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Sindicato no rumo certo

Pôr a entidade de novo nos
trilhos, zerando os problemas
administrativos, foi a principal
deliberação do 10° Consintufrj,
realizado de 8 a 10 de junho. Dos
131 delegados eleitos, 117 foram
credenciados. O presidente da
CUT-RJ, Darby Igayara, esteve
presente na abertura. Como
delegadas, participaram a vice-
presidente da Central no Estado
do Rio de Janeiro, Neuza Luzia, e
a diretora executiva da CUT
nacional, Lúcia Reis. Dirigentes da
Fasubra e outros convidados
ilustres também atuaram e
prestigiaram o evento.
Páginas 4, 5, 6, 7 e 8

 Direção sindical majoritária a partir desta eleição.
 Em cada chapa, poderão se candidatar ao terceiro

mandato consecutivo os diretores que estão cumprin-
do o segundo mandato, mas sendo obrigatória a reno-
vação de 70% da diretoria executiva.
 Anulação do Contrato Coletivo de Trabalho dos

funcionários do SINTUFRJ.
 Orçamento participativo para o SINTUFRJ.
 Construção do Centro de Convivência ou compra da

sede própria.

A próxima edição do Jornal do SINTUFRJ trará o
restante das resoluções do Congresso e detalhes sobre as
divulgadas nesta edição, como informará sobre os
encaminhamentos práticos adotados pela diretoria
das decisões aprovadas pelos congressistas, que serão
pauta da reunião da direção sindical nesta segunda-
feira, 21 de junho. Além disso, vamos reproduzir o
debate sobre a conjuntura nacional e internacional
realizado no 10° Consintufrj, e prestar contas à cate-
goria das despesas do Congresso.

Algumas das resoluções do 10° Consintufrj
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DOIS PONTOS

O mundo perde José Saramago
A notícia da morte do escritor

português José Saramago, divul-
gada no início da sexta-feira, 18
de junho, pegou todos de surpre-
sa. “O comunista libertário”,
como se autodescrevia, faleceu às
12h30 (horário local) na sua re-
sidência de Lanzarote, nas Ilhas
Canárias, aos 87 anos de idade,
em consequência de falência dos
órgão. O escritor sofria de leuce-
mia, e segundo nota assinada
pela Fundação José Saramago, ele
morreu em companhia de sua fa-
mília, “despedindo-se de uma
forma serena e tranquila”.

José Saramago era um dos
maiores nomes da literatura con-
temporânea, vencedor do prêmio
Nobel de Literatura no ano de 1998
e de um prêmio Camões – a mais
importante condecoração da lín-
gua portuguesa. Considerado o cri-
ador de um dos universos literários
mais pessoais e sólidos do século XX,
Saramago uniu a atividade de escri-
tor com a de homem crítico da soci-
edade, denunciando injustiças e se
pronunciando sobre conflitos polí-
ticos de sua época. Em 1977, escre-
veu a introdução para o livro de
fotos Terra, em que o fotógrafo Se-
bastião Salgado retratou a rotina do
movimento dos sem-terra no Brasil.

Durante suas vindas ao Bra-
sil, o escritor esteve na UFRJ. Em
1999 ele ministrou uma palestra
a estudantes da Faculdade de Le-
tras. Ateu, cético e pessimista, Sa-
ramago teve atuação política
marcante e levantou sua voz
além das injustiças, contra a re-

O Estatuto da Igualda-
de Racial foi aprovado por
acordo partidário, com vo-
tação simbólica dos líde-
res, pelo plenário do Sena-
do no início da noite de
quarta-feira, 16 de junho.
Mas  a  re iv indicação dos
movimentos negros: cotas
para negros nas universida-
des federais e escolas técni-
cas públicas foi suprimido.
O projeto que tramitou por

ligião constituída e o grande po-
der econômico, que ele via como
grandes doenças de seu tempo. O
“comunista libertário” provocou
polêmica ao chamar a Bíblia de
“manual de maus costumes”.

Seu primeiro romance, Terra
do pecado, foi publicado em 1947.
Em 1969, sob a ditadura salaza-
rista, ele filiou-se ao Partido Co-
munista português. Depois de 47,
ficou quase 20 anos sem publicar,
argumentando que “não tinha

nada a dizer”. Na época, teve em-
pregos públicos e trabalhou como
editor e jornalista. Entre 1966 e
1975 publicou poesia. Em 1977
um romance e dois contos nos anos
de 1978 e 1979. Mas o reconheci-
mento mundial só chegou com
Memorial do convento, de 1982,
a que se seguiu O ano da morte
de Ricardo Reis, dois anos depois.

Seu romance O evangelho se-
gundo Jesus Cristo, de 1991, que
mostrou um Jesus humano, com

dúvidas, fraquezas e conversando
com um Deus cruel, provocou po-
lêmica com a Igreja Católica e
foi proibido em Portugal em
1992. Em 1995, ganhou o prê-
mio Camões pelo conjunto da
obra e publicou Ensaio sobre a
cegueira. Em 1998 o desafeto da
Igreja recebeu o Nobel de Litera-
tura. A academia justificou a
premiação afirmando que o por-
tuguês criou uma obra que, “me-
diante parábolas sustentadas

com imaginação, compaixão e
ironia, nos permite captar uma
realidade fugitiva”.

José Saramago, que também
escreveu As intermitências da
morte, viveu finalmente o en-
contro entre seu personagem, a
Morte, e seu autor, o Ser. E conse-
guiu morrer sem a brutalidade
de não avisar, parafraseando suas
palavras quando do lançamento
mundial deste livro, em São Pau-
lo, no ano de 2005.

Senado aprova o Estatuto da Igualdade
Racial, mas sem cotas para negros

sete anos no Congresso, será
enviado para sanção presi-
dencial.

A proposta (PLS 213/03)
foi apresentada em 2003 pelo
senador  Paulo  Paim (PT-
RS). No plenário, o senador
Demóstenes  Torres  (DEM-
GO), relator da matéria na
Comissão de Const i tuição,
Justiça e Cidadania, expli-
cou as mudanças que fez na
proposta por meio de supres-

são, informando que foi fru-
to de negociação, inclusive
com o senador Paulo Paim.
Demóstenes informou ainda
que decidiu suprimir as ex-
pressões “cotas raciais”, por
entender que devem existir
cotas sociais.

Houve também a supressão
de um artigo inteiro que pre-
via incentivos fiscais para as
empresas que mantivessem em
seus quadros até 20% de ne-

gros. Para o relator, o in-
centivo acabaria se tornan-
do inócuo, pois todas as em-
presas acabariam reivindi-
cando o benefício. “Poderí-
amos provocar atrito entre
a população negra e a bran-
ca pobre”, justificou. De-
móstenes informou tam-
bém que recusou um item
que previa a inscrição, nos
partidos políticos, de 10%
de candidatos negros.

SARAMAGO esteve na UFRJ em 1999, quando ministrou palestra na Faculdade de Letras

Foto: Internet

Três chapas
concorrem à
decania do CCJE

O Centro de Ciências Jurídi-
cas e Econômicas (CCJE) está com
a eleição mais concorrida à suces-
são para as decanias até agora.
Três chapas irão disputar nos dias
29, 30 de junho e 1º de julho os
votos da comunidade. A consulta
é pelo critério da paridade, reivin-
dicação histórica dos técnicos-
administrativos em educação e
que vem ganhando corpo na uni-
versidade.

As chapas inscritas são com-
postas por decano e vice-decano,
respectivamente: Chapa 1: Geral-
do Nunes (FACC) e Ary Barradas
(IE); Chapa 2: Maria Lúcia Wer-
neck (IE) e Vanessa Oliveira
(FND); Chapa 3: Jacob Frenkel
(IE) e Ronaldo Fiani (NEI).
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 ASSEMBLEIA GERAL

Categoria aprova extensão do mandato sindical
Duas propostas foram debatidas na assembleia sobre esse ponto de pauta, mas venceu a que
garante a continuidade de todos os diretores até a posse dos novos eleitos pelos sindicalizados

A assembleia geral

dos trabalhadores

da UFRJ, realizada

quinta-feira, 17 de

junho, no auditório

do Quinhentão

(CCS), aprovou a

extensão do

mandato de todos

os atuais diretores

do SINTUFRJ até

a posse da nova

gestão. As

eleições estão

marcadas para os

dias 24, 25 e 26 de

agosto deste ano,

conforme decidido

no 10° Consintufrj.

Estavam presentes

120 técnicos-

administrativos.
A convocação da assembleia

obedeceu a resolução do 10° Con-
gresso, que indicou a extensão do
mandato e sua devida homologa-
ção pela categoria, em  assembleia,
a ser realizada até 25 de junho,
pois o atual mandato sindical en-
cerra-se no dia seguinte, 26. O co-
ordenador-geral do Sindicato, Fran-
cisco de Assis, explicou que a reso-
lução teve como intuito preservar a
entidade.

Francisco informou na assem-
bleia que haverá reunião da direto-
ria nesta segunda-feira, 21, às 10h,
para encaminhar as demais reso-
luções do Congresso.

Regimento eleitoralRegimento eleitoralRegimento eleitoralRegimento eleitoralRegimento eleitoral
A discussão sobre o regimento

eleitoral, conforme constava na
pauta, ficou para uma próxima
assembleia – após a publicação das
resoluções do Congresso para co-
nhecimento da categoria, haja vis-
ta as alterações estatutárias reali-
zadas. As explicações sobre a ação
judicial dos 3,17% pelo assessor ju-
rídico do SINTUFRJ, André Viz, foi
o último ponto a ser discutido, de
acordo com encaminhamento da
mesa e aprovação do plenário.

Duas propostas
em debate

Houve debate sobre a caracte-
rística da extensão do mandato
da diretoria. Duas propostas fo-
ram a voto: a de n° 1, defendida
pelo coordenador-geral Francisco
de Assis, propunha a extensão do
mandato de toda a diretoria; a de
n° 2, defendida pelo coordenador-
geral Jonhson Braz, era de exten-
são apenas para as coordenações
de Administração e Finanças, e
Geral. A proposta 1 foi a vencedo-
ra. A proposta 2 obteve três votos.
Houve 10 abstenções, com uma
declaração de voto do coordena-
dor de Comunicação, Jeferson Sa-
lazar.

Jeferson defendeu sua posição
de se abster e disse que apresenta-
ria sua justificativa por escrito para
constar em ata. Em sua declara-
ção de voto, o dirigente escreveu:
“Por divergir da tese de prorroga-
ção de mandato da atual direto-
ria, embora este tenha sido o indi-
cativo do 10° Consintufrj, me abs-
tenho de votar contra ou a favor
da proposta pelo fato de entender
que tal prorrogação não tem am-
paro legal previsto no Estatuto do
SINTUFRJ, bem como este ponto
não constava da pauta de convo-
cação do Congresso.”

O assessor jurídico do SIN-
TUFRJ, André Viz, informou
que fez um recurso e espera a
publicação do juízo. Segun-
do ele, é uma ação que envol-
ve 15 mil sindicalizados e
uma luta do Sindicato de 11

Ação judicial 3,17%
anos. Ele afirmou que irá até
as últimas instâncias para ga-
rantir o direito ao pagamento.
Mas, como depende da publi-
cação da decisão do recurso, só
poderá dar mais informações
numa próxima assembleia. E

ASSESSOR JURÍDICO do Sindicato André Viz

Fotos: Cícero Rabello

MESA: Os coordenadores sindicais Carmem, Francisco de Assis, Carlos Pereira e Jonhson Braz. Ao microfone, Nivaldo Holmes

mesmo que o jornal publi-
que alguma informação, é
importante a presença de to-
dos na assembleia para co-
nhecimento das dificuldades
enfrentadas e das ações do
Sindicato.
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10º CONSINTUFRJ

O 100 Congresso do
SINTUFRJ reuniu 117 de-
legados eleitos pelas bases,
dois observadores, dirigen-
tes da Fasubra e da CUT e
convidados. Foi um dos
mais participativos Con-
sintufrj já realizado pela
categoria nos últimos anos.
Nos três dias do evento – 8,
9 e 10 de junho –, os técni-
cos-administrativos e a di-
reção do Sindicato discuti-
ram e deliberaram sobre
temas vitais para a saúde
política e administrativa da
entidade de classe. Repor o
SINTUFRJ no caminho cer-
to foi a principal motiva-
ção dos técnicos-adminis-
trativos para a realização
deste Congresso.

Toda a pauta prevista do 10°
Consintufrj foi cumprida. As três
teses inscritas: “Por um SINTUFRJ
livre do governo, por um SINTU-
FRJ guiado pela base,” dos mili-
tantes da Base Agora e Sempre;
“Uma história de lutas abalada
pela incompetência,” da CUT So-
cialista e Democrática; e “Não te-
mos tempo a perder! Não deixe seu
Sindicato morrer”, do Coletivo Tri-
bo, sustentaram os debates nas ple-
nárias, que sempre contou com a
participação total dos credencia-
dos. A comissão organizadora me-
receu elogios dos participantes, pois
nada faltou aos congressistas que
pudesse interferir no bom anda-
mento dos trabalhos.

Nos dois primeiros dias, as ati-
vidades somente se encerraram às
23h e meia-noite. Nem o cansaço
nem o frio intenso (a temperatura
chegou a 5 graus) interferiram no
bom humor dos delegados, e o cli-
ma de cordialidade predominou.
Os palestrantes das mesas temáti-
cas e dos painéis contribuíram para
o acúmulo político dos debates. Re-
vezaram-se na tarefa dirigentes da
CUT nacional, da Fasubra e de ou-
tras entidades sindicais.

O 10° Consintufrj foi substan-
cioso em discussão política – prin-
cipalmente da conjuntura brasi-
leira –, e polêmico na análise da
gestão sindical e de encaminha-
mentos administrativos. Marcou a
estreia no movimento sindical da
UFRJ de muitos recém-concursa-
dos e mudou o tom das manifesta-
ções da militância histórica.

Propositivo e deliberativo
Esta  é  a  melhor  def in i ção para o  10 o Congresso
do SINTUFRJ,  real i zado nos  d ias  8 ,  9  e  10 de junho

MAIS um momento do Consintufrj no auditório onde foram realizados os grandes debates

MOMENTO DE DELIBERAÇÃO: delegados levantam os crachás para votar

Fotos: Cícero Rabello

NOS TRÊS DIAS DO EVENTO, a categoria se manifestou de várias formas: votando, opinando, concordando ou criticando
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10º CONSINTUFRJ

CUT e Fasubra na abertura
Dirigentes chamam a atenção para as próximas eleições no país, em que dois projetos estão em
jogo: um, da classe trabalhadora, e outro, das elites, que querem reassumir o comando do Brasil

A primeira mesa do Congresso
foi formada pelos coordenadores-
gerais do SINTUFRJ Francisco de
Assis e Jonhson Braz, pelo coorde-
nador-geral da Fasubra, Paulo
Henrique, pela dirigente da execu-
tiva nacional da CUT, Lúcia Reis, e
pela vice-presidente da CUT-Rio,
Neuza Luzia – as duas são técni-
cas-administrativas da UFRJ e fo-
ram eleitas delegadas por suas ba-
ses ao 10° Consintufrj. O presiden-
te da Central no Estado do Rio,
Darby Igayara, também esteve pre-
sente ao evento.

Os integrantes da mesa de aber-
tura do Congresso saudaram os con-
gressistas. “É uma satisfação estar
neste Congresso num momento tão
importante como o atual, de refle-
xão sobre a nossa entidade de classe
e, principalmente, da conjuntura
atual, representando a CUT nacio-
nal”, disse Lúcia Reis. Ela reafir-
mou a importância dos assuntos
em pauta, como a organização da
categoria, e lembrou que “estamos
vivendo um processo de disputa
muito intenso no país”, referindo-
se às eleições em outubro. E encer-
rou sua participação naquele mo-
mento lembrando que “o SINTU-
FRJ é uma entidade muito impor-
tante da base da Federação, portan-
to, este Congresso deve promover
um debate unitário que produza
propostas frutíferas para o nosso
Sindicato e para a sociedade”.

Neuza Luzia também deu des-
taque para as próximas eleições:
“Este Congresso acontece num mo-
mento político muito rico. Se a gen-
te reconhecer que vivia uma luta de
classes, percebemos que existem dois
projetos em disputa na sociedade.
Para a CUT é muito importante
avançar no projeto em curso e, por
isso, elaborou e entregou à candida-
ta à presidência da República a Pla-
taforma dos Trabalhadores. É im-
portante termos a clareza que, nesta
disputa, nós temos um lado e preci-
samos ser vitoriosos para a conquis-
ta de uma sociedade mais justa e
igualitária,” afirmou.

O coordenador-geral da Fasu-
bra, Paulo Henrique, aproveitou a
oportunidade para expor aos mais
de cem representantes de unidades
da UFRJ os recentes projetos e pro-
postas já apresentadas ou em ela-
boração, pela Fasubra ao governo
federal, de interesse dos trabalha-
dores, Ifes e do conjunto da socie-
dade. Como o de segurança para as
universidades e o dos hospitais uni-
versitários. “A Fasubra tem o res-
peito da população e do governo

porque todos sabem que os projetos
que apresenta não saem da cabeça
de um diretor, mas de um debate
profundo com todas as bases. Como
o debate e o esforço que faremos
neste Congresso durante três dias,
na busca de alternativas aos nossos
problemas internos e externos,”
concluiu.

A poesia de Bertolt Brechet, o
“Analfabeto Político”, e o docu-
mento da Associação Internacio-
nal dos Trabalhadores (AIT) para o
Congresso de Genebra, em 1966,
foram citados pelo coordenador-
geral do SINTUFRJ, Jonhson Braz,

para exemplificar o estágio atual
pelo qual, na opinião dele, passa a
entidade, onde as duas forças polí-
ticas que assumiram a direção não
se entendem politica e adminis-
trativamente. “No documento da
AIT esta questão foi expressa nos
seguintes termos:“A única força
social que os trabalhadores possu-
em é o seu número. Mas a força do
número é anulada pela desunião.
Essa desunião dos trabalhadores é
engendrada e perpetuada pela con-
corrência inevitável que se fazem
uns aos outros. Os sindicatos nas-
cem dos esforços espontâneos de

MESA de abertura: Paulo Henrique, Lúcia Reis, Francisco de Assis, Jonhson Braz e Neuza Luzia

operários em luta contra as ordens
despóticas do capital, para impedir
ou pelo menos atenuar os efeitos
desta concorrência que os traba-
lhadores fazem  entre si,’” repro-
duz o sindicalista.

A poesia do poeta e militante
do século XVIII, utilizada por Jo-
nhson, teve resposta do outro co-
ordenador-geral do SINTUFRJ à
mesa de abertura do Congresso,
Francisco de Assis: “Este Congres-
so é resultado do esforço de mui-
tos que incançavelmente visita-
ram todas as unidades da UFRJ
para que o trabalhador da univer-

sidade não seja tratado como anal-
fabeto político e esteja aqui, no
maior fórum deliberativo da ca-
tegoria, com propostas que dêem
rumo à nossa entidade.” Assis
acrescentou:  A direção sindical
tem que aplicar o que os delega-
dos deliberarem pelo sentimento
da sua base. Basta de terrorismo,
de dizer que a base não sabe o que
quer, porque sabe, sim. Juntos
construíremos um SINTUFRJ
muito melhor. Só pelo fato de nos
deslocarmos até aqui, já é uma
vitória do Sindicato, independen-
temente do que for aprovado.”

Fotos: Cícero Rabello

CONGRESSISTAS atentos às saudações dos dirigentes no primeiro dia do 10° Consintufrj
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10º CONSINTUFRJ

Forças políticas defendem suas teses
Um representante de cada cor-

rente política que atua no movi-
mento sindical da UFRJ defendeu
a sua tese levada ao 10° Consintu-
frj. Tanto Base, como CSD e Coleti-
vo Tribo tiveram 15 minutos para
expor suas ideias, avaliações e pro-
postas. Com esse ponto da pauta,
seguido depois pela análise da con-
juntura internacional e nacional,
foi deflagrado o debate no primei-
ro dia do Congresso.

Para a CSD, cuja tese foi defen-
dida por Neuza Luzia, quem está
na direção sindical tem que ter a
perspectiva de juntar a luta de clas-
ses e o desafio de redesenhar um
outro país. “A classe trabalhadora
precisa se apropriar do saber, por
isso é fundamental abrir a univer-
sidade pública para a sociedade. A
CSD avalia que a direção do SIN-
TUFRJ perdeu-se na luta interna e
deixou de lado o Curso Pré-Vesti-
bular (CPV) e o Plano Diretor da
UFRJ, permitindo com isso que o
senso crítico voltasse a ser um pri-
vilégio só dos docentes, como no
passado, quando éramos tratados
como barnabés.”

Segundo a militante, o CPV
não é uma prestação de serviço, é
parte do projeto da Fasubra de uni-
versidade aberta, que dialoga e é
construída por todos os trabalha-

dores. “O CPV se propõe a criar pen-
samento crítico e não apenas mão
de obra para o mercado. Está en-
trando muita gente nova na UFRJ
e outros concursos virão, então, qual
o problema de o Sindicato oferecer
um curso de qualidade para nossos
dependentes? Na perspectiva cutis-
ta, o sindicato vai muito além da
luta corporativa: forma massa crí-
ticos; é um instrumento de demo-
cracia e participação. O SINTUFRJ
nunca funcionou com a categoria
com dois lados. A nossa categoria
precisa voltar a discutir política.
Este Congresso deve deliberar por
eleições imediatas, livres e demo-
cráticas,” disse Neuza.

A síntese da tese do Coletivo Tribo
foi apresentada pelo coordenador da
Fasubra, Paulo Henrique. “Nosso Co-
letivo se pauta nos princípios cutistas
e de participação de todos os compa-
nheiros. As políticas apresentadas são
para toda a categoria e não para um
grupo de amigos. Não é nada cons-
trangedor dividir com vocês os pro-
blemas do Sindicato. A categoria
quando vota numa chapa é para que
seja aplicado o que foi apresentado
durante o pleito. Participação na ges-
tão significa ocupar espaços e saber
quais as ações a serem implementa-
das. Isso não é burocracia. A única
entidade que faz na prática o debate

das questões inter-
nas é o SINTUFRJ.
Temos que pensar
nos mega projetos,
mas se não temos
condições de exe-
cutar nossas tare-
fas, os discursos não
passam de mera
panfletagem.”

Para a Tribo,
o Sindicato tem
que oferecer ao
servidor espaço fí-
sico para a práti-
ca de esporte e la-
zer, e não só polí-
tica. “Isso é qua-
lidade de vida”,
disse Paulo Henrique, acrescen-
tando que “na hora de assumir
responsabilidades, o ruim é do
outro. Mas nesses anos todos nun-
ca deixamos de assumir os ônus”.
E, para encerrar, o dirigente ci-
tou o revolucionário cubano José
Martin: “Fazer é a melhor ma-
neira de dizer.”

Francisco de Assis, coordenador-
geral do SINTUFRJ e integrante do
Coletivo Tribo, complementou a
apresentação da tese. Ele disse que
a Tribo nunca propôs acabar com o
CPV e nem prorrogar o mandato
sindical. Ao contrário, “queremos

fortalecer o CPV”. E concluiu com
um desabafo: “O empate de 12 a
12 – total de vagas que possui
cada uma das duas correntes polí-
ticas que estão à frente do Sindi-
cato – engessou o SINTUFRJ.”

A representante da Tese Base,
Claudia Menezes, técnica-admi-
nistrativa do Museu Nacional, ini-
ciou sua explanação explicando
aos congressistas que são minoria
na UFRJ e dissidentes do Vamos à
Luta. A corrente defendeu a desfi-
liação do SINTUFRJ da CUT –
“para nós essa Central é só um
braço do governo” –, mas que “por

enquanto não recomendavam fili-
ação a nenhuma outra central sin-
dical”. A Base também fez críticas à
atual gestão do Sindicato: Temos
uma carreira cheia de problemas
que têm que ser resolvidos. No en-
tanto as questões internas da enti-
dade ocupam todo tempo da direto-
ria.” Para a Base , “o CPV é um
instrumento importante para a nos-
sa categoria, embora com proble-
mas administrativos, porque valo-
riza os trabalhadores sindicaliza-
dos”.  A tese da Base manifesta repú-
dio ao Reuni, à privatização dos HUs
e à descaracterização do SUS.

MESA DAS TESES: Claudia Menezes (Base), Paulo Henrique e Francisco
de Assis (Coletivo Tribo), Jonhson Braz e Neuza Luzia (CSD)

Foto: Cícero Rabello

Uma das tarefas do 10°
Consintufrj foi eleger um
novo Conselho Fiscal para o
SINTUFRJ. Treze técnicos-ad-
ministrativos se candidata-
ram ao cargo, sendo eleitos
cinco  efetivos e cinco suplen-
tes. A manifestação inédita
da categoria em querer con-
tribuir com seu Sindicato é
resultado do trabalho da
atual diretoria, que atua com
transparência e que vai à base
discutir com a categoria os
problemas da entidade.

Os efetivos são: Odenel
Vasconcellos da Silva, Mar-
cus Vinicius Araújo Lopes, Ge-
raldo Teotônio da Silva, He-
lena Vicente Alves e Ailton
Alves Teixeira. Suplentes: Nel-
son Alves Marins, Hilda Re-
gina V. Senna Martins, Ro-
berto Santos de Oliveira, Mô-
nica Marques de Oliveira Ia-
covelli e Irany Gomes Barros
(foto ao lado).

Sindicato já tem novo Conselho Fiscal



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 911 - 21 a 27 de junho de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 7

10º CONSINTUFRJ

Opinião de delegados sobre o Congresso
Ailton Alves Teixeira

Chefe da sessão de Patrimônio, há 23Chefe da sessão de Patrimônio, há 23Chefe da sessão de Patrimônio, há 23Chefe da sessão de Patrimônio, há 23Chefe da sessão de Patrimônio, há 23
anos na UFRJ. anos na UFRJ. anos na UFRJ. anos na UFRJ. anos na UFRJ. “Achei muito bom. Gostei muito.
Foi a primeira vez que participei de um congresso.
Aprendi muita coisa. Já que fui indicado para o
Conselho Fiscal, que eu possa ajudar com alguma
coisa administrativa, verificar contas, até a parte
patrimonial, pois trabalho no Patrimônio.”

Cleber Rodrigues de Araújo
Há 8 anos na UFRJ, assistente em administraçãoHá 8 anos na UFRJ, assistente em administraçãoHá 8 anos na UFRJ, assistente em administraçãoHá 8 anos na UFRJ, assistente em administraçãoHá 8 anos na UFRJ, assistente em administração

da Decania do CFCH.da Decania do CFCH.da Decania do CFCH.da Decania do CFCH.da Decania do CFCH. “Achei que o Congresso foi positivo.
Já havia pendências que há muito tempo estavam sendo
cobradas pela categoria. Assuntos que foram decididos. Pre-
tendo continuar participando do movimento. Sou delegado
de base do CFCH e esta é a segunda vez que participo de um
congresso. A primeira vez foi em 2003, no CCS. Este pôs em
questão reivindicações antigas da categoria.”

Ivete dos Santos Pinheiro
Auxiliar administrativa do Instituto de Neu-Auxiliar administrativa do Instituto de Neu-Auxiliar administrativa do Instituto de Neu-Auxiliar administrativa do Instituto de Neu-Auxiliar administrativa do Instituto de Neu-

rologia, 22 anos na UFRJ. rologia, 22 anos na UFRJ. rologia, 22 anos na UFRJ. rologia, 22 anos na UFRJ. rologia, 22 anos na UFRJ. “Achei ótimo, foi
maravilhoso. Tudo organizado, muito bom. Aprendi
muito, apesar de ter sido a primeira vez. Foi muito
valioso. Só não foi melhor porque fiquei dodói. Fez
muito frio e tenho problema de sinusite. Mas pretendo
continuar. Estou lendo os documentos, aprendendo.
Vou continuar participando se Deus quiser.”

Joana Maria Soares do Nascimento
Técnica em enfermagem do Centro Cirúrgico do HU, há 21 anos naTécnica em enfermagem do Centro Cirúrgico do HU, há 21 anos naTécnica em enfermagem do Centro Cirúrgico do HU, há 21 anos naTécnica em enfermagem do Centro Cirúrgico do HU, há 21 anos naTécnica em enfermagem do Centro Cirúrgico do HU, há 21 anos na

UFRJUFRJUFRJUFRJUFRJ. “É a primeira vez de que participo. Achei muito interessante, uma experiên-
cia produtiva. Foi um evento que reuniu várias pessoas diferentes, de diferentes
profissões, unindo a categoria com o único objetivo de que possamos melhorar o
Sindicato. Foi muito positiva a integração de servidores de diferentes unidades e a
oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Pretendo participar mais, sim.”

João Carlos Rosa Lima
Porteiro, há 24 anos na UFRJ, 10 deles no Instituto de Psicologia. Porteiro, há 24 anos na UFRJ, 10 deles no Instituto de Psicologia. Porteiro, há 24 anos na UFRJ, 10 deles no Instituto de Psicologia. Porteiro, há 24 anos na UFRJ, 10 deles no Instituto de Psicologia. Porteiro, há 24 anos na UFRJ, 10 deles no Instituto de Psicologia. “Não

gostei muito, não. Gostei porque foi votada a majoritariedade e a compra do sítio.
Outras coisas eu não gostei. Acho que só aconteceu o que a Tribo quis que acontecesse.
Fora isso, o resto foi tudo certo. O local era longe, mas legal e fomos bem tratados. Das
deliberações, gostei da data da nova eleição. Fui ao sexto congresso e também achei
legal, até melhor e mais tranquilo. Este foi muito tumultuado. Com certeza conti-
nuarei participando. Tem que participar, discutir, brigar, falar o que a gente quer.”

Juracy Bruno dos Santos
Chefe do setor de Liquidação e Despesa da SG-6, háChefe do setor de Liquidação e Despesa da SG-6, háChefe do setor de Liquidação e Despesa da SG-6, háChefe do setor de Liquidação e Despesa da SG-6, háChefe do setor de Liquidação e Despesa da SG-6, há

17 anos na UFRJ17 anos na UFRJ17 anos na UFRJ17 anos na UFRJ17 anos na UFRJ.....     “Eu achei ótimo. Na minha opinião e na de
um grupo bem expressivo de pessoas que estiveram lá. Porque se
percebeu uma vontade de mudança. Esse foi o foco principal e o
espírito dos que lá estiveram. Como experiência, também foi
muito válido, porque percebi que tinha um grupo que partici-
pou pela primeira vez e gostou muito em termos de aprendizado.
Não foi o meu caso, porque já participei de um congresso que foi
realizado no CCS. É uma nova era, e só depende da base trabalhar
para que os próprios companheiros entendam a necessidade não
só de renovação como de credibilidade. Esse é o ponto principal.
Pretendo cobrar para que a coisa não se perca no papel.”

Maristela Nogueira dos Santos
Chefe de setor na SG-6, há 28 anos na UFRJChefe de setor na SG-6, há 28 anos na UFRJChefe de setor na SG-6, há 28 anos na UFRJChefe de setor na SG-6, há 28 anos na UFRJChefe de setor na SG-6, há 28 anos na UFRJ.....     “Já

estive em vários congressos, participo desde  que entrei para
a universidade, em 1982. Também participei de várias
greves, comandos de greve e idas a Brasília. Achei o Con-
gresso muito bom e bem organizado. Queria fazer um
elogio para a comissão organizadora. As deliberações fo-
ram boas, era o que a categoria estava esperando e preci-
sando. Pretendo participar dentro do meu limite e das
minhas possibilidades.”

Maria B. Figueiredo Tavares
Coordenadora da Coordenadora da Coordenadora da Coordenadora da Coordenadora da UUUUUnidade de nidade de nidade de nidade de nidade de RRRRReabilitação do Hesfa, há 12 anoseabilitação do Hesfa, há 12 anoseabilitação do Hesfa, há 12 anoseabilitação do Hesfa, há 12 anoseabilitação do Hesfa, há 12 anos

na UFRJna UFRJna UFRJna UFRJna UFRJ.....     “Parabenizo a comissão organizadora pela escolha do local, a
preocupação com a acomodação, com a comida. Tudo na mais perfeita
ordem para podermos ficar envolvidos com os temas dos quais tínhamos que
dar conta. Esse Congresso foi um divisor de águas. Tinha demandas com as
quais a categoria estava muito insatisfeita, como a questão do contrato
coletivo, do orçamento... Participei do grupo de trabalho do orçamento, que
tratou do Centro de Convivência e da aquisição de sede campestre. Havia
muitos associados querendo isso há algum tempo. A questão das eleições, da
transparência da gestão, isso ficou normatizado. A majoritariedade é uma
questão fundamental para o Sindicato deslanchar e ser o que a categoria quer:
voltado para as demandas dos funcionários da UFRJ. Agora, as próximas
eleições vão definir realmente um rumo positivo para nosso Sindicato.”

Marcus Vinícius Araújo Lopes
Chefe da Secretaria de Apoio ao Setor de ConvêChefe da Secretaria de Apoio ao Setor de ConvêChefe da Secretaria de Apoio ao Setor de ConvêChefe da Secretaria de Apoio ao Setor de ConvêChefe da Secretaria de Apoio ao Setor de Convê-----

nios da EEAN, há17 anos na UFRJnios da EEAN, há17 anos na UFRJnios da EEAN, há17 anos na UFRJnios da EEAN, há17 anos na UFRJnios da EEAN, há17 anos na UFRJ.....     “O Congresso teve
excelente êxito. Conseguiu trazer as mudanças buscadas por
cada grupo e conseguimos que essa instância superior delibe-
rasse o que fosse melhorar a vida do

Sindicato. Principalmente em relação à majoritariedade
nas eleições. Na média da minha possibilidade, pretendo
participar, sim. Fui eleito para o Conselho Fiscal – eu e mais
quatro colegas –,  então já estou contribuindo.”

Ricardo Wagner e S. Júnior
Administrador de sede do Observatório doAdministrador de sede do Observatório doAdministrador de sede do Observatório doAdministrador de sede do Observatório doAdministrador de sede do Observatório do

Valongo, há seis meses na UFRJValongo, há seis meses na UFRJValongo, há seis meses na UFRJValongo, há seis meses na UFRJValongo, há seis meses na UFRJ..... “Foi muito
produtivo. Só que, infelizmente, muita coisa que era
preciso ser abordada, não foi. Falamos muito sobre
conjuntura nacional e pouco sobre o Sindicato. Dis-
cutiu-se muita coisa interna do Sindicato e muito
pouco do Sindicato para os servidores. Enquanto for
possível pretendo participar, mas lotado em uma
unidade isolada fica mais difícil. Participei também
do movimento em 2001, na época em que era aluno
da Escola de Belas Artes. Senti que houve perda da
força sindical nos últimos anos, isso como um todo.”
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10º CONSINTUFRJ

Opinião de delegados sobre o Congresso
Mônica Marques de
Oliveira Iacovelli

Assistente em administração daAssistente em administração daAssistente em administração daAssistente em administração daAssistente em administração da
Sessão de Pessoal da Faculdade deSessão de Pessoal da Faculdade deSessão de Pessoal da Faculdade deSessão de Pessoal da Faculdade deSessão de Pessoal da Faculdade de
Letras, há mais de 20 anos na UFRJ.Letras, há mais de 20 anos na UFRJ.Letras, há mais de 20 anos na UFRJ.Letras, há mais de 20 anos na UFRJ.Letras, há mais de 20 anos na UFRJ.
“Achei o Congresso proveitoso. Os colegas
pediram para eu participar. Achei neces-
sário não ficar só reclamando, falando
mal do Sindicato. Percebi que uma hora
tem que se botar a cara a tapa. Você nunca
concorda com tudo, mas foi um trabalho
esclarecedor. Faço parte do Conselho Fis-
cal, já que não podemos ficar só no disse
me disse. A gente, nas unidades, tem o
hábito de cobrar do Sindicato, porém, se
tem delegado sindical, ele tem que dar o
retorno. Não quero ficar só no blá-blá-
blá... Não sou uma pessoa inconsequen-
te. Tenho amigos nos três grupos políti-
cos. Fui representando minha base, meus
colegas.”

Odenel Vasconcelos
da Silva

Tecnólogo de  informação daTecnólogo de  informação daTecnólogo de  informação daTecnólogo de  informação daTecnólogo de  informação da
Coppead, há 31 anos na UFRJCoppead, há 31 anos na UFRJCoppead, há 31 anos na UFRJCoppead, há 31 anos na UFRJCoppead, há 31 anos na UFRJ.....     “Foi
muito bom. Foi meu primeiro con-
gresso e eu achei o momento ótimo
para expormos os problemas, chamar a
categoria para a responsabilidade, mas
junto com quem estiver administran-
do nosso Sindicato, para defender nos-
sos interesses acima de questões políti-
cas. Gostei das deliberações e as pessoas
ficaram preocupadas com a maneira
que está sendo administrado o SINTU-
FRJ. Dada a realidade que o Congresso
mostrou, agora as pessoas vão ficar in-
teressadas em se aproximar para corri-
gir os erros. Fui eleito conselheiro fis-
cal. É uma forma de dar a minha con-
tribuição.”

Paulo Roberto de
Castro Dantas

Assistente em administração daAssistente em administração daAssistente em administração daAssistente em administração daAssistente em administração da
biblioteca da Faculdade de Direito,biblioteca da Faculdade de Direito,biblioteca da Faculdade de Direito,biblioteca da Faculdade de Direito,biblioteca da Faculdade de Direito,
há 24 anos na UFRJ. há 24 anos na UFRJ. há 24 anos na UFRJ. há 24 anos na UFRJ. há 24 anos na UFRJ. “Gostei muito,
porque foi proveitoso e esclareceu muita
coisa que a gente não sabia. Estou queren-
do conversar com o pessoal da Faculdade,
explicar tudo o que aconteceu. É a primei-
ra vez que participo de um congresso. Sou
delegado de base e pretendo continuar par-
ticipando. Faço votos que as deliberações
possam ser positivas.”

Renato Sarti dos
Santos

Técnico em assuntos educacio-Técnico em assuntos educacio-Técnico em assuntos educacio-Técnico em assuntos educacio-Técnico em assuntos educacio-
nais da Coordenação de Licencia-nais da Coordenação de Licencia-nais da Coordenação de Licencia-nais da Coordenação de Licencia-nais da Coordenação de Licencia-
tura da EEFD, há 8 anos na UFRJ.tura da EEFD, há 8 anos na UFRJ.tura da EEFD, há 8 anos na UFRJ.tura da EEFD, há 8 anos na UFRJ.tura da EEFD, há 8 anos na UFRJ.
“Foi meu primeiro congresso e fiquei
com muito boa impressão. Só o que me
deixou muito inquieto e me incomo-
dou muito foi a divisão política que
leva as pessoas a votarem pela cor da
camisa e não pela categoria. Pretendo
continuar participando.”

Roberto Santos de Oliveira
Assistente em administração da PR-4, gerenteAssistente em administração da PR-4, gerenteAssistente em administração da PR-4, gerenteAssistente em administração da PR-4, gerenteAssistente em administração da PR-4, gerente

da Coordenação de Administração Financeira.da Coordenação de Administração Financeira.da Coordenação de Administração Financeira.da Coordenação de Administração Financeira.da Coordenação de Administração Financeira.
“Esse é o primeiro congresso do qual participo. Achei
bastante interessante, com discussões profundas, embo-
ra tenha ficado mais no campo das ideias, de grandes
programas, além das determinações que devem ocorrer
em prol de um Sindicato mais livre e aberto. A base tem
buscado informações, o que não tem ocorrido nos últi-
mos anos. Que o Sindicato fique mais às claras. E espero
que as decisões tomadas sejam colocadas em prática
para que a gente consiga avançar. Tudo vai depender da
nova diretoria. Se tudo acontecer dessa forma, podemos
ter um Sindicato mais forte. Já estou participando. Fui
eleito terceiro suplente do Conselho Fiscal.”

Werônica Bizerra
da Silva

Auxiliar em administração doAuxiliar em administração doAuxiliar em administração doAuxiliar em administração doAuxiliar em administração do
IPUB, há 21 anos na UFRJIPUB, há 21 anos na UFRJIPUB, há 21 anos na UFRJIPUB, há 21 anos na UFRJIPUB, há 21 anos na UFRJ..... “Eu
gostei. Não vi nada de errado. Nós esta-
mos aí para ver se conseguimos algu-
ma coisa, como os 3,17%. Não tenho o
que falar. É a primeira vez que partici-
po de um congresso. Não estou ainda
bem situada, mas pretendo participar
mais e aprender.”

Vicente Ferreira da Silva
PPPPPintor, funcionário do CAp, há 22 anos naintor, funcionário do CAp, há 22 anos naintor, funcionário do CAp, há 22 anos naintor, funcionário do CAp, há 22 anos naintor, funcionário do CAp, há 22 anos na

UFRJUFRJUFRJUFRJUFRJ.....          “Achei o Congresso maravilhoso. Um debate bom.
A Tribo foi sensacional. Nos próximos também estou jun-
to. Foi a primeira vez que participei e gostei muito. Só não
gostei quando disseram que todo analfabeto é burro. Eu
sou um simples pintor, criado na roça, sem condições de
estudo. Como uma pessoa que tem estudo fala uma tolice
dessa? Apesar disso, foi show de bola. Vou contribuir, sim.
Estou conversando com o pessoal do CAp e vou ajudar no
que puder.”

Valdir Alves de Lima
Auxiliar administrativo do Instituto de Psicologia, háAuxiliar administrativo do Instituto de Psicologia, háAuxiliar administrativo do Instituto de Psicologia, háAuxiliar administrativo do Instituto de Psicologia, háAuxiliar administrativo do Instituto de Psicologia, há

mais de 20 anos na UFRJmais de 20 anos na UFRJmais de 20 anos na UFRJmais de 20 anos na UFRJmais de 20 anos na UFRJ..... “O Congresso foi muito bom, os
debates foram incrementados. Ruim foram as acusações pessoais,
corrente contra corrente... O tempo poderia ter sido aproveitado com
outros assuntos. Tem muitas deliberações que foram bem aceitas
pelo pessoal, mas faltaram outras. Como nosso plano de saúde, a
situação da Caurj. Não estava na pauta, mas o Congresso tratou da
sede campestre. Esse não é o meu primeiro congresso, estive em
outros. Pretendo participar, até porque fui eleito pelo Instituo como
delegado sindical de base pela terceira vez.”

Rodrigo Araújo de Mello
Assistente em administração do Insti-Assistente em administração do Insti-Assistente em administração do Insti-Assistente em administração do Insti-Assistente em administração do Insti-

tuto de Matemática, há cinco anos natuto de Matemática, há cinco anos natuto de Matemática, há cinco anos natuto de Matemática, há cinco anos natuto de Matemática, há cinco anos na
UFRJ. UFRJ. UFRJ. UFRJ. UFRJ. “Achei bastante produtivo. A gente conse-
guiu ter um espaço para expressar a opinião do
pessoal que está chegando no movimento. Não
participei de nenhum outro congresso, é a pri-
meira vez que me envolvo com o movimento
sindical. Acho que as deliberações representam
um avanço. A gente conseguiu trazer para o
Congresso o desejo da categoria. Vou me apre-
sentar para ser delegado de base e continuar
participando.”
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FASUBRA

Plenária indica luta por reajuste em 2011
Também aprova dia nacional de luta, em julho, e ato em agosto

Reajuste em
2011

O coordenador de Adminis-
tração e Finanças, Roberto Go-
mes, destacou a campanha sala-
rial com ações para lutar por re-
cursos no orçamento destinados
principalmente para o piso sala-
rial; a decisão de avançar na raci-
onalização dos cargos e no anexo

A plenária nacional estatu-
tária da Fasubra, realizada nos
dias 11 e 12 de junho, com a
participação de 108 delegados e
33 entidades, entre as delibera-
ções tomadas, aprovou a campa-
nha salarial 2011 com um dia
nacional de luta marcado para 8
de julho, ato nacional em agos-
to e definiu a posição política de
apoio dos trabalhadores técnico-
administrativos das instituições
federais de ensino superior (Ifes)
à candidatura da petista Dilma
Rousseff.

Entre outras decisões, foram
aprovados o relatório do encon-
tro sobre racionalização realiza-
do de 10 a 11de junho e as contas
da Federação. O projeto elabora-
do pela Fasubra para os HUs tam-
bém foi aprovado com algumas
observações de estruturação de
texto sem alteração de conteúdo.

O SINTUFRJ, por não ter re-
alizado assembleia para eleição
de delegados na base em razão
do 10° Consintufrj, participou
com a representação política de
quatro coordenadores: Iaci Aze-
vedo e Jonhson Braz (Geral), Ro-
berto Gomes e Nilce Correa (Ad-
ministração/Finanças). Jonh-
son Braz e Roberto Gomes avali-
aram a plenária para o Jornal
do SINTUFRJ.

Outras
deliberações
da plenária

R a c i o n a l i z a ç ã oR a c i o n a l i z a ç ã oR a c i o n a l i z a ç ã oR a c i o n a l i z a ç ã oR a c i o n a l i z a ç ã o  –
Agendar reunião entre a Co-
missão Nacional de Super-
visão da Carreira (GT-Raci-
onalização) e a Assessoria
Jurídica para trabalhar as
justificativas e as deman-
das apresentadas no Semi-
nário de Racionalização.

A orientação é que as en-
tidades de base devem fazer
gestão junto aos reitores
para discutir a questão em
tramitação na Comissão
Nacional de Supervisão da
Carreira.

Ascensão FuncionalAscensão FuncionalAscensão FuncionalAscensão FuncionalAscensão Funcional –
Articulação com as demais
entidades do serviço público
federal para instalação da
comissão especial da PEC da
ascensão funcional (PEC
257/95). E realização de
campanha no Congresso Na-
cional para sensibilizar os
parlamentares sobre a im-
portância desse instrumen-
to de gestão. Cobrar dos de-
putados e senadores nos es-
tados compromisso com a
PEC da Promoção dos Tra-
balhadores dos Serviços Pú-
blicos. A orientação é para
que as entidades de base con-
tatem os parlamentares em
cada estado para explicar a
reivindicação da ascensão.

VBCVBCVBCVBCVBC – Pautar no MEC e
no Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
(MPOG) a devolução dos va-
lores do VBC absorvidos na
tabela de 2006.

T r a b a l h a d o r e s  d a sT r a b a l h a d o r e s  d a sT r a b a l h a d o r e s  d a sT r a b a l h a d o r e s  d a sT r a b a l h a d o r e s  d a s
Fundações de Apoio Pri-Fundações de Apoio Pri-Fundações de Apoio Pri-Fundações de Apoio Pri-Fundações de Apoio Pri-
vadas vinculadas aos HUsvadas vinculadas aos HUsvadas vinculadas aos HUsvadas vinculadas aos HUsvadas vinculadas aos HUs
––––– Reencaminhar documen-
to ao MPOG reivindicando a
garantia de emprego dos tra-
balhadores fundacionais
vinculados aos hospitais uni-
versitários.

Apoio a
Dilma

Segundo o co-
ordenador-geral
Jonhson Braz, é
uma importante
decisão tanto da
Federação quanto
de seus trabalhado-
res o apoio à can-
didata a presidente
da República Dil-
ma Rousseff. “É
uma posição para
toda a classe traba-
lhadora, porque é uma questão po-
lítica e quem define a questão eco-
nômica é a política”, avaliou. A
orientação da Fasubra é a de que as
entidades de base formem comitês
em prol da candidata.

No entanto, Jonhson lamen-
tou não ter havido encaminha-
mento para a aprovação de outras
candidaturas de esquerda. “Na ple-
nária final a direção colocou para
deliberação apenas duas posições:

não apoiar ninguém ou apoiar
Dilma. Não houve alternativa.”

Jonhson informou que fo-
ram dois dias de avaliação de
conjuntura com discussões in-
tensas, debate sobre a política in-
ternacional, com destaque para
a crise econômica na Europa e a
luta dos trabalhadores da Grécia
para garantir direitos trabalhis-
tas, e a preocupação com a reper-
cussão no Brasil.

IV (incentivo e qua-
lificação), como
também continuar
com a luta pelo re-
posicionamento
dos aposentados na
carreira.

Segundo Ro-
berto, foi importan-
te também a defi-
nição de 8 de julho
como Dia Nacional
de Luta, e a realiza-
ção de um ato na-
cional em agosto.
“Podemos dizer que
a Federação apro-

vou nesta plenária que as lutas da
categoria terão como objetivo ga-
rantir reajuste em 2011, já que o
acordado com o governo se encerra
este ano”, afirmou.

 O coordenador conclamou a
união e a organização da categoria:
“Temos que organizar firmemente
a categoria para que possamos sair
vitoriosos neste embate, já que te-
mos pela frente um ano eleitoral.”

De acordo com a coordenadora-
geral do SINTUFRJ e de Raça e Etnia
da Fasubra, “embora a plenária te-
nha aprovado o apoio à candidatura
de Dilma Rousseff e a Federação ori-
ente para que os sindicatos de base
formem comitês em prol da candi-
data, avalio que o SINTUFRJ deva
lançar uma campanha contra o Ser-
ra, pois esse é o mote. Enquanto enti-
dade, nosso papel é lutar contra o
modelo de governo neoliberal que o
candidato do PSDB representa”.

A dirigente acrescentou: “Acaba-
mos de sair de um Congresso no qual
debatemos os rumos do nosso Sindi-
cato e a categoria foi clara no que diz
respeito aos partidos dentro da enti-
dade, porque ninguém tolera mais
isso. Em 2006, na nossa primeira ges-
tão, embora fôssemos minoria, luta-
mos para desaparelhar o SINTUFRJ
dos partidos políticos e estamos con-
seguindo, mesmo partilhando a ges-
tão com uma corrente ligada a um
partido político. Nossa concepção é
que as centrais e os sindicatos não
podem ser braço de partido nem de
governo.”

Para concluir, Iaci afirmou:
“Como trabalhadora, votarei e farei
campanha para um projeto de gover-
no que objetive uma sociedade mais
justa e igualitária.”
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Técnico-administrativo realiza
sonho e entra no mundo da
literatura contando sua história

Alberto Cláudio dos Santos,
64 anos, funcionário técnico-
administrativo em educação
do Centro de Ciências Jurídi-
cas e Econômicas (CCJE) se
aposentou há um mês da
UFRJ com uma grande vitó-
ria: a publicação de seu livro
Escombros. O lançamento foi
na quinta-feira, dia 16 de ju-
nho, no Salão Vermelho do
Fórum de Ciência e Cultura,
na Praia Vermelha. O devoto
de São Jorge e de Nossa Se-
nhora, apaixonado pela Por-
tela, frequentador de bailes
Charme e admirador e cul-
tuador de Zumbi dos Palma-
res, mais do que ser escritor,
quer que sua mensagem che-
gue a todos os jovens que
acham que não têm alterna-
tivas ou futuro.

O livro conta parte da sua
história, como a infância e a
adolescência passadas no Mor-
ro da Catacumba, favela que
assistiu ser desmontada para
dar lugar à Lagoa Rodrigo de
Freitas. A vida de menino em
orfanato, carências e lutas, sua
trajetória na boemia carioca,
na cultura e no movimento
negro, o trabalho na UFRJ.
Exemplos de superação sem
mágoas e muita firmeza de
caráter. Depois de vários anos
tentando patrocínio, Alberto
obteve o apoio da Decania do
CCJE e conseguiu finalmente
realizar seu sonho.

Emoção, homenagens, agradecimento na tarde de autógrafos que coroou talento e obstinação

PERSONAGEM

AgradecimentoAgradecimentoAgradecimentoAgradecimentoAgradecimento
e homenagense homenagense homenagense homenagense homenagens
Visivelmente emocionado

e muito orgulhoso, mas sem
deixar de lado a educação e a
humildade que são suas carac-
terísticas, Alberto estava rode-
ado de praticamente toda a fa-
mília, amigos e companhei-
ros da UFRJ. Ele é muito que-
rido e admirado por alunos,
funcionários e professores. Na
mesa onde autografou os li-
vros não pôde faltar o santi-
nho de São Jorge. “Estou mui-
to emocionado. É a realização
de um sonho, uma homena-
gem à minha falecida tia (fa-
leceu com 123 anos) que me
criou querendo que eu fosse
uma pessoa de bem, a quem
agradeço muito. Eu quero que
os jovens tenham acesso ao li-
vro para ver que é possível ser
criado dentro de uma favela e
não ser levado para o lado er-
rado”, declarou Alberto.

O decano do CCJE, Alcino
Camara, estava viajando, mas
não deixou de elogiar o fun-
cionário e o homem Alberto
Cláudio: “Temos muito orgu-
lho de Alberto não só como
funcionário técnico-adminis-
trativo em educação, mas
como escritor e personagem da
vida. Ele saiu de uma situação
de extrema carência e conse-
guiu chegar ao ponto onde che-
gou, não só na universidade
como chefe de setor de pessoal,
como na vida, como escritor e
a pessoa que ele é. E acho que é
o que deveria existir basica-
mente na universidade, a fim
de desenvolver as lições de fu-
turo possíveis no Brasil, incen-
tivando a grandeza e a compe-
tência de seus pares.”

Os coordenadores do SIN-
TUFRJ Francisco de Assis, Dul-
ce Machado, Ivanir Santório e
Ednea Martins, militantes do
movimento negro, a vice-pre-
sidente  da CUT-RJ, Neuza Lu-
zia, a diretora da Divisão de
Recursos Humanos da Pró-Rei-
toria de Pessoal, Josete Lima, o

superintendente do CCJE, Agnal-
do Fernandes, prestigiaram a
tarde de autógrafos de Alberto
Cláudio.

A coordenadora de Comu-
nicação do SINTUFRJ, Ednea
Martins, destacou o apoio da
universidade: “É importante o
incentivo da UFRJ  valorizando
o técnico-administrativo em
educação, ainda mais se apo-
sentando. Saiu com grandeza e
foi agraciado por sempre bata-
lhar, sempre estar presente no
movimento e na instituição. É
um marco importante.”

A coordenadora de Educa-
ção e Cultura do SINTUFRJ,
Dulce Machado,  ressaltou o es-
forço e a superação de Alberto:
“Conheço Cláudio há muito
anos. Ele era responsável pelo
Alojamento Estudantil. Vi sua
luta para conquistar as coisas
para os alunos. Ia ao reitor dire-
tamente. Ele tem mérito, é um
homem correto e um homem
negro vitorioso. O livro é mais
do que cultura. É um exemplo
do seu esforço, sua vitória e uma
digna homenagem.”

Hiran Roedel, funcioná-
rio do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, declarou

que o livro representa a re-
sistência e a alternativa:
“Mostra como um militan-
te do movimento negro que

nunca deixou de acreditar pode
mostrar seu exemplo de resis-
tência social numa sociedade
opressiva.”

A SINDICALISTA Ednea parabeniza o amigo de muitos anos

ALBERTO CLÁUDIO autografa Escombros para Francisco de Assis. Vários dirigentes
do SINTUFRJ prestigiaram o lançamento de seu primeiro livro

Fotos: Cícero Rabello
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VILA RESIDENCIAL

Vila é beneficiada com as obras pagas pela Petrobras
Despoluição dos canais do Cunha e Fundão entra na segunda fase. Líder
comunitária reivindica de Cabral posto de saúde, área de esporte e lazer e
espaço de convivência para aposentados

Aproveitando a presença do go-
vernador Sérgio Cabral na UFRJ,
na manhã de quarta-feira, dia 16,
para a inauguração da segunda fase
das obras de recuperação dos canais
do Cunha e do Fundão, a presiden-
te da Associação de Moradores da
Vila Residencial dos Funcionários
da UFRJ, Joana Angélica Pereira,
sem deixar de agradecer conquistas
até aqui – porque a Vila tem sido
beneficiada com obras de sanea-
mento e urbanização – cobrou po-
líticas públicas de saúde e educa-
ção.

A solenidade – que também
marcou o início das obras da etapa
prometida para ser entregue no fim
do ano, que inclui, além da urba-
nização e saneamento da Vila, a
dragagem para acesso aos estalei-
ros do Caju e a construção da ponte
que ligará a Ilha do Fundão à Li-
nha Vermelha – foi rápida. O local
da festa foi no canteiro central das
obras (próximo à saída para a Li-
nha Amarela) e reuniu, além de
Cabral, o vice-governador, Luiz Fer-
nando Pezão, a secretária de Esta-
do do Ambiente, Marilene Ramos,
o subsecretário de Meio Ambiente,
Antônio da Hora, o presidente da
construtora Queiroz Galvão, Ricar-
do Galvão, o reitor da UFRJ, Aloísio
Teixeira, e o pró-reitor de Planeja-
mento e Desenvolvimento, Antô-
nio Levi.

Sonho antigoSonho antigoSonho antigoSonho antigoSonho antigo
Francisco de Assis, coordenador-

geral do SINTUFRJ, acompanhou
a solenidade ao lado dos represen-
tantes da Associação de Moradores
da Vila Residencial (AmaVila).
Entre todos os discursos, o da líder
comunitária Joana foi o mais lon-
go e emocionou a todos.

“O que presenciamos aqui é a
concretização de um sonho que
está por se realizar com a presença
efetiva do poder público planejan-
do e executando ações sociais de
grande porte. Esperamos por este
momento há muito tempo. As
obras de saneamento já iniciadas
contempla o desejo dos moradores
de ver resolvido problemas de esgo-
to, drenagem, urbanização e pavi-
mentação da Vila. Essa obra já pro-
porcionou a contratação de mui-
tos pais de família e de jovens que
se encontravam desempregados na
comunidade”, disse Joana,  que não
perdeu a oportunidade de reivindi-
car: “Precisamos urgentemente de

uma creche, construção de áreas de
esporte e lazer, praças, espaços de
convivência para os idosos e funda-
mentalmente de um posto de saú-
de. Há ainda a necessidade de polí-
ticas públicas na área de educação
e de qualificação profissional, e
programas de geração de trabalho
e renda.”

 Joana também solicitou o
apoio do governador para a cons-
trução de uma cozinha- escola, pro-
jeto desenvolvido pelo Instituto de
Nutrição Josué Montello e pela Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanis-
mo (FAU).

Joana acrescentou ainda que a
AmaVila e os integrantes do Pro-
grama de Extensão de Inclusão So-
cial (que reúne pesquisadores de
diversas unidades em projetos na
Vila) estão à disposição, através da
Secretaria de Estado de Recursos
Humanos, para replicar tais ações
de inclusão nas Unidades de Polí-
cia Pacificadora (UPs).

O governador comprometeu-se
a encaminhar os pedidos. NOVA ETAPA custará R$ 97,6 milhões, beneficiará estaleiros do Caju e abrirá mais de 2 mil vagas

Sérgio Cabral explicou que a
etapa atual consta da dragagem
do canal para acesso aos estaleiros
da Ponta do Caju, que podem ge-
rar mais seis mil empregos, da
construção da ponte que ligará a
Ilha do Fundão à Linha Verme-
lha, além da melhora ambiental,
porque não cabe um centro de ex-
celência como a UFRJ convivendo
com um meio ambiente degrada-
do. O construtor Ricardo Galvão
prometeu esforços para a conclu-
são das obras até o fim do ano.

Aloísio Teixeira disse que a
universidade vive um momento
excelente. Contou que há oito anos
os recursos para despesas eram de
R$ 40 milhões, sem oportunidade
de investimentos. E hoje estes re-
cursos saltaram para R$ 200 mi-
lhões, com R$ 30 milhões para
investimentos. Ressaltou que a
UFRJ é hoje importante centro de
produção de conhecimento na área
de petróleo no mundo, e que a
festa consolidava sonhos como o
canal mais limpo e a ponte. “Nós
queremos mais, a universidade
quer mais, os moradores da Vila
Residencial querem mais. Todos
queremos mais e esperamos mais”,
concluiu o reitor.

Centro de excelência e melhora ambiental

A obra é financiada com recur-
sos da Petrobras, fruto de compensa-
ção ambiental pela construção do
Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro no município de Itaboraí,
como explicou o diretor de abasteci-
mento da Petrobras, Paulo Roberto
Costa.

ComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoração
O subsecretário de Meio Am-

biente, Antônio da Hora, disse que
serão investidos nas obras da segun-
da fase R$ 97, 6 milhões em sanea-
mento e aprofundamento da draga-

selho Fiscal da associação, o des-
taque foi para o fato de o governa-
dor, ao receber o documento da
presidente da AmaVila com as rei-
vindicações, dizer que tomará pro-
vidências. Joana também desta-
cou as palavras do governador: “Ele
disse que ia encaminhar. Foi
muito importante entregar esse
ofício com as necessidades da Vila
para todas as autoridades estadu-
ais, municipais e federais. Agora
é o momento e as coisas vão
acontecer”, comemorou anteci-
padamente.

gem para recuperar a ação dos esta-
leiros do Caju.

Na Vila, os investimentos para a
continuidade da urbanização e re-
cuperação de manguezais serão de
mais de R$ 17 milhões, com a pro-
messa de criação de 700 empregos
diretos e 1.400 indiretos.

Na avaliação do diretor da Ama-
Vila, Francisco de Assis Freitas, é posi-
tivo o fato de constar em todas os
discursos das autoridades as melho-
rias que estão acontecendo no campus
e em especial na Vila Residencial.

Para Roselinda Passos, do Con-

JOANA agradece benfeitorias, mas cobra de Cabral investimentos em saúde e educação

Fotos: Cícero Rabello



Estudo realizado pela Secre-
taria Nacional de Política de Dro-
gas, em parceria com a USP, cons-
tatou elevado consumo de álcool
e outras drogas em cinco univer-
sidades brasileiras. Uma realida-
de que envolve técnicos-adminis-
trativos, estudantes e professores.

Diante deste resultado, o dire-
tor do Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa), José Mauro,
lançou a ideia de ter a coordena-
ção-geral do Programa Centro de
Ensino, Pesquisa e Referência em
Alcoolismo e Adictologia (Cepral)
no maior campus da UFRJ, que é
a Cidade Universitária.

Com o apoio do prefeito da
UFRJ, Hélio de Mattos, e da vice-
reitoria, Sylvia Vargas, José Mau-
ro conseguiu transferir em janei-
ro do Hesfa para o Fundão a sede
administrativa do Cepral. O pro-
grama foi criado em 1994 pelo
Instituto de Neurologia, funcio-
nou na Divisão de Saúde do Tra-
balhador (DVST), retornou à
Praia Vermelha e depois foi para
o Hesfa, que já mantinha um
núcleo de atendimento integral,
que é frequentado principalmen-
te pela população da Região 1.0,
do SUS, que abrange a Cidade
Nova e todo seu entorno.

No Fundão, o Cepral iniciou
suas atividades participando da Se-
mana de Saúde da Prefeitura da
UFRJ. Atualmente assiste os  fun-
cionários da Prefeitura, na Cidade
Universitária, assim como presta-
dores de serviço de duas empresas
responsáveis pela manutenção do
campus. Ao todo o Centro trata de
18 pessoas com problemas relacio-
nados ao uso, abuso e dependência
de álcool e de outras drogas.

Na práticaNa práticaNa práticaNa práticaNa prática
O prefeito providenciou um

contêiner para abrigar a sede ad-
ministrativa do Cepral , e a Divi-
são de Transportes cedeu dois cô-
modos da casa piloto construída
pela Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo (FAU). As duas instala-
ções ficam no Horto da UFRJ. O
trabalho é realizado em parceria
com o Instituto de Psiquiatria e a
equipe é formada por seis bolsistas
oriundos da Escola de Enferma-
gem Anna Nery, Hesfa, Escola de
Serviço Social e Instituto de Psico-
logia, mas para cada projeto de-
sencadeado, mais estudantes são

SAÚDE

Fundão trata usuários de álcool
e de outras drogas pesadas

O Cepral garante anonimato, oferece terapia e encaminha para tratamento ambulatorial no
Hesfa, que, por sua vez, se for o caso, providencia internação

requisitados. A Coordenação Exe-
cutiva e Institucional do progra-
ma é de responsabilidade da vice-
coordenadora do Cepral, a técni-
ca-administrativa Janete Pereira
da Silva, e a Coordenação Assis-
tencial e Acadêmica, da professo-
ra Marilurde Donato.

A coordenadora acadêmica ex-
plica que o Cepral desenvolve pro-
jetos de extensão e de desenvolvi-
mento universitário. Atua multi-
profissionalmente e interdiscipli-
narmente na promoção da saúde,
atenção e prevenção ao uso, abuso
e dependência de álcool e outras
drogas. No momento, todo o esfor-
ço da equipe se concentra em aju-
dar os trabalhadores da Prefeitura
da Cidade Universitária.

O diagnóstico feito até agora
aponta o álcool como o maior pro-
blema dos atendidos pelo Cepral
no Fundão. Com base nos estudos
da Secretaria Nacional de Política
de Drogas e da USP, Marilurde Do-
nato adianta que o objetivo da ida
do Cepral para o Fundão é expan-
dir o atendimento aos universitá-
rios e servidores de todas as unida-
des (técnicos-administrativos e

professores). Ainda não foi feito ne-
nhum levantamento oficial a res-
peito, mas a professora afirma que
pessoas dos três segmentos necessi-
tam de auxílio. A maior preocupa-
ção recai sobre o corpo funcional, e
a intenção é intervir para estancar
os prejuízos provocados com o uso
exagerado de bebidas alcoólicas e
outras drogas na vida laboral da
instituição, e desafogar a DVST.
“Temos que pontuar o grau do pro-
blema entre técnicos e docentes”,
reafirma a especialista.

A equipe do Cepral inicia o aten-
dimento aplicando a intervenção
breve, que consiste no acolhimento
da pessoa, que passa a conhecer o
programa e é motivada a falar do
seu problema. Eles respondem a dois
questionários validados pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS),
que apontam o grau de uso de bebi-
das alcoólicas e de outras drogas. De
acordo com a pontuação, a pessoa
fica no Cepral para receber mais in-
formações e não chegar à dependên-
cia de álcool ou de outra droga, ou
então é encaminhada ao Hesfa para
tratamento ambulatorial.

A abordagem dos profissionais

obedece à estratégia da política do
Ministério da Saúde de atenção aos
usuários de álcool e outras drogas.
A primeira fase, talvez a mais difí-
cil, consiste em convencer a pessoa
de que ela precisa de ajuda. O lau-
do do Hesfa é que dirá se a situação
do servidor é de internação em cen-
tro psiquiátrico. Após o período de
reclusão hospitalar, o paciente vol-
ta a fazer o tratamento no Hesfa.

AnonimatoAnonimatoAnonimatoAnonimatoAnonimato
A coordenadora institucional e

administrativa do Cepral, Janete
Pereira da Silva, acrescentou uma
importante informação que vale
para todos os servidores da UFRJ: a
ida do trabalhador ao Cepral e o
seu histórico de saúde não são di-
vulgados pela instituição.

“Tudo acontece de acordo com
a Resolução n° 196/96, do Conselho
Nacional de Ética em Pesquisa, ór-
gão que regulamenta o sigilo e a
parceria voluntária no tratamento
e pesquisa do Cepral. Se houver va-
zamento de qualquer informação
dada pelo paciente, ele pode e deve
acionar o Centro judicialmente.
Como garantia, todos assinam (pa-

ciente e Cepral) um documento
firmando o compromisso ético de
anonimato e confidencialismo.
Trabalhamos dentro da ética pro-
fissional, e isso é fundamental para
a demanda que queremos”, garan-
tiu a coordenadora.

Mas para a realização do traba-
lho em parceria nos moldes que está
sendo realizado com os trabalhado-
res da Prefeitura da UFRJ,  em outras
unidades da universidade, a conversa
inicial é com os chefes de setores.
“Inicialmente procuramos as che-
fias para que o servidor não seja pena-
lizado por participar do Cepral. Ele
precisa de liberação”, informou Ja-
nete. Os chefes, por sua vez, ficam em
contato com o Centro para saber se o
funcionário não fica em casa ao in-
vés de estar fazendo o tratamento.
Reuniões com a PR-4 e a DVST estão
sendo agendadas.

PlanosPlanosPlanosPlanosPlanos
Além de conquistar espaço de-

finitivo no Fundão, os responsá-
veis pelo Cepral – que inclui o
diretor do Hesfa, José Mauro, que é
o coordenador-geral do programa
– almejam implantar na Cidade
Universitária um Centro-Dia: es-
paço para internação diária do pa-
ciente sem morbidade psiquiá-
trica. Um método completo de tra-
tamento que evita o afastamento
do servidor das atividades laborais
por licença médica, ou seja, sem
prejuízo para a universidade e ele
próprio. A Prefeitura Universitária
já cedeu uma área, mas o Cepral
necessita de apoio para construção
das instalações, infraestrutura e re-
cursos humanos.

Outra função do Cepral é pro-
mover eventos que disseminem in-
formações de saúde e de prevenção
às drogas na comunidade univer-
sitária. No mês de agosto será reali-
zado um seminário, e em setem-
bro a Semana da Síndrome Alcoó-
lica Fetal alertará os jovens sobre o
uso de álcool e outras drogas du-
rante a gestação. Essa atividade
contará com a participação de dois
especialistas da França, entre eles
uma senadora que participou de
um curso no Hesfa e se interessou
pelo programa. Em seu país, ela
atua politicamente nessa área.

O Cepral está de portas abertas
no Horto da UFRJ, às segundas,
terças, quintas e sextas-feiras, das
14h às 17h.

NA CASA AZUL, cedida pela
Divisão de Transportes, são
atendidos os que procuram a
ajuda do Cepral. Ao lado, as
coordenadoras do programa,
Janete Pereira da Silva e
Marilurde Donato, e a bolsista
Aline Azevedo Vidal.
O Cepral funciona no Horto da
UFRJ, por gestão do prefeito
Hélio de Mattos e da vice-
reitora Sylvia Vargas

Fotos: Cícero Rabello


