseguidas e tiranizadas relembro.

- “O pior  - para mim - eram os olheiros.
- Todos nós, os conhecíamos... porém calávamos
1968 TEVE INÍCIO A CONTRACULTURA

Eu? como já disse... dei início à “revolução branca” na sala-
de-aula inovei a didática (e a avaliação, a partir do Mestrado).

(colega) AUGUSTO BOAL - Teatro do Oprimido
GILBERTO GIL e CAETANO VELOSO

(músicas)  LONDON-LONDON e
(cavalgada) Para não falar das flores - VANDRÉ dizem

que o seu compositor, tanto apanhou... que ficou “détraqué”
TEREZA RAQUEL - A CHINA é AZUL (teatro)
POR AÍ VAI...

                AS ARTES PLÁSTICAS
        A seguir 2 trabalhos explicam - por si só - o que

aconteceu:
Inimá de Paula (VE)
Hospício da Praia Vermelha
(nossa -então- Reitoria)
iluminada e linda
Farnese de Andrade (VE)
Censura 3
chocante e triste

                                                   Marylena Salazar
Delegada Sindical de Base

o 1968: a outra revolução
(contracultura)

PARA REFLEXÃO
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AOS APOSENTADOS E APOSENTADAS

Nas Eleições dias 17, 18 e 19/06
VOTE CHAPA 1 - NOVAÇÃO

A
P
O

IO
S

A Chapa 1 - NOVAÇÃO traz companhei-
ros e companheiras que desejam lutar pelo
melhor para o sindicato e seus sindicalizados.
Dos 27 componentes da chapa, apenas três
estiveram na atual gestão do SINTUFRJ.

A Chapa 1 - NOVAÇÃO tem o compromis-
so com a manutenção das oficinas e retornar
com o projeto dos passeios, trazendo a real
integração e convívio de nossos aposentados
e pensionistas.

A Chapa 1 - NOVAÇÃO propõe que o
SINTUFRJ invista na criação de um Programa
unificado de atenção e educação superior
na UFRJ voltado para a 3ª idade/Idade Melhor,
fortalecendo e apoiando o trabalho no HESFA
e EEFD e buscando uma maior qualidade de
vida para nossos sindicalizados; Implementar
o Grupo de Trabalho dos Aposentados já
aprovado na Diretoria.

A Chapa 1 – NOVAÇÃO propõe a retoma-
da imediata das reuniões mensais de apo-
sentados e pensionistas, propiciando um ca-
nal constante de diálogo e ação nas questões
pendentes de sua vida e o incorporando de fato
na luta sindical, nas manifestações e greves.

Somos contra a postura dos que optam
pela violência verbal e física, pelo desrespeito
para com os que têm divergência e não concor-
dam com suas propostas. Esta prática tem
afastado os sindicalizados do movimento e
assistimos, em algumas categorias, a práticas
que não fazem parte da história de lutas de
nossa categoria.

A PRIORIDADE É A LUTA EM
DEFESA DOS

TRABALHADORES!

Coordenação Geral:  Ruy de Azevedo dos Santos (DVST/PR-4);

Nilce da Silva Correa (NUTES/CCS) e Jeferson Roselo Mota Salazar (FAU/CLA)

Coordenação de Administração
e Finanças:
Jane Callegario (INDC/CCS)

Jorge Luiz Ignácio (NPPN/CCS)

Maria Laura Honorato (FND/CCJE)

Coordenação de Comunicação
Sindical:
Nilson Theobald Barbosa (NCE/CCMN)

Ednea Martins (HUCFF/CCS)

Marli Pernes da Silva Loureiro (INDC/CCS)

Coordenação de Políticas
Sociais:
Washington Ramos Castro (Gineco/CCS)

João Marcos Nicolau (HESFA/CCS)

Vera Lucia Teles J. dos Santos (IPPMG/CCS)

Coordenação de Organização e
Política Sindical:
Claudio Costa Carvalho (IDT/HUCFF)

Cândida Maria de Souza (HUCFF/CCS)

Maria Angélica P. da SIlva (ESS/CFCH)

Coordenação de Esporte e Lazer:
Adalmir Santos Almeida (HUCFF/CCS)

Rubens M. Nascimento (I.Bioqm/CCS)

Jorge Luiz Silva (Museu/FCC)

Coordenação de Aposentados
e Pensionistas:
Paulo Roberto Ferreira (Gab. Reitor/

Apos.)

Petronila Diniz (Museu e SIBI/Apos.)

Carlos Pereira da Silva (ETU)

Suplentes:
Jonhson Braz da Silva (PR-5)

Glaucia Regina M. da S. Castro

(DVST/PR-4)

Dalmar Araujo Vilela (Maternidade

Escola/Apos.)

Coordenação de Educação, Cul-
tura e Formação Sindical:
Sandra Batista Silva (HUCFF/CCS)

Neuza Fernandes Vila Porto (COPPE/CT)

Chantal Russi (SIBI/FCC)

Adalberto Vieyra (IBCCF); Alexandre Luiz Bittencourt (IESC); Alvaro Gonçalves Pereira (Aposentado); Antônio Braz (EEFD); Beatriz Emilião Araujo (Horto/PU);
Claudio Gress (INDC); Cristina Frade (Psiquiatria); Dercinval (HU); Eliete Navarro (Aposentada); Eneida de Oliveira (SIBI/FCC); Elza Borges Bastos (Aposentada);
Fernanda Ribeiro (Editora); Fortunato (Imprensa/UFRJ); Georgina de Souza de Lima (Aposentada); Huascar Filho (POLI); Joana Angélica Pereira (CLA); José Mauro
(ex-CPV/CLA); José Roberto Meyer (I.Bioquim); Juarez (FND); Julio Dias (Editora); Jurema de Moraes Hadoim (Aposentada); Lelo (PR-5/CF); Luiz Alberto L. Moreira
(FND); Lucia Salis (HUCFF); Maria da Gloria R. Domingues (Aposentada); Marisa Jorgina Fortes (Aposentada); Maria de Fátima Maury Cantalice (HU); Monica (NCE/
Gab. Reitor); Nelson Souza e Silva (ICES/Fac. Medicina); Paulo César Caetano (FCC); Paulo Cesar Rodrigues/PC (FCC); Regina Celi Martins (Odontologia); Sergio
Guedes (NCE); Soraya Rodrigues (IQ); Valeria Baptista (Editora); Valeria Reis (FND); Vera Barradas (IPPUR); Heyder Achér (Aposentado).A

po
io

s

“A Chapa 1 representa serie-
dade e compromisso para com
os sindicalizados e por isso tem
o meu voto. Convido a todos os
aposentados e aposentadas, do-
centes e técnico-administrativos,
sindicalizados a comparecerem
às urnas e votarem na Chapa 1 -
Novação que é de fato renova-
ção.” Ana Maria Ribeiro, Coorde-
nadora-Geral do SINTUFRJ e con-
selheira no CEG.

“A CHAPA 1 – NOVAÇÃO – re-
úne pessoas com muita vontade
de lutar e fortalecer o SINTUFRJ.
É hora de renovar a direção de
nosso sindicato com pessoas de
garra e compromisso com a nos-
sa categoria e com todos os tra-
balhadores. Por essas razões
meu voto é CHAPA 1!”
Neuza Luzia (Fac. Medicina)

“Nós aposentados e aposen-
tadas precisamos ser respeita-
dos e nosso sindicato tem que
dar atenção especial a quem
durante anos se dedicou não só
à construção da UFRJ mas à
construção de nossa ASUFRJ e
SINTUFRJ. A Chapa 1 tem com-
panheiros e companheiras com
esse compromisso; meu voto é
chapa 1 e estarei sempre aju-
dando.” Maria José Barcelos
(IPPUR/Aposentada)
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BRASIL

Na quarta-feira, dia 28 de
maio, dirigentes e militan-
tes da Central Única dos Tra-

balhadores (CUT-RJ) e da Central
Geral dos Trabalhadores do Brasil
(CGTB) realizaram ato em frente
à Central do Brasil. Os companhei-
ros aproveitaram o horário de saída
do trabalho para pedir que os traba-
lhadores aderissem ao abaixo-assi-
nado pela redução da jornada de tra-
balho de 44 horas para 40 horas se-
manais. A mobilização nacional vem
sendo realizada desde fevereiro deste
ano. A meta é obter 1 milhão de
assinaturas, que serão enviadas ao
Congresso Nacional. A sessão solene
para entrega das assinaturas em Bra-
sília está marcada para a próxima
terça-feira, dia 3 de junho.

Neuza Luzia, presidente da CUT-
RJ, explicou a quem passava apressa-
do o motivo do ato. “Lutamos pela
redução da jornada de trabalho sem
redução de salários. Isso significa mais
tempo para nossa família, para nos-
sos filhos. Significa também a cria-
ção de mais de 2 milhões de postos de
trabalho”, enfatizou ao microfone.
Ela pediu que os sindicatos filiados
enviem à CUT até está segunda-feira,
dia 2 de junho, as assinaturas reco-
lhidas por cada entidade.

Lúcia Reis, diretora da Executiva
da CUT nacional, lembrou que o mo-
vimento dos trabalhadores em 1988
conseguiu reduzir a jornada para 44
horas semanais. “Conseguimos com
esforço e mobilização reduzir a jor-
nada de trabalho de 48 horas para 44
horas  semanais. Nosso objetivo ago-
ra é reduzi-la para 40 horas e daqui a
dois anos para 36 horas. Trabalha-
mos muito e ganhamos pouco no
Brasil. Precisamos dar um basta nes-
sa situação”, ressalvou.

Dieese realiza
estudos

Desde 2006 o Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) realiza
estudos sobre os impactos da redu-
ção da jornada de trabalho na vida
dos brasileiros. De acordo com os
dados, a redução da jornada de tra-

CUT-RJ realiza ato na Central
balho de 44 horas para 40 horas
semanais geraria 2,2 milhões de no-
vos postos de trabalho.

Para potencializar a geração de
novos empregos, a redução da jornada
deverá vir acompanhada de medidas
como o fim das horas extras e mudan-
ça no sistema de banco de horas. Ainda
segundo o Dieese, o fim das horas ex-
tras, ou mesmo sua limitação, já teria
um potencial de geração de 1,2 mi-
lhão de novos postos de trabalho, de
acordo com os dados de 2005.

O argumento dos patrões de que
a redução da jornada de trabalho
aumentaria os custos é antigo. Des-
de 1920 ele vem sendo utilizado,
quando o movimento sindical bra-
sileiro tentava proibir o trabalho de
crianças de cinco e seis anos, e luta-
va por férias e por outros direitos.

Conforme dados da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), a
participação dos salários nos custos
das indústrias era de 22% em 1999.
Com base nesses dados foi possível ao
Dieese precisar o impacto na indús-
tria com a redução da jornada de
trabalho. O custo seria aumentado
em 1,99%, valor que se torna irrisó-
rio, se considerarmos o aumento da
produtividade, que nos primeiros anos
do século XXI cresceu 27%.

Mão-de-obra mal pagaMão-de-obra mal pagaMão-de-obra mal pagaMão-de-obra mal pagaMão-de-obra mal paga
De acordo com estudos realiza-

dos pelo Departamento do Trabalho
dos Estados Unidos, o Brasil tem o
mais baixo custo de mão-de-obra
na indústria manufatureira do
mundo. Enquanto um trabalhador
recebe na Coréia do Sul US$ 13,6, no
Brasil o valor cai para US$ 4,1. No
Japão esse valor é de R$ 21,8, nos
Estados Unidos, US$ 23,7 e na Ale-
manha, US$ 33.

Além de trabalhar exaustiva-
mente e ganhar muito pouco, as
riquezas que o trabalhador brasi-
leiro ajuda a construir são reverti-
das apenas para os bolsos dos empre-
sários. Nem sua qualidade de vida é
melhorada, com os ganhos excessi-
vos dos patrões. Ao contrário, os tra-
balhadores do Brasil são cada vez
mais explorados e têm cada vez me-
nos acesso à educação e saúde de
qualidade.

No país, 1,2 milhão de tra-
balhadores de 19 estados parti-
ciparam de paralisações, mani-
festações, passeatas e atos pela
redução da jornada, segundo in-
formações das centrais sindicais.
Na próxima terça, os sindicalis-
tas vão entregar aos parlamen-

ABAIXO-ASSINADO. Militantes colhem assinaturas na manifestação da Central do Brasil

CUT-RJ repetiu no Rio de Janeiro mobilização realizada em várias partes do País

Mais de 1 milhão mobilizados
tares, em ato no Congresso Naci-
onal, um abaixo-assinado em
que os trabalhadores pedem a re-
dução da jornada sem a redução
nos salários, como prevê a PEC
393 (Proposta de Emenda Cons-
titucional), de 2001.

Além da redução da jornada, as

manifestações também foram a
favor da aprovação das Conven-
ções 158 e 151 da OIT (Organiza-
ção Internacional do Trabalho),
que, respectivamente, impedem
a demissão imotivada e possibi-
lita a negociação coletiva no fun-
cionalismo público.

Fotos: Cícero Rabello

A CUT-Rio realiza nos dias 27 e
28 de junho sua 8º Plenária Esta-
dual. Sindicatos de todo o estado
estão elegendo seus delegados para
participar desta plenária que é pre-
paratória para a 12ª Plenária Nacio-

Ato na abertura da plenária da CUT
nal. O SINTUFRJ levará 15 delega-
dos. No primeiro dia, à noite, a aber-
tura será transformada em um gran-
de ato político. A participação será
aberta aos sindicatos não filiados e
aos movimentos sociais do Rio. Ha-

verá um debate sobre os 25 anos da
CUT e a sua importância para a
construção da democracia no país.

No segundo dia da plenária só
participarão os delegados eleitos que
irão debater a pauta definida para a

12ª Plenária que trata da conjuntu-
ra nacional e internacional; balan-
ço de atuação da CUT; programa de
desenvolvimento; política sindical;
estatuto e finanças; recomposição
da Executiva Nacional e plano de

lutas. Nesta plenária estadual serão
eleitos os delegados que irão à ple-
nária nacional marcada para os dias
5, 6, 7 e 8 de agosto, em São Paulo.

O local da plenária estadual da
CUT ainda será definido.
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Cidadania e saúde em pauta no Iesc
SAÚDE COLETIVA

Semana abordou vários aspectos relacionados com a saúde coletiva da população

O Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva da UFRJ
(Iesc) debateu durante toda
a semana assuntos relacio-
nados à “Saúde Coletiva e
Cidadania” dentro da II Se-
mana de Saúde Coletiva da
UFRJ. Na terça-feira, dia 27,
pela manhã, uma oficina
sobre assédio moral discu-
tiu questões importantes re-
lacionadas ao tema. Cerca
de 25 pessoas se debruça-
ram sobre caracterização
do que é assédio moral, de
que forma é possível atuar
no sentido de coibir a práti-
ca e o que fazer quando um
caso é detectado. Partici-
param pessoas vinculadas
a sindicatos, universidades
e curiosos sobre o tema.

A coordenadora do Comitê de
Ética do Iesc, Marisa Palácios, re-
conhece que existem ainda muitas
dificuldades de se precisar o que de
fato é assédio moral. “Nem toda a
violência que ocorre no ambiente
de trabalho é assédio moral. Nor-
malmente ele não é acompanha-
do de explosões de raiva, ou grito. A
prática ocorre ‘na maciota’, conti-
nuamente. Existe uma intencio-
nalidade de acabar com o outro.
Isso traz conseqüências muito gra-
ves, de destruição da forma como a
vítima se vê. Não é à toa que mui-
tas vezes o assédio moral acaba em
suicídio”, analisou.

De acordo com Marisa, o traba-
lho que o Iesc busca realizar na
UFRJ se baseia em unir ações. “A
prioridade máxima é proteger o
assediado. Mas não é uma ação
fácil, porque retirá-lo do ambiente
de trabalho o resguardaria de futu-
ras agressões, mas ao mesmo tem-
po o penalizaria. Não é a vítima
que precisa ser retirada de conví-
vio”, disse. No entanto, segundo a
coordenadora, discutir o problema
já faz com que o assunto deixe de

ser invisível. “Precisamos transfor-
mar as relações de trabalho de for-
ma que se tornem mais democrá-
ticas, com espaço para tole-
rância e respeito”, disse.

Violência e saú-Violência e saú-Violência e saú-Violência e saú-Violência e saú-
dedededede

À tarde
uma mesa -
r e d o n d a
d e b a t e u
“Violência
e Saúde”. A
pesquisado-
ra Evelyn
Eisenstein
apresentou o
tema “Direi-
tos de Saúde de
Crianças e Ado-
lescentes”, no qual
expôs as principais
formas de violência e
negligência sofridas por
esta parte da população. “Quan-
do uma criança sofre violência, os
laços de confiança que ela deposita
no adulto

agres-
sor sofrem
uma ruptura
brusca, ocasionando
traumas”, disse. Segundo a
pesquisadora, o perfil mais vul-
nerável à violência são crianças e
adolescentes pobres, principalmen-
te com histórico de abusos famili-
ares. “Não entendemos às vezes por-
que existem tantos meninos de rua.
Existem porque eles fogem da vio-
lência intrafamiliar. E por que fo-
gem de abrigos? Porque lá eles são

revitimizados. Eles sentem-se o tem-
po todo humilhados”, afirmou.

De acordo com ela,
os serviços de saúde ainda são mui-
to precários para atender crianças e
adolescentes de baixa renda. “O
acesso aos cuidados básicos de saú-
de deve ser facilitado. Além disso,
precisamos nos preocupar em ga-

rantir apoio emocional, psicotera-
pia, apoio cultural e capacitação

multidisciplinar. Todos nós so-
mos responsáveis por garantir

esses direitos”, finalizou.

MulheresMulheresMulheresMulheresMulheres
Mariana

Barc insk i ,
t a m b é m
pesquisado-
ra, falou
sobre sua
pesquisa
b a s e a d a
nas mu-

lheres que
participam

ativamente
do tráfico de

drogas. Segundo
sua pesquisa, as

principais motiva-
ções para que mulhe-

res optem pelo mundo do
crime seriam necessida-

de e poder. “Isso é qua-
se um senso co-

m u m .
Prec i -
samos
t e r
c u i -
d a -
d o

para não ter isso como algo deter-
minante, porque seria o mesmo
que dizer que a pobreza gera a vio-
lência”, alertou a pesquisadora.

PoderPoderPoderPoderPoder
“Para essas mulheres, ser res-

peitada, temida e rodeada de pes-
soas tem um peso muito forte.
Normalmente são mulheres que
vivem a invisibilidade. A forma
que encontram de se tornarem
percebidas na comunidade é via
tráfico de drogas. Isso está muito
presente nos depoimentos”, disse
Mariana.

Ela afirmou que o papel mas-
culino é determinante tanto na
entrada quanto na saída dessas
mulheres do mundo do crime.
“Normalmente elas entram por-
que se casaram com um trafican-
te. E quando saem, a causa nor-
malmente está associada ao fato
de estarem namorando ‘um traba-
lhador’, como elas chamam os
homens que não fazem parte do
tráfico”, disse.

Pobreza e violênciaPobreza e violênciaPobreza e violênciaPobreza e violênciaPobreza e violência
Letícia Legay, também do Iesc,

mostrou estatísticas que relaciona-
vam Produto Interno Bruto e vio-
lência. Ela chegou a dizer, anali-
sando os gráficos, que as classes
mais baixas seriam “fabricadoras
de marginais”, sendo criticada por
suas colegas pela infeliz coloca-
ção. Lúcia Abelha, debatedora, pe-
diu cuidado ao se associar classe
social e violência. “Não podemos
cair nesta falha, se não acabamos
por revitimizar quem já é vítima”,
alertou.

Evelyn Eisenstein comparou
violência a piolho: “está em todas
as classes sociais. Tanto nas po-
bres quanto nas ricas”. Para ela,
não é a pobreza, como mostram
“as frias estatísticas” que deter-
mina o grau de violência, mas a
falta de perspectivas. Enquanto
não dermos apoio para que essas
pessoas saiam da situação de ver-
dadeiro abandono na qual se en-
contram, continuaremos enxu-
gando gelo”, afirmou.

CARTA

Prezada Redação
 Foi com grande satisfação

que, em 26 de maio de 2008,
tomamos ciência da publica-
ção da matéria sobre a criação
da Ouvidoria Geral da UFRJ
no Jornal do SINTUFRJ, que,
além do amplo alcance, vem
prestando um serviço inesti-
mável aos seus leitores, garan-
tindo, sempre, o acesso à infor-
mação precisa.

Gostaríamos, no entanto,

de prestar alguns esclarecimen-
tos:

A Ouvidoria Geral da UFRJ,
criada em setembro de 2007, é
um órgão de natureza media-
dora, sem caráter administrati-
vo-executivo, deliberativo ou
judicitativo, e atua atendendo
demandas advindas do público
interno e externo da UFRJ.

À Ouvidoria é conferida a
tarefa de interpretar tais deman-

das, de forma sistêmica, infe-
rindo eventuais oportunidades
de aprimoramento dos serviços
da UFRJ e, a partir daí, sugerir
mudanças, o que caracteriza
sua atuação propositiva.

Para confecção de seu relató-
rio estatístico são considerados
dados quantitativos e qualitati-
vos, que viabilizam a identifi-
cação dos gargalos institucio-
nais.

Observamos que as manifes-
tações que nos chegam referem-
se a vários assuntos, desde acadê-
micos até de infra-estrutura,
tudo depende das circunstân-
cias, como por exemplo, em mar-
ço, a epidemia de dengue foi um
assunto recorrente, como recor-
rente tem sido a questão da trans-
ferência externa, em datas pró-
ximas a tal processo.

São estas as considerações que

solicitamos sejam  publicadas
para melhor servir aos nossos
cidadãos.

Mais uma vez, agradeci-
das,

CRISTINA AYOUB RICHE

OUVIDORA GERAL DA UFRJ

KATIA ABBÊS

ASSESSORA DA OUVIDORIA GERAL

DA UFRJ
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ABUSO DE AUTORIDADE

Polícia ataca manifestantes com
bomba de gás lacrimogêneo
Ação de milícia fardada pegou de surpresa cerca de 700 pessoas que
participavam do ato, entre elas pacientes transplantados

Uma passeata pacífica, com a
participação de funcionários, estu-
dantes, professores e pacientes do
Hospital Universitário, foi covarde-
mente reprimida pela polícia na
manhã de sexta-feira, 30. A mani-
festação foi para cobrar recursos do
governo e protestar contra o sucatea-
mento da Saúde.O ato, que teve iní-
cio na portaria principal do Hospi-
tal, foi organizado pelos centros aca-
dêmicos do CCS, com apoio do SIN-
TUFRJ e da Adufrj. Estudantes da
Uni-Rio e Uerj também participa-
ram da manifestação.

Policiais do Batalhão de Cho-
que que se agrupavam com escudos,
e cassetetes próximo à agulha que
separa as pistas da Linha Vermelha,
alguns metros atrás da manifesta-
ção, atacaram o grupo com bombas
de gás lacrimogêneo. Cerca de 700
pessoas estavam na passeata.

Houve pânico. Pacientes que
participavam do ato, alguns trans-
plantados, crianças, usuários no
ponto de ônibus, inclusive uma jo-
vem com um bebê no colo - foram
afetados pelo gás. Lágrimas, difi-
culdade de respirar, olhos e gargan-
ta ardendo foram o mínimo. Uma
estudante saiu carregada, outra
mostrou queimaduras no braço.

O aparato repressivo era forma-
do 15 PMs – que acompanhavam os
manifestantes, afastando o trânsito
–, além dos 25 policiais do Choque
que aguardavam de longe. Havia
ainda 12 policiais do Choque Mó-
vel, policiais federais e civis.O ata-
que dos policiais do Choque foi feito
à revelia das negociações para deso-
cupar a pista.

O tenente-coronel Milagres,
comandante do Batalhão, infor-
mou que só depois de liberar as
pistas iria verificar o incidente do

A absorção da dívida
acumulada pelo MEC e
Ministério da Saúde, com-
promisso do MEC com o
pagamento dos terceiriza-
dos, orçamentação por
parte do MEC, reajustes
dos valores da tabela do
SUS eram reivindicações
da carta aberta entregue  à
população.

Os funcionários com-
pareceram em grande nú-
mero ao ato. Rosimeri
Lima, do Serviço de Ali-
mentação, era um deles:
“Não tem mais material

Incidente
Indesejável

A manifestação ocorri-
da na sexta-feira,  organiza-
da pelos estudantes, foi
apoiada integralmente pelo
SINTUFRJ, que confeccio-
nou faixas, adesivos e ce-
deu o carro de som. Isso
porque esta luta é de todos
nós.

O SINTUFRJ, já em
2007, iniciou a luta contra o
PL92/2007, que cria as fun-
dações estatais, inclusive
participando ativamente da
greve nacional convocada
pela nossa federação, Fa-
subra. O SINTUFRJ tem in-
cansavelmente denunciado
a política de abandono de
nossos hospitais universi-
tários, defendendo verbas
públicas orçamentárias do
Ministério da Educação, da
Saúde e da Ciência e Tec-
nologia para os hospitais,
assim como a urgente ne-
cessidade de vagas para
concurso público para os
hospitais. Por esta luta, a
categoria dos técnicos-ad-
ministrativos dos HUs (HU-
CFF e IPPMG) e de outras
unidades da UFRJ estavam
presentes e participaram ati-
vamente da passeata e da
ocupação da Linha Verme-
lha.

Portanto, foi com sur-
presa e perplexidade que
presenciamos a não per-
missão ao SINTUFRJ de fa-
zer uso da palavra no ato,
em seu próprio carro de
som, e expor a posição dos
trabalhadores  técnico-ad-
ministrativos.

Apenas entidades estu-
dantis, de representação de
médicos – Amerec, Cremerj
- e o diretor do hospital pu-
deram expor suas posições.
É lamentável o ocorrido, e
aqui deixamos registrado.
O mais importante é a luta
em defesa da Universidade
Pública e Gratuita de Qua-
lidade à qual TODOS juntos
estaremos à frente.

Diretoria Executiva do
SINTUFRJ

gás, pois outro oficial coordenara
até então a operação.

Os policiais foram vaiados ao
fim da manifestação. Muitos atri-
buíram o excesso cometido pela
polícia ao recrudescimento da po-
lítica de Segurança Pública por

parte do governo do Estado.

CovardiaCovardiaCovardiaCovardiaCovardia
 A coordenadora do SINTUFRJ

Ana Maria Ribeiro, no alto-falan-
te, chamava a todos a se aglutina-
rem para resistir e mostrar à popu-

lação o ato inaceitável de repres-
são. “Foi um ato de covardia con-
tra um movimento organizado
para chamar a atenção da socieda-
de”, disse o representante da Adufrj
Roberto Lima.DSVSVSFVSFVSV

descartável, toalhas de pa-
pel ou guardanapos. O Mi-
nistério da Educação tem
que olhar com carinho o
hospital”. A paciente Maria
Pereira de Moura, do Grupo
de Apoio a Obesos, concor-
da: “Agora, a espera na fila
para as consultas é longa.
O Hospital é muito impor-
tante para mim”.

Além da direção do SIN-
TUFRJ, da Adufrj, de movi-
mentos de Pastoral e gru-
pos de usuários, participa-
ram do ato o vice-presidente
do Conselho Regional de

Medicina, Renato Graça, e
Lúcia Reis, da Executiva
Nacional da CUT.

Ana Maria Ribeiro
apontou a situação crítica
da falta de pessoal no HU,
explicando que o Sindica-
to vem reivindicando a re-
alização de concurso pú-
blico, o que resolveria o
problema central, pois o
hospital usa verbas de
custeio para pagar tercei-
rizados.

O diretor Alexandre Car-
doso explicou que o déficit
mensal do hospital é da
ordem de R$ 600 mil.

SOCORRO. Manifestante sob os efeitos do gás lançado pela polícia é socorrida

Funcionários em grande número

Fotos: Cícero Rabello
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CAOS NO HOSPITAL

Hospital  luta pela sobrevivência
A tônica dos discursos no ato do

dia 30 foi a exigência de que o governo
assuma a responsabilidade com o fun-
cionamento pleno de um dos maiores
hospitais federais do país.

O HU, referência nacional em pro-
cedimentos de alta complexidade re-
duziu severamente suas atividades em
maio em virtude da crise de recursos.

Da reunião com o secretário esta-
dual de Saúde Sérgio Cortes, dia 21,
surgiram avanços, como a negociação
de recursos para material e exames
laboratoriais, novos equipamentos e
pagamento de pessoal.  Há também a
possibilidade de recursos além do teto
do que o HU pode receber de acordo
com os serviços que presta.

TempoTempoTempoTempoTempo
“Isto é uma operação e leva um

certo tempo. Já encaminhamos os quan-
titativos, insumos e equipamentos ne-
cessários. Não temos ainda resultado
prático porque não seria esperado que de
quarta-feira para cá isso pudesse ocor-
rer”, disse o diretor Alexandre  Cardoso.

A direção do HU negocia recursos
emergenciais para duas frentes: que o
MEC assuma o quantitativo de pessoal
terceirizado – que representa cerca de
R$ 1,3 milhão mensais - até que haja
concursos e que o ministério ajude a
enfrentar a dívida passada com os for-
necedores. A dívida, só do HU, chega a
R$ 10 milhões.

O MEC propõe orçamento para
despesas correntes no ano que vem, o
que seria uma solução de longo prazo
que os diretores querem de
imediato.“Não tem nada de prático,
por enquanto”, comentou Cardoso na
semana passada.

A prorrogação da implantação da
portaria que determinou novos proce-
dimentos de gestão financeira a partir
de 1o de junho (e que espantou os
fornecedores, temerosos quanto às dí-
vidas passadas), segundo o diretor, tam-
bém ajudou: “Por isso é que estamos
conseguindo pactuar com os fornece-
dores. Melhorou a situação”.

Mas daí até a normalização da
situação leva um certo tempo, segun-
do ele, afiramando que não há como
prever a retomada das atividades sus-
pensas.

LicitaçãoLicitaçãoLicitaçãoLicitaçãoLicitação
O hospital tem que voltar a licitar

para voltar a comprar. “A solução não
é imediata. Voltamos a pagar, e o for-
necedor está sabendo que vai receber.
Estou com créditos do mês que vem
em aberto para aquisições”, explicou,
cauteloso, o diretor: “Tenho que traba-
lhar com todos os horizontes - o  de vir
a resposta que estamos querendo e o de,
por outro lado, me preparar par en-

Pressão nas ruas para retomada dos  serviços, na manifestação de sexta-feira

frentar as necessidades do hospital. Es-
peramos os recursos para podermos tra-
balhar em condições plenas”.

Enquanto isso, seguem as restri-
ções no serviço adotadas desde o dia 9: à

Foto: Cícero Rabello

medida que pacientes têm alta, os lei-
tos são fechados; a capacidade do HU,
que é de 470 leitos, está reduzida a 200;
cirurgias de alta complexidade deixa-
ram de ser feitas.  O hospital realiza

Portaria para HUs: muitas dúvidas
A matrícula no Siape vai

mudar? Se for criada a unida-
de pagadora, a responsabili-
dade funcional será de quem?
Qual legislação norteará a
política de pessoal?

Essas foram algumas das
preocupações surgidas pela
análise da Direção Nacional
da Fasubra  levada à base no
dia 28, sobre a Portaria nº04
da Subsecretaria de Plane-
jamento e Orçamento do
MEC que altera a gestão fi-
nanceira dos Hospitais.

Para a Federação, os inú-
meros questionamentos ge-
rados na análise devem ser
levados aos diretores dos
hospitais e ao reitor em cará-
ter de urgência. O grupo de
trabalho sobre hospitais uni-
versitários se reuniria dias 31
de maio e  1o de junho à luz
destas informações.

Pessoal fora da
universidade

A procuradoria da Andi-
fes (a associação dos diri-
gentes das Ifes) avaliou que
a determinação da portaria
criará dificuldades na opera-

cionalização do quadro de
pessoal. A criação de UPAG
(unidades pagadoras no Sis-
tema Integrado de Administra-
ção de Recursos Humanos -
Siape) representará a retirada
dos servidores que estão lota-
dos nos hospitais do quadro
da universidade, “contudo as
despesas do pessoal docente
que atua na área acadêmica e
nos hospitais demandarão um
outro tipo de controle, capaz
de evidenciar o seu custo para
os hospitais, pois os docen-
tes também atuam na presta-
ção de serviços de saúde SUS”,
apontou a associação.

Patrimônio de quem?
Outra questão polêmica

apontada é sobre a transferên-
cia de patrimônio: “terá que
haver a criação de um ente
jurídico para tal, ou transferir o
patrimônio para a União (...)
Essa transferência irá causar
sérios transtornos internos  (...)
primeiro porque demandará
autorização do conselho má-
ximo de cada universidade.
Segundo, no caso dos bens
imóveis, demandará autoriza-

ção legislativa, aliada à ne-
cessidade da individualização
jurídica do beneficiário (...).
Para tanto, tem que ser criada
uma autarquia, fundação ou
transferir o patrimônio direta-
mente para a União”, diz a
análise da Procuradoria da
Andifes.

Os contadores da entida-
de afirmam: “A portaria cria
condições objetivas no senti-
do de preparar as bases para
uma posterior separação dos
hospitais universitários das
Ifes”..

Além de subsídios como
as análises da Andifes, os
integrantes da direção nacio-
nal da Fasubra decidiram bus-
car mais informações do pon-
to de vista técnico para adotar
uma posição arespeito da por-
taria.

Questionamento
A portaria do MEC define

que os créditos orçamentári-
os para outras despesas cor-
rentes e de capital (OCC) des-
tinados aos hospitais federais
de ensino deverão obrigatoria-
mente, a partir de 1o de junho,

ser  empenhados diretamen-
te nas Unidades Gestoras/
Executoras dos hospitais no
Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira (Siafi).
A Fasubra levantou várias
questões. Entre elas:

- O HU vai apenas gerir
recursos que recebe da ges-
tora responsável ou será uma
unidade gestora responsá-
vel?

- O HU no Siafi terá con-
ta separada da Universida-
de. Como é atualmente?

- Segundo a Andifes e
MEC, apenas 16 hospitais
ainda não são unidades or-
çamentárias. Parte dos re-
cursos do SUS e de outros
convênios em andamento
ainda ficarão na conta da
fundação?

- Os recursos dos con-
tratos terceirizados, quando
houver renovação do contra-
to, deverão ser incorporados
no Siafi?

A lotação dos trabalha-
dores abrangerá docentes
e téncnicos-administrati-
vos? A matrícula no Siape
vai mudar?

entre 30 e 50 cirurgias por dia, média
que caiu mais de 50%.

“Durante esse período não houve
doadores. Uma coincidência que con-
sola, porque não houve captação e não

prejudicamos ninguém”, comentou
Cardoso, lamentando a situação e ga-
rantindo que a intenção é, assim que
se confirmem as condições necessári-
as, reabrir plenamente.

O VIGOR DA MOBILIZAÇÃO. Cerca de 700 pessoas fecharam a Linha Vermelha na luta em defesa do hospital universitário
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1) Já está na página do SIN-
TUFRJ a relação atualizada dos
requerimentos e processos dis-
tribuídos.

2) SINTUFRJ INFORMA NOVA
RELAÇÃO DE AGENDAMEN-
TOS DOS KITS DE CONTAGEM
DE TEMPO EM ATIVIDADE IN-

ÚLTIMOS INFORMES SOBRE KIT´S CONTAGEM DE TEMPO ATIVIDADE INSALUBRE
E PERIGOSA ATÉ DEZEMBRO DE 1990

SALUBRE/PERIGOSA ATÉ 11/12/
1990 – FIQUE ATENTO ÀS DA-
TAS E HORÁRIOS

O SINTUFRJ continua convo-
cando os sindicalizados para in-
formações sobre kits insalubrida-
de/periculosidade,  através de te-
legrama e por telefone, informan-

do com antecedência os documen-
tos complementares que devem
ser apresentados no dia marcado.

Vale lembrar que deve ser ob-
servado dia e horário previamente
designados para comparecimen-
to. Se o sindicalizado não puder
comparecer no dia e horário agen-

NOME DO SINDICALIZADO
ANA RITA MENDONÇA DE MOURA
ANDERSON FELINTO DE SOUZA
ANDRÉ FEINGOLD
ANTONIO CALABRIA
ANTONIO MALTA DE SOUZA
ARMANDO DA ROCHA NOGUEIRA
ATAÍDE VENCEASLAO
CARLOS ALBERTO FURTADO
CARLOS AUGUSTO DE LIMA OLIVEIRA
CARLOS DE NAZARETH PEREIRA
CARLOS FRANCISCO DE PAULA
CARLOS FRANCISCO GONÇALVES QUINTAN
CARMEN VERÔNICA JERÔNYMO ROCHA
CÁSSIO DA CONCEIÇÃO MELO DUARTE
CECÍLIA DOS SANTOS SILVA
CECÍLIA FERREIRA MONTEIRO
CELSO EVANGELISTA DOS SANTOS
CLARETE PERES DE OLIVEIRA
CLAUDETE RODRIGUES DE LIMA
CLÉIA DA PAIXÃO
CLEONICE TEIXEIRA DA SILVA
CLEUSA CRISTINA FAUSTINO RODRIGUES
CLEUSILÉIA APARECIDA DE A CARVALHO
CONCEIÇÃO MARILENE SILVA DOS SANTOS
DAISE LÚCIA
DAISY APARECIDA DE ARAÚJO
DALVA ALBINA DOMINGUES
DALVA MARIA COSTA FIDELE
DAMIÃO FERREIRA DA CUNHA
DANIEL NASCIMENTO GOMES JÚNIOR
DANIEL POMERAY
DAVID JOSÉ ROSA FILHO
DÉBORA FERREIRA HENRIQUES
DEISY GIRACYABA SURERUS
DELFINA MATTA DE SOUZA
DEMIR DE SOUZA
DENISE DA SILVA MATOS
DENISE PEREIRA NUNES DE SOUZA
DENISE SANTOS PINTO DE ALMEIDA
DEONICE TIMÓTEO DOS SANTOS
DERCY DE CARVALHO CAMPOS
DEUCEDEO PEREIRA ROSA
DEUNIR CARDOSO NICENT
DILÁ OLIVEIRA DA SILVA
DILCÉRIA TORRES DA SILVA
DINA SILVA BRITO
DIONÍSIO ANTONIO TELES
DULCINÉA CALIXTO DE A SOUZA
DURVALINA FELIX WHIPPS
EDNA DO NASCIMENTO
EDNA SANTOS DE OLIVEIRA
EDNAIA MOREIRA DE JESUS
EDNALVA DE OLIVEIA
EDUARDO DOS SANTOS
ELIANE CORRÊA DE SOUZA
ELIANE DOS SANTOS CRUZ
ELIANE NUNES CUSTÓDIO
ELIETH NICK
ELÍLDA DO CARMO DE MORAES
ELISABETH MARQUES PINTO
ELIZABETH DE VASCONCELLOS
ELIZABETH MARTINS ROCCO
ELIZABETH MENDES ALVES
ELIZEU TEIXEIRA DE MARCOS
ELÍZIA ALVES LOROZA
ELVIRA MOREIRA DE ALMEIDA
EMELINA ELIZABETH SARA TAVARES
ERLAN BITENCOURT
ERMÍNIA MARIA DA SILVA
ERNANE CATROLE DO CARMO
ERONILDES DE MENEZES SILVA
ESTELLA FERMAN
ESTHER DE GOES MESQUITA

DIA
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
02 DE JUNHO
17 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
10 DE JUNHO
02 DE JUNHO
05 DE JUNHO
02 DE JUNHO
02 DE JUNHO
02 DE JUNHO
02 DE JUNHO
02 DE JUNHO
03 DE JUNHO
02 DE JUNHO
02 DE JUNHO
02 DE JUNHO
02 DE JUNHO
05 DE JUNHO
05 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
09 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
12 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
11 DE JUNHO
12 DE JUNHO
12 DE JUNHO
11 DE JUNHO
10 DE JUNHO
10 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
10 DE JUNHO
10 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
10 DE JUNHO
05 DE JUNHO
05 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
12 DE JUNHO
12 DE JUNHO
09 DE JUNHO
02 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
12 DE JUNHO
12 DE JUNHO
09 DE JUNHO
12 DE JUNHO
12 DE JUNHO
09 DE JUNHO
11 DE JUNHO
05 DE JUNHO
05 DE JUNHO
05 DE JUNHO
09 DE JUNHO
05 DE JUNHO
05 DE JUNHO
05 DE JUNHO
03 DE JUNHO

HORÁRIO
14:40
14:20
13:20
14:20
14:00
13:40
13:00
12:20
14:00
12:40
12:00
13:00
11:40
11:20
13:00
10:20
09:20
09:40
09:00
13:40
13:20
12:20
13:00
12:40
10:00
11:20
11:00
11:20
11:40
10:40
13:20
11:00
11:40
09:40
13:40
14:00
11:40
13:00
09:20
10:20
13:20
14:20
10:00
10:40
14:20
14:40
14:40
14:20
14:40
11:00
11:20
09:20
09:00
09:00
13:40
10:40
11:20
09:20
09:40
10:00
10:20
10:20
10:40
11:40
09:00
11:00
11:40
10:40
09:40
10:20
10:00
11:20
14:40

ESTAGIÁRIO
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
PRISCILLA

dado, deve entrar em contato
antecipadamente com a secre-
taria do Departamento Jurídico,
e marcar nova data com o secre-
tário Alexandre, pelo telefone
2573-7301.

Verifique a seguir a rela-
ção de agendamentos.
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NOME DO SINDICALIZADO
EVA MARIA VIEIRA CUPERTINO
EVALDO DA SILVA
EVALDO DOS SANTOS CARVALHO
FÁTIMA REGINA NASCIMENTO
FLÁVIO BENEDITO BICCA NOLASCO
FRANCISCA MARQUES NUNES
FRANCISCO BARROS DE MESQUITA
FRANCISCO DE ASSIS G DOS SANTOS
FREDERICO RIBEIRO DA CUNHA NETO
GECILENE PONTES MILITÃO
GÉLSON LUIZ DO AMARAL
GEORGETE DE FREITAS MUNIZ
GILCE VERÍSSIMO DA COSTA
HÉLCIO GONÇALVES DE SOUZA
HELENA LOURENÇO DOS SANTOS
HELENA MARIA DA SILVA
HERCILÉIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO
HERMÓGENES CHAVES NETTO
LAURINETE ISSA
LETÍCIA SILVA DE OLIVEIRA
LÚCIA BULH
LÚCIA HELENA DE CASTRO
LÚCIA HELENA LÍRIO ROCHA
LÚCIA REGINA DOS SANTOS
LUCIANA GLÓRIA MARINS LEITE
LUCIANE M. DE MELO SHAPOVALON
LUCIENE DA SILVA CARDIA
LUÍS CARLOS ESTEVES
ROBERTO PEREIRA
VALÉRIA MARIA CARDOZO
VITÓRIA MARIA CARDOSO DE A
VITÓRIA REGINA DE S. FARIAS

DIA
05 DE JUNHO
09 DE JUNHO
05 DE JUNHO
09 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
04 DE JUNHO
03 DE JUNHO
03 DE JUNHO
05 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
04 DE JUNHO
05 DEJUNHO
03 DE JUNHO
03 DE JUNHO

HORÁRIO
09:20
13:20
09:40
11:00
12:00
11:20
11:00
10:40
11:40
09:40
10:20
09:20
14:20
13:20
13:00
13:40
14:00
13:00
14:00
14:40
13:40
10:00
09:20
09:40
09:00
10:20
13:00
13:20
10:00
09:00
13:40
14:00

ESTAGIÁRIO
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
PRISCILLA
PRISCILLA
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
Mariana/Priscilla/Flávia
PRISCILLA
PRISCILLA

3) ATENÇÃO – ÚLTIMA CONVO-
CAÇÃO PARA SINDICALIZADOS RE-
LACIONADOS, JÁ CHAMADOS POR
TELEGRAMA E QUE NÃO COMPA-
RECERAM OU O TELEGRAMA FOI
DEVOLVIDO – VEJA A RELAÇÃO

Sindicalizados já convocados por telegrama que não compareceram

O SINTUFRJ, considerando o
grande número de convocações já
realizadas e o não comparecimen-
to dos sindicalizados agendados
até 29 de maio último, está divul-
gando a relação em ordem alfabéti-

ca de sindicalizados que recebe-
ram o telegrama, mas não compa-
receram ao agendamento e de sin-
dicalizados cujo telegrama retor-
nou sem recebimento.

Os servidores desta relação de-

vem entrar em contato com o secre-
tário do Departamento Jurídico do
SINTUFRJ, Alexandre, a partir de
02 de junho, COM URGÊNCIA, para
novo agendamento, pelo telefone
2573-7301.

NOME
Adriana Moreira de Faro da Assunção
Antônia de Jesus Costa
Antônia Lúcia Marins
Antonio Calabria
Antonio Carlos de Almeida Câmara
Carla Ventura Pereira
Carlos Alberto de Andrade
Celso Marques dos Santos
Clea de Miranda dos Santos
Cosme Sueli de Faria PereirA
Dirlei Domingues dos Santos
Doris Blanquet Ribeiro
Eduardo Antônio de Fonseca
Edyr Heizer de Macedo Leon
Elaine Gama Pessoa de Araujo
Esther Dias Torres de Oliveira
Eudes Dos Santos
Gilda Raul Fernando
Izabel Cristina dos Santos
Izaias Loureiro
Jane Mendonça de Araújo Martins
Jemima Nogueira Marins
Jorge Luiz Vieira
José Gomes de Aguiar
Josefina Andrade
Jurema Santiago
Leonor Ferreira da Silva
Leticia Silva de Oliveira Freitas
Luiz Carlos Cardoso da Costa
Marcia Cristina Alves da Costa
Marcia da Costa Thomaz
Márcia Helena Ferreira de Santana da Silva
Márcia Regina Pereira
Maria Aparecida Diogo de Oliveira
Maria Cristina de Souza Barreto
Maria da Consolação Rosa de Lima
Maria de Lourdes de Moura Cardoso
Maria José Ribeiro Martinho
Maria Virginia Fonseca Raposo
Marilia de Jesus Pinto
Marilza Olaides
Marivalda Moreira Souza
Marlene Pereira Alves
Natalia Lucilia Alves dos Santos da Silva
Neide Galindo Vilas Boas
Nely Maria Batista Silva Leite
Nilcele da Silva Mendes
Paulo Sergio Barril Peixoto
Pedro Muanis Persechini
Placido Fernandes da Silva
Roberto Pereira Moreira
Sandra Prado Santos da Silva
Selma Machado de Jesus Mattos
Sergio Luiz Baboza Galdino
Solange Santana
Tereza Cristina de Souza Alves
Valdenea Pereira Gomes
Valdir da Silva Conceição
Vera da Silva
Virginia Celia de Melo Silva
Yvone Gabriel do Rosário

Telegrama
RETORNOU
SIM
SIM
RETORNOU
RETORNOU
SIM
RETORNOU
RETORNOU
RETORNOU
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
RETORNOU
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
RETORNOU
RETORNOU
RETORNOU
SIM
SIM
RETORNOU
RETORNOU
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
RETORNOU
RETORNOU
SIM
RETORNOU
SIM
RETORNOU
SIM
SIM
SIM
SIM
RETORNOU
SIM
SIM
SIM
RETORNOU
SIM
SIM
SIM
RETORNOU
SIM
SIM
SIM
SIM
RETORNOU
SIM
RETORNOU
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