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Rio de Janeiro faz uma das
maiores manifestações no
Dia Nacional de Luta

Foto: Cícero Rabello

Dezenas de técnicos-
administrativos em educa-
ção da UFRJ participaram
do protesto. A coordena-
dora-geral do SINTUFRJ
Iaci Azevedo fala no ato e
defende a unidade na luta.
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DOIS PONTOS

A participação da categoria no
ato unificado no Centro do Rio de
Janeiro foi decidida na assembleia
de quarta-feira, dia 12.

Com esta assembleia e a orga-
nização para a ida à manifestação
liderada pela CUT e outras centrais
sindicais, o SINTUFRJ encerrou as
duas semanas de reuniões nos lo-
cais de trabalho, conscientizando e
mobilizando a categoria a lutar
pela defesa dos seus direitos, sob
ameaça do governo federal.

A categoria conitinua em esta-
do de alerta, e a direção sindical
dará continuidade às reuniões se-
toriais, esclarecendo dúvidas dos
trabalhadores e reunindo propos-
tas de ações de luta que serão colo-

Assembleia delibera pela participação no ato
cas em prática no momento certo.

Os técnicos-administrativos em
educação presentes ao auditório do
CT também aprovaram que o SIN-
TUFRJ deve se equipar para as lutas
futuras em defesa dos direitos da
categoria. Uma das providências
que a entidade deve adotar é substi-
tuir o atual carro de som por um
novo e produzir material de agita-
ção para atividades de ruas, como
bandeiras da entidade, Fasubra e
CUT. Também foi deliberado que
as investidas do governo para aca-
bar com os ganhos judiciais se-
riam denunciadas através de bus-
door, e organizada uma carava-
na com no mínimo 10 ônibus a
Brasília.

MESA DA ASSEMBLEIA FOI COMPOSTA POR: Iaci Azevedo (Fasubra), Nivaldo Holmes, Francisco
de Assis e Carlos Pereira (SINTUFRJ), e o diretor da CUT-RJ Francisco Carlos (camisa azul)

A participação do SINTU-
FRJ no Dia Nacional de Luta
no Rio de Janeiro não se li-
mitou a apenas comparecer

à manifestação. Durante a se-
mana, diretores da entidade e
militantes de base colabora-
ram com o trabalho de mobi-

lização da população, par-
ticipando de panfletagens
com a CUT na Central do
Brasil.

Fotos: Cícero Rabello

Agenda de reuniões na subsede sindical no HU

 Comissão Organizadora da Copa
Fasubra Zumbi dos Palmares

Segunda-feira, dia 17, das 9h às 17h

 GT-Carreira
Terça-feira, dia 18, das 14h às 17h

 Aposentados e Pensionistas
Reunião dia 26 de agosto, às 10h

GT-
Antirracismo.
 Quarta-feira, dia 19, das

14h às 17h

A diretoria executiva da en-
tidade reúne-se, ordinariamen-
te, às segundas-feiras, às 13h,

na subsede sindical no HU.
Q u a l q u e r  a s s o c i a d o  p o d e
part icipar.

O CAp-UFRJ abre inscri-
ções para admissão de alu-
nos para 2010 de 8 a 18 de
setembro, das 8h às 16h. En-
dereço: Rua J.J .  Seabra, s/nº
- Lagoa. Endereço na inter-

net:  www.cap.ufrj.br.

Vagas  oferecidasVagas  oferecidasVagas  oferecidasVagas  oferecidasVagas  oferecidas
Ensino fundamental em 9

anos: 1º ano, 3º ano e 6º ano.
Ensino médio: 1ª série e 2ª série.

Reunião da direção do SINTUFRJ

Colégio de Aplicação abre inscrições

Este é o evento que a UFRJ
realiza na quinta-feira, dia 20
de agosto, a partir das 14h, no
Auditório Halley Pacheco - 8º
andar do Hospital Universitá-

rio Clementino Fraga Filho
(HUCFF), na Cidade Universi-
tária. Um dos objetivos é dis-
cutir a criação do Fórum Naci-
onal de Ouvidorias da Saúde.

“Ouvidorias públicas:
avanços e desafios”

No dia 4 de agosto, a Procu-
radoria Regional Federal apre-
sentou ao juiz informações so-
bre valores que entende serem
devidos a parte dos beneficiários
do processo. Em razão de terem
sido apresentados tais valores, a
assessoria jurídica requereu ao juiz
que fosse deferido o encaminha-
mento das ordens de pagamento
ao tribunal da parcela que foi
reconhecida para este grupo.

O juiz devolveu o processo
para a Procuradoria para mani-
festar-se sobre o nosso pedido.

A listagem apresentada pela
Procuradoria informa o núme-
ro total dos participantes do pro-
cesso indicando cerca de 9.400

Ação dos 3,17%
pessoas com direito a recebimento
de valores. Cerca de 80% desse gru-
po tem direito a receber através de
RPV parcial e o restante através de
precatório parcial. A identificação
e os valores serão depurados desta
lista do total após a manifestação
da Procuradoria Regional Federal
na decisão do juiz.

A assessoria jurídica esclare-
ce que se o valor total da dívida
apurado no cálculo do SINTU-
FRJ for superior a 60 salários
mínimos e o valor reconhecido
pela Procuradoria for inferior a
60 salários mínimos o precató-
rio parcial também será inferior
a 60 salários mínimos.

O pronunciamento do juiz de-

verá ocorrer até o fim do mês, isto
não significa pagamento imedia-
to; teremos que aguardar a defini-
ção da justiça.

RPV =RPV =RPV =RPV =RPV = ordem de pagamento
até 60 salários mínimos que serão
efetuados 60 dias após registro da
ordem junto ao Tribunal Regio-
nal Federal.

Precatório=Precatório=Precatório=Precatório=Precatório= valores acima de
60 salários mínimos que são pagos
no exercício seguinte.

Observação:Observação:Observação:Observação:Observação: Os valores que
são apresentados até 1º de julho
para pagamento no exercício se-
guinte, neste caso 2011.
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GT-FASUBRA

Grupo debate Conae e documento sobre lista tríplice

GT-Fasubra foi a maior reunião de aposentados já realizado em nível nacional pela Federação
A realização de um encontro

nacional de aposentados nos dias
4, 5 e 6 de novembro foi um dos
encaminhamentos decididos na
reunião do GT-Aposentados da Fa-
subra, que aconteceu dias 8 e 9 de
agosto. Este será um dos temas em
pauta da próxima reunião do GT-
SINTUFRJ marcada para o próxi-
mo dia 26, às 10h, na subsede sin-
dical no HU.

Outros encaminhamentos im-
portantes foram a luta pelo reen-
quadramento dos aposentados que
tiveram prejuízo com a nova lei de
carreira, a mobilização para apro-
vação das PECs e a elaboração de
uma cartilha com informações
gerais sobre as demandas dos apo-
sentados nas universidades. Estas
questões também estarão na pauta
dia 26 de agosto.

AvaliaçõesAvaliaçõesAvaliaçõesAvaliaçõesAvaliações
Uma reunião concorrida e pro-

dutiva. Assim avaliaram os coorde-
nadores de Aposentados e Pensio-
nistas do SINTUFRJ, Arnaldo Ban-
deira e Marylena Salazar, que par-

Encontro nacional em novembro será discutido dia 26

Durante três dias, 10, 11 e 12 de
agosto, o Grupo de Trabalho de Edu-
cação da Fasubra reuniu-se para de-
bater a Conferência Nacional de
Educação (Conae) e analisar a Nota
Técnica 448/2009 da Secretaria de
Ensino Superior (Sesu) do MEC, que
apresenta parâmetros a serem im-
plementados pelas universidades na
organização da lista tríplice para
nomeação de reitor. O documento
causou indignação aos participan-
tes do GT, que avaliaram ser um
retrocesso à autonomia e à demo-
cracia tão perseguidas pelas univer-
sidades públicas.

A reunião foi uma continua-
ção da discussão iniciada anterior-
mente, que teve como base o docu-
mento-referência da Conae e a pro-
posta da Fasubra de Universidade
Cidadã para os Trabalhadores. Ou-
tra reunião em Brasília irá finali-
zar as proposições para a Conae que
serão encaminhadas à direção na-
cional da Fasubra. Em setembro, o
GT promoverá um seminário sobre
o tema. O Plano Nacional de Edu-
cação, que será o ponto máximo
da Conferência e que vem sendo
debatido nos fóruns realizados por
vários segmentos da sociedade,
também foi pauta da reunião.

Nota técnica da Sesu reforça prática autoritária de escolha de reitores e se distancia da autonomia universitária

IndignaçãoIndignaçãoIndignaçãoIndignaçãoIndignação
O GT analisou a Nota Técnica

elaborada pela Coordenação Geral
de Legislação e Normas, da Secreta-
ria de Ensino Superior (Sesu), e pu-
blicada no dia 3 de julho. A conclu-
são foi que o documento reforça as
regras antidemocráticas para esco-
lha dos reitores das Ifes e se opõe à
realidade atual nas universidades. O
coordenador-geral do SINTUFRJ, Jo-
nhson Braz, e o coordenador de Ad-
ministração e Finanças e membro
da comissão organizadora da Conae
no Rio de Janeiro, Roberto Gomes,
que participaram do GT, criticaram
duramente a iniciativa.

“Essa Nota Técnica dá orienta-
ção de como interpretar e aplicar a
autonomia universitária. É uma
loucura! Tem como base a lei da
ditadura militar e decretos de FHC
quando da reforma do Estado. Re-
força a lista tríplice, a escolha do
reitor pelo presidente da República
e a proporção de 70% para docentes
e 30% para os técnicos-administra-
tivos em educação e os discentes. É
completamente contraditória, ain-
da mais agora com a discussão do
novo Plano Nacional de Educação
e de uma nova Lei de Diretrizes e
Bases (LDB). A ação da Sesu carac-

teriza um processo totalmente an-
tidemocrático e desconexo de qual-
quer gestão democrática. A indica-
ção de José Vilhena aqui na UFRJ
foi o espelho disso, e levou a uni-
versidade a uma profunda crise”,
afirmou Jonhson.

“A reação do GT é de indigna-
ção. A Nota Técnica faz justamen-
te aprofundar  esta questão antide-
mocrática e retrógrada nas univer-
sidades. É totalmente inválida e
temos de tornar isso nulo. O GT
encaminhou análise para que a
Fasubra reafirme as resoluções so-
bre a democracia nas universida-
des e orienta para que encaminhe
documento ao MEC afirmando o
quão absurdo é a medida. Não con-
cordamos com estas orientações!
Vamos levar para a base a fim de
reforçar nossa posição, que é a de
avançar e não retroceder. É um re-
trocesso. Vamos levantar esta ques-
tão no Conselho Universitário e
exigir posição do reitor”, anteci-
pou Roberto Gomes, que é um dos
representantes da categoria no ór-
gão máximo de decisões da UFRJ.

Além de Jonhson e Roberto,
participaram do GT as dirigen-
tes sindicais Dulce Machado e
Nilce Corrêa.

ticiparam do GT. Estiveram pre-
sentes 60 representantes de mais de
26 universidades da base da Fasu-
bra. A coordenadora Petronila Di-
niz não pôde participar por proble-
mas de saúde.

“O encontro nacional foi objeto
de longa discussão e a decisão de ser
em Brasília foi muito importante,
porque é lá que as coisas acontecem

e temos muito pelo que trabalhar
no Congresso Nacional. Temos mui-
to sobre o que informar na reunião
dia 26”, disse Marylena.

Com um relatório minucioso,
Arnaldo detalhou o debate, elogiou
a organização dos coordenadores
de Aposentados da Fasubra e a par-
ticipação de um dirigente da Asso-
ciação Nacional dos Fiscais da Pre-

vidência (Anfipe), que fez uma ex-
posição sobre o propósito da refor-
ma tributária, o significado da Se-
guridade Social e sua importância
para a Previdência. Sobre a luta
pelo reenquadramento dos aposen-
tados, Arnaldo afirmou que não
basta apenas a decisão nos conse-
lhos: “É um processo que deve ser
levado para mudança na lei.”

O sucesso do GT foi comemo-
rado pelo coordenador de Aposen-
tados da Fasubra, Walter Gomes:
“Foi quase um seminário, reunin-
do cerca de 50% da força da Federa-
ção. Um primeiro grande encontro
que se transformou numa ótima
oportunidade para retomar este
movimento e mostrar que os apo-
sentados estão se organizandor.” E
completou: “E na linha de colocar
de fato o debate sobre o reenqua-
dramento e fazer virar decisão ad-
ministrativa dos Conselhos Univer-
sitários.”

Walter destacou também que
setembro será o mês de mobiliza-
ção dos aposentados, com encon-
tros para discussões que culmina-
rão em novembro. Segundo o diri-
gente, além da pressão pela apro-
vação das PECs que beneficiam e
resgatam direitos dos aposentados
e da aprovação do mandado de in-
junção (aumento para aqueles que
se aposentaram exercendo ativida-
des insalubres), a grande campa-
nha será pela “busca da conquista
do reenquadramento com justiça”.

NA REUNIÃO histórica organizada pela Fasubra, Marylena Salazar e Arnaldo Bandeira

Fotos: Fasubra

ROBERTO E DULCE num momento de leitura e discussão
do documento base da Conferência

NILCE E JONHSON colaboram na finalização de propostas
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 DIA NACIONAL DE LUTA

CUT e movimentos sociais tomam as ruas
do país para exigir a manutenção de direitos

Fotos: Cícero Rabello

A jornada nacional unificada
de lutas, promovida pela CUT e
pelos demais centrais sindicais e
movimentos sociais, reuniu mi-
lhares de pessoas em todo o país
no dia 14 de agosto. Foram pan-
fletagens, comícios, atos políticos
e passeatas nas principais capitais
para marcar a posição dos traba-
lhadores contra a crise. Garantia
dos direitos conquistados para o
povo e para a  sociedade foi a prin-
cipal palavra de ordem. A mani-
festação em Brasília reuniu cerca
de 4 mil pessoas. Somente mili-
tantes do MST foram 3 mil a mar-
char sobre o Planalto Central.

Manter direitos e ampliá-los,
contra as demissões, por melhores
empregos e salários, por redução
da jornada de trabalho sem redu-
ção de salários, por reforma agrá-
ria e urbana, e em defesa dos in-
vestimentos em políticas sociais
foram os eixos da jornada. Confi-
ra a avaliação desta campanha,
iniciada pela CUT quando do iní-
cio da crise econômica, de acordo
com o presidente da CUT-Rio,
Darby Igayara e com os dirigentes
da Fasubra: Paulo Henrique, co-
ordenador-geral, e Rosângela So-
ares, coordenadora de Educação.

Darby IgayaraDarby IgayaraDarby IgayaraDarby IgayaraDarby Igayara
“É a continuidade da campa-

nha de organização e mobiliza-
ção para reafirmar que os traba-
lhadores não vão pagar pela crise.
Reafirmamos também os eixos de
luta da CUT, que foram ratifica-
dos no 10º CONCUT. O Dia Nacio-
nal de Luta faz parte da jornada
para combater qualquer argumen-
to ou ação contra os interesses da
sociedade e dos trabalhadores. Ele
faz parte das mobilizações para
fortalecer a luta dos trabalhado-
res nas questões gerais, como em-
prego e redução da jornada sem
redução de salário.

O servidor público tem que ter
a consciência de que cotidiana-
mente trabalha para ajudar a
construir o país. Nossas atividades
de mobilização são para pressio-
nar tanto pela manutenção dos
empregos quanto pela valorização
do serviço público; melhoria dos
serviços com melhorias dos salá-
rios e condições de trabalho. A CUT
propõe isso e vem participando das
negociações, não só salariais
como de outras questões premen-
tes para os servidores. Toda esta
política precisa de esforço e refor-

ço de todos para pressionar o go-
verno a atender às demandas so-
ciais e dos trabalhadores”.

Paulo HenriquePaulo HenriquePaulo HenriquePaulo HenriquePaulo Henrique
“A campanha Não vamos pa-

gar pela crise tem tudo a ver com
a construção do país; não são rei-
vindicações somente corporativas.
Temos demandas da sociedade em
várias áreas sociais pelas quais
sempre lutamos. A ideia é fazer
com que a sociedade entenda a
importância da manutenção dos
direitos conquistados até aqui e
que queremos que sejam amplia-
dos. Entenda e esteja do nosso lado
contra o argumento de cortes ou
redução nos programas que hoje
atendem ao povo diante da crise
econômica.

Isto estará em jogo no Con-
gresso: o Orçamento da União para
o próximo ano será entregue até o
dia 31 de agosto e não podemos
deixar que a crise ou as eleições
sejam motivos de manobras par-
tidárias para atender a pedido  elei-
tores. Não é um probleminha me-
nor fazer cortes nas verbas sociais.
E nossa campanha é para explicar
o que é esta crise e dizer para toda
a sociedade o que esperamos do
Orçamento. A verba é pública, por-
tanto, deve atender às demandas
da sociedade. Manter emprego e
melhorar o serviço público faz
parte disso. Manter os acordos fir-
mados também. É o enfrentamen-
to que vamos ter com as eleições
de 2010 e por isso temos de dispu-
tar também com a mídia. Temos

a maior delas, se reunirmos toda
a imprensa sindical, mas infeliz-
mente não sabemos utilizar esse
potencial.”

Rosângela SoaresRosângela SoaresRosângela SoaresRosângela SoaresRosângela Soares
“O movimento social não ca-

minha sozinho. É importante que
nós, trabalhadores da educação, re-
forcemos, em qualquer período, o
enfrentamento com aqueles que
querem reverter as questões que tra-
tam da ampliação ou manuten-
ção dos direitos. Somos agentes so-
ciais envolvidos de forma integral
na melhoria da qualidade da edu-
cação e dos serviços públicos.

A importância desta manifes-
tação não é só corporativa, ela en-
volve outras ameaças para o avan-
ço da sociedade. E nós, que temos

referência e temos história de luta
acumuladas, devemos mostrar
para a sociedade que estamos pre-
ocupados. É importante que esta
campanha, nesta disputa políti-
ca, trate na universidade, além
dos temas acadêmicos, dos temas
de âmbito nacional, como a re-
forma agrária, por exemplo. Em
relação à educação, temos um sis-
tema com dificuldades de acesso e
graves problemas regionais.

Levar a discussão do investimen-
to nas políticas públicas e a apro-
priação que se faz desse investimen-
to é nosso papel. Temos de mobili-
zar a sociedade para isso. Temos de
dizer que nós, com nossas organi-
zações e com os movimentos so-
ciais, é que vamos colocar esse país
no prumo e no rumo certo.”

RIO DE JANEIRO deu exemplo de unidade e mobilização, parando a Avenida Rio Branco com a passeata que saiu da Candelária
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 DIA NACIONAL DE LUTA

A manifestação dos traba-
lhadores no Rio de Janeiro reu-
niu cerca de 5 mil pessoas que
fizeram ato na Candelária e ocu-
param as quatros pistas da Ave-
nida Rio Branco, no Centro da
cidade. A movimentação dos
militantes começou às 10h.

Após a fala dos representan-
tes das centrais sindicais, a pas-
seata ganhou a avenida em di-
reção aos prédios da Petrobras e
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES). O objetivo foi denun-
ciar a ação das multinacionais
e de empresas privatizadas que
promoveram a demissão de cen-
tenas de trabalhadores.  Às
13h30, ato político na passarela
que liga os dois edifícios encer-
rou o dia de protestos no Rio de
Janeiro.

SINTUFRJ na ruaSINTUFRJ na ruaSINTUFRJ na ruaSINTUFRJ na ruaSINTUFRJ na rua
Dezenas de técnicos-admi-

nistrativos em educação da
UFRJ, sob a liderança do SIN-
TUFRJ, participaram da mani-
festação unificada. O Sindicato
da categoria marcou presença no
ato. Ao longo da marcha as ban-
deiras vermelhas da CUT  mis-
turavam-se às bandeiras de ou-
tras centrais sindicais e às fai-
xas azul e brancas da Fasubra e
do SINTUFRJ. O Dia Nacional
Unificado de Luta já entrou para
a história aguerrida dos traba-
lhadores e dos movimentos so-
ciais.

A coordenadora-geral do
SINTUFRJ e dirigente da Fasu-
bra, Iaci Azevedo, falou em nome
da Federação; Francisco Carlos,
que integra a direção da CUT-
Rio e é da base da UFRJ, falou
em nome do Sindicato.

“É importante que a classe
trabalhadora esteja junta e lu-
tando por estas propostas (os ei-
xos da jornada nacional). Tam-
bém não vamos admitir que o
governo traga retrocesso às pro-
postas. É importante que as cen-
trais sindicais se unam neste
momento. Quero registrar a im-
portância deste ato. Trago tam-
bém o recado que queremos
uma CUT combativa e indepen-
dente, compromissada com as
bandeiras históricas e os eixos
de sua fundação”, declarou Fran-
cisco Carlos.

Iaci fez seu pronunciamen-
to em seguida: “Quero saudar

SINTUFRJ marca presença na
manifestação que reuniu 5 mil pessoas

todas as centrais presentes ao ato
e ressaltar que é a unidade na
luta que nos trará a vitória. Para
isso, temos que ir para as ruas,
independente de qual central se-
jamos ligados. Temos de lutar
contra os PLPs que são nefastos.
Os trabalhadores unidos neste
momento é fundamental para
produzir ações como este dia na-
cional unificado. Vamos deixar
de lado nossas banderias partidá-
rias e abraçar a luta dos traba-
lhadores. E a Fasubra estará nes-
sa luta, que já é histórica para a
classe trabalhadora, lutando por
todos, enfrentando qualquer go-
verno, independente de quem es-
teja na presidência. O SINTUFRJ
está nesta luta, e unidos conse-
guiremos a vitória.” NO CARRO DE SOM, NO ATO POLÍTICO: Darby, Francisco Carlos e Iaci Azevedo

Fotos: Cícero Rabello
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Dirigente da Fasubra esclarece dúvidas
 SAÚDE SUPLEMENTAR

Grávidas da UFRJ terão licença administrativa
O grupo de trabalho constituí-

do pela Reitoria com especialistas
da UFRJ para traçar estratégias que
evitem a proliferação da gripe suí-
na na instituição e estabelecer pro-
cedimentos de orientação ao pú-
blico tem como maior preocupa-
ção as servidoras grávidas.

Por conta disso, a Reitoria
está recomendando que seja con-
cedida, de imediato, licença ad-
ministrativa por 15 dias às grá-
vidas para evitar o risco de conta-
minação pelo vírus H1N1. Serão
mantidos todos os direitos traba-
lhistas e pecuniários.

A infectologista Regina Barbo-
sa, integrante do grupo de traba-
lho, considerou a decisão interes-
sante: “Não se pode dizer às grávi-
das que se afastem de aglomeração
e mandá-las vir trabalhar. Agora,
por quanto tempo, só vai ser possí-
vel prever observando a evolução da
epidemia”, comentou.

 GRIPE SUÍNA

Há 15 dias, o governo do Estado
concedeu licença às servidoras grá-
vidas até 28 de agosto. A recomen-
dação da Secretaria Estadual de
Saúde é que a decisão se estenda à
iniciativa privada.

Volta às aulas é nestaVolta às aulas é nestaVolta às aulas é nestaVolta às aulas é nestaVolta às aulas é nesta
segundasegundasegundasegundasegunda-feira-feira-feira-feira-feira, dia 17, dia 17, dia 17, dia 17, dia 17

O grupo de trabalho se reuniu
na terça-feira, 11, e decidiu man-
ter o retorno das aulas na UFRJ
para o dia 17 de agosto. Essa deci-
são se baseou em informações do
Ministério da Saúde e nas medidas
adotadas pela universidade para
conter a disseminação do vírus, e
foi referendado pelo Conselho Uni-
versitário na quinta-feira, 13.

De acordo com indicadores da
Secretaria de Vigilância em Saúde,
do Ministério da Saúde, “observa-
se uma pequena diminuição no
número absoluto de casos na 31ª
semana epidemiológica. No entan-

to, ainda não é possível concluir
que esta observação reflete a reali-
dade, pois muitas secretarias esta-
duais e municipais de saúde não
possuem casos digitados no siste-
ma.”

A UFRJ vai distribuir aos alu-
nos informativo preparado pelo GT
com esclarecimentos das principais
dúvidas sobre a gripe e com orien-
tação para evitar contágio. Na sex-
ta-feira, 14, estava prevista a reali-
zação de uma reunião do GT com
decanos para preparar as decanias
para o retorno às aulas.

Calendário acadêmicoCalendário acadêmicoCalendário acadêmicoCalendário acadêmicoCalendário acadêmico
O Conselho de Ensino de Gra-

duação (CEG) apresentará propos-
ta de calendário acadêmico ao
Conselho Universitário. A pró-rei-
tora de Graduação, Belkis Wald-
man, adiantou que estão previstas
aulas até a véspera do Natal, com o
fechamento do semestre no dia 9

de janeiro. O próximo semestre re-
começaria no dia 8 de março.

SINTUFRJ contra a gripeSINTUFRJ contra a gripeSINTUFRJ contra a gripeSINTUFRJ contra a gripeSINTUFRJ contra a gripe
Para esclarecer as principais

dúvidas da categoria, o SINTUFRJ

receberá o professor e chefe da In-
fectologia Pediátrica do IPPM, Edi-
milson Migowski, para uma pales-
tra sobre a gripe na próxima se-
gunda-feira, dia 24, às 11h, na sub-
sede sindical no HU.

Recomendações

O grupo de trabalho da UFRJ recomenda para o retorno às aulas:
1. Em caso de apresentar quadro compatível com gripe (febre,

tosse, dor no corpo ou dor de garganta), o aluno deverá procurar
assistência médica e, quanto às atividades acadêmicas no período
de seu eventual afastamento, deverá contatar a coordenação de seu
curso.

2. Seguindo recomendação já divulgada de concessão de licen-
ça administrativa de 15 dias para as servidoras gestantes, recomen-
da-se conduta análoga nos caso de alunas gestantes.

3. Seguir as orientações disponíveis no portal do Ministério
da Saúde: (http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?
id_area=1616).

A Portaria Normativa nº 3, que
está valendo desde 31 de julho e
garante o ressarcimento dos R$ 65
da saúde suplementar ao servidor e
dependentes, tem gerado confusão
para muitos técnicos-administra-
tivos. O coordenador da Fasubra,
Walter Gomes de Souza, esclarece
as principais dúvidas da categoria
levadas à PR-4.

 SINTUFRJ: Qual critério apli-
car para o ressarcimento numa
situação de titularidade deste
tipo, por exemplo: o marido é
funcionário da UFRJ e é depen-
dente do plano empresa da mu-
lher, ou vice-versa?

 Walter: A Portaria discrimina
que a Instituição adotando o mo-
delo de contratar pela Lei 8.666, o
trabalhador não poderá receber o
auxílio indenizatório por meio do
ressarcimento. Portanto, a porta-
ria não define em qual condição
o(a) trabalhador(a) deverá estar
para fazer jus, ou seja, titular ou
dependente, fazendo menção so-
mente à questão da cobertura do
plano optado.

 SINTUFRJ: A categoria tem di-
reito ao ressarcimento do tempo
anterior à portaria governamental,

que foi publicada dia 31 de julho
de 2009?

 Walter: Na minha opinião sim.
Não podemos gerar prejuízo a nin-
guém, já que o benefício é de cará-
ter de auxílio e não a cobertura
total. Sobre essa questão, seria im-
portante solicitar pareceres aos ju-
rídicos das entidades. O que posso
afirmar é que algumas institui-
ções já estão promovendo levanta-
mentos para encaminhar o paga-
mento dos atrasados. Outra ques-
tão é os trabalhadores (as) apresen-
tarem seus boletos para reconheci-
mento e comprovação dos seus pa-
gamentos.

 SINTUFRJ: Vários trabalhadores
têm planos ambulatoriais ou ou-
tros, ou seja, planos que não aten-
dem às coberturas exigidas nos con-
tratos determinados da saúde su-
plementar. Como agir nesses casos
para garantir o ressarcimento?

 Walter: Essa questão é um pouco
mais complicada, porque parto do
princípio que todos devem ter a
liberdade de decidir o que é melhor
para sua segurança individual ou
familiar. No entanto, muitos ain-
da pensam que esses planos são os
melhores por conta do valor, mas
esquecem que a cobertura é muito
pequena, sem deixar de registrar a

falta das novas tecnologias. O mais
aconselhável seria os trabalhado-
res migrarem para os modelos e
planos ofertados, sem carência. Mas
até agora eles estariam fora do au-
xílio indenizatório.

 SINTUFRJ: Até que ponto é possí-
vel adequar situações conflitantes
para garantir ao servidor o direito
ao ressarcimento?

 Walter: Acreditamos que o diálo-
go entre as administrações e o mo-
vimento sindical é o espaço ideal
para contribuir na busca de um
índice próximo dos 100% de cober-
tura a todos os trabalhadores. Essa
questão é muito importante para
fazermos uma reflexão, que esta-
mos falando de assistência à saú-
de, responsabilidade da gestão, de-
vendo ser uma política coletiva e
em contrapartida uma iniciativa
também do(a) trabalhador(a).

 SINTUFRJ: Qual o primeiro pas-
so que o servidor deve dar em dire-
ção ao ressarcimento?

 Walter: Ter seus boletos de paga-
mentos fotocopiados e autentica-
dos, depois apresentar sua solicita-
ção à instituição. Mas acredito que
essa iniciativa deveria ser coletiva,
com a participação e o apoio da
entidade sindical. WALTER defende iniciativas coletivas, e apoiadas pelos sindicatos

Foto: Raquel Carlucho
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RAÇA E ETNIA

Espaços de poder, ações afirma-
tivas e políticas públicas de supera-
ção do racismo. Esses foram al-
guns dos temas discutidos na as-
sembleia do Congresso Nacional de
Negras e Negros do Brasil (Con-
neb), realizada entre os dias 23 e 26
de julho, em Porto Alegre (RS). A
coordenadora-geral do SINTUFRJ e
integrante da Coordenação de Raça
e Etnia da Fasubra, Iaci Azevedo,
participou do evento.

Yedo Ferreira, do Movimento
Negro Unificado (MNU/RJ) e da
coordenação executiva nacional do
Conneb, observou que este foi o
congresso mais longo da história.
É que o Conneb (que acontece atra-
vés de assembleias nacionais em
várias regiões) é um processo polí-
tico que começou oficialmente em
2007, mas que suas discussões ocor-
rem há mais de 10 anos e em vários
setores do movimento negro.

O objetivo do Conneb é a cons-
trução de um documento chama-
do Projeto Político do Povo Negro
para o Brasil. Cada assembleia é
um encontro nacional. Já ocorre-
ram assembleias no Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte, São Paulo, Be-
lém do Pará e esta, de Porto Alegre.
A próxima será em Salvador, em
novembro. Para Yedo, o projeto deve
enfatizar o povo negro, seus heróis,
poetas e características, lembrando
que um projeto político representa
a luta pelo poder.

Reginaldo Bispo, também do
MNU (SP) e da coordenação do
evento, comenta que, se o público
foi menor do que o esperado (em
função de boatos de que o evento
seria cancelado por causa da epide-
mia de gripe suína), o encontro foi

Assembleia nacional em Porto Alegre abriu espaço para debate – por quatro dias consecutivos
em julho – sobre a superação ao racismo e o projeto político do povo negro brasileiro

Conneb
discute espaços
de poder
dos negros na
sociedade

perfeito do ponto de vista da orga-
nização e destacou a qualidade das
apresentações dos congressistas (que
apresentaram o temário ao invés
de intelectuais que costumeira-
mente o fazem): “Mostrou uma
consonância grande com o que a
gente estava discutindo.”

No primeiro dia o público de-
bateu ações afirmativas sob a pers-
pectiva de um projeto político do
povo negro. Outra mesa que teve
um debate importante foi sobre
Trabalho, Renda e Empreendedo-
rismo. “Nós ficamos surpresos com
a riqueza de detalhes das aborda-
gens e da vivência dos delegados.
Tivemos ainda uma mesa de des-
taque que foi sobre espaços de po-
der para o povo negro. O poder se
exerce de várias formas, pelo Parla-
mento, pelo Executivo, mas tam-
bém de um plano de ação de pes-
soas negras nas universidades, e em
carreiras como a diplomacia. Mas
o público se deteve em particular
na questão das eleições do ano que
vem”, afirmou Reginaldo Bispo.

Segundo o militante, a próxi-
ma assembleia, em Salvador, será
a última: “De qualquer forma es-
tão guardadas muitas expectativas,
porque deve ser a mais representa-
tiva e receberá a discussão das de-
mais assembleias realizadas.”

DestaquesDestaquesDestaquesDestaquesDestaques
O relatório final da assembleia

de Porto Alegre ainda está em ela-
boração. Mas o cientista social Hé-
lio Ventura, do escritório operativo
do Conneb, adiantou alguns dos
principais debates ocorridos, atra-
vés de breves relatos para o Jornal
do SINTUFRJ.

 Políticas de superação do racismo
“Defendemos as cotas raciais como instrumento fundamental das ações afiramtivas e destacamos também

a necessidade de um projeto de permanência que garanta as condições para o cotista desenvolver  suas atividades,
pois não basta garantir o acesso. Acreditamos que a transformação da sociedade só se dará através do marco da
educação”.

Iaci Azevedo(coordenadora-geral do SINTUFRJ e coordenadora de Raça e ETnia da Fasubra)

“Ações afirmativas e cotas são políticas mobilizadoras; construir a consciência é necessário para alterar a
realidade. Estamos estabelecendo a contradição, por isso a burguesia é contra cotas.”

Haroldo Antônio (MNU/RJ)

“Há os que querem ações afirmativas, outros reparação, outros projeto político. Não temos sequer o modelo
do projeto político. No modelo que temos de Nação, nós e os indígenas estamos fora. É excludente. Nós queremos
um projeto para o Brasil.”

Yedo Ferreira (MNU/RJ)

 Economia
“O Bolsa Família ajudou pessoas no interior do país a se sustentar melhor, mas não há garantias de que o

programa terá continuidade em outro governo. É necessário discutir uma política econômica, industrial e
tributária que cobre impostos que se revertam para o país. É difícil avançar para uma democracia real sem
garantir nenhum tipo de direito e condições de vida para a população como um todo.”

Reginaldo Bispo (MNU/SP)

“A partir da Nação define-se a sociedade. O projeto deve ser de Nação, pluriétnico e multicultural e com
sociedade produtiva socialista. Temos que discutir propostas de economia, educação etc. para esse projeto.”

Yedo Ferreira

 Relações internacionais
“Nossa condição é a de povo negro na diáspora. Temos que levar em consideração a Convenção 169 da OIT,

pois trata da questão da terra. Temos que tomar a questão como mais uma política pública compondo o
interesse nacional.”

Sidnei Borges (Unegro/RS)

 Espaços de poder
“Espaço de poder não é algo dado, é sempre conquistado. O movimento negro tem procurado fazer isso.

Devemos discutir o que é participação e o que é poder. Hoje nos organizamos em vários locais. Nos anos 80, nos
partidos. Em 1984 surgiu o Conselho da Comunidade Negra. Em 2002 Lula deu resposta à ausência de negros no
governo nomeando ministros negros. Tudo que temos de avanço foi fruto do movimento negro.”

Flávio Jorge (Coordenação Nacional de Entidades Negras de São Paulo)

CORAL de cânticos religiosos de matrizes africanas
encana os presentes, ao Conneb

Foto: Luiz Gaucho
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‘Crise do Senado é motivada pelas
eleições’, diz especialista

Os escândalos sobre corrupção
e tráfico de influência envolvendo
instituições públicas, poderes da
nação e políticos não são novida-
de no Brasil. O mais novo escân-
dalo – nomeações de funcionári-
os por meio de atos secretos  conco-
mitantemente ao velho nepotis-
mo – colocou em xeque o presi-
dente do Senado Federal, José Sar-
ney, aliado do governo Lula. Para
o analista político e assessor do
Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (Diap), Mar-
cos Verlaine, o que está por trás
desta crise são as eleições de 2010 e
a renovação do mandato de dois
terços do Senado.

“O que está em questão é

Nenhuma denúncia contra Sarney é novidade para a imprensa;
o teatro armado é para desgastar o governo

político. É a sucessão. Não se dis-
cute corrupção. São denúncias de
desvios éticos e morais de senado-
res ou do governo. E nesta discus-
são no Senado não há nada que
diga respeito aos grandes e impor-
tantes problemas da nação e do
povo. Procura-se assim atingir um
aliado importante do presidente
Lula e o governo. O que vem a
público não é novidade para a mí-
dia, principalmente em relação a
Sarney. Neste momento ventila-
se este arrazoado de denúncias por-
que há muitos interesses em jogo”,
declara Verlaine.

Banqueiros e empresáriosBanqueiros e empresáriosBanqueiros e empresáriosBanqueiros e empresáriosBanqueiros e empresários
O assessor do Diap explica que

O Senado Federal já viveu
outras crises. A do Mensalão,
da violação do painel e a des-
tituição de dois presidentes, os
senadores Jáder Barbalho
(PMDB-PA) e Antonio Carlos
Magalhães (DEM-BA). E nes-
tas crises o debate sobre a re-
forma administrativa e polí-
tica da Casa veio e foi embora.
Esta história vem desde 1998.

Enquanto isso, os parlamen-
tares com assento no Senado (81)
são eleitos majoritariamente por
8 anos, com suplentes (que não
recebem um único voto) indi-

o pano de fundo desta crise “fabri-
cada” são as eleições de 2010 e a
renovação do mandato de dois ter-
ços das cadeiras do Senado. Ou seja:
dos 54 senadores, voltam apenas
14. Para se ter uma ideia da dispu-
ta no Parlamento, o analista in-
forma que os capitalistas elegeram
na última eleição 219 empresá-
rios, ou representantes do poder eco-
nômico. “A maior e mais forte ban-
cada não é a dos banqueiros, mas a
da construção civil”, destaca.

Verlaine afirma que a disputa
se acirra com a ausência de um
projeto da oposição. “Por trás desta
nova crise está então o interesse da
oposição em atingir o governo e
comprometer o projeto de Lula de

eleger sua sucessora”. E questiona:
“Por que não se vota a reforma
tributária? Por que não se vota a
reforma política?”

 O analista defende que o teatro
que se armou em torno da questão
– bate-boca com palavras de baixo
calão, com acusações pessoais, re-
produzidas nacionalmente por rá-
dio, jornal e TV – atende a uma
classe média moralista e conserva-
dora: “O povo não está preocupado
com isso. Ele quer é saber do empre-
go, da comida, da casa para morar.
E isso agora ele está tendo com o
governo Lula, então está tudo bem.
Por isso, o desespero da oposição em
comprometer o governo e seus alia-
dos. E, para isso, vale tudo.”

Questionado sobre o papel
das instituições democráticas e
de seus representantes, que de-
vem dar o exemplo e defender a
ética e a moralidade acima de
interesses pessoais, Verlaine ex-
plica que este é um processo ain-
da em construção, por isso a ne-
cessidade da reforma política.
“As instituições da democracia
brasileira estão se aperfeiçoan-
do, são relativamente novas e
estão num processo de amadu-
recimento nesse 21 anos de aber-
tura. O espaço para a política de
favores em detrimento dos inte-
resses da população é farto. Ain-
da precisamos avançar, por isso
a reforma política é necessária.”

Para mudar essa realidade é preciso aprofundar a discussão sobre a reforma política
Senado: uma casa do “povo” com hábitos estranhos

cados pelo próprio senador titular
do mandato, ou pelo partido alia-
do à sua legenda. São eleitos três
por estado, com poderes superiores
aos da Câmara dos Deputados, cu-
jos parlamentares são eleitos pro-
porcionalmente.

Os senadores ficam isentos de
prestar contas à população durante
oito anos. Contam com a utiliza-
ção da máquina da Casa, o uso e
abuso do poder econômico dos su-
plentes – que hoje constituem 1/3
em exercício no Senado e que, em
muitos casos, financiam suas cam-
panhas e depois assumem o man-

dato – e o controle que exercem
sobre grupos de comunicação em
seus Estados que, na maioria dos
casos, já governaram.

Os senadores têm mandato de
oito anos, mas a cada dois anos o
plenário elege um novo presiden-
te (que passa a ser, também, presi-
dente do Congresso Nacional),
dois vice-presidentes, quatro se-
cretários e quatro suplentes.
Esta é a Comissão Diretora, à
qual, entre outras funções, com-
pete dirigir as sessões no plená-
rio, que é a instância hierarqui-
camente superior, além de co-

mandar todo o complexo admi-
nistrativo, gerenciado pelo pri-
meiro-secretário.

As atribuiçõesAs atribuiçõesAs atribuiçõesAs atribuiçõesAs atribuições
dos senadoresdos senadoresdos senadoresdos senadoresdos senadores
Ao contrário dos deputados, que

representam os eleitores, os sena-
dores representam os Estados den-
tro da Federação. Entre suas prerro-
gativas estão as de aprovar as dívi-
das dos Estados, admitir a diretoria
do Banco Central e dar a decisão
final quanto aos acordos interna-
cionais a serem firmados pelo go-
verno. Eles também podem propor

leis e fiscalizar as ações e gastos
do Executivo.

Assim como os deputados, os
senadores também analisam e
votam projetos de lei, têm a atri-
buição de zelar pelos direitos cons-
titucionais do povo e fiscalizar
as atividades do presidente da Re-
pública. O Senado Federal tam-
bém funciona como uma Câ-
mara Revisora, quando o projeto
sai da Câmara dos Deputados.
Mas tem funcionado mais como
palco de disputas político-parti-
dárias, principalmente em épo-
ca pré-eleitoral.
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