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Falta pouco para a festa. É nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, às
15h, no Campo da Prefeitura. A festa foi organizada com todo carinho para
que seja uma tarde inesquecível para os 800 adultos e mais de 500
crianças que se inscreveram. A comemoração começa com a final do
campeonato de futebol no Campo A da Prefeitura, com a tradicional
entrega de troféus e medalhas.

A partir das 15h, no Campo B, a festa começa com apresentação de
um DJ e do grupo de pagode Tá Ligado, seguida e shows de mágico e
palhaço. Haverá cama elástica, pula-pula, futebol de sabão e maquiagem
infantil, além de distribuição de lanches e brinquedos.

UFRJ luta para
defender direitos

O ano de 2009 come-
çará com enormes desa-
fios para os trabalhadores
do Brasil e em particular
da UFRJ. Crise financei-
ra, política de cortes no
Orçamento e o projeto de
privatização dos hospitais
universitários mostram
um horizonte difícil. Se a
comunidade universitária,
tanto funcionários quanto
docentes e estudantes,
não reagir para garantir
suas conquistas e direi-
tos, o governo vai passar
o trator na UFRJ e a gui-
lhotina nos direitos dos
que nela trabalham e es-
tudam. A mobilização con-
tra as investidas do gover-
no começa com ação con-
junta do SINTUFRJ e da
Adufrj.

Páginas 3 e 4

Complexo
Hospitalar no
Consuni

As mudanças pretendidas pelo
governo para os HUs têm deixado
os funcionários destas unidades in-
seguros diante de seu futuro. A pro-
posta de criação de um Complexo
Hospitalar e a separação da folha
de pessoal geram questionamen-
tos pelo movimento. O GT-Saúde
do SINTUFRJ se reúne nesta quar-
ta-feira, dia 17, às 10h, na subsede
sindical no HU para debater a ques-
tão, o futuro dos servidores em re-
lação ao projeto de fundação esta-
tal e a saúde suplementar.

Página 6

Veja informações
sobre FGTS e
3,17%.  Página 2
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DOIS PONTOS

Informes Jurídicos
33333,17%:
CONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃO

O SINTUFRJ está convocando
sindicalizados que participam da
ação de 3,17%  que ajuizaram ações
no Juizado Especiais e que recebe-
ram valores dos atrasados reconhe-
cidos pelo Governo de uma só vez,
QUE POSSUAM CÓPIA INTEGRAL
DE SEUS PROCESSOS, para se apre-
sentarem ao SINTUFRJ munidos
da cópia do seu processo.

O SINTUFRJ necessita apresen-
tar à perita pelo menos cópias de
50 casos para demonstrar ao juiz
que o pedido era de pagamento em
uma única vez do valor que o Go-
verno havia reconhecido.

A solicitação é feita pois a tota-
lidade dos processos pagos já foi
arquivada e também incinerada.

FGTS
 PARTICIPANTES DA

AÇÃO DA 29ª VARA FE-
DERAL

Os sindicalizados que par-
ticipam da ação da 29ª Vara
Federal e  que não recebe-e que não recebe-e que não recebe-e que não recebe-e que não recebe-
ramramramramram o FGTS ainda poderão
comparecer  ao SINTUFRJ
para assinar os documentos
necessários para o pedido de
pagamento de valores na
ação.

 QUEM NÃO CONSTA
DA AÇÃO DA 29ª VARA
FEDERAL – ORIENTA-
ÇÃO

Considerando o número de
interessados que não constam
da ação da 29ª Vara Federal e
o desfecho da ação da 9ª Vara

Federal, o SINTUFRJ informa
que divulgará no fim do mês
de janeiro de 2009 assembléia
específica para o grupo.

 QUITAÇÃO DE HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PENDENTES – BENEFI-
CIÁRIOS DA AÇÃO DA 29ª
VARA FEDERAL

Após a solução do impasse
com o advogado Julio Rome-
ro, com a intermediação da
assessoria jurídica do SINTU-
FRJ, ficou estabelecido que se-
ria aberta uma nova conta cor-
rente para recebimento dos va-
lores devidos de honorários ad-
vocatícios para aqueles  queaqueles  queaqueles  queaqueles  queaqueles  que
se beneficiaramse beneficiaramse beneficiaramse beneficiaramse beneficiaram da sentença
proferida na ação do FGTS da

29ª Vara Federal, e que RECE-
BERAM o crédito dos expurgos.

A conciliação com o advo-
gado Julio Romero envolve a
retenção provisória na nova
conta aberta do valor da mul-
ta arbitrada pelo juiz até que
haja uma solução definitiva
do recurso apresentado pela as-
sessoria jurídica do SINTUFRJ
em Brasília.

Os beneficiários que ainda
não quitaram suas dívidas de-
verão depositar o valor equi-
valente a 10%(dez por  cento)
do valor recebido por força da
ação judicial, através de de-através de de-através de de-através de de-através de de-
pósito identi f icado,  na con-pósito identi f icado,  na con-pósito identi f icado,  na con-pósito identi f icado,  na con-pósito identi f icado,  na con-
t a  c o r r e n t e  n º  4 5 7 9 9 - X ,t a  c o r r e n t e  n º  4 5 7 9 9 - X ,t a  c o r r e n t e  n º  4 5 7 9 9 - X ,t a  c o r r e n t e  n º  4 5 7 9 9 - X ,t a  c o r r e n t e  n º  4 5 7 9 9 - X ,
agência  3652-8agência  3652-8agência  3652-8agência  3652-8agência  3652-8.

Pensionistas
O SINTUFRJ irá enca-

minhar esta semana do-
cumento à PR-4 para co-
brar uma posição oficial
para a solução  do não
cumprimento do pagamen-
to dos pensionistas. O
problema ocorreu devido a
movimentação financeira
dos 26,05% que acabou
deixando os pensionistas
sem o recebimento do
percentual. A Reitoria che-
gou a anunciar o paga-
mento, mas não o fez.

Crise
internacional
em audiência
pública

A CUT-RJ convoca
para o debate em audiên-
cia pública conjunta na
Assembléia Legislativa do
Rio de Janeiro (Rua 1o de
Março, Praça XV) com o
tema “A crise internacio-
nal e suas conseqüênci-
as para o Brasil e o Esta-
do do Rio”. Contará com a
presença do senador Alo-
ísio Mercadante ( PT-SP)
e do secretário de Estado
e Desenvolvimento Eco-
nômico do Rio de Janeiro,
Júlio Bueno. Será nesta
segunda-feira, dia 15, às
14h30, na sala 316 do
Palácio Tiradentes.

CCJE faz
40 anos

A cerimônia será nes-
ta terça-feira, 16, a partir
das 15h, no Salão Moniz
de Aragão, Fórum de
Ciência e Cultura, Praia
Vermelha.

Reunião
Vigilância
Horário: 9 horas
Dia :17/12(4ª-feira)
Local:Espaço cultural do
SINTUFRJ
Pauta: Informes gerais e
Seminário Nacional de Se-
gurança

As inscrições para o processo de sele-
ção estão previstas para fevereiro de 2009.
A data ainda será definida e serão aber-
tas aos servidores técnico-administrati-
vos da UFRJ filiados ao SINTUFRJ em
dia com suas relações com o Sindicato.
Podem participar também dependentes
diretos dos sindicalizados. Há vagas  tam-
bém para prestadores de serviços na UFRJ

CPV/SINTUFRJ:
Inscrições em fevereiro

Os funcionários da Prefeitura
que organizaram serviço voluntá-
rio de arrecadação de doações para
as vítimas das enchentes de Santa
Catarina agradecem a grande mo-
bilização dos companheiros e co-

municam que a campanha foi um
sucesso.  Mas avisam que não estão
mais recebendo doações porque ain-
da aguardam a transportadora vir
buscar as caixas e não há mais
espaço para guardá-las.

Recolhimento das doações suspenso
A Reitoria comunica o período

de recesso de Natal e Ano Novo en-
tre 22 de dezembro de 2008 e 2 de
janeiro de 2009. Não haverá expe-
diente administrativo e, no que
couber, das atividades acadêmicas

de ensino, pesquisa e extensão na
UFRJ. Exceção para aquelas uni-
dades e setores em que os plantões
asseguram o funcionamento de
atividades de emergência e da roti-
na interna dos hospitais.

Recesso na UFRJ

Nesta semana a Direção in-
formará através do site como se

dará o funcionamento durante
o recesso.

Funcionamento do SINTUFRJ

1 - Período de inscrições:
de 10 de dezembro de 2008 a
20 de fevereiro de 2009, na sede
ou subsedes do SINTUFRJ.

2 – As reuniões de local de
trabalho para as eleições serão
agendadas a partir de 3 de

março de 2009.
3 – As fichas de inscrição esta-

rão disponíveis pela internet (na
página do Sindicato), na sede e
subsedes do SINTUFRJ. As fichas
preenchidas deverão ser entregues
na sede ou subsedes.

Alteração no Edital das Eleições de
Delegados Sindicais de Base

O Curso de Línguas Aberto
à Comunidade (CLAC), da Fa-
culdade de Letras da UFRJ, já
divulgou o edital para o pri-
meiro semestre de 2009. A ins-
crição de alunos novos para os
cursos de idiomas será nos dias
10 e 11 de fevereiro.

Os interessados devem aces-
sar a página do CLAC e fazer o
cadastramento no sistema,
uma vez que todo o processo
de inscrição é feito através do
endereço  e l e t rôn ico  www.
letras.ufrj.br/clac, com exce-

ção dos que desejarem fazer
prova de nivelamento. A ins-
crição será efetivada median-
te o pagamento da taxa semes-
tral no valor de R$ 190,00.

Os cursos oferecidos são:
alemão, alemão-instrumen-
tal, árabe, espanhol, francês,
hebraico, inglês, inglês-ins-
trumental, inglês-conversação,
italiano, japonês,  japonês-
conversação, oficina de língua
portuguesa, português para es-
trangeiros, português-redação
e russo.

Curso de línguas da UFRJ

há mais de um ano devidamente com-
provado pela Direção da Unidade, traba-
lhadores sindicalizados a entidades fi-
liadas à CUT em dia com suas obriga-
ções financeiras, e categorias em que
haja oposição cutista organizada. E ain-
da a  participantes do MST. O edital com-
pleto será publicado em breve no Jornal
do SINTUFRJ.

Reunião da
Biologia
Dia 16, terça-feira, às 14h,
no Salão Azul da Biologia.
Pauta: ações Judiciais, re-
presentações institucio-
nais e assuntos gerais.
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MOVIMENTO

UFRJ inicia luta conjunta pela
defesa dos direitos dos servidores

SINTUFRJ e Adufrj organizam dia de luta

O ano de 2009 começará com
enormes desafios para os trabalha-
dores do Brasil e em particular da
UFRJ. Diante da crise financeira,
da política de cortes no Orçamento
e do projeto de privatização dos hos-
pitais universitários a conjuntura
não será nada favorável. Na assem-
bléia geral de emergência, dia 11,
no auditório do Quinhentão, os téc-
nicos-administrativos traçaram o
panorama e avaliaram que se a
comunidade, tanto funcionários
quanto docentes e estudantes, não
reagir, o governo vai passar o trator
na UFRJ e a guilhotina nos direi-
tos dos que nela trabalham e estu-
dam.

Um exemplo da disposição go-
vernamental foi dado no início de
dezembro, às vésperas das come-
morações de fim de ano e com a
universidade esvaziada, quando o
Ministério do Planejamento resol-
veu “presentear” os trabalhadores
da UFRJ com o corte do IPC 26,05%
nos contracheques de quase 20 mil
servidores, entre ativos e aposenta-
dos. A Assessoria Jurídica do SIN-
TUFRJ entrou com um recurso e o
reitor foi a Brasília para reverter o
quadro. “Momentaneamente ga-
rantimos este mês. Mas não há ne-

nhuma garantia para o futuro”,
disse Aloísio ao Jornal do SINTU-
FRJ. Em janeiro ficou acertada ro-
dada de negociação entre a UFRJ e
o Ministério do Planejamento.

Na semana do corte o reitor
anunciou em vários eventos pú-
blicos o desastre que será para a
universidade o corte do percen-
tual pago aos trabalhadores há
mais de 14 anos. O assessor jurídi-

Os coordenadores-gerais do
SINTUFRJ Jéferson Salazar e Fran-
cisco de Assis, o de Comunicação
Nivaldo Holmes e a dos aposenta-
dos Marilena Salazar estiveram na
assembléia da Adufrj, na manhã
de sexta-feira, dia 12, para levar a
proposta de uma ação conjunta na
luta pela manutenção do direito
para todos os trabalhadores. A pro-
posta, aprovada na assembléia do
dia 11, foi encampada pela assem-
bléia dos docentes.

Os docentes definiram ainda re-
forçar a luta em defesa da autono-
mia universitária. As duas catego-
rias definiram uma reunião – quar-
ta, dia 17– das diretorias das entida-
des em conjunto com as assessorias
jurídicas de ambas para definir en-
caminhamentos de unificação da
luta para o início de janeiro. Os
docentes definiram ainda que vão

levar a questão para o Andes, o Sin-
dicato nacional da categoria, e re-

Miranda, saudou a presença do Sin-
dicato na assembléia da Associa-
ção de Docentes. “A gente conside-
rou bastante importante essa pre-
sença. A luta pelos 26,05% é de toda
a universidade, tanto de docentes
quanto de técnicos-administrati-
vos. Esse percentual é devido a to-
dos os professores e técnicos-admi-
nistrativos da UFRJ hoje. Por isso,
a luta tem que ser feita conjunta-
mente”, afirmou.

Segundo Cristina, diante dos
informes da direção do SINTUFRJ,
os dois segmentos partilham da
mesma avaliação de que o percen-
tual é devido a todos: “Devemos
politizar essa questão, falando não
apenas dessa ação judicial, mas tra-
tando da questão salarial e tam-
bém das condições de trabalho que
os docentes e técnicos-administra-
tivos têm na universidade. É preci-

so que a gente trabalhe também
essa questão na defesa do Andes -
Sindicato Nacional na luta pelo
restabelecimento do registro sindi-
cal. E também existe a luta pela
autonomia da universidade.”

Pelo SINTUFRJ os coordena-
dores declararam: “O que nos uni-
fica não é só a luta pelos 26,05%,
mas a defesa da autonomia uni-
versitária”, disse Jéferson, expon-
do a necessidade de uma ação con-
junta do plano político, adminis-
trativo e jurídico. “É preciso man-
ter a unidade entre as entidades e
a luta conjunta em defesa da au-
tonomia e não transferir a res-
ponsabilidade para as mãos da
Reitoria, pois as conquistas da ca-
tegoria são feitas com luta”, des-
tacou Francisco, propondo o cui-
dado para que não haja a divisão
do movimento.

forçar a luta em nível nacional.
A presidente da AD, Cristina

DOCENTES E FUNCIONÁRIOS articulados. Na mesa
Jéferson, Roberto Leher, Cristina Miranda e José Miguel

co do SINTUFRJ, André Viz, expli-
cou detalhadamente na assem-
bléia todo o processo dos 26,05%.
Ele foi categórico em relação à
União: “Está tudo mundo no mes-
mo barco. O ataque é contra to-
dos! Precisamos unir esforços para
combater a arbitrariedade do go-
verno. Estamos trabalhando para
garantir o direito. A Assessoria Ju-
rídica não está inerte.”

Assembléia avalia que é preciso construir intensa mobilização
contra as investidas do governo às conquistas dos trabalhadores

A EXPECTATIVA da categoria que foi ao Quinhentão deve se traduzir em ações efetivas para fortalecer a luta pelos direitos

DIREÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA alertam para a
necessidade da mobilização

Fotos: Cícero Rabello
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MOVIMENTO

É hora de Unidade e Mobilização

O sentimento dos trabalhado-
res presentes à assembléia do dia 11
é o da necessidade de união e cons-
trução de uma reação vigorosa por
parte da universidade e de seus tra-
balhadores.

“Estou muito preocupada com
o que vem por aí. O governo precisa
fazer caixa e vai enfrentar a crise a
nossas custas. E será preciso muita
mobilização de todos nós, indepen-
dente de correntes. E somos capa-
zes, já fizemos isso muitas vezes.
Como vai ficar o acordo para
2009?” perguntou Teresinha Lima
de Souza. O impacto do corte atin-
ge pelo menos 1/4 dos salários da
maioria dos servidores.

A luta pela autonomia foi des-
tacada por Orlando Simões: “A ques-
tão da universidade é a autono-
mia. Isso envolve tudo, desde as

condições de trabalho até os salári-
os. Tudo isso está em jogo. O gover-
no quer retirar os 26%, e vai tentar
tirar tudo, inclusive nossos direi-
tos. A luta é maior, porque o Brasil
não se resume nessa nossa realida-
de universitária.” Para Francisco
Carlos, o governo de Lula não é o
governo que interessa aos servido-
res: “Temos de fazer esta discussão
aqui. Mas para isso temos de partir

para uma ação prática.”
 Fábio Marinho, militante do

Conlutas, conclamou: “Precisamos
estreitar os laços com a Adufrj e o
DCE. Vamos preparar uma insurrei-
ção nesta universidade com os pro-
fessores e os estudantes e impor uma
derrota ao governo”. Já Agnaldo Fer-
nandes avaliou que a reversão do
corte ajudou a ganhar um fôlego e
que o foco da luta deve ser a garan-
tia dos 26%: “Adufrj e SINTUFRJ
devem unir forças. Temos de ir para

reunião em janeiro falando a mes-
ma língua com uma ação única.”
Marcílio Lourenço, do Vamos à Luta,
afirmou que a corrente, apesar de ser
oposição à atual gestão, tem de cer-
rar fileiras na luta contra o governo.
Para ele, outros cortes virão: “Não
queremos achar culpados. Vamos
cerrar fileiras, e destaco que o ata-
que não é só contra os 26%.”

A coordenadora-geral, Iaci Aze-
vedo, alertou para as pretensões do
governo e afirmou querer a CUT
defendendo os interesses da catego-
ria: “O governo quer nivelar tudo
por baixo, por isso quero ver a CUT
na mesa e levantar nossa bandei-
ra.” O coordenador-geral, Jéferson
Salazar, destacou que são duas lu-
tas a serem travadas e que exigirão,
cada uma, esforço grande: “São
lutas no campo jurídico e no cam-

po político. Será preciso que nossos
companheiros se agreguem com
corpo, alma e coração.”

No campo político as ações já
caminham. Segundo Nivaldo, a de-
legação do SINTUFRJ que participou
da plenária nacional da Fasubra, rea-
lizada entre os dias 7 e 9 de dezembro,
apresentou moção que foi aprovada.
Ela trata do repúdio ao ataque aos
direitos dos servidores da UFRJ.

“A nossa ação
política será do
tamanho da nossa
mobilização”
Iaci Azevedo

“São 44 mil pessoas,
se pensarmos nas
famílias envolvidas,
que serão
prejudicadas”,
Nivaldo Holmes

“A unidade é muito
importante. Estamos
num momento
extremamente
delicado”
Jéferson Salazar

Fotos: Cícero Rabello
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Nova direção do Hesfa toma posse
com promessa de reestruturação

Instituto de Biologia recebe moção da Alerj

O Hesfa luta pela sua sobrevivên-
cia. Não apenas no que diz respeito a
sua estrutura física, em flagrante de-
terioração, mas do ponto de vista do
resgate de seu papel acadêmico. Essa
foi a tônica na posse do novo diretor,
José Mauro Brás Lima, na tarde do
dia 8, no auditório da unidade. Da
ex-diretora Cristina Loyola, passando
pelo reitor Aloísio Teixeira até o com-
promisso assumido pelo diretor re-
cém-empossado, a cerimônia contou
com inúmeros representantes das
unidades de saúde da UFRJ.

José Mauro registrou a impor-
tância do papel da comunidade e
do Sindicado que, com as bases,
fizeram um movimento para pro-
mover uma nova escolha na dire-
ção. “Isso foi muito importante e
o processo seguiu em respeito às
regras. Mas os desafios continu-
am, assim como o compromisso
do Hesfa com atenção básica à saú-
de, que é o que o Brasil precisa”,
disse José Mauro, anunciando a re-
alização de uma gestão transpa-
rente e responsável. Representando
o SINTUFRJ, as diretoras Dulce de
Lima e Carmen Lúcia comemora-
ram o momento como fruto do
processo de mobilização do corpo
técnico-administrativo pela reto-
mada de eleições democráticas.

A ex-diretora Cristina Loyola
lembrou os desafios que enfrentou
e o avanço na elaboração de um
projeto de forma a inserir o Hesfa
no contexto da UFRJ como uma
unidade acadêmica e concluiu elo-
giando técnicos-administrativos,
como a secretária Fátima, a auxi-
liar de limpeza Tata e o motorista
Sérgio como exemplo de profissio-
nais que “compõem o cotidiano
com grandeza”. O diretor eleito
apontou as condições precárias do
prédio e disse que a direção estará
empenhada com a mudança das
condições, que vai refletir no bem-
estar dos que ali trabalham. Ele
afirmou que é também um desa-
fio que a estrutura acadêmica acei-
te o hospital mesmo com a oferta
de atenção primária e atendimen-
to de baixa complexidade.

Em comemoração aos seus 40 anos, o Instituto de Biologia recebeu, no dia 27 de novembro,
no salão azul do Centro de Ciências da Saúde, moção de congratulação e aplausos da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A moção, em reconhecimento ao serviço prestado
à sociedade com ensino de qualidade, no decorrer dos seus 40 anos de existência, foi iniciativa do
presidente da Comissão de Educação, deputado Plínio Comte Leite Bittencourt (PPS).

O parlamentar entregou a homenagem à professora Maria Fernanda Santos Quintela
da Costa Nunes, diretora do Instituto. A diretora fez uma retrospectiva da trajetória da
Biologia, destacando avanços na área de ensino, pesquisa e extensão, e ressaltou o trabalho
harmonioso entre professores, alunos e técnicos-administrativos como um dos principais
fatores que tem contribuído para o crescimento e fortalecimento do Instituto.

Fim das intervençõesFim das intervençõesFim das intervençõesFim das intervençõesFim das intervenções
O reitor Aloísio Teixeira falou

da importância da posse da nova
direção eleita pela comunidade:
“Na verdade, com esse ato hoje es-
tamos suspendendo uma interven-
ção e voltamos à plena normalida-
de da unidade. Isso é muito impor-

tante para mim.” Aloísio manifes-
tou a vontade de que esse seja o
início de um processo e que outra
intervenção possa ser revista, a do
Instituto de Neurologia. “Falei com
Almir (Fraga Valadares, decano do
CCS) para criarmos condições para
suspender a intervenção lá de for-

ma que também se consiga reto-
mar à plena normalidade.”

Aloísio explicou que a indica-
ção de um pró tempore no Hesfa
há três anos se deu, entre outros
motivos, porque havia um confli-
to na comunidade e porque existia
a necessidade de que se desenvol-

vesse um projeto acadêmico: “Não
somos gestores de uma unidade de
saúde. Nossos hospitais não são ape-
nas prestadoras de serviço de saúde.
São lócus privilegiados de forma-
ção de estudantes. O Hesfa tinha se
transformado num prédio. Reafir-
mo o compromisso que tenho de
continuar empenhado na solução
dos problemas da unidade. Mas
precisamos de um projeto acadê-
mico”, disse Teixeira. Para ele, o
fim da intervenção ocorre num
momento excepcional na vida da
universidade, com a criação do
complexo hospitalar da UFRJ.

O reitor informou que o proje-
to do complexo foi aprovado recen-
temente no Conselho de Centro do
Centro de Ciências da Saúde e que
convocou uma sessão especial do
Conselho Universitário para discu-
tir essa idéia antiga na universida-
de. Segundo Aloísio, a sessão se fez
premente diante da necessidade de
atender à exigência do MEC de que
os hospitais se transformem em
unidades gestoras e orçamentárias.
Pela proposta, o grupo de hospitais
se aglutinaria numa só unidade –
, o complexo hospitalar –  o que na
opinião do reitor evitaria a frag-
mentação.

APROVADO. O novo diretor José Mauro, ladeado pelas dirigentes Dulce Lima e Carmem Lúcia

MESA. Cristina Loyola, Sylvia Vargas, Aloísio Teixeira, José Mauro e Maria Catarina da Mota
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Núcleo de Direitos Humanos é inaugurado
com homenagem a Suely de Almeida

Na semana do aniversário de 60 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
UFRJ inaugurou, dia 8, as novas instalações do
Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em
Direitos Humanos (NEPP-DH). A cerimônia,
realizada no prédio anexo do Centro de Filoso-
fia e Ciências Humanas (CFCH), na Praia Ver-
melha, emocionou a todos. A grande mentora
do Núcleo, a professora titular da Escola de
Serviço Social, Suely Souza de Almeida, foi a
grande homenageada. Suely, que faleceu em
agosto, teve uma longa trajetória nos estudos de
violência contra a mulher e dos direitos huma-
nos. Além de estar à frente do NEPP-DH, ela
também coordenava o Centro de Referência de
Mulheres da Maré e o Centro de Referência de
Mulheres da UFRJ.

mos pela abertura dos arquivos da
Ditadura.Temos de continuamente lutar por
um país justo, pois hoje são presos os pobres,
negros e favelados das grande metrópoles e do
país. Por isso, a importância do Núcleo como
formulador de política públicas e para denun-
ciar as constantes atrocidades cometidas nesse
país. Por isso, nós estamos aqui e somos parcei-
ros nesta empreitada.  E nessa história não
podemos nunca esquecer Suely Almeida”.

“Suely sempre acreditou nessa
equipe, lutou pelos direitos
humanos e nos fez crescer”,
Murilo Belizário,
representante dos
funcionários

A diretora do Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas em Direitos Humanos, Marilena Ve-
nâncio Porfírio, fez um longo discurso sobre a
história do Núcleo e agradeceu a todos os en-
volvidos a participação e o empenho. A vice-
presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, do
Rio de Janeiro, Vitória Grabois, que é pesquisa-
dora do NEPP, destacou a importância do tra-
balho a que ele se propõe: “Nos 60 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos,
no mundo e no país as violações continuam.
Lembro das famílias dos mortos e desapareci-
dos e nós do Grupo Tortura Nunca Mais luta-

“Ao homenagear Suely
estamos reafirmando nossos
compromissos. Compromissos
com nossas idéias, causas e
com tudo aquilo que nos
moveu”, Aloísio Teixeira,
reitor da UFRJ

O NO NO NO NO Núcleoúcleoúcleoúcleoúcleo
O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas

em Direitos Humanos, órgão suplementar do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, tem
como finalidade desenvolver atividades acadê-
micas que contribuam para a compreensão da
temática de Políticas Públicas em Direitos Hu-
manos, fornecendo subsídios para a produção
de análises e implementação de ações.  Propõe-
se, por meio da atuação de professores, pesquisa-
dores, funcionários técnico-administrativos e
estudantes, o desenvolvimento de atividades de
ensino de Pós-Graduação – stricto sensu e lato
sensu –, bem como de projetos de pesquisa em
seu próprio campo ou em campos correlatos,
segundo sua iniciativa, ou em conjunto com
outras instâncias da UFRJ ou instituições de
áreas afins.

Fotos: Cícero Rabello

VITÓRIA GRABOIS  ao microfone falou da importância de lutar por um país
justo afirmando que o Núcleo será fundamental na formulação de políticas. A
cerimônia atraiu grande público e lotou o auditório do prédio.

A implantação do Complexo Hospitalar da
UFRJ – criação de uma única unidade pagado-
ra para os oito hospitais da universidade – é
assunto que o reitor quer ver resolvido. Para isso,
convocou sessão especial do Conselho Universi-
tário, que não ocorreu por falta de quórum
qualificado. Agora, pretende nova sessão dia 18,
se houver confirmação da presença dos conse-
lheiros. Mas o assunto gera polêmica. A questão
esteve em pauta na última assembléia dos téc-
nicos-administrativos e ficou claro que o movi-
mento questiona a matéria.

A avaliação foi a de que a proposta não deve
ser aprovada sem ampla discussão. Os funcio-
nários dos hospitais estão inseguros com a sepa-
ração da folha e como vai ser o futuro diante da
série de dúvidas que apresentam. O movimento
nacional da Fasubra vê problemas na criação
de unidades pagadoras e o desmembramento

da folha, pois seria a preparação dos HUs para a
privatização. A assembléia encaminhou  a con-
vocação da reunião extraordinária do GT-
Saúde dia 17 para debater o tema, com o
convite à bancada dos técnico-administrati-
vos no Consuni e os integrantes da Comissão
que construíram a proposta do Complexo.

Na discussão feita no Consuni sobre o tema,
o representante da bancada técnico-adminis-
trativa, Milton Madeira, destacou a urgência da
discussão e lembrou que 850 trabalhadores das
cooperativas não vão ter salário ou qualquer
garantia e que, portanto, há necessidade de
definir o caso e garantir a legalidade de sua
permanência.

Entenda o casoEntenda o casoEntenda o casoEntenda o casoEntenda o caso
A proposta do Complexo pretende atender à

exigência da Portaria nº4, de abril de 2008, da

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão do MEC, que definiu que as unidades de
saúde devam se tornar unidades orçamentárias
e pagadoras. A Câmara dos Hospitais da UFRJ
tomou decisão de não criar uma unidade orça-
mentária para cada hospital e sim uma única,
a do Complexo Hospitalar. A portaria vem sen-
do implementada nas universidades por força
da lei. Mesmo sem a criação das Unidades
Pagadoras, instituídas pela portaria, as folhas
dos hospitais já foram desmembradas.

Para a Fasubra, a separação pode caracteri-
zar a preparação para a transformação dos hos-
pitais universitários em fundações estatais de
direito privado, proposta através de projeto de lei
do governo (PLC 92). Por isso, a Federação
aprovou uma campanha contra o PLC das fun-
dações estatais e também para combater a Por-
taria nº 4 por possibilitar o desmembramento

Complexo Hospitalar em pauta no Consuni

A Coordenação de Políticas So-
ciais, por indicação da assembléia ge-
ral, convoca os integrantes do GT-
Saúde para reunião quarta-feira, dia 17,
às 10h, na subsede do SINTUFRJ no
HU, que discutirá o complexo hospita-
lar e o futuro dos servidores em relação
ao projeto de fundação estatal. A saúde
suplementar também será debatida.

dos HUs das universidades. A Fasubra avalia que
a portaria pode caracterizar a preparação para a
transformação dos hospitais universitários em
fundações estatais. Como contribuição para o
debate, a Fasubra apresentou um projeto para
os HUs. Ele pode ser acessado pelo site
www.fasubra.org.br.

Reunião do GT-Saúde
discute Complexo
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Esquerda deve se unir para defender
os trabalhadores da crise mundial (*)

Nem mesmo a forte China esca-
pa. O número de desempregados che-
gou a 4% da população economica-
mente ativa nos dez primeiros meses
deste ano, atingindo um nível consi-
derado “crítico” pelo governo.

No Brasil, os números e pers-
pectivas tampouco são anima-
dores. A Federação das Indústrias
de São Paulo (Fiesp) divulgou
que a indústria paulista demitiu
10 mil trabalhadores em outu-
bro, mês que costuma registrar
aumento nas contratações. Em
consulta informal a 658 empre-
sas, a Fiesp constatou que 42%
delas pretendem cortar postos de
trabalho em 2009.

SindicalismoSindicalismoSindicalismoSindicalismoSindicalismo
Até agora, o discurso hegemô-

nico tem apresentado interpreta-
ções e saídas para a crise que bus-
cam alterar o mínimo possível o
atual sistema. “Essa crise vai, de
alguma forma, obrigar a uma re-
formulação do modelo, mesmo que
se busque isso da forma mais con-
servadora possível, no sentido de
mudar o mínimo necessário”, opi-
na o economista João Machado,
membro da Executiva Nacional do
Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL).

Entretanto, ainda nesse início
de crise, em que não se sabe ao certo
seus efeitos e o grau de recuperação
que a economia mundial poderá
apresentar, a esquerda ainda não
tem conseguido expor suas propos-
tas para a sociedade brasileira. Se-

gundo os especialistas ouvidos pela
reportagem, esse será o grande desa-
fio, e o sindicalismo terá um papel
preponderante. “Os trabalhadores
vão procurar, em primeiro lugar,
seus sindicatos como ponto de apoio
para lutar. E nesse terreno da luta é
que se pode construir a unidade, e
há que se unir com quem estiver
disposto a lutar”, aponta o historia-
dor e dirigente do Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificados
(PSTU) Valério Arcary. Ele acredita
que, nessas situações, as direções sin-
dicais mais recuadas tendem a ficar
para trás.

UnidadeUnidadeUnidadeUnidadeUnidade
Fábio Bueno, economista e

militante da organização Consul-
ta Popular, também avalia que os
movimentos sociais e outras forças
de esquerda deverão jogar ainda
mais as fichas nas lutas sindicais.
“Há dois ou três anos, com o au-
mento dos empregos, o setor sindi-
cal voltou a ser mais combativo e
ter peso no mundo do trabalho”.
Nesse momento em que a crise
aponta para piora geral das condi-
ções de vida dos trabalhadores, é
importante não só lutar, mas agir
de forma unificada para defender
os direitos e condições de vida das
camadas populares.

Artur Henrique, presidente da
Central Única dos Trabalhadores
(CUT) – maior central sindical
do país –, afirma que a linha de

ação será a defesa dos empregos.
“Essa crise, evidentemente, não foi
gestada pelos trabalhadores, mui-
to menos no Brasil. Por isso, não
vamos aceitar perda de dinheiro”,
protesta.

No início de novembro, a dire-
ção executiva da CUT lançou um
documento intitulado “Os /as tra-
balhadores/as não pagarão pela cri-
se”, no qual, além de uma análise
do momento atual, relaciona uma
série de reivindicações, entre elas
garantia de empregos e um progra-
ma de ampliação de vagas, fim do
superávit primário e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, redução do
impacto da desvalorização do real
nos preços dos alimentos e produ-
tos de primeira necessidade, forta-
lecimento do papel social dos ban-
cos públicos e reestruturação e con-
trole do sistema financeiro.

ReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicações
Com a compra de bancos esta-

tais pelo Banco do Brasil e pela
Caixa Econômica Federal, João
Machado reitera a importância de
se propor maior controle social des-
sas operações, para que não se trans-
formem em socialização das per-
das. “Onde entra dinheiro público
deve haver controle público. Se o
governo quer adquirir bancos para
salvá-los, isso não pode ser feito
sem regras claras”. Outro ponto é

exigir planos de manutenção de
empregos dos setores da economia
que recebam ajuda financeira do
Estado. Para as empresas que não
conseguem garantir seus postos de
emprego, segundo Machado, devem
ser pensadas outras formas de ges-
tão, como se faz com empresas que
entram em falência e passam para
os funcionários.

Valério Arcary aponta que o
momento também é propício para
debater com os trabalhadores/as
medidas antipopulares das últimas
décadas, como as privatizações.
“Medidas de nacionalização come-
çam a ter um novo eco. Palavras de
ordem como anulação de privati-
zações podem ganhar força, até
mesmo a campanha da Vale (cam-
panha pela reestatização da Com-
panhia Vale do Rio Doce, privati-
zada em 1997 por Fernando Henri-
que Cardoso) ganha outra audiên-
cia; nacionalização do sistema fi-
nanceiro também ganha impor-
tância. Ou mesmo a questão do
pré-sal. Mas é preciso ver como essa
crise vai evoluir”, opina.

* Esta matéria produzida
pelo jornalista Dafne Melo foi
publicada na edição do jornal
Brasil de Fato, que foi para as
bancas no período de 27 de no-
vembro a 3 de dezembro.

Quem pagará a
conta da atual crise
será a classe
trabalhadora. Essa
frase, já repetida
inúmeras vezes por
analistas desde o
início da crise
econômica, já
começa a sair da
retórica e ganhar
materialidade. Nos
Estados Unidos, o
mês de outubro
registrou o
fechamento de 240
mil postos de
trabalho, o décimo
mês consecutivo de
fechamento de
vagas no país. A
taxa de
desemprego entre
setembro e outubro
foi de 6,1% para
6,5%, a pior desde
fevereiro de 1994;
o número de
pedidos de seguro-
desemprego foi o
mais alto em 16
anos.
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FUTEBOL

Finalíssima em dois jogos

PrefeituraxVigilância

As equipes da Prefeitura e da Vigi-
lância disputam a final do Campeo-
nato de Futebol José Kilson Neto 2008 pro-
movido pelo SINTUFRJ em dois jogos,
nos dias 13 e 18 de dezembro, sem van-
tagem para qualquer das partes. São 160
minutos a serem jogados no Campo

da Prefeitura. O primeiro jogo foi no
sábado, dia 13, às 16h.

No dia 18, com a festa de fim de
ano do SINTUFRJ, os times do CLA e da
COPPE disputarão o terceiro e quarto
lugar. Será às 15h. Logo depois Vigilância
e Prefeitura jogarão a finalíssima.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
A Vigilância venceu por 3 a 1 a Pre-

feitura na última sexta-feira, dia 12.
Foram dois gols do centroavante Robi-
nho e 1 do meia-esquerda Zé Carlos.
Pela Prefeitura, o ponta-direita Mari-
nho emplacou um gol.

Amistoso em Campo GrandeAmistoso em Campo GrandeAmistoso em Campo GrandeAmistoso em Campo GrandeAmistoso em Campo Grande
O time do SINTUFRJ venceu por

3 a 2 o Alinhado de Campo Grande.
O jogo aconteceu dia 7 de dezembro
na sede campestre do clube, em Cam-
po Grande.

Na quinta-feira, 11, apesar do adiamento
da sessão especial do Consuni, foi realizada a
sessão ordinária que tratou da constituição do
Conselho Participativo do Plano Diretor e da
criação dos dois grupos de trabalho (da Praia
Vermelha e das Unidades Isoladas) para for-
mulação e encaminhamentos ao Comitê Téc-
nico do Plano de propostas para elaboração do
plano de ocupação destes campi.

A bancada técnico-administrativa
apoiou a primeira proposta apreciada, dos
estudantes, a de que a composição fosse pari-
tária. Mas a maioria dos conselheiros votou
contra. De acordo com o texto aprovado,

Bandejão:
Inauguração dia 15
sem pompas

A inauguração do Restaurante Univer-
sitário está prevista para o dia 15, às 11h,
segunda-feira. Mas nenhuma grande ceri-
mônia marcará a inauguração.

Pelo menos até a semana passada, as
equipes (da Nutrição, da Administração
Central, do NCE, ETU e Prefeitura) se des-
dobravam correndo contra o tempo para os
acertos finais. “Mas tudo está caminhando
para que no dia 15, às 11h, as portas sejam
abertas. Quem sabe, quando as aulas retor-
narem, a Administração pense em alguma
solenidade”, comentou Nádia Pereira de
Carvalho, representante da Administração
Central e responsável pela parte técnica e
administrativa.

“A gente está retornando depois de apro-
ximadamente 16 anos sem ofertar alimen-
tação para a comunidade. Eu trabalhei nos
antigos bandejões e hoje vejo a inaugura-
ção de uma outra concepção. Não é apenas
a diferença de nome entre bandejão e res-
taurante universitário. Rompe com um pa-
radigma apenas assistencialista e traz à
tona a questão acadêmica”, diz Nádia. Por
isso, trata-se de inauguração também de
uma estrutura organizacional ainda em
gestação, porque tem uma instituição aca-
dêmica (o Instituto de Nutrição) na coor-

Grupos de trabalho
formularão propostas
ao Plano Diretor

denação de um serviço prestado à comuni-
dade. “O que é novo na Universidade e no
país. E esse modelo dá peso importante à
questão da produção estar ligada ao ensino,
pesquisa e extensão, além de assistir o estu-
dante com alimentação de qualidade.”

Na primeira fase, com fornecimento de
alimentação por uma empresa externa no
mesmo molde do restaurante da Faculdade de
Letras, serão oferecidas 800 refeições por turno.
Há possibilidade, se necessário, de chegar a
1.700 por turno. A princípio apenas para estu-
dantes, ao preço de R$ 2,00. Para entrar é
preciso apresentar a carteira de estudante e ter
a foto no SIGA (Sistema de Informação e
Gerenciamento Acadêmico). O próprio estu-
dante pode inserir a foto no sistema on line.

Segundo Nádia, a oferta para os demais
segmentos está prevista para o final de 2010,
depois das obras e aquisição de equipamen-
tos para o funcionamento da cozinha. A
previsão, nesta segunda fase, é da oferta de
3.200 refeições. “Ficamos chateados com essa
história. Gostaríamos que toda a comunida-
de convivesse no espaço , e essa é a meta. Mas
a princípio, por limitação material, esta-
mos priorizando os estudantes, para que pos-
sam permanecer com tranqüilidade dentro
do campus”, explica Nádia.

haverá representação da administração
central, dos colegiados, de entidades da
sociedade civil, de governos estadual e mu-
nicipais, de dois representante do SINTU-
FRJ, da Adufrj, do DCE, um dos pós-gradu-
andos, da Vila Residencial, da Maré e Ilha
do Governador.

Nos grupos de trabalho, além de repre-
sentantes das unidades e de estudantes,
haverá participação de um representante
técnico-administrativo, proposta incluída
por sugestão da bancada, que sugeriu tam-
bém que as reuniões sejam públicas e di-
vulgadas inclusive pela Web TV.

BANCADA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA no Consuni provoca debate

Foto: Cícero Rabello


