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Terça-feira, dia 14/9, às 10h, em primeira chamada e às 10h30 em
segunda chamada com qualquer quórum, no Salão Azul da Reitoria.
Pauta única: deliberação sobre o relatório da Auditoria Externa

ASSEMBLEIA

Dias 16 e 17 de setem-
bro, das 9h às 17h, no
auditório da Escola de Be-
las Artes, no 6o andar do
prédio da Reitoria, 30 mar-
ceneiros da UFRJ, alu-
nos do curso de Restau-
ração de Móveis, apre-
sentam os trabalhos
executados durante os
seis meses de treina-
mento.

Como lembra seu Antô-
nio Irineu, do Instituto de
Psicologia e um dos articu-
ladores do curso, esta é
uma antiga reivindicação,
conquistada depois de mui-
ta luta, que merece ser co-
memorada.

O curso de habilitação
em técnicas de restaura-
ção foi realizado pela Divi-
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Alunos do Curso de Restauração
expõem trabalhos

CONVOCAÇÃO A atual Coordenação Geral e de Ad-
ministração e Finanças do SINTUFRJ convocam os mem-
bros da diretoria que acompanham a auditoria externa, os
representantes da categoria indicados em assembleia, e
todos os membros do Conselho Fiscal (titulares e suplen-
tes), assim como a Coordenação Geral e o de Administra-
ção e Finanças da Chapa Novo Começo que serão
empossadas no dia 16/9/2010, para a entrega do relatório
consolidado feito pela empresa Contabilis, responsável
pela auditoria externa realizada no Sindicato, no dia 13/
9/2010, às 11h, na sede do SINTUFRJ.

são de Desenvolvimento de
Pessoal da Pró-Reitoria de
Pessoal, com apoio da Pre-
feitura e do SINTUFRJ.

O evento começará
com a apresentação de
samba de breque com Ni-
valdo Rodrigues, seguida
da exposição dos traba-
lhos, e será concluído dia
17, às 11h com a avalia-
ção da produção.

Para a posse da nova direção executiva (biênio  2010/2012), dia
16 de setembro, quinta-feira, às 14h, no Auditório Horácio Mace-
do (Roxinho), no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza.

SINTUFRJ CONVIDA

Sessão do Conselho Universitário dia 9 aprova decisão

Plenária nacional da Fasubra dias 3 e 4 , em Brasília

A soprano Maíra Lautert na homenagem à UFRJ
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DOIS PONTOS

Entre as principais novidades no
vestibular 2011, divulgadas com a
publicação do edital aprovado no dia
1o (www.acessograduacao.ufrj.br),
está o fato de que das 9 mil vagas
oferecidas, 40% serão selecionadas por
meio do concurso próprio da UFRJ e
60% pelas notas do Enem e do Siste-
ma de Seleção Unificado do MEC;
20% destas vagas são destinadas a
estudantes de escolas públicas.

Além de definir tais mudanças, o
Conselho Universitário dedicou as
últimas sessões ao debate de ações
para garantir o acesso e a permanên-
cia dos alunos provenientes de baixa
renda. A Reitoria propôs encaminhar
ao Conselho de Ensino de Gradua-
ção, para implementação, a resolu-
ção de adoção dos novos modelos de
ingresso, solicitando, entre outros
pontos, a elaboração de proposta para
as políticas de apoio assistencial aos
estudantes que ingressarem pelo cri-
tério diferenciado, como bolsas, trans-
porte gratuito, acesso à informática e

Consuni encaminha proposta de
assistência estudantil ao CEG

Foto: Cícero Rabello

Na sessão do dia 9, o Consuni
aprovou a autorização para de-
molição da ala sul do prédio do
Hospital Universitário.  Segundo
o conselheiro Jeferson Salazar, a
decisão foi unânime. O conse-
lheiro lembrou a necessidade da
demolição, comprovada com o
agravamento dos danos estrutu-
rais que assustaram a comuni-
dade em junho deste ano.

Demolição da perna seca

A obra já começou, com a
demolição manual de um tre-
cho de 50 metros que vai separar
a área que sofrerá a implosão
(prevista para o dia 19 de de-
zembro) daquela em uso. Os
pacientes irão desocupar o hos-
pital até o dia 1º de dezembro. A
retomada progressiva do aten-
dimento começa no dia 10 de
janeiro.

O reitor Aloísio Teixeira anun-
ciou a inclusão na pauta da pró-
xima sessão do Conselho Univer-
sitário, 23 de setembro, de pro-
posta de diretrizes para a sucessão
do mandato na Reitoria.

Ele lamenta que o Decreto nº
1.916, de 23 de maio em 1996,
ainda esteja em vigor, o que im-
põee a necessidade de envio de
lista tríplice ao MEC até 60 dias
antes do fim do mandato. Sendo
assim, os procedimentos do pro-
cesso sucessório devem estar con-
cluídos antes do fim de abril de
2011. Por isso, ele propôs, entre
outros pontos, a escolha da lista
tríplice no dia 28 de abril em
reunião dos colegiados superiores
e que, no início da reunião do
colégio eleitoral sejam apresen-
tados pela comissão coordenado-

Sucessão na UFRJ

ra da pesquisa os resultados da
votação na comunidade.

Pelo calendário sugerido, a
constituição da comissão seria em
outubro de 2010, a reunião do
Consuni para formular o regi-
mento, em fevereiro e a inscrição
de candidaturas em março, com
a realização do primeiro e do se-
gundo turno em abril e o resulta-
do até o dia 22.

Comunicado
O Setor de Convênios do SIN-

TUFRJ comunica que, devido à
transição da atual Diretoria para
a eleita, a adesão ao plano de
saúde Amil, prevista para este
mês, sofrerá atraso. Informamos
que, tão logo ocorra a negocia-
ção do contrato com a Amil e
adesão será realizada.

Flúor nos dentinhos
O Serviço Social da Faculdade de

Odontologia, em conjunto com a Disci-
plina de Atenção Primária, realiza cam-
panha de avaliação e fluoretação das cri-
anças da Vila Residencial de 6 a 13 anos.
Alunos acompanhados das professoras da
disciplina realizam atividade de educa-
ção oral e encaminham os casos mais
graves para a Faculdade. A atividade será
nos dias 15 (às 13h30) e 17 (às 9h). Serão
distribuídas escovas aos participantes.

André Amaral, ilustrador do
Jornal do SINTUFRJ, foi convida-
do para um período de Residência
Artística de dois meses pela insti-
tuição Flatstation no subúrbio de
Bijlmer, em Amsterdam, com ou-
tros artistas brasileiros. O propósito
é promover a cultura nacional atra-
vés da arte e da música (André atua
também como DJ). Eles promove-
ram exposições, música e dança. O
projeto foi viabilizado com apoio
da Mondrian Foundation e Stich-
ting Flat (Holanda) e do Ministé-
rio da Cultura do Brasil. Imagens
de cabeças decapitadas de Lampião

e seus jagunços compuseram o tra-
balho exposto por André como para-
lelo ao terrorismo de Estado a que
cidadãos revolucionários estão ex-

postos. André também atuou como
DJ tocando funk brasileiro. Confi-
ra em www.flatstation.nl e
www.fatform.com.

Ilustrador do SINTUFRJ participa de residência artística na Holanda

orientação acadêmica. A resolução
inclui ainda busca de recursos além
dos previstos no programa de reestru-
turação das universidades (Reuni).
Por sugestão do conselheiro Agnaldo
Fernandes, o Conselho aprovou que a
Reitoria elabore relatório sobre a apli-

cação dos recursos destinados ao Pla-
no de Reestruturação e Expansão. Foi
aprovada ainda, por maioria, emen-
da proposta pelo conselheiro Ricardo
Medronho de que as políticas de assis-
tência sejam extensivas a todos os
estudantes de baixa renda.

DebatesDebatesDebatesDebatesDebates
O Consuni deliberou sobre o rela-

tório da Comissão instituída para ela-
borar plano de debates sobre as ações
afirmativas, que indicou a realiza-
ção de seminários e um fórum para a
consolidação de proposta de modelo
de acesso e permanência.

Diante de inúmeras emendas e
sugestões que o tema levantou, o con-
selheiro Carlos Vainer propôs que es-
tas fossem encaminhadas à comis-
são que se encarregará de dar segui-
mento à organização do seminário,
iniciando nesse ano o calendário de
debates que se desdobrará no ano que
vem. A proposta foi aprovada pela
maioria.

O falecimento da colega
Beatriz de Souza Chagas, de 50
anos, ocorrido no dia 25 de
agosto, marcou os funcionári-
os do Instituto de Macromolé-
culas. Ela sofreu um desmaio
em meio a uma reunião no
auditório. Daí por diante, os
amigos que a acudiram sofre-
ram momentos de angústia,
inclusive pela demora da che-
gada da ambulância do Gru-
pamento de Bombeiros do Fun-

dão, que levou, segundo con-
tam, entre 20 e 30 minutos. A
amiga Walquiria Leite da Sil-
va conta que Beatriz, que fa-
ria 51 anos no dia 7  e deixou
dois filhos, de 15 e 10 anos,
era muita querida na unida-
de. Diante do episódio, os fun-
cionários reivindicam que a
Divisão de Saúde do Trabalha-
dor possa contar com uma
ambulância com um médico
para casos assim.

CAp
O Colégio de Aplicação da

UFRJ divulgou o edital para 2011.
Há vagas para o 1º, 3º e 6º ano do
ensino fundamental e 1ª e 2ª sé-
rie do ensino médio. A pré-ins-
crição on line vai até 19 de se-
tembro (a presencial até dia 14).
Detalhes: http://www.cap.ufrj.br

Funcionários reivindicam
ambulância

É o tema do seminário que a
Maternidade Escola promove, dia
15, das 8h às 17h30, no Auditório
Nobre, para marcar os 10 anos de
implantação da Musicoterapia Clí-
nica na Unidade de Neonatologia.

O evento, entremeado por apre-
sentações musicais, discute, por
exemplo, a pertinência de inclu-
são de musicoterapeutas nas equi-
pes interdisciplinares da área de
Neonatologia.

Musicoterapia e Subjetividade

Foto: Arquivo
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CAMPANHA SALARIAL

A plenária nacional da Fasubra,
realizada nos dias 3 e 4 de setembro
na Faculdade de Educação da UnB,
em Brasília, reuniu aproximada-
mente 150 participantes entre dele-
gados e observadores. Nela, decidiu-se
pela realização de atos nos estados
ainda em setembro, que acumula-
rão forças para o ato nacional em
outubro. A campanha nacional será
pela conquista de uma política sala-
rial com definição de data-base.

A Federação tem como bandeira
a existência de uma política salarial
com recomposição dos salários e ma-
nutenção do poder aquisitivo dos téc-
nicos-administrativos em educação.
Por isso, a necessidade da luta pela
isonomia de salários nas universida-
des e no Executivo para equalizar os
salários dos trabalhadores do setor
público federal. Os trabalhadores das
universidades continuam ainda com
o menor piso salarial do Executivo.

Além da campanha, a pauta tra-
tou do decreto da autonomia, do re-
posicionamento dos aposentados, do
mandado de injunção e da carreira.

A plenária aprovou a realização,
no próprio dia 3, de um ato na Reito-
ria da UnB em solidariedade e apoio
aos seus trabalhadores técnico-admi-
nistrativos que estão em greve há mais
de 171 dias. A reivindicação dos tra-
balhadores é a não retirada da URP
(26,05%). Esta é uma das investidas
tanto da Advocacia-Geral da União
quanto do Tribunal de Contas da
União nas universidades federais para
a retirada de direitos conquistados há
anos pelos técnicos-administrativos.

Plenária é avaliadaPlenária é avaliadaPlenária é avaliadaPlenária é avaliadaPlenária é avaliada
por delegadospor delegadospor delegadospor delegadospor delegados

Delegados do SINTUFRJ –  da
delegação composta de 12 compa-
nheiros, incluindo observadores – fi-
zeram uma avaliação do debate.

Carmen Lúcia Mendes, coorde-
nadora de Políticas Sociais do SIN-
TUFRJ, destacou o debate sobre con-
juntura como positivo e afirmou
que na sua visão o país avançou em
termos econômicos, com uma polí-
tica que favoreceu as classes mais
baixas e conseguiu crescer na educa-
ção superior. “O saldo foi muito
positivo, mas na saúde tem que
melhorar, como por exemplo na
implantação do programa de saúde
da família”, observou.

Em relação à campanha salari-
al, ela disse que haverá um seminá-
rio após a eleição para futuras defini-
ções: “Será feito um levantamento
do impacto da folha salarial levan-
do-se em conta as perdas dos últimos

Plenária decide por ações estaduais em
setembro e ato nacional em outubro

12 anos. O secretário de Recursos Hu-
manos do Ministério do Planeja-
mento, Duvanier Paiva, acenou com
a aplicação da lei que define 1%, o
que não concordamos”, adiantou
Carmen.

A dirigente informou ainda que
houve ainda algumas orientações
para as entidades. Uma delas foi em
relação ao mandado de injunção: “A
Fasubra orientou para que aguardás-
semos para encaminhar os processos
de aposentadoria especial, porque as
orientações normativas dos Ministé-
rios do Planejamento e da Previdên-
cia trazem prejuízos à categoria. Elas
indicam a aposentadoria pela emen-
da 41, o que não beneficia os traba-
lhadores”. Carmen disse ainda que a
Comissão Nacional de Supervisão da
Carreira voltou a se reunir e o enca-
minhamento dado foi o de começar
trabalhando com a questão dos apo-
sentados e a racionalização.

O funcionário do Instituto de
Matemática, Rodrigo Araújo de Mel-
lo, participou pela primeira vez de
uma plenária, apesar de assíduo par-
ticipante das assembleias da catego-
ria. Desde 2005 na UFRJ, ele ressalta
que é preciso maior participação dos
funcionários mais novos. “Vi que há
muita gente antiga e esses compa-
nheiros mais dia menos dia vão aca-
bar se aposentando. Por isso, nós e os
demais companheiros que estão che-
gando temos de nos envolver no de-
bate para ajudar nas decisões necessá-
rias para a categoria”, declarou. Em

relação à campanha salarial, ele ava-
lia que esta tem que ‘bater’ na pari-
dade com os outros poderes. Fico até
com vergonha quando digo o meu
salário. Conversando com colegas do
Judiciário, eles ficaram surpresos. ‘É
só isso?’, observaram, e eu disse que
era verdade, sim.”

O atual coordenador-geral do
SINTUFRJ, Jonhson Braz, afirma que
é preocupante a atual conjuntura:
“De um lado temos um orçamento
já votado com previsão apenas da
folha vegetativa sem reajuste. Não há
política salarial definida. De outro, a
Fasubra quer negociar a extensão das
ações judiciais para todos dentro da
campanha salarial ao mesmo tem-
po e que o TCU corta os índices dos
contracheques dos técnicos-adminis-
trativos das universidades, como o foi
na UnB. Isto tudo dentro de uma con-
juntura eleitoral na qual dirigentes da
Fasubra declaram abertamente o apoio
a um candidato mas não têm a con-
trapartida das reivindicações da cate-
goria. A saída, na minha opinião, é
aproveitar o período eleitoral para fa-
zer com que os candidatos  se compro-
metam com os servidores e incorpo-
rem as nossas reivindicações”.

O dirigente adianta que corre-se
o risco de termos de volta o PLP 549
que congela por mais de 10 anos os
salários dos servidores e modifica a
Lei de Responsabilidade Fiscal: “É
uma possibilidade, haja vista se não
apresentarmos nada de concreto em
termos de política salarial. Até agora,

não definimos o que de fato quere-
mos para 2011”.

Outra avaliação destacada por
Jonhson foi a da necessidade da am-
pliação das 30 horas para todos os
trabalhadores das universidades:
“Existe um decreto que determina as
30h para os trabalhadores que rece-
bem adicional por plantão hospita-
lar. O importante é que as 30h sejam
ampliadas para todos.

É preciso mobilizar jáÉ preciso mobilizar jáÉ preciso mobilizar jáÉ preciso mobilizar jáÉ preciso mobilizar já
Coordenadora-geral do SINTU-

FRJ e de Raça e Etnia da Fasubra, Iaci
Azevedo destacou, entre as delibera-
ções da plenária, a reivindicação de
isonomia com o Executivo e com as
universidades. “Ao invés do Ministé-
rio do Planejamento (MPOG) cortar
os 26%, por exemplo, deve implantar
a extensão e a isonomia nas ifes”.

Para Iaci a categoria tem que
estar atenta e mobilizada, porque não
há previsão de aumento no Orça-
mento que foi votado no Congresso.
Na reunião com o MPOG, segundo
conta, foi comentado que a categoria
tem três meses para tentar reverter a
situação (até a aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias) – janeiro,
fevereiro e março. “A gente não vai
esperar. Vamos começar a mobilizar
agora”, disse a dirigente.

Ela explicou que é preciso
identificar o valor do percentual
necessário para a isonomia e rei-
vindicar que este seja implantado
no piso da tabela, conforme reso-

lução anterior da categoria.
“Temos que estar atentos tam-

bém ao aprimoramento da Carreira.
Cobrar o cumprimento do restante
do Termo de Acordo assinado em 2007
no que tange à Racionalização e ao
anexo IV (relativo aos percentuais
de incentivo à qualificação)”, acres-
centou Iaci, lembrando que a ple-
nária deliberou pela construção de
atos nos estados na segunda quinze-
na de setembro.

Entre as ações imediatas, a coor-
denadora destaca a luta pelas 30 ho-
ras. Também ficou definido, como
ação nas bases, o encaminhamento
ao MEC, às reitorias e aos sindicatos
de cobrança pela implantação das 30
horas para assistentes sociais, confor-
me a Lei nº12.317, de 27 de agosto de
2010.

EncaminhamentosEncaminhamentosEncaminhamentosEncaminhamentosEncaminhamentos
- As ações encaminhadas pela

plenária foram: Parecer da Assesso-
ria Jurídica do senador Sérgio Zam-
biasi (PTB-RS); fazer levantamen-
to dos cargos do nível de classifica-
ção A e B que não foram extintos;
consultar assessoria jurídica da Fa-
subra para elaborar parecer sobre o
Decreto que reforça a terceiriza-
ção de cargos do nível de classifi-
cação A,B,C e D que não foram
extintos; solicitar parecer da as-
sessoria jurídica da Fasubra sobre
o Decreto nº 2.271/97 que autori-
za áreas para serem terceirizadas
no serviço público.

- A Federação deve continuar
suas ações com a Andifes (reitores)
e com cada reitor nas universida-
des para abrir concursos para o car-
go de vigilante.

- A Fasubra orienta as entida-
des de base a cobrar das universi-
dades o dimensionamento de
pessoal.

Haverá cobrança ao presidente
da Câmara dos Deputados e aos
partidos para instalação da comis-
são especial sobre ao projeto de
emenda constitucional da ascen-
são funcional.

- A Fasubra vai encaminhar do-
cumento ao Planejamento e ao MEC
se posicionando contra o ponto ele-
trônico; lutar pela aprovação do pro-
jeto em tramitação no Congresso
que propõe o retorno dos anuênios e
dar projeção à luta pela revogação
da Lei nº 9.192, de eleição de reito-
res para democratização das ifes.

- E, ainda, orientar as entida-
des a desenvolver atividades de mas-
sa e de formação no dia da cons-
ciência negra, 20 de novembro.

Iaci Azevedo Jonhson Braz

Rodrigo Araújo Carmem Lúcia

Fotos: Cícero Rabello



Uma UFRJ quase centenária

A entrega do espaço que vai
abrigar a Comissão Interna de Su-
pervisão estava prevista para o fim
de agosto. Mas a sala, com cerca de
25 m2, no térreo da Reitoria, ane-
xa ao antigo restaurante, conti-
nua em obras.

Ramon de Assis Oliveira, ad-
ministrador do prédio, explica que,
à medida que a obra foi avançan-
do, novos problemas foram apare-
cendo, como nas instalações hi-

Na tarde do dia 8, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro celebrou
seus 90 anos. De forma simples, a
cerimônia foi realizada no auditó-
rio do Centro de Tecnologia com
apresentação da Orquestra Sinfôni-
ca da UFRJ e execução do hino da
universidade.

O evento reuniu, além do staff
da Reitoria, professores, funcionári-
os e estudantes que puderam conhe-
cer a história desta casa através de
um documentário produzido pela
coordenadoria de comunicação e de
uma exposição de fotos. Uma sessão
solene do Conselho Universitário ofi-
cializou a celebração.

O reitor Aloísio Teixeira convi-
dou os representantes do SINTUFRJ,
Francisco de Assis, e da Adufrj, Luis
Acosta, para fazerem seu pronuncia-
mento. Participaram da comemo-
ração dirigentes da atual direção do
SINTUFRJ, como Nivaldo Holmes,
Carmen Lúcia, Iaci Azevedo e Jonh-
son Braz, assim como as novas coor-
denadoras-gerais Neuza Luzia, Noe-
mi Andrade e Chantal Russi.

O reitor Aloísio Teixeira falou de
sua emoção: “Os avanços da univer-
sidade são nossas conquistas. Nos une
essa expectativa de que vamos cons-
truir o futuro da nossa universidade.
Também nos une a certeza de que as
coisas que alcançamos nos últimos
anos não caíram do céu, não foram
dádivas de algum governo. Então
nos une essa certeza de que se temos
mais autonomia e não é toda auto-
nomia que queremos, se temos mais
recursos e se não são todos os recursos
de que precisamos, se temos mais
concursos para docentes e para técni-
co-administrativos e também não
correspondem as nossas necessida-

Administração promete sala
da CIS em duas semanas

dráulica e elétrica. “Acredito que
dentro de duas semanas mais ou
menos a sala estará habitável”.

Nivaldo Holmes, coordena-
dor da CIS, avalia que o espaço é
adequado para a Comissão, mas
que ainda é necessário cobrar do
reitor empenho para a imple-
mentação dos programas previs-
tos na Carreira, conforme pro-
messa feita na sua posse, em
2005.

des, esses avanços são conquistas da
universidade. Nós só conseguiremos
construir um futuro para esta univer-
sidade se soubermos que é da nossa
luta, da luta dos professores, dos técni-
co-administrativos e dos estudantes que
virão novas e maiores conquistas neste
terreno”.

O reitor afirmou que se for man-
tida a união em torno das coisas que
aproximam a comunidade, a uni-
versidade será melhor: “Certamente
será uma universidade de muitas co-
res, de muitos credos, de muitos valo-
res, de muitas ideias. Convivendo com
essa ideia de que o país tem que ser
melhor e a universidade tem que de-
sempenhar um papel cada vez maior
nesse país”.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ Francisco de Assis sublinhou que
dos 90 anos de UFRJ, 60 são de luta de
seus trabalhadores. “E desses 60 anos,
30 são de muita luta em defesa desta
universidade, em defesa da autono-
mia universitária, em defesa de mais
recursos”. Segundo Francisco, a uni-
versidade vive um momento propício,
começa a crescer, e enquanto traba-
lhador se orgulha muito de fazer parte
deste crescimento.

“São muitas histórias de luta do
movimento sindical, particularmen-
te do SINTUFRJ, da qual o vídeo mos-
tra muito bem. Tem histórias de
companheiros de gestões anteriores
relatadas no vídeo que são realmente
importantes e devem fazer parte da
história desta universidade, compa-
nheiros como Ronaldo Lobão e como
o chefe de gabinete João Eduardo. E
eu carrego esta bandeira, a bandeira
destes companheiros de luta que a
gente veio mantendo em defesa da
universidade.”

Francisco solicitou uma correção
no vídeo, pois a legenda da dirigente
da CUT aparece como coordenadora-
geral do SINTUFRJ.

Francisco encerrou a saudação in-
formando que a conquista da carreira
em 2005 foi um passo importante:
“Hoje o trabalhador técnico-adminis-
trativo tem um papel importante e
reconhecido dentro desta universidade
e precisamos com estes 90 anos de
história avançar mais”. E por fim
agradeceu a gestão Aloísio pela pre-
ocupação com a realidade do entor-
no da universidade iniciada pelo
professor Horácio Macedo e com a
Vila Residencial dos funcionários.
“Horácio Macedo, do qual eu me
considero cria, é a razão de eu estar
dentro desta universidade. Só estou
nesta universidade graças a ele”, disse
em reverência a Horácio.

O presidente da Adufrj, Luis Acos-
ta, enalteceu a luta pela democracia:
“Temos a opinião de que a autono-
mia está sendo ameaçada e temos de
batalhar para assegurar o seu funcio-
namento e o seu desenvolvimento” . O
professor finalizou sua fala desejando
que “a universidade avance no desen-
volvimento de sua função social, e que
seja uma universidade a serviço da
democracia, da liberdade, do progresso
e da justiça social”.

Não ao ponto eletrônico
Os coordenadores do SIN-

TUFRJ Francisco de Assis,
Jonhson Braz e Jeferson Sala-
zar, acompanhados de dirigen-
tes da nova gestão (Neuza Lu-
zia, Chantal Russi e  Gilson
Navega), se reuniram com téc-
nicos-administrativos da Ma-
ternidade Escola no dia 9 para
debater a implantação do pon-
to eletrônico.

Por força do decreto que
regulamenta o adicional pe-
los plantões hospitalares
(APH), a direção da unidade
adotou o ponto eletrônico para
todos os funcionários, apesar
de não ser a maioria que usu-
frui da gratificação.

Os presentes decidiram
encaminhar à direção a po-
sição de que não aceitam a
forma de controle por tratar
com dois pesos e duas medi-
das docentes e técnicos-ad-
ministrativos.  “Isso cria

uma divisão entre os que rece-
bem a APH e os que não rece-
bem, e parte do pressuposto de
que todos são irresponsáveis, o
que não podemos aceitar”, diz
Jonhson Braz, para quem, mes-
mo sem o ponto, a Maternida-
de Escola já presta um reco-
nhecido serviço de excelência.

Segundo Jeferson, é senso co-
mum que não é com tal contro-
le que se pode mensurar a quali-
dade do serviço. Ele adiantou que
o Sindicato vai levantar como
está o controle nos hospitais da
UFRJ para quem recebe a grati-
ficação. E vai levar a discussão

ÚLTIMA PÁGINA

também à Fasubra .
Francisco comentou que a

categoria precisa se manter uni-
da para enfrentar também o pro-
jeto de Fundação Estatal. Ele
disse ainda que concordava com
a proposta da nova gestão do
SINTUFRJ de que só deve assi-
nar o ponto eletrônico os que
recebem APH.

Uma nova reunião está
prevista para a tarde de quar-
ta-feira, dia 15 (ainda a se
confirmar). Até lá, haverá
uma reunião com a direção
para que seja levada a posi-
ção dos funcionários.

Francisco de Assis

APRESENTAÇÃO da Orquestra Sinfônica da UFRJ

DIRIGENTES e base da categoria presentes no evento
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