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MP 520: resistências
aumentam

No dia 29 de março foi realizada na
Câmara dos Deputados audiência pública
sobre a Medida Provisória 520.  A maioria
dos deputados manifestou opinião contrá-
ria à sua criação.

Após o debate (foto ao lado) promovi-
do pelo Sindicato, dia 8, os trabalhadores
da Maternidade-Escola – estatutários e ex-
traquadro – decidiram criar um grupo de
estudo objetivando enfrentar os desafios da
MP 520. Página 3

Dias 11, 12 e 13 de abril será realizado o
primeiro turno da consulta à comunidade
para escolha do novo reitor da UFRJ e seu
vice. Concorrem Carlos Levi e Antônio Ledo
(Chapa 10); Alcino Camara e Maria José
Coelho (Chapa 12), Godofredo de Oliveira

Campanha Salarial 2011

Expectativa em torno da
reunião com o MPOG

Caravanas saem das bases dia 13 e seguem
para Brasília. O SINTUFRJ está enviando dois
ônibus com saída prevista para as 8h do dia 12.
Primeira reunião de negociação com o Ministé-
rio do Planejamento será dia 14.

Os caravaneiros em Brasília vão fazer vigília
no MPOG durante a reunião do dia 14, também
como parte da luta contra a MP 520, que autori-
za o governo a criar a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares S.A.  Página 3

Sucessão na UFRJ

Neto e Léa Miriam (Chapa 20); e Ângelo da
Cunha Pinto e Eliezer Barreiro (Chapa 99).

Quase 70 mil pessoas podem votar. A vota-
ção será em urnas eletrônicas cedidas pelo
TRE. Segundo a Reitoria, mais de mil volun-
tários estarão envolvidos no processo. As seções

de votação podem ser consultadas no blog da
Comissão Coordenadora do Processo Sucessó-
rio http://ccps2011.blogspot.com/. Se houver
segundo turno, a campanha será de 15 a 20 de
abril e a nova consulta, dias 25 e 26.

Nesta edição, os indicados de cada cha-

A UFRJ vai às urnas

pa para a Pró-Reitoria de Pessoal apre-
sentam como tratarão questões impor-
tantes para os técnicos-administrativos
em educação e docentes, como saúde do
trabalhador, desvio de função e carreira.
Páginas 4 e 5

Carlos Levi Alcino Camara Godofredo de Oliveira Ângelo da Cunha
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A direção do SINTUFRJ lem-
bra que a execução individualiza-
da de atrasados dos 28,86% que o
Sindicato está promovendo se li-
mita àqueles que já eram pensio-
nistas em 1997. Esta é uma ação
específica promovida para estes que
não puderam participar da ação
de 28,86% ajuizada pelo SINTU-
FRJ em 1996 para os ativos e apo-
sentados e da qual hoje estão ex-
cluídos aqueles que fizeram acor-
do no governo FHC.

Segundo a assessoria, muitos
interessados têm buscado informa-
ções junto ao SINTUFRJ, não aten-
tando para a existência de duas
ações para os distintos grupos.

A ação para ativos e aposenta-
dos também está em fase de exe-
cução, mas havia sido paralisada
em 2004 por uma decisão do Tri-
bunal Federal do Rio, que enten-
dia que o SINTUFRJ não poderia
realizar a execução coletiva. Mas
o Superior Tribunal de Justiça, em
dezembro do ano passado, reco-
nheceu que o SINTUFRJ tinha o
direito de fazer a execução coleti-
va da ação. Assim, o processo está
retornando ao Tribunal Federal
do Rio para o prosseguimento do
julgamento do recurso da UFRJ,
que tinha voto da desembargado-
ra relatora para que fosse realiza-
da perícia para se verificar se os
valores estariam corretos.

O SINTUFRJ divulgou no seu
site www.sintufrj.org.br a listagem
dos participantes das distintas
ações, e através dele poderá ser rea-
lizada a consulta da ação da qual
participa, constando delas aque-
les que se enquadram nas situa-
ções descritas acima.

28,86%: Há uma
ação para
pensionistas e
outra para ativos
e aposentados

A Coordenação dO Centro de Va-
cinação de Adultos (CVA) informa
que entre os dias 25 de abril e 13 de
maio será realizada a campanha
nacional da vacinação gratuita con-
tra a gripe (influenza comum mais
a influenza A H1N1). No CVA, no
entanto, será a partir do dia 26.

Dessa vez, além dos maiores de
60 anos e indígenas, também serão
contemplados crianças menores de 2
anos, gestantes e profissionais de saú-

A comunidade do Colégio de
Aplicação (CAp/UFRJ) chegou a sus-
pender as aulas na segunda-feira,
dia 4, para realizar uma plenária,
que discutiu uma minuta de porta-
ria lançada pelo MEC que estabele-
ce normas de funcionamento dos
colégios vinculados às universida-
des federais. A medida claramente
interfere na autonomia das Ifes, que
são responsáveis pelos CAps. A reação
da comunidade – inclusive nos de-
mais colégios de aplicação – foi
tamanha que o governo voltou atrás.

Ameaçando cortar verbas e pes-
soal dos que não se ajustassem à
medida, o texto determinava que os
colégios deveriam ter sua qualidade
e eficiência aferidas pelos indicado-
res do MEC.

A medida impunha que as uni-
versidades adotassem medidas para
que os colégios atingissem metas até
o término de 2012, como a participa-
ção de 100% dos estudantes nos siste-
mas de avaliação básica do MEC; ob-
tenção do IDEB  (índice de desenvol-
vimento da educação básica) igual
ou superior a 50% acima da média
nacional; relação de 20 alunos para

Nota de Falecimento
Faleceu em 4/4/2011 de fa-

lência múltipla dos órgãos, Pau-
lo César dos Santos, funcionário
do setor de Telefonia da Subpre-
feitura da Praia Vermelha. Ele
deixou esposa e dois filhos e foi
enterrado no Cemitério de Enge-
nheiro Pedreira.

Uma tragédia se abateu sobre
o país na manhã do dia 7: o assas-
sinato de 12 crianças na Escola
Municipal Tasso da Silveira, em
Realengo, Zona Oeste. Welling-
ton Menezes de Oliveira, de 24
anos, um ex-aluno, consegue en-
trar dizendo que daria uma pales-
tra. Saca duas armas e dispara con-
tra crianças em várias salas. Só
para quando atingido pela polí-
cia, e dá fim à própria vida com
um tiro na cabeça. As cenas terrí-
veis de crianças feridas, se arras-
tando, a escola cercada por cente-
nas de pessoas assustadas em bus-

ca de notícias sobre seus filhos se
alastraram pelos noticiários, com
a comoção de toda população.

Diante deste fato trágico vi-
venciado no Rio de Janeiro, cabe
exercitar diversas reflexões: será
mesmo um caso isolado? A culpa-
bilidade do assassinato se restrin-
ge em denominá-lo de animal-
psicopata e pronto? Onde entra a
análise da organização social e do
trabalho no Município do Rio?
Onde entra a análise do acesso à
assistência à saúde em saúde men-
tal? Quais as condições materiais
e profissionais dos nossos hospi-

tais que receberam as vítimas?
Como são vistas a saúde e as ações
de saúde em nossa cultura?

Esta problemática trazida à
tona com a morte destes adoles-
centes não é somente um proble-
ma de segurança pública, ou de
seguranças nas escolas! Sua com-
plexidade ultrapassa o muro da
segurança pública, que é aciona-
da quando o “efeito” se manifes-
ta. Mas e a “causa”? Ah! esta é
muito mais complexa. Envolve as-
pectos de educação, de políticas
públicas intersetoriais, de saúde,
de assistência social ,e tantas ou-

tras fatias da nossa sociedade.
Nos solidarizamos com os fa-

miliares das vítimas desta chaci-
na, mas também com os 400 alu-
nos e outros tantos profissionais
da escola que deverão ser olhados
com atenção, pois podem haver
lesões graves no emocional des-
tas pessoas. A assistência a ser
prestada pelo Poder Público de-
verá contemplar a integralidade
das necessidades que surjam de-
correntes do trágico fato ocorri-
do no dia 7 de abril de 2011,
quando comemoramos o Dia
Mundial da Saúde!

Editorial

Tragédia: para além da exploração midiática

UFRJ

Nossos direitos

Governo ensaia intervir em colégios de aplicação federais:
CAp, UFRJ reage e proposta é descartada pelo MEC

cada professor e oferta de 100% das
vagas de forma aberta à sociedade.

A direção do Colégio de Aplicação
esteve esta semana em Brasília com
o objetivo de participar de uma ple-
nária com os demais diretores (são 17
colégios de aplicação federais) e de
tentar um encontro com o ministro
Fernando Haddad.

Comissão aponta ataque a au-Comissão aponta ataque a au-Comissão aponta ataque a au-Comissão aponta ataque a au-Comissão aponta ataque a au-
tonomiatonomiatonomiatonomiatonomia

Na plenária do dia 4 de abril, foi
constituída uma comissão, compos-
ta de professores e funcionários, que
produziu um documento no qual
avalia negativamente a minuta e
pretende, além de mobilizar a UFRJ,
envolver a sociedade no debate. “Essa
minuta fere a autonomia da uni-
versidade, pois quem teria que to-
mar decisões seria o reitor e não o
MEC”, diz Edmilson Pereira, técni-
co-administrativo integrante da co-
missão.

De acordo com o documento
produzido pela comissão, a proposta
do MEC:

 descaracteriza os CAps como uni-
dades acadêmicas das universidades;

 fere a autonomia universitária;
 aponta a possibilidade de os CAps

fazerem parte dos sistemas munici-
pal ou estadual de ensino e depende-
rem     de “recursos humanos e materi-
ais” destas esferas da federação;

 compromete uma estrutura
que garante ensino público de
qualidade.

SINTUFRJ faz reuniãoSINTUFRJ faz reuniãoSINTUFRJ faz reuniãoSINTUFRJ faz reuniãoSINTUFRJ faz reunião
Na última sexta-feira, dia 8, o

SINTUFRJ promoveu uma reunião
com a comunidade no CAp. A dire-
ção do CAp que esteve presente infor-
mou que a minuta havia sido sus-
pensa porque o ministro Fernando

Hadadd não tinha conhecimento da
proposta. Mas a comunidade perma-
nece alerta.

As coordenadoras-gerais Noemi
Andrade e Chantal Russi ouviram
com a atenção os funcionários. Noe-
mi colocou a preocupação de que
ainda assim é preciso levar ao Consu-
ni a questão. “Se a intenção de inter-
vir numa unidade da UFRJ foi ex-
pressa, temos de estar atentos. É preci-
so olhar para o CAp com outros olho
porque tem outros atores pensando
que o CAp não é da UFRJ. Por isso é
importante discutir o Colégio dentro
do cenário educacional no Rio de
Janeiro”, afirmou.

Campanha de vacinação contra gripe vem aí
de.  Segundo Maira Fontanelli, coor-
denadora do CVA, a vacina não ofere-
ce risco algum e as reações adversas
normalmente são leves, como dor no
local da aplicação. A vacina é segura
e é elaborada com vírus inativado,
portanto, não causa gripe. Mas é con-
traindicada para os alérgicos à pro-
teína do ovo. E atenção: os indivíduos
que têm problemas na produção de
anticorpos devem consultar seu mé-
dico assistente.

Estão abertas as inscrições para
novos alunos da Oficina de Músi-
ca do SINTUFRJ. A Oficina oferece
aulas gratuitas de violão, cavaqui-
nho e banjo para os associados e
seus dependentes. As vagas são li-
mitadas. As inscrições, que vão até
o dia 28, são feitas diretamente
com os professores, nos horários
das aulas: às quartas-feiras, na sub-

Inscrições abertas para a Oficina
de Música do SINTUFRJ

sede do HU, das 17h às 19h; e às
quintas-feiras, na subsede da
Praia Vermelha, das 18h às 20h.
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CAMPANHA 2011

A expectativa é o dia 14 de abril
Está prevista para esta quin-

ta-feira, 14 de abril, a primeira
reunião de negociação entre a Fa-
subra e o governo, na sede do Mi-
nistério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG). Como
forma de pressão, a plenária na-
cional da Federação aprovou ca-
ravana a Brasília com saída das
bases no dia 13.

Caso não ocorra a negociação,
a Fasubra orientará pela deflagra-
ção de greve a partir de 25 de abril.
A direção nacional da entidade se
reúne dias 15 e 16 para avaliar o
resultado do encontro com o go-
verno, quando serão negociados
os itens da pauta emergencial.

MP 520 - MP 520 - MP 520 - MP 520 - MP 520 - A tarefa dos cara-
vaneiros em Brasília é realizar
vigília no MPOG durante a reu-
nião no dia 14 entre este minis-
tério e o MEC e fazer contatos
com parlamentares no Congres-
so Nacional, como parte da luta
contra a MP 520, que autoriza o
governo a criar a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares S.A.
para administrar os HUs.

Outra iniciativa da direção
nacional da Federação será com-
por a Comissão de Negociação
Qualificada (por tema) com re-
presentação das forças políticas. A
plenária nacional deliberou ain-
da pela formação de Comando de

Audiência pública na
Câmara sobre a MP 520

No dia 29 de março foi realizada na Câmara dos
Deputados audiência pública sobre a Medida Provi-
sória 520/2010, em atendimento ao requerimento
dos deputados João Ananias (PCdoB-CE) e Amauri
Teixeira (PT-BA).

Atuaram como palestrantes o coordenador-geral
da Fasubra, Rolando Rubens, o superintendente do
Complexo Hospitalar da UFRJ, Armando Nogueira,
o vice-presidente da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Saúde, João Rodrigues Filho, e o re-
presentante do Ministério da Saúde, José Carlos da
Silva.

Armando Nogueira disse que a empresa, da for-
ma proposta pelo governo, é um atraso em termos
de gestão, além de ferir a autonomia universitária.
Segundo ele, a universidade queria que os servidores
contratados precariamente tivessem a oportunidade
de fazer um concurso público.

Atuação da Fasubra - Atuação da Fasubra - Atuação da Fasubra - Atuação da Fasubra - Atuação da Fasubra - Segundo os deputados,
a MP 520 que cria a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares S.A. (EBSERH) é polêmica, e gerou
uma demanda por parte dos trabalhadores da saúde,
das universidades e entre alguns gestores dos hospi-
tais universitários (HUs). Rolando expôs a posição
da Fasubra, reafirmando que a EBSERH automati-
camente privatizará os HUs, e reafirmou que a enti-
dade defende o concurso público.

Na audiência pública, maioria é contraNa audiência pública, maioria é contraNa audiência pública, maioria é contraNa audiência pública, maioria é contraNa audiência pública, maioria é contra     -  -  -  -  -  A
maioria dos deputados presentes à audiência mani-
festou opinião contrária à criação da EBSERH, mas
pelo motivo de que “a criação de uma empresa
pública é incompatível com a atual política de
cortes orçamentários e de contenção de despesas do
governo Dilma Rousseff para controlar a inflação”.

O coordenador da Frente Parlamentar da Saúde,
deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), defendeu a
MP 520, afirmando que ela teve o caráter emergen-
cial de evitar o caos nos hospitais universitários do
país.

Comissão - Comissão - Comissão - Comissão - Comissão - Ao fim da audiência foi solicitada
à mesa a instalação de uma comissão para atuar
junto aos Ministérios da Saúde, da Educação e do
Trabalho, para que a MP 520 não seja aprovada e
para que os que efetivamente contribuem com a
universidade possam encaminhar seus questiona-
mentos através dos parlamentares.

Os trabalhadores da Maternida-
de-Escola da UFRJ, extraquadros e
estatutários, decidiram criar um
grupo de estudo objetivando se ca-
pacitarem para lutar contra a MP
520 e pela conquista do cargo único.

A categoria tomou a decisão após
o advogado do SINTUFRJ, Alexan-
dre Flecher, explicar a MP na reu-
nião realizada pela entidade, quar-
ta-feira, dia 6, no auditório da uni-
dade. As coordenadoras sindicais Ger-
ly Miceli e Chantal Russi irão subsi-
diar as discussões dos trabalhadores
enviando documentos.

“Eles querem participar do mo-
vimento, mas com conhecimento
de causa. Vamos contribuir e esti-
mular o debate sobre os assuntos que
compõem a atual agenda de luta da nossa categoria, como
carreira; desvio de função; ameaça de congelamento do salário
do funcionalismo por dez anos, conforme consta do projeto que
se encontra no Congresso Nacional. Eles estão entendendo que o
caminho para resolver o problema dos extraquadros e garantir a
tranquilidade dos estatutários é a conquista do cargo único”,
disse Gerly.

Nesta segunda reunião com os funcionários da Maternida-
de-Escola (a primeira foi no dia 30 de março), as coordenadoras
fizeram uma retrospectiva das lutas passadas e explicaram como
a atual diretoria se organiza para encaminhar as demandas da
categoria. “Também conversamos sobre a importância de fre-
quentarem as assembleias, o principal fórum deliberativo dos
trabalhadores. Eles se comprometeram a enviar representantes.
E, se houver necessidade, voltaremos a nos reunir com eles”,
acrescentou Gerly.

Cai a ficha - Cai a ficha - Cai a ficha - Cai a ficha - Cai a ficha - A medida provisória que autoriza o
Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitala-
res S.A. (EBSERH) para gerir os hospitais universitários é
ruim para os extraquadros e pior ainda para os estatutários,
concluíram os trabalhadores da Maternidade após ouvirem o

Trabalhadores da Maternidade
criam grupo de estudo
Extraquadros e estatutários se unem contra inimigo comum

detalhamento da MP feito pelo advogado do Sindicato.
Não serve para os extraquadros, porque não resolve o proble-

ma deles de vínculo trabalhista com a UFRJ, já que a tal empresa
contrata por 180 dias, podendo chegar a dois anos, mas pela CLT,
através de uma “seleção simplificada”.

É horrível para os técnicos-administrativos em educação
(estatutários), porque desmonta a carreira recém-conquistada e
corta o vínculo deles com a universidade, e ainda prejudica o
regime de Previdência Social, pondo em risco a aposentadoria
futura.

O ADVOGADO do SINTUFRJ Alexandre Flecher e a coordenadora Gerly

A pauta da campanha emergencial contém as
seguintes reivindicações:

 Reajuste salarial: piso de 3 salários mínimos e
step de 5%.

 Racionalização de cargos.
 Reposicionamento de aposentados (mudança

NBA Lei nº 11.091).
 Mudança no Anexo IV (Incentivo de Qualifi-

cação).
 Devolução do VBC absorvido (mudança na Lei

nº 11.091).

Mobilização, em Brasília, com
uma representação por entidade
sindical para atuar no Congresso

Nacional em relação à MP 520.
O Comando foi instalado no

dia 30 de março e a Fasubra

Relembrando a pauta da Fasubra

 Isonomia salarial.
 Isonomia de benefícios (auxílio-alimentação).
 Lutar contra a terceirização.
 Revogação da Lei nº 9.632/98 (que dispõe sobre a

extinção de cargos no âmbito da Administração Públi-
ca Federal direta, autárquica e funcional).

 Abertura imediata de concurso público para substi-
tuição, no mínimo, da mão de obra terceirizada e
precarizada em todos os níveis da carreira para áreas
administrativas e dos HUs.

 Extensão das ações judiciais transitadas em julgado.

aguarda que os sindicatos en-
viem dois representantes de base
para compô-lo.

Fotos: Cícero Rabello
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A PR-4 na
próxima gestão

O Jornal do SINTUFRJ quis
saber dos candidatos a pró-reitor

de Pessoal como tratarão alguns
problemas que afligem os
trabalhadores técnico-
administrativos em educação,
como: desvio de função, carreira,
capacitação, dimensionamento de
pessoal e política de saúde do
trabalhador.

Todas as chapas receberam
e-mails da redação solicitando que
os próprios candidatos ao cargo
respondessem, por escrito, com no
máximo dois mil caracteres.
Também foi pedido um rápido
currículo deles, para que a
categoria os identificasse. Veja as
respostas:

Chapa 10 – A UFRJ em Movimento
(Carlos Levi e Antônio Ledo)

 “A Pró-Reitoria de Pessoal deve consolidar o espaço de livre manifes-
tação das demandas e reivindicações de seus servidores; comprometer-se
com os assuntos internos da gestão e ter um posicionamento externo
para as questões centrais dos técnicos administrativos e docentes”, resu-
miu o cargo o atual superintendente de Pessoal, Roberto Gambine, que
assumirá o lugar hoje ocupado por Luiz Afonso Mariz, se a chapa 10
vencer a disputa. Gambine é formado em Administração (UFRJ), com
especialização em Negociação Coletiva pela Escola de Administração da
UFRGS. Ex-dirigente do SINTUFRJ e integrou a primeira representação
dos TAEs no Conselho Universitário.

Desvio de função –Desvio de função –Desvio de função –Desvio de função –Desvio de função – “A retomada desse debate e também do cargo
único é essencial para o pleno desenvolvimento na carreira dos técnicos-
administrativos. Essa questão deve ser prioritária na agenda da futura
PR-4, no entendimento de que a superação dessas limitações resolverá
injustiças históricas no interior de nossa universidade, permitirão a
completa expressão das competências do conjunto de nossos servidores e
dotarão a Administração de instrumentos fundamentais para a gestão
de pessoas e no atendimento das demandas profissionais de nossas
unidades”.

Carreira –Carreira –Carreira –Carreira –Carreira – “Inserir o cargo único na pauta de discussão de
carreira com os órgãos federais (MEC e MPOG) e os de representação
(Andifes e Fasubra). Plena aplicação do incentivo à qualificação
sem restrições às classes a que o servidor pertença. Defesa da recupe-
ração e desenvolvimento permanente da grade salarial das carreiras
docentes e técnico-administrativas na perspectiva da valorização e
permanência do servidor na UFRJ”.

Capacitação –Capacitação –Capacitação –Capacitação –Capacitação – “Compromisso com o permanente desenvolvimen-
to profissional e com a educação continuada de docentes e técnicos
administrativos, que compreenda ações de caráter interno e externo à
instituição”.

Dimensionamento de pessoal Dimensionamento de pessoal Dimensionamento de pessoal Dimensionamento de pessoal Dimensionamento de pessoal –“Dotar a UFRJ de uma polí-
tica que contemple: definição do perfil e número de vagas e cargos
para concurso; distribuição dos novos servidores e da movimentação
interna”.

Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador – “Implantação de providências concretas
que impeçam a prática do assédio moral; universalização dos exames
periódicos; aplicação de uma política de prevenção e promoção à saúde
a partir das informações colhidas nesses exames; ampliação da oferta de
atendimento ao servidor no convênio UFRJ-CAURJ; e conclusão da nova
sede da DVST”.

Roberto Gambine
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Vote com consciência e responsabilidade
Eleição para reitor.
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Chapa 99 - Por
uma UFRJ
Transparente
(Angelo da Cunha
e Eliezer Barreiro)

Desvio de funçãoDesvio de funçãoDesvio de funçãoDesvio de funçãoDesvio de função – “Será feito
levantamento nas unidades e pró-reito-
rias para se saber quais os técnicos-admi-
nistrativos estão em desvio de função.
Em seguida convocados os diretores, su-
perintendentes e pró-reitores e a diretoria
do SINTUFRJ para decisão das medidas a
serem tomadas”.

Carreira –Carreira –Carreira –Carreira –Carreira – “... Os pontos positivos
da Lei 11.784 são: Progressão por capa-
citação profissional...; incentivo à qua-
lificação... O ponto negativo é que a lei
não contempla a progressão e ascensão
funcional. Este será um ponto de dis-
cussão entre a Reitoria e o SINTUFRJ”.

Capacitação –Capacitação –Capacitação –Capacitação –Capacitação – “A PR-4, através da
Coordenação de Desenvolvimento de
Pessoal (Codep), terá uma programa-
ção anual de cursos para a qualificação
dos técnicos-administrativos. A elabo-
ração desta programação será discutida
com o SINTUFRJ”.

Dimensionamento de pessoalDimensionamento de pessoalDimensionamento de pessoalDimensionamento de pessoalDimensionamento de pessoal –––––
“Nada será feito sem estudo prévio, mes-
mo porque há muitos técnicos-admi-
nistrativos em desvio de função. Deverá
ser criada uma comissão para alocação
de vagas, nos moldes do que é feito para
os concursos de docentes”.

Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador – “Pressu-
põe a qualidade do ambiente de traba-
lho. A DVST, assim como todas as unida-
des, será avaliada no seu desempenho. O
SINTUFRJ terá responsabilidade nessa
avaliação”.

A chapa 99 in-
formou que defi-
niu o perfil do pró-
reitor de Pessoal e
não nomes, por
isso, as respostas fo-
ram dadas pelo
candidato a reitor.

Chapa 12 – A UFRJ que o Brasil Precisa
(Alcino Camara e Maria José)

 A candidata a pró-reitora de Pessoal é Luzia da Conceição de Araujo
Marques, enfermeira com mestrado e doutorado. Ela implantou na UFRJ
o Núcleo de Estudos da Divisão de Enfermagem (Nedem), atualmente é
chefe de Serviço do Serdes e membro do Comitê de Ética em Pesquisas do
HU, e professora adjunta da Uerj e subchefe do Departamento de Funda-
mentos da Faculdade de Enfermagem – Área de Educação.

Desvio de função –Desvio de função –Desvio de função –Desvio de função –Desvio de função – “É necessário lutarmos pelo retorno da ascensão
funcional, abolida na Constituição de 88. Este é um caso típico de
preconceito, que impede a adoção de uma política que valorize as carrei-
ras do serviço público. O que poderá ocorrer por meio de abertura de novas
vagas a serem preenchidas de forma meritória, tal como realizado no
passado. Destaca-se que o enquadramento em cargo público é de compe-
tência da justiça federal”. Se compromete “a dialogar com as entidades
sindicais e a adotar como estratégia o desenvolvimento de políticas de
recursos humanos; realização de mesas de negociação coletivas que per-
mitam a articulação entre trabalhadores e gestores e o resgate do PCCS,
como instrumento de gestão e elaboração de concurso público”.

Capacitação profissional –Capacitação profissional –Capacitação profissional –Capacitação profissional –Capacitação profissional – “A política e as diretrizes para o desen-
volvimento de pessoal da UFRJ têm como essência o Decreto nº 5.707, de
23 de fevereiro de 2008. Apresenta como finalidade a promoção de melho-
ria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao
cidadão; desenvolvimento permanente do servidor público; adequação das
competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições;
divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; além da racionali-
zação e efetividade dos gastos com capacitação”.

Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal – “... É notória a escassez de profis-
sionais em algumas áreas, nesse sentido, empenharemos esforços contra
todas as formas de precarização do trabalho e para efetivação dos profissi-
onais extraquadros, especialmente nos HUs, por meio de reposição dos
quadros de acordo com o RJU. Buscaremos no MEC recuperar os quadros
funcionais como era na década de 90, acrescidos das necessidades decor-
rentes da expansão na UFRJ, incluindo o Colégio de Aplicação. Ganhare-
mos transparência na política de alocação de pessoal a partir do conheci-
mento e apreciação do Conselho de Administração e Finanças a ser
criado”.

Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador – “... Promoção de políticas intersetoriais que
garantam a melhoria da qualidade de vida, a redução da vulnerabilidade e dos
riscos no ambiente de trabalho, além da promoção de melhoria das condições
de saúde dos profissionais da UFRJ, por meio de controle dos fatores de risco e da
facilitação do acesso aos serviços de atenção integral à saúde. Promoverão
discussão com a comunidade para definir e implantar a Política de Atendi-
mento a Saúde do Trabalhador”, entre outras providências.

Luzia da Conceição

Chapa 20 – A UFRJ que
Buscamos (Godofredo de
Oliveira e Lea Miriam)

Eduardo March assumirá a PR-4 se a chapa for
vencedora. Ele é engenheiro químico com mestrado e
doutorado e atua como pesquisador do CNPq há 20
anos. Desde que ingressou na UFRJ, em 1983, como
professor assistente, atuou no ensino de graduação em
todos os períodos. Foi vice-diretor da Escola de Quími-
ca, cargo que deixou para assumir a Superintendência
da Pró-Reitoria de Graduação.

Desvio de função – “O compromisso da chapa é
implantar os programas que fazem parte da PCCTAE:
Programação de Avaliação de Desempenho, Progra-
mas de Capacitação e Programa de Dimensionamento
de Pessoal, visando à alocação de vagas. Retomará a
discussão da Comissão Permanente de Avaliação fun-
damental para garantir os programas de desenvolvi-
mento da carreira”.

CapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitação – “Está em curso na mesa de nego-
ciação com o governo o financiamento para um Pro-
grama Nacional de Capacitação (1% da folha de paga-
mento de pessoal), a construção de um programa
interinstitucional (agregando diversas universidades
através de módulos presenciais ou semipresenciais),
bolsas Capes de mestrado e doutorado destinadas espe-
cificamente aos TAEs. A chapa se compromete a desti-
nar verba específica do Orçamento para este fim”.

 Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal –Dimensionamento de pessoal – “O dimensio-
namento se torna importante dentre outras coisas,
quando precisamos ter dados para solicitação de novas
vagas, que deverão ser democraticamente discutidas
nas diversas instâncias da instituição, diferente do
modelo atual”.

Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador –Saúde do trabalhador – “Implantaremos os
Centros de Atenção Básica de Saúde, envolvendo uni-
dades acadêmicas e de atendimento, que realizarão
exames e diagnósticos básicos, inicialmente dos TAEs
e docentes, objetivando a identificação precoce de do-
enças prevalentes e a criação de programas para o seu
tratamento ou acompanhamento. Reforçaremos subs-
tancialmente o papel da DVST no tocante as suas
atividades fins”.

Eduardo March

Quem vai conduzir os destinos da UFRJ nos pró-
ximos quatro anos? O momento exige atenção e
responsabilidade. Se não fizermos a escolha certa,
pagaremos por isso. Nós e a sociedade que nos
mantém aqui dentro desses muros privilegiados.
O processo de escolha do novo reitor começa nesta
segunda-feira, 11, e termina na quarta-feira, 13.

Toda a comunidade universitária votará em urnas
eletrônicas. O resultado será divulgado no dia 14
de abril pela Comissão Eleitoral. Se houver segun-
do turno, a consulta se realizará em 25 e 26 de
abril.  No dia 28, o Conselho Universitário escolhe-
rá a lista tríplice que será submetida ao Ministério
da Educação.
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MOVIMENTO

Os mais novos concursados da
UFRJ iniciaram o processo de ad-
missão. No dia 5 de abril eles se
apresentaram à equipe da Pró-Rei-
toria de Pessoal no auditório Ar-
quimedes Memória, prédio da Rei-
toria. Após ouvirem as orientações
e explicações de Margareth Rios,
da Seção de Acompanhamento Ad-
missional, os concursados recebe-
ram as boas-vindas da direção do
SINTUFRJ.

Este tem sido um rito realiza-
do pela PR-4 e pelo SINTUFRJ.
Afinal, os novos profissionais tra-
zem oxigênio e sangue novo para
a nossa universidade, tão necessi-
tada de pessoal. A abertura de va-
gas para a universidade é uma
conquista do movimento dos téc-
nicos-administrativos e docentes.
Mas não é apenas com boas-novas
que a direção do SINTUFRJ recebe
os concursados. A mensagem tem
sido de alerta, para a necessidade
de se informarem sobre a realida-
de da instituição e as reivindica-
ções do Sindicato.

Um dos problemas já detecta-
dos pela direção é a alocação. O

Sindicato diz a que veio para concursados
novo funcionário, apesar de ter
concorrido para o cargo ao qual
foi aprovado, não necessariamen-
te realiza as atividades do cargo.
Isto porque sem conhecer a univer-
sidade, na escolha de seu local de
trabalho, pode cair em uma uni-
dade que não tenha condições de
aproveitar sua capacitação.

“Mês passado técnicos em as-
suntos educacionais foram ocupar
funções de assistentes em adminis-
tração. E isto tem acontecido em
diversas áreas. Por isso é importan-
te que a escolha não seja aleatória,
que a Reitoria apresente a unidade
em que vão trabalhar e que o novo
funcionário possa ter o direito de
troca. É o que estamos reivindican-
do, até para não piorar a situação
de desvio de função que é crônica
na universidade. Queremos mudar
esse processo, assim como resolver
a questão do desvio de função”,
explicou a coordenadora-geral Neu-
za Luzia.

A dirigente falou do impor-
tante papel dos técnicos-adminis-
trativos na universidade como pro-
tagonistas também da construção

Ato contra privatização no
Dia Mundial da Saúde

Saúde dos servidores
é uma das prioridades

Fotógrafo conquista única vaga
Cícero Rabello, 28 anos, concorreu com 54 candidatos para a única

vaga de técnico em laboratório fotográfico. Ele é fotógrafo do SINTU-
FRJ há três anos, e decidiu concorrer a fim de garantir maior estabili-
dade para sua vida profissional. Em maio assume seu lugar na Escola
de Comunicação.

“Estou muito feliz. Já vinha fazendo concurso para conquistar
maior estabilidade, e passar para a UFRJ foi melhor ainda, pois já
conheço a universidade. Fico orgulhoso também, pois foi um concurso
nacional para apenas uma vaga. Veio gente até de outros estados. Foi
muito bom!”

A coordenadora Neuza Luzia parabeniza a conquista do fotógrafo e
manda seu recado: “Espero que a universidade saiba valorizar e corres-
ponder à dedicação deste profissional, assim como todos os outros
novos concursados. São pessoas capacitadas e devem ser estimuladas a
ajudar no crescimento da nossa universidade”.

da instituição e do papel do sindi-
cato, que defende os direitos sala-
riais e se coloca mais além na
defesa dos direitos dos trabalha-
dores, lutando por uma melhor
qualidade de vida e profissional.
E falou também sobre a carreira e
a necessidade de melhora com
perspectivas de evolução, o que
hoje não existe. A bandeira da as-
censão funcional foi abraçada
pelo SINTUFRJ.

Gerly Miceli, coordenadora de
Organização e Política Social, dis-
se aos novos funcionários que tra-
balhar na universidade é um dife-
rencial, pois se lida com a produ-
ção do saber da universidade: “Por
isso temos de manter nossa postu-
ra e termos consciência de que
somos trabalhadores em educa-
ção. Não entendemos a universi-
dade como emprego e como em-
presa, mas como produtora do sa-
ber, do ensino, da pesquisa e da
assistência”. E finalizou sua men-
sagem esperando que os concursa-
dos vejam o Sindicato como ins-
trumento de organização e repre-
sentação da categoria.

O Fórum de Saúde do Rio de
Janeiro, composto por diversos
movimentos sociais, sindicatos,
partidos políticos, centrais sin-
dicais, usuários e trabalhadores
da saúde, promoveu dia 7 de
abril ato no centro do Rio. O
objetivo foi denunciar a priva-
tização da saúde pública (hos-
pitais e unidades da rede muni-
cipal) e defender o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

O dinheiro público que deve-

ria ser investido na saúde está sendo
revertido para entidades ditas sem
fins lucrativos, denominadas como
Organizações Sociais, Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico, Fundações Estatais de Direito
Privado e Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares. O acordo firma-
do pelos governos com essas organi-
zações considera o que for conveni-
ente e lucrativo para ambos, contra
as necessidades do povo.

O Fórum defende uma gestão

pública e no controle democráti-
co do SUS, com verbas, transpa-
rência na aplicação dos recursos,
combate à corrupção, concursos
públicos, planos de carreira, me-
lhora das condições de trabalho e
capacitação dos profissionais,
compra de medicamentos e equi-
pamentos que ofereçam condi-
ções dignas de atendimento. Tudo
o que hoje não é feito pelos gover-
nos e seus representantes na ges-
tão da Saúde.

A busca pela melhoria das
condições de trabalho, e isto
implica na qualidade de vida
dos servidores, é uma das ban-
deiras do movimento dos tra-
balhadores. E a saúde nesta
questão é um dos pilares para
as centrais sindicais, federações
e sindicatos. O movimento sin-
dical não abre mão de qual-
quer tipo de benefício para os
trabalhadores, sem perder o nor-
te na defesa do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Durante muitos anos osservi-
dores públicos de quase todos os
órgãos não tinham o direito de
ser subsidiados por um plano de
saúde. Tal situação fez com que a
Fasubra, federação à qual os sin-
dicatos dos funcionários das uni-
versidades são filiados, bus-
casse para os trabalhadores este
benefício.

Na UFRJ, este trabalho teve
início em 2003 com a realização
de um Seminário de Saúde do
Trabalhador promovido pela
DVST/PR-4. O SINTUFRJ integrou
os grupos de trabalho, coordena-
dos pela DVST, os quais já apon-
tavam a necessidade do investi-
mento na prevenção e que o me-
lhor caminho para implementa-
ção de um plano de saúde seria

através da autogestão (em que o
servidor seria também agente do
processo).

Na greve de 2007 conquista-
mos este benefício. A legislação
garantiu cinco modalidades para
que os reitores pudessem escolher
a melhor forma de gerenciar o
benefício, e dentre as cinco, o mo-
vimento sindical indicou a auto-
gestão, o que possibilitava a fis-
calização pelas entidades.

Durante a greve, o SINTUFRJ
realizou oficinas e seminário e
convocou a categoria para escla-
recer como se aplicaria a con-
quista na UFRJ, buscando tam-
bém a Reitoria para saber como
seria garantido o benefício.

A UFRJ optou pela Caurj
como a operadora do sistema
de autogestão. De lá para cá
apresentou propostas e tabelas
que acabaram tendo a inter-
venção do Sindicato para ga-
rantir o benefício para a mai-
oria da categoria.

Mas o Sindicato quer debater
além de tabelas. Uma nova visão
sobre saúde suplementar na UFRJ
deve ser construída com a catego-
ria. E por isso o SINTUFRJ irá
dialogar com todos os envolvidos
para garantir o melhor para toda
a categoria.
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UFRJ

Reitoria sai em busca de recursos
Por enquanto não passa de

promessa a ajuda externa para
recuperação da Capela São Pe-
dro de Alcântara, que no dia 28
de março foi destruída pelo
fogo. Mas o reitor Aloísio Tei-
xeira continua em busca de re-
cursos. A estimativa é que se-
jam necessários R$ 8 milhões
para a reconstrução do patri-
mônio histórico, e mais R$ 22
milhões para as obras em todo
o conjunto arquitetônico do
Palácio Universitário.

 Na quinta-feira, dia 7, Alo-
ísio se reuniu, no Fórum de
Ciência e Cultura, com o pre-
sidente do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), Luiz Fer-
nando de Almeida, com o su-
perintendente do órgão no Rio
de Janeiro, Carlos Fernando de
Andrade, e com a deputada fe-
deral Jandira Feghali.

PromessasPromessasPromessasPromessasPromessas
Jandira Feghali se compro-

meteu a levar à Frente Parla-
mentar do Rio de Janeiro na Câ-
mara o problema, para que os
deputados discutam e apontem
formas de colaborar com a uni-
versidade. O diretor de Preserva-
ção de Imóveis Tombados, Pau-
lo Bellinha, repetiu as promes-
sas feitas pelo prefeito Eduardo
Paes e pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) em ajudar na
captação de recursos para as
obras. O Instituto Ciência Hoje
informou que abrirá uma conta
para arrecadar R$ 100 mil para
a UFRJ.

Volta às aulasVolta às aulasVolta às aulasVolta às aulasVolta às aulas
Na quarta-feira, dia 6, as au-

las foram retomadas na Escola
de Comunicação, na Faculdade
de Economia e Administração e

na Faculdade de Educação – uni-
dades acadêmicas que funcio-
nam no Palácio Universitário.
Mas o prédio continua sem água.
Alunos e funcionários (técnicos-
administrativos e professores) uti-
lizam banheiros provisórios ins-
talados em contêineres. A caixa
de água de 30 mil litros, danifi-
cada no incêndio, ainda não pôde
ser substituída.

Fotos: Cícero Rabello

Depois da morte da estudante
universitária Fernanda Freitas, que
veio falecer menos de 12 horas após
ter alta do Hospital da Barra, no
dia 2 de abril, a Secretaria de Saúde
do Estado do Rio iniciou treina-
mento para médicos da rede priva-
da. Este foi mais um dos paliativos
criados pelo poder público para dar
uma satisfação à sociedade sobre
as providências tomadas contra o
agravamento da dengue no Rio de
Janeiro.

Tal providência não dá conta
de uma série de fatores que não
têm sido levados em consideração
ou foram minimizados para o
combate e a prevenção da doença.
Segundo o epidemiologista da
UFRJ, Roberto Medronho, o Rio
tem condições ambientais e urba-
nas que favorecem a proliferação
do mosquito, o que, aliado ao pro-
blema de infra estrutura, acaba
por agravar a situação de uma do-

Sem investimento e sem infra estrutura,
Rio bate recorde com a dengue

ença de difícil controle.
Os números falam por si: o Es-

tado do Rio concentra o maior nú-
mero de casos graves de dengue
(48,2%), isto é, que podem levar a
morte – segundo relatório do Mi-
nistério da Saúde divulgado dia 6
de abril. No estado foram confir-
madas 27 mortes por dengue – 11
na capital só este ano. No municí-
pio, até o dia 6 de abril, foram
registrados 14.720 casos da doença
– quase a metade de todo o estado:
35.724 casos.

Para Roberto Medronho, en-
quanto na rede federal há um es-
forço para dirimir a situação da
doença, como o investimento em
capacitação, na rede municipal isto
não existe. “Não há investimento
em capacitação. Há sérias defi-
ciências, deficiências de verbas, de
materiais e de gestão”, avalia. Ele
acrescenta que este investimento
também deve estar aliado a uma

infra estrutura eficiente: “Também
não adianta só capacitar se não der
as condições necessárias, com uma
rede bem administrada”. De outro
lado, a rede privada não está prepa-
rada para lidar com a doença, ape-
sar de concentrar mais recursos.

O especialista diz que há res-
ponsabilidade tanto do poder pú-
blico quanto da sociedade: “É pre-
ciso pressionar os órgãos públicos
para que eles efetivamente tratem
a questão como prioritária. Preve-
nir, controlar e combater a doen-
ça. A sociedade deve cobrar das au-
toridades. E precisamos também
fazer a nossa parte, nos mobili-
zando e conversando com os nos-
sos vizinhos”.

O SINTUFRJ retomou a ro-
tina de reuniões com os traba-
lhadores nas unidades. A pri-
meira reunião foi realizada na
Escola Politécnica, na manhã
do dia 6, e a qualidade da dis-
cussão foi elevada. Muitos dos
presentes eram concursados que
tinham muitas dúvidas sobre o
movimento e a dinâmica do
Sindicato.

A coordenadora-geral, Noe-
mi Andrade, que conversou so-
bre várias questões, saiu satis-
feita: “Esta reuniões são uma
ótima oportunidade para estar-
mos mais próximos da catego-
ria, ouvirmos suas opiniões e
termos a oportunidade de escla-
recer todas as suas dúvidas. Des-
tas reuniões saem boas propos-
tas e demandas apresentadas pe-
los nossos companheiros, as
quais consideramos muito im-
portantes”.

Um exemplo claro destas de-
mandas foram as dúvidas sobre
saúde suplementar, o plano de
saúde dos servidores, e a saúde

do trabalhador. Alguns funcio-
nários questionaram sobre a in-
salubridade e os ambientes de
trabalho na universidade. Foi
debatida também a necessidade
real de um programa de saúde
do trabalhador na UFRJ, até hoje
inexistente.

Em relação à campanha sa-
larial, os funcionários foram
mais para ouvir do que se colo-
car. Noemi falou das reivindi-
cações que constam na pauta
emergencial da nossa federação
e ratificou a importância da
luta pelo aprimoramento da
carreira, com ênfase na ascen-
são funcional. Este debate teve
eco na reunião, os funcionári-
os disseram que é preciso ga-
rantir um mecanismo em que
se possa evoluir na carreira para
ela se tornar atrativa e estimu-
lante para o trabalhador em
educação. O combate ao desvio
de função, outra frente de rei-
vindicação aberta pelo SINTU-
FRJ, foi outra questão discuti-
da na reunião.

Reuniões no local de trabalho
começam na Politécnica

Com apitos e palavras de ordem,
cerca de 50 estudantes ocuparam o
corredor da decania do CCMN reivin-
dicando o fim das obras do bloco F.
Segundo reclamam, elas já duram
mais de um ano e vêm causando
transtorno, como a interdição de sa-
las e barulho. Os estudantes foram

também ao Conselho Superior de Co-
ordenação Executiva, na Reitoria. A
decania do CCMN informou sobre o
andamento das obras. Os estudantes
foram convidados a participar de reu-
nião com a empresa responsável, na
segunda-feira, dia 11, às 10h30, no
galpão ao lado do esqueleto do prédio
do Instituto de Matemática.

CCMN: Estudantes reivindicam
término das obras

A última reunião por local
de trabalho da semana foi na
sexta-feira, dia 8, no Colégio
de Aplicação. Em pauta a cam-
panha salarial. A direção ex-
plicou o plano de cargo único
e deu informes sobre a discus-
são da greve. É objetivo do Sin-

Seminário é discutido no CAp

dicato a realização de um se-
minário sobre carreira e plano
de cargo único. “Temos verifi-
cado que há um anseio de fato
sobre a carreira e a perspectiva
da ascensão funcional”, obser-
va a coordenadora-geral Noe-
mi Andrade.



APOSENTADOS

Novas oficinas

Encontros mais
humanos

Reflexão e aprendizado
entram na pauta das reuniões
dos aposentados do SINTUFRJ

A primeira reunião de apo-
sentados na gestão Novo Co-
meço, terça-feira, dia 5 de
abril, teve dinâmica de gru-
po, anúncio de novas ofici-
nas e muito bate-papo entre
os 30 participantes e as duas
coordenadoras da pasta, Elia-
ne Nascimento e Petronila Di-
niz. Vera Telles, da Coordena-
ção de Políticas Sociais, pres-
tigiou o encontro, que foi en-
cerrado com um delicioso café
da manhã.

A proposta das coordena-
doras é transformar as reu-
niões mensais com os aposen-
tados num espaço para dis-
cussão dos mais variados te-

mas, como saúde, comporta-
mento, lazer, economia domés-
tica, renda extra, cultura, se-
xualidade, entre outros. E re-
introduzir o aposentado nas
atividades e agitos organizados
pelo SINTUFRJ para os traba-
lhadores que estão na ativa.

Nada de separar os aposen-
tados das discussões coletivas
sobre ações judiciais, seminá-
rios, carreira, campanhas sa-
lariais, mobilizações em Bra-
sília etc. A partir de agora os
companheiros aposentados
somarão nas assembleias e em
qualquer outro fórum sindi-
cal. O Sindicato necessita da
força e experiência destes

companheiros no dia a dia da
luta por melhores salários, jus-
tiça funcional, condições dig-
nas de trabalho, nos movi-

mentos culturais... Enfim, nas
articulações políticas, ativida-
des festivas e de lazer.

A direção sindical ofereceu

aos aposentados um kit con-
tendo calendário, caneta e um
filme sobre a história de lutas
da categoria.

Quem pensa que fazer arranjos florais é
coisa de mulher não sabe que a ikebana
(arte japonesa dos arranjos florais) era usa-
da para desenvolver as habilidades de ob-
servação e concentração e sensibilidade no
manejo de armas pelos guerreiros mais ter-
ríveis que já existiram: os samurais.

A ikebana começou com um costume
budista que teve origem na Índia e depois
foi levada para o Japão. Lá, tornou-se uma
arte mística e assumiu proporções de im-
portância na decoração, na cultura e no
modo de vida japonês, que trouxeram essa
arte até nossos dias e nossos lares. Tudo
começou numa certa cerimônia do chá por
volta do ano 607 d.C., durante uma missão
diplomática chinesa.

Saiba mais sobre ikebana

Música –Música –Música –Música –Música – Aulas de
violão, banjo e
cavaquinho.

Ikebana –Ikebana –Ikebana –Ikebana –Ikebana – Às quartas-feiras,
das 9h às 12h (subsede no
HU). Também pode ter
horário à tarde, depende da
procura.

Fundão: às quartas-feiras, das
17h às 19h (subsede no HU);
e às quintas-feiras, das 18h às
20h, na Praia Vermelha
(subsede sindical). Inscrições
direto com os professores. Escultura emEscultura emEscultura emEscultura emEscultura em

legumes, frutas,legumes, frutas,legumes, frutas,legumes, frutas,legumes, frutas,
verduras e mesaverduras e mesaverduras e mesaverduras e mesaverduras e mesa
de frios –de frios –de frios –de frios –de frios – Às

terças-feiras, das 9h às 16h
(subsede no HU).

Dança –Dança –Dança –Dança –Dança – Às terças
e quintas-feiras,
das 18h às 20h

(Espaço Cultural do
SINTUFRJ, no Fundão).

Patchwork –Patchwork –Patchwork –Patchwork –Patchwork – Às
segundas-feiras,
das 8h às 12h.

Pintura em tecidoPintura em tecidoPintura em tecidoPintura em tecidoPintura em tecido
––––– Às quintas-feiras,
das 8h às 16h
(subsede no HU).

Coral –Coral –Coral –Coral –Coral – Às
segundas-feiras,
das 16h30 às 18h

(subsede sindical no HU).

Mais novidades
Dois novos companheiros aderiram ao grupo de aposenta-

dos militantes: Belizária Ferreira da Silva, que prometeu cola-
borar com a Coordenação de Aposentados na orientação de
demandas para a PR-4, setor que ela domina muito bem, pois lá
trabalhou anos seguidos, e José Cristiano, que ao se aposentar
abriu um serviço de bufet, experiência de microempresário que
socializará com o coletivo.

A ideia é transformar o aprendizado nas oficinas em fonte de renda alternativa para os
aposentados. Naturalmente para quem necessita aumentar o orçamento doméstico. Por conta
disso a Coordenação de Aposentados oferece duas novas atividades artesanais: Ikebana – arte
japonesa dos arranjos florais – e escultura em legumes, frutas e verduras e mesa de frios decorada.

Mas, atenção! Os cursos somente serão implantados se forem formadas turmas com até dez
alunos. O custo é zero para a categoria e seus dependentes, mas também pode se inscrever qualquer
outro integrante da comunidade universitária.

Dica para todos:
lazer faz bem à saúde

O que costumo fazer? Com que frequência? Que importância
isso tem na minha vida?

É muito importante ter diferentes fontes de prazer. Já pensou
o que poderia acontecer se todo o prazer de uma pessoa estivesse
associado ao trabalho? Se acabasse o trabalho, acabaria o pra-
zer? Então, diversifique suas fontes de prazer: cuide de seu currí-
culo profissional, mas também de seu “currículo de lazer”.
Afinal, seu sono, seu humor, seus relacionamentos, seu desejo
sexual, sua saúde e, até mesmo, seu trabalho serão facilitados se
você se proporcionar lazer com regularidade.

REVISTA VIVA MAIS

Feira de artesanato
A Coordenação de Aposentados pretende organizar uma

exposição dos trabalhos confeccionados pelos alunos das

oficinas de artesanato no mês de maio. O local ainda será

definido. O objetivo é proporcionar aos artesãos a oportuni-

dade de expor e vender sua arte.

Caravana a Brasília
Os aposentados que desejarem participar da mobilização

em Brasília dias 13 e 14 de abril devem se inscrever para a

caravana na sede do SINTUFRJ, na Cidade Universitária. O

Sindicato providenciará o transporte dos caravaneiros e a

Fasubra, o alojamento. Importante: É necessário apresenta-

ção de atestado médico.


