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NOSSO SALÁRIO

Reajuste deve sair em junho
Segundo Ministério do Planejamento, perspectiva é  de que o reajuste

sairá na folha de junho retroativo a maio. PPPPPÁGINAÁGINAÁGINAÁGINAÁGINA 2 2 2 2 2

A    campanha elei-
toral que vai indicar os novos
dirigentes do SINTUFRJ entra
na sua reta final esta sema-
na. Dois debates foram pro-
gramados para que os sindi-
calizados conheçam as pro-
postas das três chapas envol-
vidas na disputa. O primeiro
debate será na quarta-feira,
dia 11, no auditório do CT,
no campus do Fundão. O se-
gundo está previsto para quin-
ta-feira, dia 12, no auditório
Anísio Teixeira, na Praia Ver-
melha. Ambos serão realiza-
dos a partir das 13h30. A ex-
pectativa das lideranças das
três chapas é grande. São 14
mil votos em disputa – de
técnicos-administrativos, do-
centes e aposentados. As cha-
pas apresentam suas propos-
tas no suplemento especial de
eleições.

PÁGINAS 3, 4, 5 E 6.

SUCESSÃO NO SINTUFRJ

Chapas se enfrentam em debates

Jurídico faz raio X de ações judiciais
Saiba tudo sobre os 28,86%,

3,17% e outras ações. A publica-
ção desse relatório obedece à roti-

na adotada pelo departamento e
pela assessoria jurídica do Sindica-
to de manter a categoria atualiza-

da sobre a situação das iniciativas
jurídicas na luta pela defesa dos
direitos dos sindicalizados através

do Jornal do SINTUFRJ. Veja tam-
bém informações sobre a conta-
gem de tempo de atividade insalu-

bre e perigosa.Algumas edições
deram conta das ações coletivas.
             PÁGINAS 8, 9, 10 E 11
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SALÁRIOS

Reajuste em junho
Ministério do Planejamento considera difícil dinheiro sair em folha
suplementar por problemas operacionais

O coordenador-geral de Nego-
ciações e Relações Sindicais do Mi-
nistério do Planejamento, Idel Pro-
feta, disse que é muito difícil a
possibilidade de o reajuste sair em
folha suplementar neste mês. Se-
gundo Idel, a perspectiva é a de que
o reajuste sairá na folha de junho
retroativo a maio. A informação
foi dada em reunião entre Fasubra
e Ministério do Planejamento, dia
5 de junho.

O ministério disponibilizará
nesta segunda e terça-feira, dias 9 e
10 de junho, um pré-cálculo da
folha às unidades de Recursos Hu-
manos para conferência dos cálcu-
los. O procedimento é fruto do co-
municado enviado no dia 3 a todos

os dirigentes de Recursos Humanos
de órgãos e entidades do funciona-
lismo. São procedimentos operaci-
onais para cumprir a Medida Pro-
visória nº 431, considerando cada
carreira e/ou cargo das categorias
que integram a MP.

Após tais processos, o docu-
mento informa que serão dados
os esclarecimentos adicionais e
operacionais, como também as
orientações necessárias para a
atuação das Unidades de Recur-
sos Humanos.

Plenária discute estratégiasPlenária discute estratégiasPlenária discute estratégiasPlenária discute estratégiasPlenária discute estratégias
Nos dias 6 e 7 de junho os téc-

nicos-administrativos em educação
reuniram-se em plenária nacional.

Além da questão dos HUs, a catego-
ria debateu a medida provisória –
se o texto contemplou o acordo – e
o pagamento que, conforme está
explicitado na MP, deveria ter saí-
do em junho. A CUT vem pressio-
nando o governo para que ele cum-
pra o acordo conforme prometeu e
assinou a MP e libere o reajuste
ainda neste mês de junho.

No sábado, 7, as deliberações

foram tomadas. “Acompanhamos
com bastante atenção todos os de-
bates, tanto dos HUs quanto da MP.
Esperamos que produzam boas pers-
pectivas para a categoria”, decla-
rou a dirigente do SINTUFRJ Noe-
mi Andrade, que participou como
observadora da plenária conforme
decisão da reunião ampliada da
categoria realizada no dia 28 de
maio.

A sessão extraordinária do Con-
suni marcada para avançar na dis-
cussão de pelo menos sete cursos
novos não foi à frente. Pedido de
vistas e uma discussão acalorada
resultaram na aprovação de ape-
nas um dos processos. Muitos asso-
ciam a criação de novos cursos com
o programa de expansão do gover-
no (Reuni) e fazem uma resistên-
cia militante.

A sessão ordinária do dia 12
promete mais polêmica, porque
está prevista a discussão das diretri-
zes do plano diretor. O plano vai
dar corpo às propostas aprovadas
para o seu Plano de Reestruturação
e Expansão (PRE) da UFRJ.

No Conselho de Ensino de Gra-
duação, a criação do Bacharelado
em Ciências Matemáticas e da Ter-
ra – um curso novo interdiscipli-
nar que uniu diversas unidades do
CCMN – demandou quase oito ho-
ras de polêmica desdobrada em
duas sessões – uma na quarta-fei-
ra, dia 4, e outra, extraordinária,
na sexta-feira, dia 6.

Segundo o documento, a operacionalização se refere a:
1-Alteração de nível salarial (estrutura, classe e nível);
2- Cadastramento de cargos;
3- Cadastramento das rubricas de gratificações;
4- Desativação de rubricas; execução de (DE/PARA) para
inclusão de servidores em nova estrutura de classes e cargos.

Conselhos debatem cursos novos
No Conselho Universitário,

representantes do DCE pediram
vistas do processo referente ao
curso de Terapia Ocupacional do
Centro de Ciências da Saúde, ar-
gumentando que a crise do HU
demonstra que não há estrutura
para expansão. Apenas o processo
de Relações Internacionais foi
aprovado. Carolina Barreto, re-
presentante do DCE, explicou que
não poderia ter outra atitude di-
ante da decisão da assembléia de
estudantes no CCS.

PolêmicaPolêmicaPolêmicaPolêmicaPolêmica
A polêmica instalada no Con-

suni e no CEG em torno da criação
de alguns cursos não deixa dúvi-
das: “Há muita confusão no ar. As
pessoas têm pouco conhecimento,
pouca discussão acumulada sobre
a reformulação do ensino superior
brasileiro e há muitos preconceitos
ou uma postura conservadora. De-
vemos estudar o que é novo e que
deve ser discutido”, disse a repre-
sentante técnico-administrativa no

CEG Ana Maria Ribeiro. Para ela,
um processo como o bacharelado
do CCMN deveria ser discutido am-
plamente no plenário, antes de ser
enviado para a câmara que analisa
o processo.

O processo do CCMN analisa-
do no CEG reuniu unidades que se
debruçaram durante dois anos so-
bre a proposta, aprovada nas con-
gregações e conselho local. O pro-
jeto piloto pretendia oferecer, em
2009, 15 vagas novas e a cessão de
145 vagas dos outros cursos. O pa-
recer da Câmara foi favorável. Mas
uma conselheira pediu vistas e le-
vantou questões na sessão do dia 4
– como o perfil do aluno forma-
do, problemas de periodização e
outros.

A polêmica levou a discussão
para o dia 6. Ana Maria propôs que
se formasse uma comissão conjun-
ta do CEG e do CCMN para analisar
a proposta e que entrasse em vigor
só em 2010. Os conselheiros que
pediram o indeferimento da pro-
posta aderiram à solução proposta.

Mas o parecer original que propu-
nha a aprovação acabou aprovado.

Foi aprovado também o curso
de Comunicação Visual, novo por-
que a habilitação dentro do curso
de Desenho Industrial vai deixar de
existir. O curso aprovado prevê 22
novas vagas.

ResistênciasResistênciasResistênciasResistênciasResistências
O decreto do Reuni prevê recur-

sos para infra-estrutura, equipa-
mentos, bens e serviços, custeio e
pessoal para a expansão. O argu-
mento principal dos críticos dos
cursos novos é o de que não há
garantias de que de fato o governo
vá sustentar a ampliação.

As universidades que tiveram
seus planos aprovados em 2007 já
receberam parte do valor previsto
para 2008. R$ 250 milhões foram
depositados nas constas das Ifes para
o início das obras de expansão. A
UFRJ, em dezembro, recebeu R$ 17
milhões. Mas precisa analisar as
diretrizes do plano diretor para con-
cretizar seu plano.

Livro: “Trabalho escravo e contemporâneo no Brasil”
Já se encontra à venda na Edi-

tora da UFRJ (R$ 30,00) o livro
que é resultado dos trabalhos apre-
sentados no Seminário Interna-
cional sobre Trabalho Escravo por

Dívida e Direitos Humanos, reali-
zado em 2005, pelo Grupo de Pes-
quisa Trabalho Escravo Contem-
porâneo, do Núcleo de Estudos em
Políticas Públicas de Direitos Hu-

manos da UFRJ. A obra, que tem
prefácio de Pedro Casaldáliga e
apresentação de Suely Souza de
Almeida, integra a Coleção Eco-
nomia e Sociedade, constituindo-

se numa leitura essencial para des-
pertar a consciência da realidade
trágica e contemporânea do tra-
balho escravo, e numa contun-
dente denúncia desses fatos.

I Fórum de
Mídia Livre

O evento ocorrerá nos dias
14 e 15 de junho (sábado e
domingo), das 9h às 17h, no
campus da UFRJ da Praia Ver-
melha: Auditório Pedro Cal-
mon, do Fórum de Ciência e
Cultura e salas anexas. Ende-
reço: Avenida Pasteur nº 250 –
Praia Vermelha, 2º andar. Para
participar tem que se inscre-
ver: http://forummidialivre.
blogspot.com

O Fórum de Mídia Livre
reunirá participantes de todo
o país. O evento é parte de um
ampla mobilização de jorna-
listas, acadêmicos, estudantes,
ativistas e demais interessa-
dos pela democratização da
comunicação, em defesa da
diversidade informativa, do
trabalho de colaboração nos
novos meios e sua expansão,
bem como da garantia de
amplo direito à comunicação.

Palestra sobre
TV digital

Dia 18 de junho, das 9h às
13h, no Salão Muniz Aragão,
Palácio Universitário – cam-
pus da Praia Vermelha, da
UFRJ. A palestra abordará os
aspectos tecnológicos, comer-
ciais e sociais da implemen-
tação da TV digital no Brasil.
Palestrantes: Octávio Floris-
bal, diretor-geral da TV Glo-
bo; Fernando Bittencourt, di-
retor de Tecnologia da TV Glo-
bo; Marcos Dantas, professor
do Departamento de Comuni-
cação da PUC-Rio; e John For-
man, diretor da Riosoft e ex-
presidente da Assespro-Rio.

Reunião do GT
Anti-Racismo

Dia 11 de junho, quarta-
feira, às 10h, na subsede do
Hospital Universitário. Em
pauta está o IV Encontro Na-
cional de Técnicos Adminis-
trativos Negros e Negras da
Fasubra.
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SINTUFRJ

Eleições 2008

Nesta reta final da campanha (elei-
ções na próxima semana – dias 17, 18
e 19 de junho), as três chapas que
disputam a direção do SINTUFRJ vão
confrontar suas idéias em dois deba-
tes, um no Fundão e outro na Praia
Vermelha. Quarta-feira, 11, às 13h30,
o debate é no Fundão — auditório do
Centro Tecnológico (CT); e na quinta-
feira, 12, às 13h30, na Praia Vermelha
– Auditório Anísio Teixeira. Uma ótima
oportunidade para a categoria tirar suas
dúvidas a respeito das propostas e
também questionar as intenções das
forças políticas concorrentes. Não fal-
te, companheiro. A Chapa 1 – Nova-
ção; a Chapa 2 – Vamos à Luta; e a
Chapa 3 – Tribo Inovação esperam por
você.

Neste novo encarte, as chapas apre-
sentam mais algumas das suas idéias
à categoria. O objetivo de se socializar
este espaço no jornal da entidade aos
concorrentes é garantir o voto cons-

Debate na reta final
Nas páginas seguintes, as três chapas voltam a
apresentar suas propostas para a condução do Sindicato

ciente dos nossos sindicalizados. Mas
para que isso ocorra é fundamental que
os companheiros estejam bem infor-
mados sobre as propostas e posições
políticas das três correntes que com-
põem o movimento sindical na UFRJ, e
que aspiram assumir o SINTUFRJ.

Os companheiros concorrentes es-
tão fazendo a parte deles, ou seja, se
colocando e indo às bases realizar o
trabalho de convencimento  dos eleito-
res. Resta, todavia, à categoria, nos
dias 17, 18 e 19 de junho, não se omitir
da responsabilidade com sua entidade
de classe, elegendo novos diretores. O
Sindicato é o espaço democrático de
participação dos trabalhadores na vida
da Universidade e do país; canal de
convergência de todas as reivindica-
ções dos trabalhadores, tanto no plano
econômico, social quanto nas rela-
ções de trabalho. O SINTUFRJ é um
patrimônio da categoria, portanto, cui-
de dele, VOTE!

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Em atenção à denúncia da CHAPA 2 publicada no Jornal do SINTUFRJ, nº 817,

da semana de 2 a 8 de junho, a Comissão Eleitoral esclarece que:

1 – Todas as Chapas inscritas (CHAPA 01-NOVAÇÃO, CHAPA 02- VAMOS À
LUTA, CHAPA 03 - TRIBO-INOVAÇÃO) estão homologadas por esta Comissão e
participam regularmente deste pleito.

2 – A Chapa 02 impetrou recurso no dia 19 de maio junto a esta Comissão
solicitando a impugnação da Chapa 01. Como resposta divulgamos, no dia 21/05/
2008, ofício com o seguinte texto à Chapa 02:

“A Comissão Eleitoral reunida na sede do SINTUFRJ na presente data informa
que, com relação ao pedido de impugnação da Chapa 01, o mesmo foi indeferido,
pois a motivação do pedido realizado pelos integrantes da Chapa 02 se dá em
relação a um membro e não à Chapa conforme consta no documento entregue à
Comissão. Esta decisão foi aprovada por quatro votos a favor e dois contrários, na
Comissão Eleitoral. Sendo assim a inscrição da Chapa 01 está mantida na íntegra.”

3 – A Comissão Eleitoral recebeu cópia do despacho do TRT do dia 15/05/2008
e não deliberou sobre o mesmo, visto não ser pertinente ao processo eleitoral em
curso.                                                                           Rio de Janeiro, 05 de junho de 2008

Comissão Eleitoral do SINTUFRJ (biênio 2008/2010)

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
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Tem que ser 50% + 2
OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS NÃO ESTÃO À VENDA

SAÚDE NÃO É MERCADORIA

Não existe solução milagrosa para atual crise dos
Hospitais Universitários(HU’s), como querem nos fazer
acreditar. É preciso muito mais do que simplesmente
mudar o “ente jurídico” e o modelo de gestão atual.

O que está por trás de tal discurso é o avanço da
privatização dos HU´s e sua desvinculação das IFE´s,
transformando nossos Hospitais em Fundações Esta-
tais de Direito Privado, em outras palavras: privatizan-
do-os. Quando sabem, há muito, que de imediato o
que os Hospitais Públicos necessitam é de:
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Coordenação de Políticas Sociais
 Ampliação do volume de recursos financeiros

para a saúde e educação – em 2007 os gastos

representaram pouco mais que 5% do Orçamento

Geral da União;

 Fortalecimento da rede pública de saúde sem

abate-teto de remuneração para os HU’s;

Não à Portaria 04 do MEC que tira os trabalhadores dos Hospitais
Universitários da folha do MEC e avança na precarização do trabalho

“Eu entrei aqui (HU) em 07 de abril
de 1978. Nesse período vivi duas fases
deste hospital. Uma que tenho maior
orgulho, outra que começou anos atrás
e se aprofunda no momento atual (...)
Hoje temos que ver isso aqui abando-
nado, nós ficamos com pena quando
ouvimos os pacientes dizerem que
gastam o pouco que têm com condu-
ção e chegam aqui e não são atendi-
dos. Até parece que estão sucateando

para fazerem a privatização, porque desta forma eles
tentam convencer o povo que essa é a melhor maneira
de sanar os problemas, só que o povo não quer.

“Eles” querem lucro. Os hospitais públicos não
pagam comerciais e propagandas, mas os particula-
res sim, faltando toda infra-estrutura, por isso, para
eles privatizar seria um grande negócio. Só que o povo
carente não tem condições de pagar plano de saúde.
Nós temos que aprender que não basta votar, temos
que cobrar das pessoas que nós elegemos, porque se
nós não cobrarmos, eles nunca farão. É hora dos
funcionários e estudantes e até mesmo os pacientes
e seus parente irem à luta.(...)”

Airton
ECO-Aposentados

 Concurso Público, inclusive para reestruturação da manutenção, lavanderia e demais setores onde haja
terceirização;

 Construção de um mapa de risco nos HU´s, denunciando os responsáveis e exigindo que só se trabalhe com saúde
pública;

 É vergonhoso o índice de trabalhadores doentes nos HU´s, queremos condições dignas de trabalho. São muitos
companheiros que adoecem, é grande a sobrecarga de trabalho para quem fica na ativa e a capacidade de
atendimento à população diminui;

 Garantir as 30h semanais de trabalho;
 Fim da discriminação contra precarizados e os que se encontram em estágio comprobatório, com ampla

assistência e orientação do Sindicato;
 Repouso digno, com banheiros completos nos setores (chuveiro, vaso sanitário, lavatório, vestiário, local de guarda

de pertences).

Alceu José
HUCCF

“Está todo mundo equivocado, não
queremos só festa e sede social. De
que adianta tudo isso se não temos a
saúde, se não podemos dar aos nos-
sos filhos e netos uma boa educação.
Não é preciso mudar, é preciso de
gente na frente do Sindicato que Vá à
Luta. Até para podermos recuperar
nossa dignidade e assim conseguir
sentir prazer em dançar e sorrir.

ANA MARIA RIBEIRO, COORDENADORA
GERAL DO SINTUFRJ QUE DEVERIA

DEFENDER A ENTIDADE,  MOVE AÇÃO
JUDICIAL CONTRA O SINDICATO E SEU
ESTATUTO, PARA GARANTIR INSCRIÇÃO

DA CHAPA 1, QUE CONCORRE À
ELEIÇÃO IRREGULARMENTE.

VAMOS À LUTA pela saúde suplementar do servi-
dor e sua família, incluindo pai e mãe como depen-
dentes diretos, que vivam a expensas do servidor. A
Chapa 2 se compromete a mobilizar a categoria para
reformular o Regulamento do governo, para adequá-
lo aos exatos termos dos artigos 230 e 241 § Único do
RJU, e do § 5º da Lei 11.302/06, que permite o ressar-
cimento de despesas com plano ou seguro saúde,
independente do órgão ou entidade ter optado por
qualquer outra modalidade.

A restrição feita no Regulamento do governo é
exatamente o que a Lei não autoriza e que foi objeto de
veto presidencial, mantido pelo Congresso Nacional.
Esses artigos do RJU já existem há quase 18 anos,
incluindo 5 do governo Lula. A não regulamentação
anterior ensejou enriquecimento ilícito da Administra-
ção, à custa de direitos não gozados dos servidores.
No âmbito da UFRJ, a adesão à CAURJ ainda está
cara e com regras complicadas. Vamos à Luta para
reformular a Portaria Interna e organizar Requerimen-
tos semestrais de devolução de despesas.

Eleições dias 17, 18
e 19 de junho
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EM DEFESA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
SOMOS TODOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO

 A UFRJ é a Universidade Federal com o maior
número de hospitais no sistema de ensino federal e nem
todas as unidades estão certificadas pelo SUS. Apesar
da existência de um colegiado, a Câmara dos Hospitais,
do qual apenas os diretores fazem parte, não temos um
COMPLEXO HOSPITALAR em que de fato todos  traba-
lhem juntos. É verdade que muito se avançou desde
2006, principalmente com as mudanças na direção no
HUCFF. Estas unidades representam cerca de 3.500
trabalhadores em educação voltados às atividades de
ensino, pesquisa e assistência que têm que ter uma
política específica. Com a aposentadoria especial tere-
mos uma enorme saída de trabalhadores, pois a maioria
trabalha em condições precárias, expostos a locais
insalubres, perigosos (risco de doenças) e até radioati-
vos. Com saúde não se brinca.

A CHAPA 1 – NOVAÇÃO  apresenta suas propostas
e traz na sua composição companheiros e companheiras
dos Hospitais da UFRJ que têm compromisso com a
instituição e, sobretudo, com a saúde pública no Rio de
Janeiro.

 Lutar intransigentemente pela manutenção das
unidades hospitalares/saúde vinculadas às universi-
dades, como espaço principal de formação de profis-
sionais da saúde, mantendo-se como parte integrante
da UFRJ – somos contra as Fundações Estatais
públicas e privadas;

 Portaria nº4/MEC – somos contra criação de
Folha de Pagamento e unidade orçamentária especí-
fica para as unidades hospitalares, devendo existir a
Unidade Gestora e solicitação de recursos orçamen-
tários específicos da União para o financiamento dos
HUs, também da Saúde e C&T;

 Lutar pela implantação de uma política de saúde
do Trabalhador tendo a DVST como principal órgão de
estruturação, envolvendo as unidades hospitalares e
unidades da área da saúde da UFRJ;

 Lutar pelas condições dignas de trabalho: exigin-
do adequação dos equipamentos como computadores
compatíveis e tecnologicamente atualizados; mobiliá-
rio condizente com as atividades desenvolvidas; con-
dições de limpeza e ventilação; exigência de materiais
de consumo necessários ao desenvolvimento das
atividades inerentes aos cargos;

 Lutar pela implantação e implementação do
Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores
Públicos Civis Federais;

 Lutar por um programa de reabilitação profissio-
nal e readaptação funcional dos trabalhadores;

 Nas unidades de saúde desenvolver atividades de
integração da assistência com o ensino e a pesquisa
acadêmica, reafirmando nossa função de Trabalhado-
res em Educação;

 Lutar pela supressão de espaços insalubres e
perigosos na busca de melhorias na qualidade de vida
no ambiente de trabalho;

 Lutar por uma política integral de meio ambiente;

sintufrjnovacao@yahoogrupos.com.br

Chapa 2 apela
para a mentira

Em seu material de campanha
publicado na semana passada, a
chapa 2 Vamos a Luta – Romper
com a Cut deu uma demonstração
de que pretende trilhar um cami-
nho, no mínimo, tortuoso nesta
eleição.

Com objetivo de atacar a CHA-
PA 1 - NOVAÇÃO, mentiu para a
nossa categoria sem nenhum cons-
trangimento.

É mentira que Ana Maria te-
nha entrado na justiça para garan-
tir a inscrição da Chapa 1.

É mentira, também, que ela
“recorreu à justiça para se manter
no aparato sindical”, até porque
nem na chapa ela está.

Essas pessoas não perceberam,
ainda, que a tática de “mentir, para
confundir” não funciona na nossa
categoria?

Nosso sindicato merece uma
campanha de alto nível. Vamos dis-
putar no campo das idéias. Aliás
não vimos, nos materiais daquela
chapa, nenhuma crítica às propos-
tas que fizemos para o funciona-
mento de nosso sindicato, nem
mesmo uma reflexão de sua com-
posição para analisar quem é que
não larga o “osso”!

Apenas três componentes da
CHAPA 1 - NOVAÇÃO estão na atual
diretoria e entregaram formalmen-
te seu pedido de desincompatibili-
zação para concorrer ao novo plei-
to, nenhum dos 11 diretores presen-
tes nas outras chapas o fizeram.

A CHAPA 1 - NOVAÇÃO respeita
as decisões dos fóruns do SINTUFRJ e
vai implementá-las. A chapa 2 tem
como principal proposta descumprir
as deliberações congressuais que rea-
firmam o fortalecimento e a filia-
ção à CUT, a proposta deles foi derro-
tada pelo voto dos delegados. Quem
não respeita a vontade da base quer
estar no sindicato para outros fins.
Atenção, sindicalizados e sindicali-
zadas, não se deixem enganar pelo
falso discurso oposicionista.

A ética é um dos princípios fun-
damentais na vida.  E na política
também.

VOTE CHAPA 1 - NOVAÇÃO
Nas Eleições dias 17, 18 e 19/6

Coordenação Geral:  Ruy de Azevedo dos Santos (DVST/PR-4);
Nilce da Silva Correa (NUTES/CCS) e Jeferson Roselo Mota Salazar (FAU/CLA)

IG
Instituto de
Ginecologia (Centro)

IDT
Instituto de Doenças
do Tórax (Fundão)

HUCFF
Hospital
Universitário
Clementino Fraga
Filho (Fundão)

IPPMG
Instituto de Pediatria e
Puericultura Martagão
Gesteira (Fundão)

M E
Maternidade Escola
(Laranjeiras)

HESFA
Hospital Escola São
Francisco de Assis
(Centro)

INDC
Instituto de
Neurologia Deolindo
Couto (Praia
Vermelha)

ICES
Instituto do Coração
Edson Saad (Fundão)

Ednea Martins
(HUCFF)

Sandra Batista Silva
(HUCFF)

Cândida Maria de
Souza (HUCFF)

Adalmir Santos
Almeida (HUCFF)

João Marcos
Nicolau (HESFA)

Vera Lucia Teles
Jerônimo dos
Santos (IPPMG)

Washington
Ramos Castro
(I.Ginecologia/)

Claudio Costa
Carvalho (IDT)

Dalmar Araujo
Vilela
(Maternidade
Escola/Apos.)

Jane Callegario
(INDC)

Marli P. da Silva
Loureiro (INDC)

Ana Maria Ribeiro-
apoio(ICES/IDT)
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CAOS NO HOSPITAL

Pressão das ruas funciona
MEC vai liberar 800 mil reais para o pagamento de pessoal extraquadro do Hospital Universitário

As manifestações de funcioná-
rios, estudantes, professores têm
surtido efeito e mobilizado auto-
ridades da Educação e da Saúde
em relação aos problemas enfren-
tados pelo Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho. Na se-
mana passada, o MEC acenou com
verbas para os extraquadro. Mas o
problema de custeio persiste e as
atividades – atendimentos, leitos
e cirurgias – continuam suspen-
sas em virtude da crise, e só serão
retomadas quando houver condi-
ções plenas de funcionar. O dire-
tor do HU, Alexandre Cardoso, dis-
se que é necessário que as negocia-
ções que estão sendo feitas se ma-
terializem, para a volta à norma-
lidade. Com o MEC, a direção do
HU negociou com o secretário João
Batista verba de R$ 800 mil men-
sais para pagamento de pessoal
extraquadro até o fim de 2008.

Mesmo assim, o recurso é insu-
ficiente. O gasto com pessoal ex-
traquadro (856 profissionais) é de
R$ 1,3 milhão, que saem do orça-
mento total do hospital.

O diretor anunciou que está
para chegar também um recurso
interministerial de R$ 3,7 mi-
lhões. Disse, ainda, que está em
curso articulação com autorida-
des da Saúde do estado em busca
de ações concretas para defender o
hospital.

Temporão fala em gestãoTemporão fala em gestãoTemporão fala em gestãoTemporão fala em gestãoTemporão fala em gestão
Na sexta-feira, dia 30 de maio,

enquanto a comunidade protesta-
va na Linha Vermelha por recursos
para o HU, o ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, disse que os
hospitais decaíram em 30 anos e
que isso só se resolve com mais
recursos e com mais gestão. Segun-
do ele, o Ministério da Saúde repas-
sa para o Ministério da Educação

cerca de R$ 1 bilhão por ano para a
manutenção dos 47 hospitais uni-
versitários do país. E aproveitou
para defender a adoção das Funda-
ções Estatais de Direito Privado,
novo modelo que, segundo ele, se-
ria a solução para o grave proble-
ma, permitindo aos hospitais do
MEC operarem com um padrão de
eficiência melhor.

O corpo social do HU reagiu
indignado em uma nota subscrita
por chefes de serviço, diretores, co-
ordenadores, superintendentes.
“Atribuímos a sua afirmação tal-
vez à desatualização do que está

ocorrendo no HUCFF. Gostaríamos
de lembrar que o Hospital executa
um orçamento mensal de menos
de R$ 5 milhões (pouco mais de
R$ 2 milhões para procedimentos
de média complexidade e cerca de
R$ 1,7 milhão para procedimentos
de alta complexidade) e realiza
uma média mensal de 25 mil con-
sultas, 3 mil procedimentos espe-
cializados, de 700 a 1.000 cirurgi-
as, 10 mil procedimentos de alta
complexidade e tem um índice
médio de 65% de taxa de ocupação.
Estes recursos são oriundos do nos-
so contrato de gestão, que não é

reajustado desde 2004”, diz a nota,
informando a produção do Hospi-
tal.

Fasubra discuteFasubra discuteFasubra discuteFasubra discuteFasubra discute
Além da Carreira, a alteração

no quadro de servidores assim
como sobre a gestão dos hospitais
universitários causada pela Porta-
ria 04 do MEC foram tema da Ple-
nária Nacional da Fasubra que ocor-
reu nos dias 6 e 7 em Brasília.

O subsecretário de Planejamen-
to e Orçamento do MEC, Paulo
Rocha, se reuniu com a Fasubra
por duas vezes – no dia 30 e no dia

3  – para mostrar que o interesse
maior é a transparência de gestão
dos HUs. O subsecretário do MEC
tentou esclarecer ainda como fica
a questão administrativa, finan-
ceira e patrimonial.

O Grupo de Trabalho sobre
Hospitais da Fasubra (GT-HUs) se
reuniu dias 31 de maio e 1o de
junho e fechou propostas que le-
varia à plenária.

Ás 18h desta segunda-feira o
DCE da UFRJ realiza na Praia Ver-
melha um ato em defesa do Hospi-
tal Universitário, com participa-
ção de várias entidades.

MOBILIZAÇÃO. Funcionários, professores e estudantes na sexta-feira, dia 30, fechando a Linha Vermelha

NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS  NOTAS

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)
informa que não será necessário aber-
tura de processo administrativo re-
querendo alteração do Percentual de
Incentivo à Qualificação, depois das
mudanças ocorridas com a edição da
Medida Provisória nº 341/2008.

Estes acertos serão feitos auto-
maticamente via folha de pagamento,
considerando para isso os dados
referentes à educação formal de cada
servidor que constam no Sistema de
Pessoal. A PR-4 chama a atenção
para o seguinte: segundo a MP 431/

08,  essas alterações não atingirão os
cargos das classes A e B.

A PR-4 informa também que ainda
em junho estará disponibilizando para
as seções de pessoal das unidades
os formulários para avaliação de de-
sempenho dos servidores que com-
pletaram interstício até 30 de abril de
2008. Esta data refere-se às novas
regras contidas na MP 431/08, que
alterou o período de interstício de
progressão por mérito de 24 para 18
meses, em vigor a partir de 1º de
maio de 2008.

Qualificação e desempenho Festa junina na Odonto
A Faculdade de Odontologia convi-

da a comunidade universitária a presti-
giar sua Festa Junina, dia 26 de junho,
a partir das 15h, no espaço do estacio-
namento do Titã (em frente à entrada da

O Conselho Diretor da Amavila in-
forma que o reitor da UFRJ se compro-
meteu a se reunir com o Cenpes e
definir os recursos financeiros para
que o parque tecnológico contrate a

Casas Amavila

Faculdade). Não faltarão barraquinhas
de comidas típicas (caldo verde, do-
ces, salgados e até churrasco e salsi-
chão), batidas, refrigerantes e cerveja.
E muita música boa para se dançar.

empresa que construirá as casas.
Segundo a entidade, é Aloísio Teixei-
ra quem está negociando com a Pe-
trobras a liberação dos recursos, cerca
de R$ 600 mil.

Foto: Cícero Rabello
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28,86%

JURÍDICO ESPECIAL

Não compre gato por lebre
Informações sobre os assuntos jurídicos de interesse do sindicalizado só as autorizadas pelo
Departamento Jurídico

O advogado
André Viz destaca que
as informações auto-
rizadas pela assesso-
ria jurídica do Sindi-
cato são as relatadas
em assembléias ou as
veiculadas através do
Jornal do SINTUFRJ
e da página da enti-
dade na internet. Esse
fato é importante res-
saltar, de acordo com
André, pela constata-
ção da existência de
informações distorci-
das, incorretas e sem
base na realidade que
surgem através de co-
mentários transmiti-
dos de boca a boca na
universidade – espe-
cialmente quando o
assunto são as ações
dos 28, 86%  e 3,17%.

As ações dos 28,86% e 3,17%
são objetos freqüentes de ques-
tionamentos. Mas são vários os
fatores, segundo André, que in-
fluenciam o seu andamento. Ele
cita a morosidade do sistema ju-
diciário, os privilégios para os go-
vernos quando a questão é o pa-
gamento de suas dívidas (preca-
tórios e Requisições de Pequeno
Valor), e mil obstáculos burocrá-
ticos que são enfrentados e que
retardam o processo. O assessor ju-
rídico chama atenção para as con-
quistas da assessoria relacionadas
à manutenção dos direitos.

PARCELA INCONTROVERSA

“O que está no contrache-
que também tem que ficar no
contracheque, e isto deve estar
também na memória de todos,
pois o contracheque não é repre-
sentando pelo seu valor final,
mas sim pelos vários itens que
compõem o valor final. E para
os sindicalizados do SINTUFRJ
que participam de nossas ações
temos a exata noção do que isto
representa”, frisa André Viz, fa-
zendo referência ao acréscimo de
cerca de 40% na remuneração do
sindicalizado ao SINTUFRJ, gra-
ças às ações judiciais.

Jurídico: atualizando
informações

A publicação desse relatório obedece à rotina adotada pelo
departamento e pela  assessoria jurídica do Sindicato de manter
a categoria atualizada sobre a situação das iniciativas jurídicas
na luta pela defesa dos direitos dos sindicalizados através do
Jornal do SINTUFRJ. Algumas edições deram conta das ações
coletivas. As recentes edições 817 (primeira semana de junho) e
814 (segunda quinzena de maio) trataram da contagem de
tempo de atividade insalubre e perigosa. Nessa edição atualiza-
mos informaçõe sobre ações coletivas e a contagem especial de
tempo para aposentadoria.

ATRASADOS

INCORPORAÇÃO

3,17%
Como já foi amplamente divulgado, o juiz determinou que

fosse feita uma perícia nas contas apresentadas pela UFRJ. Foi,
então, nomeado um perito e o SINTUFRJ assumiu o ônus dos
honorários, que já foram depositados em conta à disposição da
justiça. O perito solicitou ao juiz um prazo máximo de 150 dias
para realizar o trabalho. Em 25/01/2008 o processo foi devolvido
pela Procuradoria Federal com a concordância da realização da
perícia, e em 11/02/2008 o processo foi liberado para o perito, mas
em 18/02/2008, sete dias depois, o Juiz solicitou o processo de volta,
e desde então o processo foi para o gabinete do juiz que ainda não o
liberou de volta para o perito.

Nas audiências com o juiz,  nos foi informado que o processo
será liberado ao perito tão logo haja uma definição quanto às regras
que o mesmo deverá seguir para efetuar o trabalho. Portanto, esta-
mos na expectativa da liberação do processo para que o perito possa
executar o trabalho de confirmação dos valores devidos a cada um
dos beneficiários. Lembrando que este processo se refere ao resíduo de
3,17% do período de janeiro de 1995 a maio de 2005, descontando os
valores que foram pagos administrativamente pelo Governo e tam-
bém, descontado os valores que um grande grupo, recebeu na Justi-
ça. A esmagadora maioria, cerca de 80% dos 15.028 beneficiários da
ação, tem valores de até 60 salários mínimos para receber.Nestes
casos não é obrigatório o pagamento através do precatório, sendo
executado por RPV.  Portanto, teremos que aguardar a liberação do
processo para o perito, pelo juiz, para que seja iniciado o trabalho de
verificação das contas. Estamos no aguardo do Juiz.

Quanto aos atrasados de 28,86%, o processo foi encaminhado para
a Procuradoria Regional Federal (PRF-RJ/AGU), que representa a
UFRJ na Justiça, no início do mês de abril, para que o Contador faça a
conferência da conta. Como o cálculo foi feito pela UFRJ, de acordo
com os critérios admitidos pelo Governo, e se refere apenas à parcela
incontroversa, estamos aguardando a devolução do processo para saber
se vão concordar ou não com a liberação deste pagamento.

No último despacho do Juiz consta o seguinte:
“Determino a manifestação da UFRJ, através da PRF, quanto aos

valores incontroversos apontados na petição de fls.2994/3283, decla-
rando, se for o caso, sua eventual concordância com os mesmos”.

O processo foi encaminhado no dia 02/04/2008 para a Procura-
doria Federal, para pronunciamento, e estamos aguardando sua
devolução. Há cerca de 9.500 sindicalizados com passivo.

Processo administrativo no qual a PRF postula o corte (que
afetou os redistribuídos para outros órgãos) se encontra no Gabinete
do Secretário de Recursos Humanos do MPOG aguardando despacho
desde o dia 05/05/08.

A angústia dos sindicalizados quanto ao desfecho destas e de
outras ações é a mesma da assessoria jurídica. O interesse na finali-
zação dos casos é unânime.

A informação que realmente queremos divulgar é a data em que
os créditos devidos nas ações judiciais estarão disponíveis  na CEF ou
Banco do Brasil para pagamento, e este é o nosso mais firme
propósito.

28,86%
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DESCONGELAMENTO  PENSIONISTA ATRASADOS

26,05%
Atualmente o caso se encontra

no âmbito de processo administra-
tivo para retificação da rubrica ju-
dicial que consta do contracheque
para voltar a constar rubrica admi-
nistrativa se encontra no MPOG, e
estamos aguardando o retorno do
Reitor de sua viagem para cobrar-
mos uma definição do problema.

A Justiça já determinou a apli-
cação de multa ao Reitor e à UFRJ,
e em 27/09/2008 houve a aprova-
ção no Conselho Universitário de
encaminhamento de um docu-
mento ao Ministro do  Planeja-
mento para que seja dado cumpri-
mento à decisão judicial que ga-
rante a rubrica de PLANO VERÃO
na folha, que temos informação
que já foi redigido, mas não teria
sido ainda encaminhado.

A alteração da rubrica no con-
tracheque importará no desconge-
lamento deste item do contrache-
que e a existência de passivo admi-
nistrativo, e caso não haja uma
solução para o caso, estaremos de-
nunciando à Justiça a resistência
do Ministério do Planejamento em
cumprir e pedir seja dado início a
procedimento criminal contra os
responsáveis pelo descumprimento
da decisão judicial.

28,86%
O processo foi devolvido do Con-

tador da Justiça no dia 21 de maio
de 2008, após o juiz ter determina-
do sua remessa para ele conferir as
contas que apresentamos e que foi
elaborada pela UFRJ. No dia 29 de
maio de 2008 o processo foi para o
gabinete do Juiz e estamos aguar-
dando seu pronunciamento.

Com relação às ações de planos
econômicos, nas quais são devidos
os passivos, está sendo executado o
trabalho de filtragem e identifica-
ção de beneficiários com vistas à
solicitação da apresentação de con-
tracheques para realização de cál-
culos de atrasados. A expectativa é
que dentro de dois meses possamos
estar divulgando a listagem de be-
neficiários para dar início à capta-
ção de documentos e começar o
trabalho de cálculo de atrasados.

Planos
econômicos

Após a Justiça entender que a
sentença trabalhista somente vale
durante o período do RJU, estará
sendo ajuizado ainda este ano na
Justiça Federal um pedido para in-
corporação na folha de pagamento
do percentual de 26,06% referente
ao Plano Bresser com atrasados des-
de o RJU (pois não há prescrição

A Assessoria Jurídica assumiu o
processo da 9ª. Vara Federal, e vem
defendendo o SINTUFRJ para ten-
tar evitar a aplicação da multa de-
terminada pelo Juiz, e nele somen-
te houve uma beneficiária.

O processo da 29ª. Vara Federal
aguarda uma definição da catego-
ria quanto à questão do advogado,
tendo em vista que na assembléia
designada para debater o assunto,
nada foi deliberado em razão da
inexistência de quorum.

FGTS

O processo aguarda julgamen-
to de recurso no tribunal e o seu
cumprimento com a isenção da
contribuição previdenciária nos
meses de dezembro vem sendo visto
regularmente.

PSS
13º. 1ª ação

Ação Civil Pública
referente aos 28,86%

Plano Bresser: Ação
na Justiça Federal

por força do processo em andamen-
to do SINTUFRJ na Justiça do Tra-
balho).

Esta ação contemplará somen-
te as pessoas que participam da ação
judicial, e cujo levantamento está
sendo realizado no trabalho men-
cionado no item dos planos econô-
micos.

Devolução do
imposto de renda

O SINTUFRJ representa na ação civil pública do MPF todos os servido-
res ativos, aposentados e pensionistas, que não participam das ações do
SINTUFRJ e que não ajuizaram ações individuais.

Na próxima semana haverá o julgamento dos recursos da AGU e da
PRF representando todos os órgãos envolvidos.

Com o resultado desta ação, todos aqueles que não fizeram acordo
administrativo e que não participam de qualquer ação individual ou
coletiva poderão receber os atrasados do período de 1993 a 1998 (parte
incontroversa).

Realizamos diligência junto à Receita Federal para descobrir a ori-
gem de tal requerimento, tendo em vista constar de formulário padroni-
zado.

Entretanto, a Receita Federal não soube informar qual seria sua
origem.

De fato existe um formulário padrão divulgado no site da Receita Federal, conforme link a seguir :http:/
/www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/Formularios.htm

Entretanto o formulário deve ser preenchido com o fundamento do pedido de restituição, o que não
consta da cópia do “formulário padrão” que circulou na UFRJ.

 Então não podemos informar até a presente data qual seria a origem da postulação.

ASSESSORIA JURÍDICA DO SINTUFRJ
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Veja a seguir breve resumo do trabalho realizado até agora.
a) TOTAL DE KITS RECEBIDOS – 1161;
b) 455 requerimentos administrativos distribuídos:  (veja a
relação atualizada, inclusive com os números de pro-
cessos já disponíveis no site do SINTUFRJ);
c) 60 ações judiciais distribuídas e em andamento, a maioria
já com decisões favoráveis e algumas inclusive já em fase
final de cumprimento;
d) 45 arquivados por não se adequarem à situação em
questão:
e) 74 aguardando convocação para complementação de
documentos;

KITS CONTAGEM DE TEMPO EM ATIVIDADE INSALUBRE/PERIGOSA ATÉ DEZEMBRO DE 1990
f) 24 já convocados e atendidos, em elaboração de requeri-
mento administrativo;
g) 111 convocados para atendimento até 20 de junho de 2008
(inclusive kits de sindicalizados que inicialmente não
eram recomendados para ação judicial, que estão sen-
do novamente convocados – VEJA RELAÇÃO 1);
h) 82 kits de sindicalizados já convocados com pendências;
i) 260 kits para análise;
j) 13 kits para ação judicial (tempo anterior à UFRJ);
k) 37 sindicalizados que não atenderam à convocação por
telegrama e tampouco às convocações efetuadas no Jornal
do SINTUFRJ (VEJA RELAÇÃO 2).

SINDICALIZADO
ALEXANDRE DE CARVALHO
ALOISIO MOREIRA DOS SANTOS
ANA LUCIA MANSUR GAMA LIMA
ANA LÚCIA SILVA DE ALMEIDA
ANA MARIA FONSECA BOTELHO
ANA RITA MENDONÇA DE MOURA
ANDERSON FELINTO DE SOUZA
ANTONIO CALABRIA
ANTONIO MALTA DE SOUZA
ARMANDO DA ROCHA NOGUEIRA
ATAÍDE VENCEASLAO
DAISE LÚCIA
DAISY APARECIDA DE ARAÚJO
DALVA ALBINA DOMINGUES
DALVA MARIA COSTA FIDELE
DAMIÃO FERREIRA DA CUNHA
DANIEL NASCIMENTO GOMES JÚNIOR
DANIEL POMEROY
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
EDIMILSON ANTÔNIO PEREIRA
EDNA DO NASCIMENTO
EDNA SANTOS DE OLIVEIRA
EDNAIA MOREIRA DE JESUS
EDNALVA DE OLIVEIA
EDUARDO DOS SANTOS
ELIANE DOS SANTOS CRUZ
ELIANE NUNES CUSTÓDIO
ELIETH NICK
ELÍLDA DO CARMO DE MORAES
ELISABETE ESTEVÃO
ELISABETH MARQUES PINTO
ELIZABETH DE VASCONCELLOS
ELIZABETH MARTINS ROCCO
ELIZABETH MENDES ALVES
ELIZBETH CARVALHO COUTINHO CABRAL
ELIZEU TEIXEIRA DE MARCOS
ELÍZIA ALVES LOROZA
ERMÍNIA MARIA DA SILVA
EVALDO DA SILVA
FÁTIMA REGINA NASCIMENTO

DIA
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
17 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
10 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
20 DE JUNHO
11 DE JUNHO
11 DE JUNHO
12 DE JUNHO
12 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
12 DE JUNHO
20 DE JUNHO
12 DE JUNHO
09 DE JUNHO
12 DE JUNHO
12 DE JUNHO
20 DE JUNHO
09 DE JUNHO
11 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO

HORÁRIO
13:20
13:00
16:40
16:20
16:00
14:40
14:20
14:20
14:00
13:40
13:00
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
16:20
11:00
11:20
09:20
09:00
09:00
10:40
11:20
09:20
09:40
16:00
10:00
10:20
10:20
10:40
15:20
11:40
09:00
09:40
13:20
11:00

1) NOVA RELAÇÃO DE AGENDAMENTOS DOS KITS DE CONTAGEM DE TEMPO EM ATIVIDADE
INSALUBRE/PERIGOSA ATÉ 11/12/1990 – FIQUE ATENTO ÀS DATAS E HORÁRIOS

Devem ser observados dia e horário previamente designados para comparecimento bem como portar os documentos solicitados.
Se o sindicalizado não puder comparecer no dia e horário agendado, deve entrar em contato antecipadamente com a secretaria do
Departamento Jurídico e marcar nova data com o secretário Alexandre pelo telefone 2573-7301.
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SINDICALIZADO
GILBERTO DE CASTRO SOUZA
HELENA MARIA DA SILVA
HERCILÉIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO
HERMÓGENES CHAVES NETTO
ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA
IVONETTE AMORIM ALMEIDA
IZABEL CRISTINA CONSTANTINO BASTOS
JANDIRA FAUSTANA RIBEIRO
JANICE LIRA GOMES PARREIRA
JOÃO BATISTA MARTINS
JOÃO MARQUES FERREIRA NETO
JORGE LUIZ GONÇALVES FRANÇA
JOSÉ AURÉLIO DA COSTA
JOSÉ CARLOS GOMES PARREIRA
JOSÉ CARLOS LIMA DE ALMEIDA
JOSE LUIZ MONTEIRO
JOSÉ VIEIRA COELHO
LAURA GOMES BARRETO
LAURINETE ISSA
LEILA LEA YUAU VISCONTE
LEONICE BEZERRA COELHO
LETÍCIA SILVA DE OLIVEIRA
LETY BAIA
LIAIR DA COSTA
LIDIA MARIA ALVES
LINDALVA FERREIRA DOS SANTOS
LOURDES MARIA BATISTA MOREIRA
LÚCIA BULH
LUCIA DA CONCEIÇÃO GREGÓRIO
LUCIA HELENA BACELLAR PEIXOTO
LÚCIA HELENA DE CASTRO
LUCIA HELENA DE CASTRO FERNANDES
LÚCIA HELENA LÍRIO ROCHA
LÚCIA HELENA LÍRIO ROCHA
LUCIA MARIA MAGALDI DA COSTA SÁ
LUCIA MARIA PADUA CORDEIRO
LÚCIA REGINA DOS SANTOS
LÚCIA REGINA DOS SANTOS MILLER
LUCIANA ALVES DE LIMA
LUCIANA GLÓRIA MARINS LEITE
LUCIANE DE MORAES MELO SHAPOVALOV
LUCIANE M. DE MELO SHAPOVALON
LUCIARA GLÓRIA MARTINS LEITE
LUCIENE DA SILVA CARDIA
LUCY GARBOGGIRU SOUZA E TALLARICO
LUÍS CARLOS ESTEVES
LUIS CARLOS PEREIRA
MARIA DA GLÓRIA LIMA COROA CARVALHO
MARIA GUIOMAR LOPES NASCIMENTO
MARIA HELENA MONTEIRO RODRIGUES
MARIA JOSÉ DE AMORIM FERREIRA
MARIA JOSÉ FERREIRA CHAVES
VALDERCY DE ARAÚJO ORLANDO
VANDA TEIXEIRA DA SILVA
VANIA CRISTINA DE SANTANA

DIA
20 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
09 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
17 DE JUNHO
20 DE JUNHO
20 DE JUNHO
17 DE JUNHO
20 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
16 DE JUNHO
13 DE JUNHO
16 DE JUNHO
13 DE JUNHO
17 DE JUNHO
17 DE JUNHO
16 DE JUNHO
13 DE JUNHO
13 DE JUNHO
16 DE JUNHO
13 DE JUNHO
16 DE JUNHO
13 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
16 DE JUNHO
16 DE JUNHO
17 DE JUNHO
20 DE JUNHO

HORÁRIO
15:40
13:40
14:00
13:00
16:40
10:40
10:20
11:00
14:00
14:20
13:40
13:20
13:00
12:00
11:40
11:20
15:00
10:00
14:00
09:40
09:20
14:40
09:00
10:40
10:20
10:00
15:40
13:40
15:20
15:00
10:00
14:20
09:20
15:00
14:40
14:20
09:40
14:40
15:40
09:00
15:20
10:20
14:00
13:00
13:40
13:20
15:20
14:00
15:40
15:00
14:40
14:20
16:00
14:00
14:40

2) CONVOCAÇÃO PARA SINDICALIZADOS RELACIONADOS, JÁ CHAMADOS POR TELEGRAMA E
QUE NÃO COMPARECERAM OU QUE TIVERAM O TELEGRAMA DEVOLVIDO – VEJA A RELAÇÃO

O SINTUFRJ, considerando o grande número de convocações já realizadas e o não-comparecimento dos sindicalizados agendados até 29 de maio
último, está divulgando em última chamada a relação em ordem alfabética dos sindicalizados que receberam o telegrama mas não compareceram ao
agendamento e dos sindicalizados cujo telegrama retornou sem recebimento.

Os servidores desta relação devem entrar em contato com o secretário do Departamento Jurídico do SINTUFRJ, Alexandre, a partir de 09 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 Carlos de Almeida Câmara
Carla Ventura Pereira
Clea de Miranda dos Santos
Cosme Sueli de Faria PereirA
Dirlei Domingues dos Santos
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
Josefina Andrade
Leonor Ferreira da Silva
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 Fátima Ferreira da Silva
Maria José Ribeiro Martinho
Marilia de Jesus Pinto
Marivalda Moreira Souza
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
Sandra Prado Santos da Silva
Selma Machado de Jesus Mattos
Solange Santana
Tereza Cristina de Souza Alves
Valdenea Pereira Gomes
Valdir da Silva Conceição
Virginia Celia de Melo Silva
Yvone Gabriel do Rosário
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O país do futebol
Há 50 anos, o Brasil ganhava a sua primeira Copa do Mundo, na Suécia. Surgia o mito Pelé

Este ano, o mês de junho
tem grande significado. Há 50
anos, precisamente no dia 29, a
Seleção Brasileira de Futebol con-
quistava sua primeira Copa do
Mundo. O show de bola do “Es-
quadrão de Ouro” nos campos su-
ecos – como diz a música-exalta-
ção lançada em 1958 – foi acom-
panhado pelos brasileiros por
meio do rádio. Embora nesse
Mundial a televisão inaugurasse
sua primeira transmissão direta,
as imagens instantâneas só che-
garam para os europeus. Mas isso
era o de menos. O importante é
que o nosso futebol-arte ganhava o
mundo, e a vitória de 5 a 2 sobre a
Suécia, os donos da casa, funcio-
nou como o resgate da auto-esti-
ma e do otimismo brasileiros, em
baixa desde o vexame da Copa de
50, com a derrota na final em ple-
no Maracanã para os uruguaios.

Adeus “vira-latas”Adeus “vira-latas”Adeus “vira-latas”Adeus “vira-latas”Adeus “vira-latas”
Nos pés do adolescente de 17

anos Edson Arantes do Nascimen-
to, futuro Pelé, e nos dribles má-
gicos de Garrincha, o brasileiro se
livrou do “complexo de vira-la-
tas”, conforme batizou o escritor
Nelson Rodrigues, em suas crôni-
cas esportivas, o sentimento de  in-
ferioridade alimentado pelo povo
desde a primeira Copa do Mundo,
em 1930.

Segundo explica a pesquisa-
dora Fátima Antunes em seu livro
Com o brasileiro, Não há quem
possa – título que tomou em-
prestado da marchinha cantada
na Suécia  em 1958 –, tal com-
plexo foi incutido aos brasileiros
por ser um povo miscigenado, que
se via como uma “raça” indefini-
da (em oposição às “raças euro-
péias”).

O doutor em sociologia do des-
porto e professor da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), Maurício Murad, comple-
menta afirmando que “o timaço
de 1958 foi resultado do processo
de popularização e democratiza-
ção do futebol entre nós, da in-
clusão das camadas mais pobres e
mestiças do país, cujo auge foi
exatamente a partir das décadas
de 40 e 50”.

Defeitos eram virtudesDefeitos eram virtudesDefeitos eram virtudesDefeitos eram virtudesDefeitos eram virtudes
Quando o mundo se prepara-

va para a Copa de 1958, muita
gente boa no Brasil achava im-
possível a Seleção Brasileira ser
campeã. Os fracassos retumban-
tes nos dois mundiais anteriores,
1950 e 1954, ainda estavam mui-

to vivos na memória. Em 1958,
analistas da revista France Foot-
ball, uma das mais conceituadas
da Europa, apontavam como prin-
cipais defeitos dos nossos jogadores
exatamente suas maiores virtudes.

Diziam que nossos jogadores
eram mais artistas, nem tanto atle-
tas, apaixonados de tal forma por
sua arte que se deixavam dominar
por ela, parecendo soldados psico-
logicamente despreparados para a
guerra (em 1950, perderam por ex-
cesso de otimismo, e em 1954, te-
riam sidos derrotados por medo).
Outro problema apontado era a fal-
ta de temperamento, pois eram in-

disciplinados e emotivos demais,
especialmente os jogadores negros.

A realidade era outraA realidade era outraA realidade era outraA realidade era outraA realidade era outra
No jogo final contra a Suécia,

a Seleção Brasileira deu um ba-
nho, atuando técnica, física e psi-
cologicamente muito bem. Veja
como descrevem os articulistas bra-
sileiros a atuação dos nossos prin-
cipais jogadores no jogo final con-
tra a Suécia: “Gilmar era frio no
gol. Djalma Santos anulou Sko-
glund, o craque sueco. Bellini era
atlético, jogava de peito estufado e
liderava o time. Nilton Santos ti-
nha um jeito clássico e esbanjava

talento. No meio-campo, tínha-
mos equilíbrio garantido com o
dinâmico Zito e o genial Didi. E lá
na frente, Garrincha e sua magia,
Vavá e sua coragem, Zagalo e sua
aplicação e o sangue novo de Pelé,
o futuro Rei do Futebol.”

Por tudo isso e muito mais,
acrescentam os jornalistas especia-
lizados, a Copa de 1958 foi singu-
lar para o Brasil. Um deles descre-

ve, concluindo seu artigo: “Aca-
bado o baile verde-amarelo, o Rei
Gustavo da Suécia entregou a taça
Jules Rimet ao capital Bellini,
que faria o gesto histórico de er-
guê-la, mas com o intento de fa-
cilitar a captação da imagem a
pedido dos fotógrafos. E o acaso
tornaria esse gesto o mais imor-
tal das Copas do Mundo”.

Ficha técnicaFicha técnicaFicha técnicaFicha técnicaFicha técnica
O jogo final contra a Suécia

ocorreu às 15h, no estádio Solna
Racunda, em Estocolmo. Gols de
Liedholm, Vavá(2) no 1° tempo
e Pelé, Zagalo, Simonsson e Pelé
no 2° tempo.  Juiz: Maurice Guin-
gue, da França. Público: 49.737
torcedores. Escalação do Brasil:
Gilmar; Djalma Santos, Bellini,
Orlando e Nilton Santos; Zito e
Didi; Garrincha, Vavá, Pelé, Za-
galo. Comissão técnica brasilei-
ra: chefe da delegação, Paulo
Machado de Carvalho; técnico,
Vicente Ítalo Feola; supervisor,
Carlos Nascimento; médico, Dr.
Hilton Gosling; preparador físi-
co, Paulo Amaral; psicólogo, pro-
fessor Cavalhares; dentista, Dr.
Mario Trigo e massagista, Mário
Américo.

O Brasil de 1958 era comandado pelo presidente “bossa
nova”, Juscelino Kubitschek, que estava em seu terceiro
ano de mandato. Na Era JK, vivia-se o desenvolvimentismo,
a industrialização a todo o vapor, e nos preparávamos para
produzir o Fusca, que se tornou o carro mais popular do
país. Também em 1958 começam as obras da Refinaria de
Duque de Caxias, enquanto a construção de Brasília seguia
em ritmo acelerado e o Palácio da Alvorada (residência
oficial do presidente da República) era inaugurado em junho
de 58, dois anos antes da mudança efetiva da capital para
o Planalto Central. Enquanto isso, João Gilberto gravava sua
versão de “Chega de Saudade”, sinalizando o início da
bossa nova pela batida diferente do violão e o jeito intimista
de cantar. Jorge Amado lançava Gabriela, Cravo e Canela,
sua mais importante obra literária, traduzida em dezenas de
idiomas.

Anos douradosAnos dourados
PALÁCIO da Alvorada. Símbolo da arquitetura moderna

ESQUADRÃO DE OURO. Escrete, com Pelé e Garrincha, que foi buscar o caneco em 1958

Fotos: Internet

TURMA DA BOSSA NOVA. João Gilberto e Tom Jobim,
ao centro


