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Chegou a hora de parar

SINTUFRJ comemora 15 anos com festa
Todos os sindicalizados estão convidados para o evento promovi-

do pelo Sindicato para celebrar a data. Não percam! Será dia 14 de
novembro, às 9h30, no auditório do CT.

Dia do Servidor
O feriado do Dia do Servidor será antecipado para a segunda-

feira, dia 27, mas será comemorado Na UFRJ no dia 7 de novembro.
A Pró-Reitoria de Pessoal e o SINTUFRJ estão preparando uma
programação recheada. Estão previstas rodas de chorinho e samba de
raiz, além de diversas oficinas. Compositores e intérpretes das escolas
de samba do Rio de Janeiro estão entre os convidados. A programação
completa será publicada na próxima edição do Jornal do SINTUFRJ.

No dia 23 o protesto foi no Consuni, com direito
a café-da-manhã. PÁGINA 5

Assembléia do dia 22 aprovou a paralisação
nacional indicada pela Fasubra para os dias 5 e 6
de novembro. O eixo principal é o cumprimento
do acordo. O descongelamento das ações judi-
ciais também está na campanha. PÁGINAS 3 E 4
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PRIMEIRA RODADA
CLA 0 X 2 COPPE
PU 5 X 2 CCS
DISEG 2 X 0 REITORIA
HU 3 X 2 QUÍMICA

SEGUNDA RODADA
QUÍMICA 0 X 4 CLA
PU 0 X 0 DISEG
COPPE 1 X 0 HU
REITORIA 1 X 2 CCS

TERCEIRA RODADA
CLA 0 X 0 HU
DISEG 3 X 0 CCS
PU 8 X 2 REITORIA

QUARTA RODADA
COPPE 0 X 1 DISEG
HU 4 X 4 CCS

TABELA ALTERADA
PARA REALIZAÇÃO
DOS JOGOS ADIADOS

Complexo Hospitalar
A proposta de reunião das unidades de

saúde da UFRJ num Complexo Hospitalar
foi aprovada há semanas na Câmara dos
Hospitais, no Conselho de Centro do CCS e
enviada ao Conselho Universitário. Mas
ainda aguarda inclusão em pauta pelo
reitor. Segundo a Secretaria dos Órgãos
Colegiados, até a última quarta-feira, dia
22, ainda não havia informação sobre a
inclusão.

FUTEBOL

Hesfa tem nova direção
A comunidade do Hospital-Escola São Francisco de As-

sis (Hesfa) foi às urnas nos dias 14 e 15 de outubro. A
Chapa 1, de oposição, composta pelo professor José Mauro
de Brás Lima e Maria Catarina Salvador, obteve 58% dos
votos e venceu a disputa com a Chapa 2, esta constituída
pela professora Carla Luiza (ex-vice-diretora) e pela pro-
fessora Jurema Gouvêa, que obteve 39% dos votos.

Esta eleição uniu e mobilizou os técnicos-administra-
tivos, pois a maioria encontrava-se insatisfeita com a
direção anterior. O professor José Mauro é neurologista,

professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e ex-diretor
técnico do Hesfa, com vários projetos ligados ao alcoolis-
mo. A professora Maria Catarina é enfermeira, docente da
Escola de Enfermagem Anna Nery, com projetos e atuação
no Hesfa.
A  votação fo i  a  seguinte :A  votação fo i  a  seguinte :A  votação fo i  a  seguinte :A  votação fo i  a  seguinte :A  votação fo i  a  seguinte :
Chapa 1  Chapa 1  Chapa 1  Chapa 1  Chapa 1  ––––– 95 votos dos técnicos-administrativos, 13 votos
dos professores e 38 votos dos alunos.
Chapa 2  –Chapa 2  –Chapa 2  –Chapa 2  –Chapa 2  – 40 votos dos técnicos-administrativos, 10 votos
dos professores e 91 votos dos alunos.

Foto: Cíceo Rabello

NEGOCIAÇÃO. Depois da luta contra o ponto eletrônico os funcionários agora debatem sua pauta de reivindicação

Problemas do IFCS têm solução
Tudo indica que, mais uma
vez, o bom senso prevale-
cerá na direção do Instituto
de Filosofia e Ciências So-
ciais (IFCS) e o último im-
passe envolvendo a rotina
dos trabalhadores da unida-
de será resolvido a conten-
to. O professor Marco Auré-
lio Santana, que integra a
Comissão de Negociação,
informou ao SINTUFRJ que
a diretora em exercício do
Instituto, Gláucia Villas
Bôas, manifestou-se favo-
rável às propostas envida-
das pelo Sindicato e que
gostaria de debatê-las com
os funcionários.
Depois de solucionado o
problema do ponto eletrôni-
co, resta à direção do
IFCS dar solução à ques-
tão da carga horária dos
trabalhadores e ao livro de
ponto centralizado. A Co-
missão de Negociação foi
dissolvida, e dará lugar à
comissão bipartite, forma-
da por técnicos-adminis-
trativos e professores –
resolução tomada na as-
sembléia de servidores de
8 de outubro e publicada
na edição 836 do Jornal do
SINTUFRJ. Ao lado, as
propostas elaboradas pe-
los servidores e o Sindica-
to que serão negociadas
entre a direção do IFCS e
os trabalhadores.

1 - Instalação de uma comissão bipartite, formada por três representantes de gestores e três representantes de técnicos-
administrativos em educação do IFCS.
2 - Política de valorização dos técnicos-administrativos em educação do IFCS, a partir da análise de demandas, construção
de agendas e avaliação, elaboradas pela comissão bipartite.
3 - Estabelecimento de uma agenda regular e permanente de contatos entre os gestores e os técnicos-administrativos em
educação do IFCS.
4 - A comissão bipartite seria um embrião para que, no médio e longo prazo, se constitua um fórum consultivo acerca das
questões e problemas do IFCS.
5 - Não publicar na página do IFCS (Internet) qualquer assunto referente às normas internas de pessoal do Instituto e mural
da Direção no térreo.
6 - Ponto centralizado no hall do IFCS sob a responsabilidade e guarda de funcionários do RH.
7 - A Direção não fazer acordos em separado com setores do IFCS.
8 - Segurança: controle efetivo do acesso de pessoas às dependências do Instituto.
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MOVIMENTO

A assembléia de quarta-
feira, 22, no auditório
do Quinhentão,
aprovou a agenda de
lutas elaborada na
Plenária Nacional da
Fasubra, que indica
paralisação em todas as
universidades federais
do país dias 5 e 6 de
novembro. A categoria
também deliberou pelo
fortalecimento da
Comissão de
Mobilização e pela
realização de um café-
da-manhã na ante-sala
do Conselho
Universitário, na quinta-
feira, 23. A
manifestação visou
alertar a Reitoria para
que se mantenha atenta
ao problema do
congelamento das
ações judiciais e
chamar a atenção dos
técnicos-administrativos
que insistem em se
manter alheios ao que
está ocorrendo com
seus direitos.

Paralisação já estava na
pauta da assembléia, e
a boa novidade é que
agora vão parar todos
os funcionários das
instituições federais de
ensino superior da base
da Federação e não
somente os da UFRJ. A
maior parte da
assembléia foi dedicada
aos informes da
plenária nacional, cuja
avaliação geral – tanto
da direção sindical
como dos delegados e
observadores ao evento
– foi que a delegação
do SINTUFRJ cumpriu
bem o seu papel em
Brasília. Inclusive partiu
desses companheiros a
proposta aprovada de
realização de um
seminário dos
advogados de todas as
entidades, quando, a
partir de então, será
possível se ter um
quadro real sobre quem
tem e qual é a situação
atual das ações judiciais
conquistadas pelos
companheiros das
outras Ifes.

Categoria aprova paralisação dias 5 e 6
Foto: Cícero Rabello

JÉFERSON, ASSIS E IACI dirigem a assembléia no Quinhentão

Informes e avaliações

 “A partir da intervenção dos 12 companheiros na

plenária da Fasubra foi possível pautar coisas importan-

tes”, elogiou o coordenador-geral do SINTUFRJ, Fran-

cisco de Assis. Sobre a quebra do step, ele disse que

a direção da Fasubra tem parecer da assessoria

jurídica que o step é constitucional, tanto é que uma

parte dela foi buscar ajuda no Congresso Nacional. Foi

o dirigente que propôs a realização do café-da-manhã

na porta do Consuni.

“Quando o governo assinou a Lei da Carreira com quebra

da linearidade, mostrou que aprontaria lá na frente. Estamos

sendo atacados e temos que reagir. A UFRJ é o alvo dos

ataques, por ser a maior, portanto, quem tem que colocar a

mão na ferida somos nós. A mobilização deve começar nas

unidades e chegar às ruas”, defendeu Paulinho, da Escola de

Comunicação.

“O governo está trabalhando progressivamente para

não cumprir o acordo. Este momento é de mobilização,

e tem a ver com o que a gente pensa sobre o plano de

carreira, congelamento... Está é a verdadeira face deste

governo”, alertou Francisco Carlos.

Roberto, coordenador da CIS, chamou a atenção de

todos para o artigo 322 da recente Medida Provisória de

nº 441, que dá garantias jurídicas ao governo para não

manter acordos firmados com os trabalhadores, em

função da crise financeira mundial. “O texto diz que o

governo federal pode suspender a concessão de reajus-

tes acordados e a criação de novos cargos”, frisou.

Para o companheiro, o momento exige mobilização de

massa, e que cada um tenha capacidade de repassar

aos outros, em suas unidades, o que está por vir.

“Precisamos de uma comissão de mobilização forte”,

concluiu.

“Levamos para a plenária nossa indignação pelo

desrespeito do governo com as nossas ações judi-

ciais, conquistas de anos de luta. Nossa delegação

foi responsável por pôr o tema na mesa e com o grau

de gravidade que o assunto merece. Foi então que

soubemos, por exemplo, que a Universidade de Viço-

sa já está devolvendo os 26,05%”, disse Nivaldo

Holmes.

Na avaliação do coordenador-geral do Sindicato,

Jéferson Salazar, “quando se quebrou a linearidade já

estava colocado que o step não seria constante.

Quebrou a unidade, infelizmente é isso, a nossa

posição foi derrotada em nível nacional”, reafirmou,

propondo: “Agora, só resta aos companheiros que

defenderam essa proposta se unirem com a gente para

rediscutir a nossa carreira e também reconstruí-la”.

Paulinho, do IFCS, não tem dúvidas: “O que está ocorren-

do no IFCS, com a imposição do ponto eletrônico e rediscus-

são da jornada de trabalho, vai ocorrer em toda a UFRJ”. Para

ele, “é um projeto para detonar com todo o funcionalismo

público”, e desafiou a categoria a assumir com seriedade a

mobilização, realizando uma paralisação que feche toda a

universidade.

A quebra do step, segundo Marcílio, do IPPMG, fere

outras categorias além da nossa, como o pessoal da

Cultura e da Previdência Social. “É um golpe na negociação

feita com os servidores públicos. Daqui para a frente o

governo dará o reajuste que quiser e a setores escolhidos

da categoria. Isso vai nos dividir”, alertou. O vigilante

Gutemberg acrescentou que “cada tempo que passa o

governo retira mais direitos”.

A coordenadora-geral do SINTUFRJ, Iaci Azevedo,

informou que o seminário jurídico será realizado pela

Fasubra em novembro, como também o da nova carreira,

para que a categoria, definitivamente, passe a entender

o que é interpolação, linearidade, step etc. Outra  novi-

dade anunciada por Iaci foi o resultado positivo da

articulação realizada com o apoio da dirigente da CUT

nacional, Lucia Reis, de agendamento para o dia 28 de

outubro, às 15h, de reunião entre o Sindicato, a Central

e a Fasubra com o Ministério da Educação, para tratar

das ações congeladas.

“Saímos daqui com a missão de conversar com os

companheiros das outras universidades para traçar ações

conjuntas contra o congelamento das ações judiciais.

Nossa surpresa foi descobrir que a maioria não sabia

sequer o que estava ocorrendo, por isso articulamos com

a direção da Fasubra a realização do seminário do jurídico

das entidades. Conhecendo a situação em todas as

universidades, será possível organizar atos nacionais”,

explicou Iaci.
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MOVIMENTO

Plenária da Fasubra aprova estado de greve
Os 102 delegados presen-

tes à última plenária
estatutária da Fasubra,

realizada nos dias 17 e 18 de
outubro, debateram a tática de
luta para início da mobiliza-
ção da categoria e aprovaram,
por ampla maioria, estado de
greve sem data indicativa de
deflagração. Esta tática tem
como objetivo a realização de
uma ampla campanha de de-
núncia sobre o desrespeito do
governo ao processo de nego-
ciação quando vetou o artigo
que assegura o step constante
– diferença constante de um
nível salarial para o próximo
– na Lei da Carreira. No início
de novembro a data da mobi-
lização já está marcada: dias
5 e 6, com atos nas Reitorias.

O governo alega inconsti-
tucionalidade para o referido
veto. Mas a Fasubra contrapõe
o argumento. Se fosse incons-
titucional, a Lei não teria sido
promulgada em 2005, pois as
três tabelas negociadas que vi-
gorarão até 2010 mantiveram
o step constante, com recursos
financeiros já previstos e ne-
gociados. E a Federação vai
mais além, alertando que a
discussão do veto levanta uma
questão mais grave, que é a
credibilidade do processo de
negociação. “Tal atitude de-
monstra falta de compromis-
so e de lisura com a palavra
dada durante o processo nego-
cial, nos anos de 2004 e 2007”,
afirma a Fasubra em docu-
mento.

Ao explicar a situação, a
Federação relata que durante
toda a negociação o secretário
de Recursos Humanos do Mi-
nis tér io  do  Planejamento ,
Duvanier Paiva, dizia que “a
qualidade da negociação se
dava com a credibilidade no
processo negocial” e “... que a
negociação teria mais quali-
dade em ambiente fora da gre-
ve”. Por isso, a contradição do
governo. A categoria saiu de
greve com o compromisso do
que foi acordado na mesa fos-
se cumprido pelo governo. O
tema do step constante sequer
foi colocado na mesa de nego-
ciação, e mesmo assim apare-
ceu na Medida Provisória 431
e depois no veto. E mesmo após
ação da Fasubra no Congresso
Nacional, que obteve apoio dos
parlamentares para alterar o
texto da medida provisória, o
governo promoveu o veto.

Os eixos da campanha

PLENÁRIA NACIONAL. Parte da delegação do SINTUFRJ com Lúcia Reis (CUT nacional) Paulo Henrique (dirigente da Fasubra)

Dia nacional de luta
com paralisação

Nestes dois dias os trabalhado-
res da UFRJ vão cruzar os braços
pelo descongelamento das ações
judiciais já e, junto com todos os
companheiros das universidades
federais do país, em defesa dos ei-
xos da campanha.

Dias 5 e 6 de novembro, com atos nos estados

  Garantia de recursos para a aplicação da tabela
de 2009, nos prazos estabelecidos;

  Pela recuperação do artigo 15 da Lei 11.091 –
step constante;

  Contra o PLP 92 – Fundação estatal de direito
privado;

  Em defesa dos HUs – Manutenção da vinculação
as Ifes;

  Manutenção da paridade dos aposentados;
  Contra o congelamento das ações judiciais;
  Pela aprovação das Emendas Constitucionais

441, 270, 555, que resguardam direitos na
aposentadoria;

  Contra a portaria que provocou o congelamento
das consignatárias.

Foto: Raquel Carlucho / Fasubra

Dia 28/10 – Visitação ao CT e Reitoria, com apitaço e

panelaço.

Dia 29/10 – Visitação às unidades do CCS e Escola de

Educação Física e Desporto.

Dia 30/10 – Visitação ao CCMN e Faculdade de Letras.

Dia 3/11 – Visitação à Prefeitura, Iesc, HU e IPPMG.

Calendário de Mobilização
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Café-da-manhã foi no Consuni
Manifestação diferente da categoria em defesa das ações judiciais

Mobilização, firmeza e unidade
Tanto o reitor Aloísio Tei-

xeira como o pró-reitor de
Pessoal, Afonso Mariz, adota-
ram o mesmo tom indignado
para relatar a reunião no dia
14 de outubro em Brasília
com dois representantes do
MPOG, da qual participaram
também o secretário executi-
vo do MEC, Henrique Paim, e
a secretária de Ensino Supe-
rior, Maria Paula.

“Essa reunião foi um fla-
grante desrespeito à autono-
mia universitária”, frisou o
reitor, que relatou que encer-
rou o encontro retirando-se
da sala, depois de ouvir vári-
os absurdos do pessoal do
MPOG, inclusive questiona-
mento sobre a representativi-
dade do SINTUFRJ. Mariz con-
tou que o MPOG ameaçou
suspender os 26,05% de todos
os trabalhadores da UFRJ cuja
concessão da ação foi garan-
tida por ato administrativo
da Reitoria. “Eles confundem
tudo, misturam a defesa do
Sindicato aos atrasados dos
28%, que eles não aceitam, a
ação dos 26%”, contou o pró-
reitor.

Nenhuma das questões le-
vantadas pelos funcionários

Criatividade e bom humor na
hora de protestar não é um privi-
légio apenas dos estudantes da
UFRJ. Os técnicos-administrativos
deram exemplo de que também
sabem provocar a Reitoria e cha-
mar a atenção da categoria, sem
utilizar palavras de ordem e distri-
buir panfletos.

Com um suculento café-da-
manhã, o SINTUFRJ reuniu deze-
nas de trabalhadores na quinta-fei-
ra, 23, no salão nobre da Reitoria –
que é a ante-sala das sessões do Con-
selho Universitário –, numa de-
monstração de firmeza na mobili-
zação pelo descongelamento das
ações judiciais.

Às 9h a mesa já estava posta à
espera da categoria. As pessoas iam
chegando aos poucos, sendo recebi-
das pelos dirigentes sindicais. Além
dos técnicos-administrativos, servi-
ram-se do café reforçado professores
que passaram pela Reitoria e quase
todos os membros do Consuni.

A iniciativa surtiu efeito, pois
foi aberto espaço na sessão do Conse-
lho Universitário para que o coorde-
nador-geral do SINTUFRJ, Francis-
co de Assis, se manifestasse em nome
dos trabalhadores.

Em seguida foi a vez do reitor
e do pró-reitor de Pessoal faze-
rem uma avaliação do último
encontro que tiveram no Minis-
tério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG) para tra-
tar do assunto.

Reitor fica indignado
do Planejamento ficou sem
resposta, nessa reunião, ga-
rantiu Mariz, lembrando que
o superintendente de Pesso-
al, Roberto Gambine, recha-
çou com firmeza a dúvida le-
vantada por eles sobre a re-
presentação sindical do SIN-
TUFRJ, e este foi o exato mo-
mento em que o reitor dei-
xou a sala seguido por Mariz
e Gambine.

“Ficou evidente e claro,
nesta reunião, as intenções
do MPOG em relação a nossa
universidade. E na frente dos
secretários do MEC, que tam-
bém se indignaram com a
atitude dos representantes do
Planejamento, pois o reitor
Aloísio Teixeira não é rece-
bido assim por eles”, obser-
vou Mariz.

 Depois dos relatos sobre
a reunião em Brasília, Fran-
cisco de Assis solicitou que
os  membros  do  Consuni
aprovassem uma moção de
repúdio ao MPOG pela for-
ma desrespeitosa com que
foram tratados os dirigentes
da UFRJ. A moção foi apre-
sentada pelo conselheiro Jé-
ferson Salazar e aprovada
por unanimidade.

Foto: Cícero Rabello

Moção
Considerando que o comportamento da Secretaria de Recursos

Humanos do Ministério do Planejamento, em recente audiência com
a UFRJ e o MEC realizada em 14 de outubro foi caracterizada pelo
desrespeito à autonomia universitária aprovada pela Carta Magna;

Considerando que a forma desrespeitosa como foi tratada a
UFRJ, uma das mais importantes universidades públicas brasilei-
ras, representada pelo seu dirigente máximo, o Magnífico Reitor,
professor Aloísio Teixeira, atinge institucionalmente todo o corpo
social desta Universidade, ou seja, servidores Docentes, servidores
Técnico-Administrativos em Educação e o corpo Discente;

Considerando que o desrespeito às decisões judiciais relativas
à folha de pagamento da UFRJ, promovido pela SRH e MPOG, vem
trazendo prejuízos irreparáveis aos servidores desta Universidade e
dificuldades administrativas à administração superior da UFRJ;

O Conselho Universitário da UFRJ manifesta o seu repúdio à
atitude desrespeitosa ao corpo social da UFRJ, promovida pelo
MPOG através da SRH, exigindo o respeito aos princípios da
autonomia universitária estabelecidos na Carta Magna e o devido
cumprimento das decisões judiciais, princípio constitucional dos
direitos da cidadania, afastando definitivamente os artifícios adminis-
trativos implementados por aquela Secretaria que buscam apenas
confundir, postergar e esquivar os responsáveis daquele Ministério
á aplicação das decisões judiciais que reconhecem os direitos dos
servidores da UFRJ.

Sessão do Conselho Universitário de 23 de outubro de 2008.

“Há necessidade de nos consci-
entizarmos que somos referência
para as outras universidades fede-
rais. Por isso temos que nos organi-
zar para fazermos dois dias fortes
de paralisação com atividades”,
conclamou a categoria a coorde-
nadora Iaci Azevedo. “Nosso papel
é fazer uma ação dura dias 5 e 6 de
novembro; por isso, temos que fe-
char pelo menos uma unidade da

UFRJ e mostrar nossa indignação
com as atitudes do governo”, com-
pletou o coordenador Francisco de
Assis. Outro dirigente do SINTU-
FRJ, Jonhson Braz, defendeu a ne-
cessidade de incluir como eixo do
Dia Nacional de Luta a defesa da
autonomia universitária. “A mai-
or parte dos problemas decorre da
dependência da universidade ao
MPOG”, frisou.
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Os órgãos da infra-estrutura
A estrutura superior da

universidade é constituída
dos órgãos de deliberação,
direção e coordenação,
que têm jurisdição sobre
toda a universidade. Além
dos conselhos que integram
a estrutura superior (Con-
suni, CEG e CEPG), existem
os Conselhos de Coordena-
ção dos Centros e Conselho
Diretor, que fazem parte da
estrutura média. Corpo De-
liberativo, Congregações e
Conselhos Departamentais
compõem a infra-estrutura
da universidade.

São estes órgãos da infra-estru-
tura que são o tema desta edição
dentro da série de matérias sobre os
órgãos da universidade e a ocupa-
ção de seus espaços pelos técnicos-
administrativos. O Corpo Delibe-
rativo, as Congregações e os Conse-
lhos Departamentais são importan-
tes espaços de atuação dos técnicos-
administrativos na medida em que
neles discute-se o dia-a-dia do lo-
cal de trabalho. Mas estes espaços
ficam muitas vezes vagos ou são
ocupados minimamente pelos fun-
cionários devido ao desconheci-
mento ou à falta de organização
dos trabalhadores do setor.

O Corpo Deliberativo é um
dos órgãos dos Departamentos,
Núcleos ou dos Institutos da UFRJ.
A ele cabe eleger o chefe do Depar-
tamento, elaborar o plano anual
de trabalho e o orçamento-progra-
ma, apreciar os programas de dis-
ciplinas de responsabilidade do De-

Por que é importante participar, discutir, denunciar, propor e decidir
partamento e deliberar sobre qual-
quer matéria que lhe for submeti-
da pelo chefe do Departamento.
Nele, além de professores, é garan-
tida a representação técnico-admi-
nistrativa.

A Congregação é um órgão deli-
berativo das unidades, e dependen-
do do tamanho da unidade, o nú-
mero de técnicos-administrativos
com direito a participação pode che-
gar a três. À Congregação compete
exercer a jurisdição superior da uni-
dade; aprovar a atualização e as di-

retrizes de ensino e pesquisa propos-
tas pelos Departamentos; apreciar o
plano anual dos trabalhos e a pro-
posta do orçamento-programa.  Ela
pode dividir-se em Câmaras, em fun-
ção de objetivos especiais.

Nas Congregações os funcioná-
rios podem discutir decisões toma-
das por direções ou chefias de De-
partamento que possam ser julga-
das arbitrárias ou não pelo con-
junto dos funcionários da unida-
de. O caso do IFCS com a tentativa
de implantação do ponto eletrôni-

co pela direção e que foi rechaçada
pelos trabalhadores é um exemplo.
Na Congregação os funcionários
também podem propor projetos que
possam melhorar as condições de
trabalho e ajudar no crescimento
da unidade.

O Conselho Departamental é um
órgão consultivo. É constituído por:
diretor, vice-diretor, diretores-adjun-
tos (quando previsto no Regimen-
to), chefes de departamento e repre-
sentantes dos estudantes e técnicos-
administrativos. A este órgão cabe:

CCS vai preservar sua memória
A decania do Centro de Ciên-

cias da Saúde (CCS) prepara um
projeto de exposição de acervo e
recuperação de documentos e obje-
tos históricos. “A proposta é dar ao
Quinhentão um espaço que lhe
agregue valor cultural”, informou
o superintendente Roberto Leal.

Para isso, uma secretaria específi-
ca foi criada para atender às de-
mandas do local.

O espaço, situado ao lado direito
da entrada para o auditório, foi recu-
perado para ser, num primeiro mo-
mento, o Centro de Exposições do
CCS. “Medicina, Biologia, Nutrição,

Biofísica são unidades que possuem
um acervo muito rico. A Medicina
tem documentos que datam do sécu-
lo XIX. São objetos que hoje estão
amontoados em algumas unidades,
sem condições adequadas de armaze-
namento”, disse Leal.

A Escola de Belas Artes avaliará

o que precisa ser instalado em ter-
mos de sistema de refrigeração e
desumidificação. “Estamos em rit-
mo acelerado. Nosso objetivo é inau-
gurar o espaço no início de novem-
bro, nas comemorações dos 200
anos da Medicina”, afirmou o su-
perintendente. No início de 2009
começa a etapa de compra de equi-
pamentos específicos para o setor
de recuperação de acervos. O objeti-
vo é recuperar desde documentos
até quadros antigos.

O investimento realizado até
agora é de R$ 32 mil. A idéia futu-
ra é fazer do Quinhentão um cen-
tro cultural. “O que nos limita é o
fato de não termos financiadores,
mas não se pode negar que a ini-
ciativa de Reitoria de criação do
fundo contábil e orçamento parti-
cipativo nos ajudou muito nesse
processo”, analisou Roberto Leal.

Outros projetosOutros projetosOutros projetosOutros projetosOutros projetos
Paralelamente ao Centro de

Exposição, o CCS realiza reformas
em outros locais. O local precário
onde funcionava o vestiário dos vi-
gilantes terceirizados – denuncia-
do na edição 823 do Jornal do SIN-
TUFRJ, em julho – está passando
por reformas. Um projeto de cons-
trução de rampas no CCS para aces-
so de portadores de deficiência ao
subsolo e Quinhentão já está sendo
analisado pela Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Desenvolvimento
(PR-3). Também está na PR-3 a
solicitação de construção da exten-
são do Bloco J para abrigar salas de
aula para atender à demanda dos
novos cursos criados, laboratório
para terapia ocupacional, auditó-
rio. As obras estão previstas no PRE,
assim como a criação dessas vagas,
1.100, de acordo com Leal.

assistir a diretoria no estudo de qual-
quer matéria que for submetida à
sua apreciação; coordenar os planos
de trabalho propostos pelos Depar-
tamentos; harmonizar os horários
de trabalho propostos pelos Depar-
tamentos; sugerir medidas e provi-
dências relativas ao ensino e à pes-
quisa; elaborar seu regimento a ser
submetido à aprovação da Congre-
gação; e exercer outras atribuições
que lhe sejam conferidas no Regi-
mento da Unidade ou atribuídas
pela Congregação.
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CONSTRUÇÃO.  Espaço onde funcionará o centro de exposições, ao lado do Quinhentão

CONGREGAÇÃO DO IFCS. O colegiado foi palco do anúncio da diretora Jessie Jane sobre o fim do ponto eletrônico



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 838 - 27 de outubro a 2 de novembro 2008 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 7

PLANO DIRETOR

Unidades apresentam propostas
Segundo o coordenador

do Comitê Técnico do Pla-
no Diretor, a comunidade
deve apresentar suas pro-
postas, assim como as uni-
dades têm feito, para ela-
boração do Plano Diretor
da UFRJ, que deverá ser
apresentado preliminar-
mente à Universidade no
início de novembro. No dia
20, a Escola de Educação
Física apresentou ao Comi-
tê a proposta de criação do
Centro Integrado de Educa-
ção Física (Ciaf), que prevê
um complexo esportivo
com instalações para uso
da comunidade da UFRJ e
vizinha.

Segundo o informativo
UFRJ On-line, o Ciaf foi ela-
borado prevendo a cons-
trução gradual das instala-
ções, entre elas um estádio
de atletismo e futebol com
cabines de rádio e TV e
hospedagem para atletas.

O Ciaf também prevê a criação
de uma arena denominada “Praia
Olímpica”, para competições de
futebol, vôlei e handebol de areia,
e a construção do Ginásio de Ativi-
dades Múltiplas (GAM), que abri-
garia treinamentos e competições
de artes marciais.

Além dessa estrutura, o projeto
prevê a construção de clube socio-
esportivo e laboratório de ativida-
des interdisciplinares, como fisio-
logia, biomecânica, neurologia,
entre outras ciências. E, ainda, a
criação de um espaço para cami-
nhada e corrida, provisoriamente
batizado “Via UFRJ”.

Também foi apresentado um
projeto de construção de uma ci-
clovia com pontos de empréstimo
de bicicletas para o uso da comu-
nidade universitária, assim como
outros já apresentados por muitas
unidades ou grupos de trabalho,
como o Maglev – trem de levitação
magnética que poderá circular na
Ilha do Fundão – ou o plano de
transportes hidroviários.

Pesquisa apuraPesquisa apuraPesquisa apuraPesquisa apuraPesquisa apura
expectativas da comunidadeexpectativas da comunidadeexpectativas da comunidadeexpectativas da comunidadeexpectativas da comunidade

Está em curso uma pesquisa
de opinião para apurar as deman-
das da comunidade com relação à
Cidade Universitária feita pelo La-
boratório de Opinião da Escola de
Comunicação. O professor da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (FAU-UFRJ), Pablo Be-
netti, coordenador técnico da co-
missão formada para discutir o
projeto do Plano Diretor chama-
do “UFRJ 2020”, acha importante
a participação de todos na pesqui-
sa e tem a perspectiva que os re-
sultados sejam conhecidos no fim
de outubro. Este material vai ser-

vir de subsídio para a proposta que
está sendo formulada pela comis-
são.

Por ocasião da comemoração
dos 88 anos da UFRJ, no dia 8 de
setembro, Benetti apresentou as
propostas iniciais do Plano Dire-
tor. A comissão está encarregada de
fechar o primeiro esboço até o dia
11 de novembro. A proposta será
apresentada ao Conselho Universi-
tário no fim de novembro. A partir
de março de 2009, essa mesma pro-
posta será discutida pela comuni-
dade. Segundo Benetti, a comissão
continua trabalhando, mas, “por
enquanto, não tem ainda muitas
definições mais aprofundadas”.

A pesquisa de opinião é feita
com professores, estudantes e fun-
cionários para saber, por exemplo,
o que gostam na UFRJ, na Ilha do
Fundão, o que gostariam que hou-
vesse aqui. “É importante saber o
que as pessoas pensam do Fundão.

Como usam e o que é importante
levar para lá”, explica o coordena-
dor. Questionários foram distri-
buídos para as unidades para que
expressem suas propostas e a co-
missão está recebendo também as
demandas dos órgãos de classe.

“Pretendemos recolher o
maior número de subsídios, opi-
niões e propostas que a comunida-
de universitária queira expor. Em
novembro será apresentada a ver-
são preliminar, uma idéia básica
para discussão. Mas não se pode
considerar que será algo definiti-
vo”, diz o professor.

Já há algumas propostas con-
sensuais. “Uma idéia interessante –
que tem sido bem recebida – é a dos
centros de convivência em alguns
lugares da ilha. Assim como a de
distribuir alojamentos e refeitórios
ao seu longo, mais próximos do lo-
cal de estudo. Pensamos também
que bibliotecas e auditórios possam

funcionar como locais de encontros
da comunidade”, adianta o profes-
sor. Ele comenta também sobre a
idéia de sediar a Administração Cen-
tral no meio da ilha, entre o que
chamou de campus norte (a área
onde está o CCS) e o sul (a do prédio
do CT e atual Reitoria).

ContribuiçõesContribuiçõesContribuiçõesContribuiçõesContribuições
As diretrizes do Plano - aprova-

das no Conselho Universitário – pre-
vêem espaço para as entidades de
representação dos segmentos, como
o SINTUFRJ. Mas há ainda a antiga
demanda pela sede campestre. Ain-
da não há consenso sobre temas as-
sim, mas o professor acha que deve
haver um espaço de lazer universitá-
rio para as instituições e o próprio
SINTUFRJ. “Como um clube. Acho
que deveria ser contemplado no pla-
no, sem dúvida. Mas é importante a
gente obter subsídios dos próprios
interessados”, comenta Benetti.

O professor lembra que o ques-
tionário distribuído para as unida-
des está sendo respondido com as
demandas de investimentos acadê-
micos. Ele acha, no entanto, que a
ilha não deve ser planejada apenas
com demandas acadêmicas, mas
também com as dos segmentos, das
entidades de classe, com atividades
de lazer para os servidores fora do
expediente: O propósito é habitar a
ilha com alternativas de uso que
estão sendo discutidas com a co-
munidade, por isso as propostas de
alojamentos ao longo da ilha.
“Mas a comunidade tem que apro-
var a proposta nos colegiados”, aler-
ta Benetti.

A proposta preliminar fecha no
início de novembro, com as suges-
tões que chegarem até então. Mas
as demandas podem ser apresenta-
das mesmo depois, durante o pro-
cesso de consolidação e discussão
do Plano Diretor.
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Superendividamento é fenômeno mundial
ECONOMIA

A oferta de crédito é
imensa e irresponsável.
Muitos sucumbem diante
das intempéries da vida e
depois se vêem com dívi-
das impagáveis. Segundo
especialistas, este é um
fenômeno mundial. Bus-
cando educar para o cré-
dito e para o consumo,
alertando para a propa-
ganda enganosa e abusi-
va, a Ouvidoria da UFRJ
organizou o seminário
“Endividamento & Cidada-
nia”. O evento reuniu, no
dia 17, no CCMN, especia-
listas em direito do consu-
midor, que apresentaram
pesquisas, propostas e
noções sobre os principais
direitos e deveres referen-
tes a serviços financeiros
e crédito.

“O superendividamento é um
problema social. É preciso sensi-
bilizar a sociedade, para encon-
trarmos e adotarmos medidas viá-
veis juridicamente para solução
e prevenção do fenômeno”, co-
menta a ouvidora-geral da UFRJ,
Cristina Ayob Riche.

O seminário mostrou que em
muitos países existe legislação
que respeita a dignidade do deve-
dor e favorece a repactuação do
débito. No Brasil surgem inicia-
tivas assim.

As várias palestras serão abor-
dadas pelo Jornal do SINTUFRJ
numa série que abrimos com a
apresentação da professora titu-
lar da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Claudia Lima
Marques.

Entidades apóiam eventoEntidades apóiam eventoEntidades apóiam eventoEntidades apóiam eventoEntidades apóiam evento
Além da ouvidora, participa-

ram da abertura Sérgio Luis de
Souza, procurador-geral da UFRJ,
Roberto Leher, presidente do An-
des-SN, Cristina Miranda, presi-
dente da Adufrj, e o coordenador -
geral do SINTUFRJ Francisco de
Assis.

Claudia Zeitel, , , , , ex-aluna da
Faculdade de Direito, leu a reda-
ção “Pátria Madastra Vil”, pre-
miada pela Unesco, em que apon-
ta as contradições de nosso país:
“Onde já se viu tanto excesso de
falta? Exagero de escassez?”.

Francisco de Assis denunciou
o descumprimento do acordo de
greve e das decisões judiciais por
parte do governo, e sugeriu que os
elementos apontados no seminá-
rio devam servir para que a PR-4
acompanhe situações em que o
abalo moral ou de saúde ou mes-
mo o abandono de emprego pos-
sam ser reflexos do problema:
“Essa atividade é de grande im-
portância para a maioria. Em
99,9% dos casos, os servidores es-
tão endividados.”

Roberto Leher explicou que 1,3
milhão de servidores movimenta-

ram algo como R$5 bilhões por ano
no país em crédito consignado. Dívi-
das que adquirem para dar conta de
despesas com problemas de saúde,
educação dos filhos. Dramas assim
têm chegado à Adufrj e, para ele, é
um problema político, fruto da hi-
perganância do setor financeiro.

O coordenador de Administração
e Finanças do SINTUFRJ, Evandro
Cardoso, lembrou que a situação da
maioria dos endividados é tão grave,
que leva a problemas de saúde e até o
suicídio: “Famílias estão sendo des-
truídas. E alguém está tendo lucro do
outro lado. Mas o governo não apon-
ta um plano para frear os que hoje se
locupletam com o sofrimento dos
trabalhadores do país.”

Legislação especialLegislação especialLegislação especialLegislação especialLegislação especial
Claudia Lima Marques apre-

sentou pesquisas realizadas no Rio
Grande do Sul, São Paulo e Rio de
Janeiro sobre o perfil do superendi-
vidado, reunidas no livro Direito
do Consumidor Endividado. “Es-
tamos quebrando o tabu do supe-
rendividamento. Chegamos à con-
clusão de que é preciso uma lei. No
modelo para uma nova lei, o foco
deve estar nos contratos de crédito,
na redução de débitos, no incenti-
vo aos acordos voluntários e na ga-
rantia de um mínimo para a so-
brevivência.” A professora apresen-
tou a tese de que a explosão de
crédito – com uma grande parcela
de consumidores de baixa renda

endividada – revelou a fragilidade
da legislação.

Dados alarmantesDados alarmantesDados alarmantesDados alarmantesDados alarmantes
Claudia Lima apresentou nú-

meros que apontam o crescimen-
to anormal do setor de serviços
financeiros, segundo dados da pró-
pria Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban). Em 2007, a agri-
cultura cresceu em média 2%, a
indústria 3% e serviços 4,6%. En-
quanto isso o setor bancário cres-
ceu 9,7%.

Entre 2002 e 2005, os emprésti-
mos individuais cresceram 8 vezes.
Entre 2004 e 2007 foram feitos 18
milhões de contratos de crédito con-
signado, só que 83% referentes a
pessoas com renda de 1 a 3 salários
mínimos (R$ 360 a R$ 1180).

Em pesquisa desenvolvida no
Rio Grande do Sul, 74% tinham de

1 a 3 credores (entre lojas, cartões
de crédito, bancos, água, energia e
supermercados). E 79,3% eram su-
perendividados passivos, aqueles
que sofreram acidentes no percurso
da vida, como divórcio, desempre-
go, problemas de saúde, e não abu-
saram do crédito.

Uma pesquisa do IBGE de 2003
mostrou que apenas 14,54% che-
gavam ao fim do mês sem proble-
mas, mas 50,88% chegavam com
grandes dificuldades.

GT na UFRJGT na UFRJGT na UFRJGT na UFRJGT na UFRJ
Representantes da UFRJ, do

SINTUFRJ e da Adufrj acordaram a
formação de um grupo de trabalho
para estudar o tema. “Quero aju-
dar a promover na UFRJ, com o
apoio do SINTUFRJ, da Adufrj, do
Ministério da Justiça e da Defenso-
ria Pública da União e do Estado

do Rio, curso de capacitação so-
bre relações de consumo e endi-
vidamento voltado para o nosso
corpo social”, explicou a ouvido-
ra-geral da UFRJ, Cristina Riche.

Maria Guadalupe Piragibe,
professora do Ibmec-RJ, apresen-
tou o projeto de pesquisa que terá
como foco servidores da UFF e da
UFRJ, superendividados passivos,
atropelados pelas circunstâncias.

SuperendividamentoSuperendividamentoSuperendividamentoSuperendividamentoSuperendividamento
O economista Carlos Lessa (ex-

reitor da UFRJ) apontou a oportu-
nidade do encontro, porque a crise
mundial, segundo ele, vai atingir
o Brasil, quando, então, o superen-
dividamento vai se constituir mais
numa regra que em exceção. “O
Brasil já vai estagnar de novo”, pre-
viu, avaliando que o Produto Inter-
no Bruto (PIB), que é a soma das
riquezas produzidas no país, não
vai crescer mais do que 2% no pró-
ximo ano.

Ele acha impressionante o
esforço para endividar as pessoas,
uma imensa fraude que aconte-
ce sem restrição. E acredita que a
crise (que nos EUA foi com as
hipotecas) vai se repetir aqui, mas
com financiamento de carros.
Disse que empresas já deram fé-
rias coletivas ou anunciaram de-
missões diante da queda das ven-
das, reflexo da inadimplência, o
que ele classifica de bolha tupi-
niquim.
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PROBLEMA SOCIAL. 50,88% dos brasileiros chegam ao fim do mês com enormes dificuldades por conta de dívidas


