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Direito
Concurso para professor

foi parar no Consuni. Estu-
dantes reivindicam homolo-
gação, e questão retorna à
Congregação da faculdade.
Manifesto de apoio à direto-
ra Juliana Magalhães é subs-
crito pela maioria dos funci-
onários.

PÁGINA 7

DVST
Com a extinção do Pro-

grama de Psicologia da Divi-
são de Saúde do Trabalhador
(DVST) no Fundão, promo-
vida em fevereiro, os pacien-
tes ficaram sem tratamento.
O SINTUFRJ protocolou do-
cumento reivindicando pro-
vidências e alertou para o es-
vaziamento da DVST.

PÁGINA 8

Neurologia
Sindicato organiza os

funcionários para promover
democracia e transparência
no processo eleitoral. Nova
reunião nesta terça-feira, 31,
às 10h, no auditório da Neu-
rologia. PÁGINA 5

Nesta segun-
da-feira, 30, a
CUT e o movi-
mento sindical,
social e estudan-
til estarão nova-
mente unidos
nas ruas, para
dizer não à crise
e às demissões,
para exigir a re-
dução drástica
da taxa de juros
e recursos para
os investimen-
tos em políticas

Trabalhadores vão às ruas em todo o país

públicas e em
defesa dos di-
reitos traba-
lhistas e soci-
ais. O objetivo
é tomar as ruas
e praças de todo
o país em uma
grande mobiliza-
ção em defesa
dos direitos da
classe trabalha-
dora. No Rio, a
c o n c e n t r a ç ã o
será às 14h na
Candelária.

PÁGINA 3

Fotos: CUT

Fotos: Cícero Rabello

Não à crise e àsNão à crise e às
demissõesdemissões
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DOIS PONTOS

SERVIDORES ATIVOSSERVIDORES ATIVOSSERVIDORES ATIVOSSERVIDORES ATIVOSSERVIDORES ATIVOS
ALUISIO CICERO NASCIMENTO FILHO
ANA MARIA NOBRE SANT’ANNA
EYDIR SILVA DE MENDONÇA
GILBERTO LIMA DE ALMEIDA
JAIR BORGES FILHO
JORGE HENRIQUE BARCELOS DA MOTA
LEONARDO DE OLIVEIRA E XEREZ
MARIO PICCAGLIA NETO
MARISA CASAROTTO
MAURO NERI PREISSLER
PAULO CESAR SOUZA NABUCO DE ARAUJO
PAULO CESAR VIEIRA DE OLIVEIRA
ROGERIO MADEIRA DE OLIVEIRA
ROSANGELA FERREIRA GUSMÃO

SERVIDORES APOSENTADOSSERVIDORES APOSENTADOSSERVIDORES APOSENTADOSSERVIDORES APOSENTADOSSERVIDORES APOSENTADOS
ADEMIR ARAUJO DA SILVA
ALDAIR DE SOUZA GODINHO
ALFREDO JOÃO FILHO
ALVARO ALVES CARNEIRO
ANACLETA DOS REIS CARDOSO
ANTONIO CARLOS LABANCA
AUGUSTO PAULO GONÇALVES
BENJAMIM VALERIANO DE OLIVEIRA
CARLOS THEOPHILO DA SILVA
CICERO GERALDO NOVAIS GADELHA
CLEA MONTEIRO RODRIGUES MOREIRA
CREUSA DA SILVA MAIOLINO DO NASCIMENTO
DALMIRO JORDÃO DOS REIS
DILMA NUNES MONTENEGRO
ELAZIR NICOLAU SILVA
EVANILCE LUIZA SANT´ ANNA DE OLIVEIRA
FERNANDA ALIPIO BRUNO LOBO
FERNANDO SANTOS DA SILVA
GIUSEPPINA PIRRO DE MOREIRA
IRIA FERREIRA BARBOSA
IRTES FARIAS
IZALTINO DA SILVA
JANETE SANT’ANNA SOARES DE ALVARENGA
JANILTON SIQUEIRA SILVA
JOÃO ANIZIO DE SOUZA
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS
JORGE ALEIXO
JOSÉ CARLOS ARCHANJO
JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS ARAUJO
JOSÉ D’ALESSANDRO
LALDIR SOARES MONTEIRO
LEDA MARIA JERONIMO
LELIA DE MEIRA GOMES
LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS
LUIZ GONZAGA DA SILVA
LUIZ MATIAS
MANOEL ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
MANOEL CARVALHO DA SILVA
MARCIO LUIZ FIRMINO DO NASCIMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ PRISTA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
MARIA DO CARMO LEITE DA SILVA
MARIA HELENA DE CASTRO TORRES
MARIA IGNES DOS SANTOS
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
MARIA ZELIA DO NASCIMENTO
NAIR BENTO FERNANDES
NILSON GOES PENNA
OCTAVIANO PAULO DO NASCIMENTO
PAULO DA CONCEIÇÃO
PAULO ROBERTO MARQUES
PAULO ROBERTO PEREIRA
PEDRO FERREIRA
RUTE MELO DA SILVA
SILVIA LEMPERT
WAGNER MATOS
YSMAR VIANNA E SILVA FILHO

Trata-se de servidores que
aderiram ao PCCTAE através da
MP 431 e que estão na Carreira
a partir dessa adesão. A Comis-
são Interna de Supervisão (CIS)
da Carreira está chamando para
que entreguem documentos de
escolaridade (Capacitação e
Qualificação) para avaliação e
posterior implantação nos ven-

CARREIRA

Relação de servidores que
devem entregar documentos

cimentos, caso tenham di-
reito. Estes devem ligar para
agendar a entrega dos docu-
mentos e/ou obter mais in-
formações. Os telefones são:
2598-1819 e 9139-9760. Fa-
lar com Roberto, coordena-
dor-adjunto da CIS e inte-
grante da Comissão de En-
quadramento.

Agenda de eleiçãoAgenda de eleiçãoAgenda de eleiçãoAgenda de eleiçãoAgenda de eleição
A organização das eleições no

Iesc  e no IPPMG estão  a todo
vapor. Os trabalhadores destas
unidades já definiram a data da
eleição para a tirada de delega-
dos sindicais de base. Os interes-
sados têm até o dia 31 de março,
terça-feira, para participar.

 Posteriormente publicare-
mos as datas, os nomes dos can-
didatos e as informações neces-

Biologia faz 40 anos
Os 40 anos do Instituto de Biolo-

gia (IB) foram comemorados com
auditório cheio e empolgado com a
apresentação da Orquestra de Sopros
da UFRJ, dia 23 de março. A diretora
da unidade, Maria Fernanda Quinte-
la Nunes, abriu o evento fazendo uma
retrospectiva da história da Institui-
ção, dando destaque para a criação do
curso noturno há 15 anos (sendo um
dos únicos oferecidos pelo CCS), para
o Núcleo de Pesquisas Ecológicas de
Macaé, além da pós-graduação em
Genética e Ecologia e as atividades de
extensão.

A cerimônia teve em sua mesa de
abertura, além da participação da di-
retora Maria Fernanda, a pró-reitora
de Graduação, professora Belkis Vald-
man, representando o reitor-professor
Aloísio Teixeira; o decano do Centro
de Ciências da Saúde (CCS), professor
Almir Fraga Valladares; o decano do
Centro de Tecnologia, Walter Issamu
Suemitsu, e representantes de alunos
e ex-alunos. O coordenador-geral do
SINTUFRJ, Francisco Assis, represen-
tou os técnicos-administrativos. Ele
fez uma crítica em relação aos recur-
sos destinados à unidade: “A Biologia
cresceu nesses 40 anos, mas seu orça-
mento não aumentou proporcional-
mente.”

H o m e n a g e n sH o m e n a g e n sH o m e n a g e n sH o m e n a g e n sH o m e n a g e n s
Técnicos-administrativos, profes-

sores, alunos e ex-alunos foram
homenageados durante a cerimô-
nia. Lígia Reis, Madalena Tavares e
Eunice Xavier foram alguns dos fun-
cionários homenageados. A diretora
Maria Fernanda afirmou que este
evento simboliza uma forma de

enfatizar a construção insti-
tucional coletiva e as realiza-
ções alcançadas ao longo des-
sa trajetória. “Considero im-
portante para a comunidade
do IB, e também para a UFRJ
e a sociedade em geral. As-
sim, é uma alegria que faze-
mos questão de dividir com
todos”, disse.

Vacinação na DVSTVacinação na DVSTVacinação na DVSTVacinação na DVSTVacinação na DVST
A coordenação do Centro de Vaci-

nação de Adultos/DVST/UFRJ infor-
ma  que a campanha de vacinação da
gripe(anti-influenza) para idosos será
realizada no período de 27 de abril a 8
de maio. Os profissionais e acadêmi-
cos de saúde poderão ser vacinados após
esse período, desde que não seja pror-
rogado o término da vacinação.

21ª Medalha Chico Mendes21ª Medalha Chico Mendes21ª Medalha Chico Mendes21ª Medalha Chico Mendes21ª Medalha Chico Mendes

de Resistência 2009de Resistência 2009de Resistência 2009de Resistência 2009de Resistência 2009
No próximo dia 1º de abril será en-

tregue a 21ª Medalha Chico Mendes de
Resistência 2009,  ,  ,  ,  ,  no     Salão  Nobre do
IFCS, às 18 h. Além da homenagem na
Categoria Internacional aos Cinco He-
róis Cubanos presos nos EUA, cuja meda-
lha será entregue ao Cônsul de Cuba
Bladimir Martinez, o PCB fará a entrega
da medalha ao cartunista Carlos Latuff,
homenageado na Categoria Artista.

Delegados Sindicais
Até esta terça-feira, 31, ainda podem se inscrever os candidatos a
delegado sindical de base de suas unidades. Informamos como
está a organização nas unidades e as reuniões por local de
trabalho. Semana passada houve reunião no Alojamento, no
Instituto de Química e no CFCH.

Reunião por local de trabalho
Museu Nacional/ Horto do Museu
Dia 31, terça-feira, às 13, no auditório do Museu
Pauta: Informes e composição de chapas para delegados sindicais de base

sárias para a participação dos traba-
lhadores das unidades.

AUDITÓRIO cheio para celebrar o aniversário da Biologia

MADALENA,  de preto

EUNICE XAVIER, de vestido

LÍGIA REIS, de azul

Fotos: Cícero Rabello
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BRASIL

A greve unificada dos trabalha-
dores próprios e terceirizados da Pe-
trobras começou no primeiro mi-
nuto de segunda-feira, 23, nas refi-
narias, plataformas, campos terres-
tres de produção e terminais de dis-
tribuição de petróleo e gás, e ga-
nhou força em todo o país. Além dos
petroleiros dos 11 sindicatos que
compõem a Federação Única dos
Petroleiros (FUP), a greve contou
também com a participação dos tra-
balhadores das bases do Rio Grande
do Sul, Litoral Paulista, São José dos
Campos, Rio de Janeiro e Sergipe/
Alagoas, cujos sindicatos não são
filiados à Federação.

A greve unificada, com duração
de cinco dias, foi reavaliada na últi-
ma sexta-feira, 27. Diante da possi-
bilidade de punição dos trabalha-
dores em greve o movimento con-
tinua. Os trabalhadores reivindi-
cam: garantir os postos de trabalho
nas empresas contratadas pela Pe-
trobras; acabar com a precarização
das condições de trabalho e os aci-

Ato nacional contra crise
No Rio a concentração é na Candelária a partir das 14h

“Não às
demissões! Pela

redução dos
juros, pelos

investimentos
públicos e em

defesa dos direitos
trabalhistas e

sociais!”

O Brasil vai às ruas dia 30 de
março. A crise da especulação e dos
monopólios estourou no centro do
sistema capitalista, os Estados Uni-
dos, e atinge as economias menos
desenvolvidas. Lá fora – e também
no Brasil –, estão sendo torrados
trilhões de dólares para cobrir o rom-
bo das multinacionais, em um poço
sem fim, mas o desemprego conti-
nua se alastrando, podendo atingir
mais 50 milhões de pessoas.

No Brasil, a ação oportunista
das multinacionais do setor auto-
motivo e de empresas como a Vale,

A Central Única dos Trabalha-
dores e o movimento sindical, so-
cial e estudantil estarão novamen-
te unidos nas ruas, nesta segunda-
feira, 30 de março, para dizer não
à crise e às demissões e exigir a
redução drástica da taxa de juros,
recursos para os investimentos em
políticas públicas e a defesa dos
direitos trabalhistas e sociais. O
SINTUFRJ como entidade de tra-
dicional de luta cutista apoia e
participará da manifestação no
Rio de Janeiro.

O objetivo é tomar as ruas e
praças de todo o país em uma gran-
de mobilização em defesa dos di-
reitos da classe trabalhadora. Nos-
sas bandeiras, diante da crise inter-
nacional, são estas: pela defesa e
ampliação do emprego, dos salári-
os e direitos, pela redução da jorna-
da de trabalho sem redução de sa-
lário, pela redução dos juros, pelo
fim do superávit primário, pela re-
forma agrária e pelos investimen-
tos em políticas sociais.

Petroleiros fazem greve nacional
Os trabalhadores vão reforçar o ato do dia 30 de março

dentes que matam constantemente
os trabalhadores, principalmente os
terceirizados; restabelecer o paga-
mento das horas extras dos feriados
trabalhados, o chamado extraturno
ou dobradinha; e garantir o regra-
mento e pagamento justo da PLR
(Participação nos Lucros e Resulta-
dos).

A FUP estará presente nas mobi-
lizações do dia 30, construindo um
calendário unificado com todos os
sindicatos de petroleiros, para dei-
xar claro que os trabalhadores não
pagarão pela crise. “Entendemos que
a tentativa das empresas de se utili-
zarem da crise para se apropriarem
ainda mais da renda dos trabalha-
dores e das nações é um ataque que
tem que ser combatido por todos.
Portanto, não podemos permitir
uma nova onda de flexibilização e
precarização das condições de traba-
lho e direitos arduamente conquis-
tados pela classe trabalhadora”, de-
clara o coordenador da FUP, João
Antonio de Moraes.

CSN e Embraer levou à demissão
de mais de 800 mil trabalhadores
nos últimos cinco meses. O povo
não é o culpado pela crise. Ela é
resultante de um sistema que en-
tra em crise periodicamente e trans-
formou o planeta em um imenso
cassino financeiro, com regras di-
tadas pelo “deus mercado”. Diante
do fracasso desta lógica excluden-
te, querem que a classe trabalha-
dora pague a fatura em forma de
demissões, redução de salários e de
direitos, injeção de recursos do BN-
DES nas empresas que estão demi-

tindo e criminalização dos movi-
mentos sociais. Basta!

A precarização, o arrocho sa-
larial e o desemprego enfraque-
cem o mercado interno, deixando
o país vulnerável e à mercê da
crise, prejudicando fundamental-
mente os mais pobres, nas favelas
e periferias. É preciso cortar dras-
ticamente os juros, reduzir a jor-
nada sem reduzir os salários, ace-
lerar a reforma agrária, ampliar
as políticas públicas em habita-
ção, saneamento, educação e saú-
de, e medidas concretas dos gover-

nos para impedir as demissões,
garantir o emprego e a renda dos
trabalhadores.

Manifestamos nosso apoio a to-
dos os que sofreram demissões, em
particular aos 4.270 funcionários
da Embraer, ressaltando que esta-
mos na luta pela readmissão.

O dia 30 também é simbóli-
co, pois nesta data são lembra-
das a defesa da terra Palestina, a
solidariedade contra a política
imperialista do estado de Israel,
soberania e autodeterminação
dos povos.

Trabalhadores e trabalhadoras não pagarão pela crise

Foto CUT

Foto FUP
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CAPACITAÇÃO

Diretrizes serão anunciadas no segundo semestre
O Grupo de Trabalho de

Desenvolvimento e Valoriza-
ção Profissional da UFRJ,
criado por Aloísio Teixeira
ano passado, está concluin-
do a primeira parte de um
programa amplo para a Uni-
versidade, e a perspectiva é
que em breve seja divulgada
a proposta de capacitação. A
ideia é que no segundo se-
mestre esteja em prática um
projeto piloto e que, em 2010,
o programa seja implantado
de fato.

O GT também discu-
te políticas de qualifi-
cação e estuda um
conjunto de ini-
c i a t i v a s ,
como a ado-
ção de dis-
pensa par-
cial para
qua l i f ica -
ção ou bolsas
em auxílio à
conclusão da
educação formal. A
expectativa é que as
diretrizes sejam
anunciadas no segun-
do semestre, com im-
plantação também em
2010.

PILOTOPILOTOPILOTOPILOTOPILOTO
Com base nas discussões do grupo de

trabalho, que se reúne sistematicamente
há seis meses, a Coordenação de Desen-
volvimento Profissional (Codep) prepa-
rou um projeto que foi enviado ao Mi-
nistério do Planejamento a fim de  bus-
car recursos
para capaci-
tação.

O orça-
mento dispo-
nível para ca-
pac i tação
em 2009 é
de R$ 300
mil. Fo-
ram solici-
tados no pro-
jeto cerca de R$
220 mil a mais
para complemen-
tar estes recursos.
Caso seja aprovado,
segundo a Codep, a
ideia é melhorar as insta-
lações, adquirir equipamentos
e ampliar o número de profissi-
onais envolvidos nas iniciativas
de capacitação.

A proposta, formulada pela coor-
denadora da Codep, Rita dos Anjos, e pelo
técnico Lenin Pires apresentou iniciativas
de capacitação, qualificação e diretrizes
gerais de acordo com as perspectivas cons-
truídas no GT: “A ideia é que já em 2009
os profissionais que busquem a capacita-
ção tenham à disposição conteúdos que
levem à análise crítica do seu fazer, com-
binando-os com conteúdos que reflitam o

país e a produção no contexto da Uni-
versidade Pública”, explicam os organi-
zadores da proposta.

O programa propõe iniciativas
com conteúdos que abordem três ei-
xos temático: capacitação para o tra-
balho (voltado ao aprimoramento
em atividades técnicas e adminis-
trativas); capacitação para a univer-
sidade (com conteúdos voltados para
o papel da universidade no Brasil e
no mundo) e capacitação para o Bra-

Universidade
Erro gera atraso no salário
de terceirizados

Chegou ao SINTUFRJ a notícia de que trabalhado-
res terceirizados dos hospitais universitários estavam
sem salários. Nelson Souza e Silva, da comissão de
gestão e de implantação do Complexo Hospitalar da
UFRJ, explica que de fato houve alguns casos de pessoas
que ficaram dois meses sem salários por erro de preen-
chimento dos dados, mas o erro já foi sanado e a
Reitoria está pagando os salários em dia.

“O que houve foi um problema com a folha dos
terceirizados (que a UFRJ agora assumiu). Antes o
valor era pago para a cooperativa, que detinha toda
informação sobre os trabalhadores. A UFRJ teve que
fazer uma folha nova para os oito hospitais. E isso
gerou pequenos erros: em um não informou o PIS, no
outro digitou o CPF errado. O pessoal trabalhou muito
para corrigir os erros. O primeiro mês atrasou um
pouco, como o segundo, mas o terceiro mês já está
pronto”, informou.

Segundo Nelson, uma portaria do Ministério da
Educação de abril de 2008 determinou que a UFRJ não
poderia mais pagar a cooperativas. “A partir de 31 de
junho não poderíamos mais pagar terceirizados por
cooperativas. A Universidade assumiu a folha tempora-
riamente até dar uma solução definitiva”, explicou.

POUCOS,POUCOS,POUCOS,POUCOS,POUCOS,
MAS IMPRESCINDÍVEISMAS IMPRESCINDÍVEISMAS IMPRESCINDÍVEISMAS IMPRESCINDÍVEISMAS IMPRESCINDÍVEIS
Se não são muitos, os poucos trabalhadores que

estão com salários atrasados são imprescindíveis. Vera
Lúcia Teles, servidora do IPPMG e coordenadora de
Políticas Sociais do SINTUFRJ, confirma que há al-
guns terceirizados sem receber há dois meses. São pou-
cos, de fato, mas estão em situação muito difícil.

“A situação deles está muito difícil, inclusive para
vir trabalhar. Mesmo assim ainda estão trabalhando.
Eles são muito importantes. O CTI, por exemplo, é um
serviço que funciona 24 horas. A falta de um deles gera
sobrecarga de serviço. Quando o quadro fica reduzido o
trabalho fica mais pesado”, explica Vera.

SEM TERCEIRIZADOS,SEM TERCEIRIZADOS,SEM TERCEIRIZADOS,SEM TERCEIRIZADOS,SEM TERCEIRIZADOS,
HUHUHUHUHUsssss PARAM PARAM PARAM PARAM PARAM
No total, há pouco mais de mil trabalhadores ter-

ceirizados nos HUs. A maior parte enfermeiros, médi-
cos, auxiliares administrativos e técnicos de laborató-
rio. Se não foi possível manter essas pessoas ou sem a
substituição das vagas por concurso, os hospitais pa-
ram.

As medidas que serão tomadas para regularizar a
situação vão depender da política geral do Ministério
da Educação, da Reitoria e dos recursos. “O que se está
tentando fazer é que o ministério abra concurso”, ex-
plicou Nelson Souza e Silva.

A UFRJ estuda casos de decisões judiciais ocorridos
em outras Ifes em igual situação. Na Universidade
Federal do Paraná, eram poucos médicos contratados
para transplantes. O Ministério Público conseguiu na
Justiça que o Ministério do Planejamento liberasse o
pagamento destes profissionais em função do interesse
público.

Em Santa Catarina, realizou-se um processo de
seleção simplificado, também fruto de ação do Minis-
tério Público. A decisão garante que haja a seleção e
que o pagamento seja incluído no orçamento da uni-
versidade para pagamento de pessoal.

“As ideias são essas. Pode haver decisão igual ou
não”, comentou Nelson.

sil (através de cursos e palestras sobre
temas como História, Economia, Po-
lítica, Cultura e Estado).

AVALIAÇÃO AINDAAVALIAÇÃO AINDAAVALIAÇÃO AINDAAVALIAÇÃO AINDAAVALIAÇÃO AINDA
NÃO FECHOUNÃO FECHOUNÃO FECHOUNÃO FECHOUNÃO FECHOU
A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) sabe

que o prazo da UFRJ para apresentação
de um Programa de Avaliação de De-
sempenho (que influi até mesmo na
concessão de progressões) já está mais
do que vencido e pretende que, até abril,

a proposta que elabora esteja em
debate. O grupo dedicado ao
tema trabalha com a perspec-
tiva de avaliação total, desde
o ambiente de trabalho, aos
objetivos da unidade, não
se restringindo apenas à
avaliação do chefe. Mas
conta com informações
sobre missão, institui-
ções e metas das uni-
dades, muitas das
quais ainda não res-
ponderam à solicita-
ção da Pró-Reitoria.

Mesmo assim, a pers-
pectiva da PR-4 é fechar

o programa até meados
de 2009.
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NEUROLOGIA

Sindicato discute com funcionários democracia
e transparência no processo eleitoral
Diretor se compromete a rever prazos e garantir participação da comunidade

E o mato cresceu ao redor...
CAMPUS

A direção do SINTUFRJ
foi ao Instituto de Neurolo-
gia Deolindo Couto (INDC)
para ouvir os funcionários
sobre a abertura do proces-
so eleitoral. Eles questio-
nam a convocação e a for-
ma como vinha sendo con-
duzido o processo. A comu-
nidade não foi ouvida para
a definição das regras, as-
sim como não houve ampla
divulgação do pleito. As
eleições são uma necessi-
dade presente, haja vista
que está à frente da dire-
ção há quatro anos uma
gestão pro tempore indica-
da pelo reitor Aloísio Tei-
xeira. A intervenção na
Neurologia é a última exis-
tente na universidade e foi
feita para dirimir o último
processo de consulta inter-
na, conduzido com muitas
turbulências.

É exatamente para evitar que
tal situação se repita que o SINTU-
FRJ defende a convocação de uma
eleição democrática, transparente e
participativa. A direção, que convo-
cou uma reunião com os funcioná-
rios na terça-feira, 24, obteve do di-
retor-geral da Neurologia, José Luiz
de Sá Cavalcanti, o compromisso de
rever os prazos anunciados e garan-

tir a participação da comunidade.
Ocompromisso foi obtido em reu-
nião da direção do SINTUFRJ com
o  diretor da Neurologia, antes da
reunião com os funcionários.

O Sindicato pretende que o INDC
saia deste processo eleitoral como
um órgão fortalecido politicamen-
te através de uma eleição democrá-
tica e transparente. Este processo,
para o Sindicato, é que irá garantir
a unidade e a integração da comu-
nidade. Uma nova reunião está
marcada para esta terça-feira, 31, às
10h, no auditório da Neurologia. O
objetivo é organizar de forma de-
mocrática a eleição.

A normalização institucional
do INDC, além de ser uma reivin-
dicação do SINTUFRJ, é um com-
promisso do reitor. Este já decla-
rou publicamente que deseja ver
revista a intervenção da Neurolo-
gia para que a unidade consiga
retormar à plena normalidade.
Esta informação foi dada pela di-
reção do Sindicato aos funcionári-
os para esclarecer melhor a ques-
tão. A falta de discussão sobre o
processo acabou criando muitas
dúvidas na comunidade. Os diri-
gentes do SINTUFRJ alertaram que
é preciso também haver envolvi-
mento, participação e cobrança dos

funcionários da Neurologia em re-
lação à eleição e aos candidatos. A
construção de uma pauta de rei-
vindicações para que o candidato
se comprometa e possa ser cobra-
do no futuro é fundamental. Ou-
tro esclarecimento dado pela dire-
ção foi o de que, apesar de a últi-
ma eleição ter definido o voto uni-
versal como regra, o Sindicato de-
fenderá a definição da proporcio-
nalidade. Este é um princípio do

À medida que o mato toma
conta dos canteiros do Fundão, a
preocupação dos responsáveis pelo
cuidado com o campus aumenta.
E, ao que parece, a raiz do proble-
ma se aninha na burocracia que
envolve a renovação ou revisão dos
contratos.

Desde meados de fevereiro  –
antes do carnaval, portanto – o
contrato com a empresa Rodocom
venceu e não foi renovado. Essa
única empresa era responsável pela
coleta de lixo, roçada, capina e var-
rição das ruas. O efeito mais visível
do problema é o mato que toma as
áreas externas do campus.

A Superintendência de Serviços
Gerais (SG-6) corre para preparar
uma nova licitação. Enquanto isso,
fechou um contrato emergencial
com a empresa Locanty para ga-
rantir pelo menos a coleta do lixo.

Segundo Harley Moura, asses-
sor da SG-6, houve um atraso na
contratação emergencial: “A prin-

cípio a Procuradoria aprovou ape-
nas a realização do contrato emer-
gencial para recolhimento do lixo
por 15 dias, com a própria Rodo-
com, o que obrigou a SG-6 a correr
mais ainda para tentar estabilizar
o problema. Tivemos que providen-
ciar outro contrato emergencial
para a coleta do lixo – com a Lo-
canty –, o que por sua vez acabou
causando a demora na contrata-
ção dos demais serviços”, disse.

A superintendência diz que pre-
tende definir a situação dos demais
serviços ainda pendentes – capina,
roçado e varrição –  o mais rápido
possível. “Como é o tipo de serviço
que envolve a compra de equipa-
mentos e pessoal, não é uma coisa
que se possa fazer de uma hora
para outra. Por isso a demora na
contratação”, disse o assessor.

A urgência foi para o contra-
to para a coleta de lixo, tendo
em vista inclusive a prioridade
da coleta dos hospitais. Com isso,

segundo ele, a equipe acabou re-
tardando o atendimento dos de-
mais serviços. “Mas já estamos
providenciando a contratação de
roçado e capina, importante pela
questão da segurança e para evi-
tar a proliferação de animais”,

lembra o assessor. As firmas que
atuam na limpeza interna dos
prédios estão com contrato vi-
gente e, pelo que a SG-6 tem co-
nhecimento, não apresentam
problemas. Mas a falta dos con-
tratos, que afeta a manutenção

das áreas externas do campus do
Fundão, afeta também unidades
isoladas.

O assessor mantém a esperança
de que ainda esta semana os novos
contratos estejam fechados para
que a capina possa começar já.

movimento que justifica a pro-
porcionalidade como a forma
mais democrática de se garantir a
participação de toda a comunida-
de (professores, funcionários e
alunos).

COMISSÃO ELEITORALCOMISSÃO ELEITORALCOMISSÃO ELEITORALCOMISSÃO ELEITORALCOMISSÃO ELEITORAL
A representação dos técnicos-ad-

ministrativos para a comissão elei-
toral foi referendada na reunião do
dia 24 de março. Jane Calegario,

que já fazia parte da comissão in-
dicada pela direção da Neurologia,
foi ratificada como titular. E para
a suplência foi escolhida a farma-
cêutica Flamínia Flamini. A co-
missão eleitoral é composta pela
representação dos segmentos da
unidade. Assim, além dos técnicos
há os representantes dos docentes e
dos alunos.  Esta comissão  é a
responsável pela definição das re-
gras da eleição.

UNIDADE E PARTICIPAÇÃO
são os requisitos para que os
trabalhadores da Neurologia
interfiram no processo eleitoral.
Em reunião com os
funcionários, a direção iniciou a
organização dos trabalhadores

Fotos:Cícero Rabello
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  MOVIMENTO

Aposentados se organizam
para reivindicar direitos

A primeira reunião de tra-
balho deste ano da Coordenação
de Aposentados, dia 18 de março,
mostrou que é preciso empenho e
participação para garantir e res-
gatar os direitos de ativos e apo-
sentados. Um dos desafios do Sin-
dicato é a luta pelo reenquadra-
mento dos aposentados que tive-
ram perdas com a nova Carreira.
Outra luta importante é a mobi-
lização pela aprovação da PEC
270, que garante ao servidor fede-
ral que tenha se aposentado por
invalidez permanente o recebi-
mento integral do salário, além
dos reajustes na mesma propor-
ção e data dos servidores da ativa.

A reunião teve a presença tam-
bém de dirigentes e aposentados do
Sindicato dos Funcionários da UFF
(Sintuff). A coordenação-geral e
outras coordenações do SINTUFRJ
também reforçaram a reunião. O
coordenador Francisco de Assis sau-
dou a presença dos companheiros
do Sintuff.

Francisco explicou a dinâ-
mica das reuniões, que são men-

A reunião não tratou apenas
de política, mas de cultura tam-
bém. O Canto Coral, da Coorde-
nação de Desenvolvimento Pro-
fissional (Codep), fez uma bela
apresentação. Formado por fun-
cionários de vários setores e con-
duzido pela maestrina Bianca
Malafaia, o coral interpretou
três canções da MPB. Bianca ex-
plicou que a interação é que
move o diverso grupo que se uniu
pela afinidade com a música.
Ao final da apresentação a coor-
denadora Petronila Diniz, em
nome da Coordenação de Apo-
sentados, entregou um jarro de
ikebana de presente ao coral.

sais, e ressaltou a necessidade de
participação das atividades po-
líticas do Sindicato. Ele deu os
informes nacionais e falou so-
bre a plenária da Fasubra e o XX
Confasubra.

O dirigente informou que o
Sindicato agendou reunião com
a deputada Andreia Zito (PSDB-
RJ), que é autora da PEC 270.
No dia 15 de abril, às 10h, na
subsede no HU, haverá reunião
com o GT-Carreira e a Assessoria
Jurídica para tratar do reenqua-
dramento dos aposentados da
UFRJ. Após a abertura dos traba-
lhos, a palavra foi dada aos di-
rigentes do Sintuff.

Coral faz bonita apresentação

Reunião dia 15 de abril,
às 10h, na subsede no

HU, com participação do
GT-Carreira e Assessoria

Jurídica

SINTUFRJ convoca autora da PEC 270

rais, estaduais ou municipais, vi-
sando portadores de doenças graves.
Propõe-se que os aposentados por in-
validez permanente a partir de 2004,
que tenham ingressado no serviço

público até 16 de dezembro de 1998,
passem a receber proventos integrais
e tenham garantidos os benefícios
adquiridos pela carreira dos servido-
res em atividade, isto é, a paridade.

Para esclarecer a categoria sobre
a PEC 270 (proposta de emenda à
Constituição), o SINTUFRJ progra-
mou um debate, dia 26, na subsede
no HU, com a autora da proposta, a
deputada federal Andreia Zito
(PSDB-RJ). O que é a PEC? Como
essa proposta pode beneficiar servi-
dores aposentados por invalidez? Na
oportunidade, a coordenação do SIN-
TUFRJ entregou um manifesto à
deputada em apoio à medida e co-
brou apoio à outra PEC, de nº 555.
Esta revoga o artigo 4º da Emenda
41, para que não haja mais descon-
to dos aposentados.

A proposta de Emenda à Consti-
tuição 270 acrescenta o parágrafo 9º
ao artigo 40 da Carta Magna, que
trata das regras para a aposentado-
ria dos servidores públicos civis fede-

COORDENADORES apontam necessidade de participação nas atividades políticas

Fotos: Cícero Rabello

“A aposentadoria por invalidez
ocorre no momento em que o servi-
dor mais precisa de recursos finan-
ceiros para a compra de medica-
mentos necessários ao tratamento
de sua doença, dentre outros gas-
tos”, destaca Andreia.

Até dezembro de 2003, esses di-
reitos eram garantidos aos aposen-
tados em decorrência de acidente
em serviço, moléstia profissional,
doença grave ou contagiosa. A re-
forma aprovada pela Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998, e, poste-
riormente, pelas Emendas nos 41,
de 2003, e 47, de 2005, tirou dos
servidores aqueles direitos históri-
cos que previam uma perspectiva
de aposentadoria por invalidez per-
manente com proventos integrais.
A partir de 2004, estes passaram a

receber apenas provento proporci-
onal ao tempo de contribuição.

“Se aprovada, esta Emenda
proporcionará um grande con-
forto àqueles servidores que se en-
contram nessa situação e ame-
nizará o desgaste já ocasionado
por tantas outras medidas restri-
tivas que foram tomadas, bem
como o retorno de um direito
historicamente concedido”, de-
fende a deputada.

A PEC já foi aprovada pela Co-
missão de Constituição e Justiça
da Câmara e aguarda a criação de
comissão especial para dar pare-
cer sobre o mérito da proposta.  O
SINTUFRJ reforça a mobilização
nacional e a organização de um
abaixo-assinado pedindo a agili-
zação da tramitação da PEC. 

MANIFESTO entregue à deputada Andrea Zito
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Ministério Público quisMinistério Público quisMinistério Público quisMinistério Público quisMinistério Público quis
suspensãosuspensãosuspensãosuspensãosuspensão

O reitor Aloísio Teixeira infor-
mou que recebeu recomendação do
Ministério Público para suspender,
por ora, qualquer atitude adminis-
trativa ou decisão extrajudicial so-
bre o caso: “Acho que há um exces-
so de zelo pelo Ministério Públi-
co”, comentou, alegando que hou-
ve uma invasão sobre coisas que
são do âmbito da administração.
Ele lamentou a falta de crédito na
capacidade da universidade e seus
colegiados de resolverem seus pro-
blemas. O reitor informou ao Mi-
nistério Público que não acataria
a recomendação e pediu apoio ao
colegiado para o que definiu como
um exercício de autonomia.

Recurso e parecerRecurso e parecerRecurso e parecerRecurso e parecerRecurso e parecer
O recurso de Ana Sabadell con-

testa decisão da Congregação. Esta,
por maioria, decidiu não aprovar o
resultado do concurso, mas também

Nós, Trabalhadores em Educa-
ção da Faculdade Nacional de Direi-
to, indignados pela forma desrespei-
tosa com que o Centro Acadêmico
Cândido de Oliveira vem tratando
uma decisão do colegiado máximo
da nossa Unidade – Congregação,
que deliberou por não homologar de
imediato o Concurso de Titular do
Departamento de Teoria do Direito,
em decorrência de graves erros ocor-
ridos na prova de títulos, tornamos
público nosso repúdio ao tratamento
que vem recebendo a Professora Julia-
na Neuenschwander Magalhães.

Durante quase quatro anos, a
gestão da Professora Juliana empre-
endeu profundas mudanças na FND,
tais como a criação do setor financei-
ro, a reforma das salas de aula, com
criação de três novas salas, a reestru-
turação administrativa e recomposi-
ção do quadro de técnicos adminis-
trativos da FND, a criação do Mestra-
do, a estruturação do espaço público,
a revitalização dos órgãos colegiados,
com transparência na gestão admi-
nistrativa e com respeito à participa-
ção técnico-administrativa, a recu-
peração da Revista Jurídica, a reali-
zação da reforma elétrica e a ampliação
e oxigenação do quadro docente, com
a realização de 14 concursos públicos
para professores. Tudo isso, somado,
criou uma nova FND.

Não vamos permitir que sua ges-
tão seja desconsiderada ante a trans-
formação de uma deliberação da Con-
gregação num factoide, visando inte-
resses políticos e eleitoreiros.

Não vamos aceitar que o Centro
Acadêmico ataque a Direção da FND
com alegações de favoritismos no
concurso de titular do departamento
de teoria do direito, usando como
justificativa, para desqualificar a po-
sição da Congregação  contra as ile-
galidades do concurso, o fato de um
dos candidatos ter sido no ano de
1994 orientador de Mestrado da Pro-
fessora Juliana. A professora Juliana
não foi membro da banca examina-
dora e sequer participou das delibe-
rações que resultaram na formação
desta. O CACO não parece ver proble-
mas no fato de que a primeira colo-
cada é colaboradora de publicações
coordenadas pelo Presidente da ban-
ca. No entanto, não foi pelo fato dos
candidatos terem relações com a Di-
reção ou com o Presidente da banca
que a Congregação decidiu pela cor-
reção dos erros do concurso. Foi por
agir em prol do interesse público,
pela legalidade de seus atos, zelando
pela transparência, lisura e correção
dos concursos na Faculdade Nacio-
nal de Direito. A defesa pela legalida-
de é, numa democracia, a garantia
contra o arbítrio dos interesses indi-
viduais.

Finalmente, repudiamos as di-
versas mentiras veiculadas pelo CACO,
dentre elas a de que o professor Nilo
Batista tenha sido exonerado da UFRJ.

Por tudo isso, exigimos respeito
à professora Juliana Neuenschwan-
der Magalhães, aos membros da Con-
gregação e a todos que lutam por
uma nova FND.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2009

UNIVERSIDADE

Estudantes reivindicam homologação
de concurso na Faculdade de Direito

Os estudantes da Faculda-
de Nacional de Direito (FND)
ocuparam o Conselho Univer-
sitário, dia 26, em protesto or-
ganizado pelo Centro Acadê-
mico Cândido de Oliveira (Caco)
para exigir a homologação de
concurso para professor titular
de Teoria do Direito, adiada
pela Congregação.

O Consuni apreciaria –
como primeiro ponto de pauta
– recurso da primeira coloca-
da no concurso – Ana Lúcia
Sabadell – contra a decisão
da Congregação da FND, que
adiou a homologação para que
a banca – reconvocada – cor-
rigisse erros no processo. A
diretora Juliana Magalhães jus-
tificou que há jurisprudência
que embasa a decisão da
Congregação e que é possível
anular um ato para salvaguar-
dar todo o processo.

não o anulou, solicitando a correção
dos erros (entre eles a ausência de um
relatório que justificasse as notas atri-
buídas aos candidatos).

O parecer de Ricardo Iglesias,
da Comissão de Legislação e Nor-
mas do Consuni, recomendou que
a Congregação da Faculdade de
Direito defina ou a aprovação, ou
a anulação do concurso.

O reitor insistiu que não cabe-
ria ao Consuni outra decisão que
não a de devolver o processo à Facul-

dade de Direito para que a Congrega-
ção decida sobre a aprovação ou não
do relatório do concurso. O parecer
do relator, após intensa discussão,
foi aprovado por ampla maioria.

Estudantes alegam criseEstudantes alegam criseEstudantes alegam criseEstudantes alegam criseEstudantes alegam crise
Amanda de Souza, diretora do

Caco, disse que se instalou uma
crise na faculdade quando se ques-
tionou o concurso, e que a Congre-
gação não teve qualquer justifica-
tiva para alegar vícios formais. Se-
gundo ela, estava errado reconvocar
uma banca que foi dissolvida quan-
do foi encerrado o concurso. “Ou o
colegiado homologa ou não”, sen-
tenciou a jovem. Para os estudan-
tes a decisão da Congregação enco-
bre manobra para beneficiar o se-
gundo colocado.

ManifestoManifestoManifestoManifestoManifesto
Muitos conselheiros considera-

ram ofensivas as acusações dos es-

tudantes contra a diretora e lem-
braram seu importante papel na
reconstrução da unidade. O técni-
co-administrativo Jéferson Salazar
apresentou manifesto de apoio a
Juliana subscrito por 38 dos 46 fun-
cionários da FND (quatro estão de
licença), para que constasse em ata.
Membro da CLN, Jéferson defendeu
o parecer: “A Congregação tem que
se manifestar.”

Entenda o casoEntenda o casoEntenda o casoEntenda o casoEntenda o caso
Em novembro de 2008 foi reali-

zado um concurso para professor ti-
tular. Entre os candidatos estavam
Ana Lúcia Sabadell, Leonel Severo
da Rocha e Márcio Pugliesi.  A Con-
gregação, reunida em 5 de fevereiro,
deliberou pela não homologação do
concurso em virtude de vícios de
formalidade e solicitou à banca a se
reconstituir e corrigir os tais vícios.
Isso levou um dos membros, Nilo
Batista, a pedir exoneração. Outros
membros se recusaram a reconsti-
tuir a banca.

O Centro Acadêmico sustenta que
acompanhou o concurso e que não
houve nada de controverso. Por isso,
exige a homologação do concurso e
acusa a diretora de ter distribuído
nota de desagravo “claramente a fa-
vor” do segundo colocado. Em seu
jornal, o Caco afirma: “Os supostos
vícios formais não passam de uma
máscara atrás da qual tentam se es-
conder aqueles que desejam a altera-
ção do resultado do concurso.” No
dia 20 de março os estudantes ocu-
param a Congregação da Faculdade
de Direito, e conseguiram do reitor,
que estava presente para discutir o
Plano Diretor, o compromisso de
que o tema seria o primeiro ponto
de pauta do Consuni dia 26.

Manifestação dos
trabalhadores em
Educação da FND

Em manifesto de
apoio, trabalhadores
da faculdade dizem
que não permitirão
que a gestão de
Juliana Magalhães
seja desconsiderada
visando a interesses
políticos

O CACO afirma que houve máxima lisura no concurso e assim exige homologação

OS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS defendem o parecer da comissão do Consuni

Fotos: Cícero Rabello
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AO DEUS-DARÁ

Sindicato cobra providências e reversão do esvaziamento da unidade

Entenda o caso
O fim do Programa de Psi-

cologia no Fundão e o afasta-
mento da psicóloga responsável
resultaram em denúncias da
profissional à Pró-Reitoria de
Pessoal (PR-4) e dos pacientes à
Ouvidoria da UFRJ.  Alzira Mon-
teiro acusou a direção da DVST
de conduta arbitrária e antiéti-
ca. Segundo a PR-4, foi aberta
uma sindicância para apuração
dos fatos, que no entanto ainda
não foi concluída. Os pacientes
que estavam em tratamento psi-
cológico no Fundão, apesar do
compromisso assumido pela
PR-4 de atendimento na Praia
Vermelha, ficaram completa-
mente desassistidos.

Com a extinção do Programa
de Psicologia da Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST) no Fundão, pro-
movida em fevereiro, os pacientes fi-
caram sem tratamento. Segundo
Marilene Silva e Madalena Carlota,
que eram atendidas pela psicóloga
Alzira Monteiro, responsável pelo pro-
grama, e denunciaram o problema à
Ouvidoria da UFRJ, nada foi feito. O
atendimento que seria feito no Polo
de Saúde Mental na Praia Vermelha,
compromisso assumido pela Pró-Rei-
toria de Pessoal (PR-4), não ocorreu
até agora. O SINTUFRJ protocolou
documento reivindicando providên-
cias, o retorno da profissional, e aler-
tou para o esvaziamento da DVST.
Abaixo-assinado dos pacientes solici-
tando reunião foi informado pela
direção à PR-4.

mentos dos chefes de seção. Os res-
ponsáveis devem fechar o relatório e
apresentar à PR-4. “Estão colhendo
informações e vão chegar ou não a
uma conclusão”, informou.

Ele explicou que, segundo pre-
vê a legislação, a comissão tem
prazo de 60 dias no máximo para
concluir seu relatório. A denúncia
foi publicada na edição 851 do
Jornal do SINTUFJ, que circulou
entre 2 e 8 de março.

A psicóloga Alzira Monteiro
questiona todo o processo aberto
pela PR-4. Segundo ela, o superin-
tendente Roberto Gambine não po-
deria ter enviado seu relatório de
trabalho para os gestores que a co-
locaram à disposição. “Não está
havendo isenção”. Alzira protesta:
“Aliado a isso, estou impossibili-
tada de trabalhar, enquanto o co-
ordenador de Programas Especiais,

Jorge Fernandes, que expulsou as
pacientes e provocou toda a situa-
ção, continua trabalhando como
se nada tivesse acontecido”.

ÓRFÃOS DE TRATAMENTOÓRFÃOS DE TRATAMENTOÓRFÃOS DE TRATAMENTOÓRFÃOS DE TRATAMENTOÓRFÃOS DE TRATAMENTO
Os pacientes fizeram um abaixo-

assinado para cobrar o compromisso
da UFRJ. Nele, solicitaram reunião
com a Direção da DVST para esclare-
cimentos sobre a situação do Progra-
ma de Psicologia. Mas segundo os
pacientes a DVST negou-se a atender
solicitação da reunião coletiva, mar-
cando reuniões individuais. Duas
pacientes e funcionárias da universi-
dade afirmam que o atendimento
está interrompido e sustentam que
apesar das declarações do superinten-
dente Roberto Gambine até agora (dia
25) não receberam nenhum telefo-
nema ou comunicado.

“Estamos sem atendimento e

sem suporte. Ninguém entrou em
contato conosco. Nem da DVST,
nem da Pró-Reitoria e nem da
Ouvidoria. O que sabemos foi atra-
vés do Jornal do SINTUFRJ e mais
nada. E o anúncio feito pela PR-
4 de que iríamos ser atendidas na
Praia Vermelha e com direito a
transporte foi só para dar uma
satisfação à comunidade, porque
na prática não foi feito”, declara
Marilene Silva.

“Nós sabemos que o grupo
todo que participava do progra-
ma está desse jeito. Abandonado.
Nada foi feito. Não temos nada.
Inclusive estamos muito preocu-
padas com uma amiga que não
deu mais notícias. Quando acon-
teceu o problema ela estava retor-
nando ao programa, mas já não
estava bem”, desabafa Madalena
Carlota.

Os pacientes, segundo denun-
ciou o SINTUFRJ, encontram-se há
mais de três meses sem atendimen-
to, abandonados, e não foram ou-
vidos sequer para que fosse instala-
da comissão de sindicância para
apurar os fatos. “Não recebi qual-
quer reclamação de lá para cá. Os
esquema que está proposto está fun-
cionando”, disse o superintenden-
te Roberto Gambine. Ele  recebeu o
documento da direção do Sindica-
to no dia 25 de março, informando
que a resposta seria dada em mo-
mento oportuno. O Sindicato de-
nuncia o encolhimento do setor,
reivindica sua ampliação e forta-
lecimento dos serviços, assim como
discussão profunda, critica a for-
ma abrupta da interrupção das ati-
vidades e relata o abandono dos
pacientes.

Diz o documento: “Infeliz-
mente, o que se evidencia é que a
denominada Divisão de Saúde do
Trabalhador está perdendo seu sen-
tido de existência, uma vez que
está deixando à margem de qual-
quer atendimento inúmeros servi-
dores da UFRJ, sejam os que já con-
tavam com o serviço, sejam aque-
les que pretendiam contar.” Ele ter-
mina com a reivindicação de rein-
tegração da psicóloga e a adoção de
medidas enérgicas para reverter os
atos que virem a implicar parali-
sação do serviço de psicologia no
campus do fundão, assim como os
demais serviços que vinham sendo
executados pela DVST. No docu-
mento a direção do Sindicato pon-
dera: “Mediante discussão amplia-
da se possa efetivamente avaliar
qual o bem maior a ser garantido
para os servidores da UFRJ.”

SINDICÂNCIASINDICÂNCIASINDICÂNCIASINDICÂNCIASINDICÂNCIA
Segundo o superintendente da

PR-4, as servidoras que participavam
do Programa de Psicologia no Fun-
dão foram convocadas pela seção de
Análise de Procedimento Disciplinar
para um processo de apuração. Deve-
rão ser colhidos também os depoi-

Pacientes do Programa de Psicologia da DVST
no Fundão ficam sem atendimento


