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Sucessão na UFRJ

De volta às urnas
Participe dos destinos da UFRJ: dias 25 e 26 vote

A comunidade da UFRJ volta às
urnas hoje e amanhã, no segundo tur-
no da consulta para a escolha do rei-
tor que vai comandar a UFRJ pelos
próximos quatro anos.

Concorrem pela chapa 10 – UFRJ em
Movimento, Carlos Antônio Levi da Concei-
ção (Coppe) e Antônio Ledo (Faculdade de
Medicina). Pela chapa 20 – A UFRJ que
Buscamos, concorrem Godofredo de Olivei-
ra Neto (Faculdade de Letras) e Léa Míriam
(Faculdade de Medicina).

Na apuração dos votos do primeiro
turno, que terminou na madrugada do
dia 15, a chapa de Levi recebeu 7.823
votos e a de Godofredo, 5.991.

No dia 27, a Comissão Coordenado-
ra da Pesquisa apresenta o resultado da

consulta, que será levado ao Colégio
Eleitoral para elaboração da lista trí-
plice que será entregue ao MEC.

 Os últimos embatesOs últimos embatesOs últimos embatesOs últimos embatesOs últimos embates
Nos dias 18 e 19 os candidatos se

encontraram para os últimos deba-
tes – um no auditório Professor Ma-
noel Maurício de Albuquerque, no
CFCH (na Praia Vermelha), e outro
no auditório Rodolpho Paulo Roc-
co (Quinhentão), no CCS. No CFCH,
o tema central foi justamente o des-
tino da Praia Vermelha, do Cane-
cão, a manutenção e expansão do
campus.  No CCS, o público foi pe-
queno para as dimensões do Qui-
nhentão. Páginas 4, 5 e 8

Carlos LeviGodofredo de Oliveira

No auditório do CFCH, o tema central foi o destino da Praia Vermelha

Dias 18 e 19, os candidatos debateram na Praia Vermelha e no Fundão

E m  r e u n i ã o  d a  d i r e ç ã o  n a -
c i o n a l ,  a F a s u b r a  a v a l i a  as
a ç õ e s  d o s  d i a s  1 3  e  1 4 ,  c o m o  o

Mobilização deve ser mantida
a t o  u n i f i c a d o  e  a  r e u n i ã o  c o m  o
M P O G  e  s u s p e n d e  o  i n d i c a t i v o  d e
g r e v e .  A  d i r e ç ã o  e n t e n d e  q u e  a s

n e g o c i a ç õ e s  s e  e s t a b e l e c e r a m  e
a g o r a  o  m o v i m e n t o  n a c i o n a l  e
l o c a l  t êm  d e  c o n t i n u a r  s e  m o b i -

l i z a n d o ,  i n v e s t i r  e  p r e s s i o n a r
p a r a  q u e  a s  n e g o c i a ç õ e s  s u r -
t a m  e f e i t o .  P á g i n a  3
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Nossos direitos

Ações dos
28,86%

Muitos têm buscado infor-
mações junto ao SINTUFRJ, sem
se darem conta de que há duas
ações para os distintos grupos.

1 - a execução individuali-
zada de atrasados dos 28,86%
que o Sindicato está promo-
vendo, se refere aos que já eram
pensionistas 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
aposentados.

2 - a ação para ativos e apo-
sentados. Esta também está em
fase de execução, mas havia sido
paralisada em 2004 por uma
decisão do Tribunal Federal do
Rio, que entendia que o SIN-
TUFRJ não poderia realizar a
execução coletiva da ação.

Em dezembro do ano pas-
sado, no entanto, o Superior
Tribunal de Justiça reconheceu
que o SINTUFRJ tinha o direi-
to de fazer, sim, a execução co-
letiva. Assim, o processo está
retornando ao Tribunal Fede-
ral do Rio. Agora, para o pros-
seguimento do julgamento do
recurso da UFRJ. Nesta etapa,
havia voto da desembargadora
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 as lista-
gem dos participantes das dis-
tintas ações, e através delas o
servidor poderá realizar consul-
ta da ação da qual participa.

Ação dos 3,17%
O acórdão proferido pelo STJ

no julgamento da ação coletiva
de 28,86% - que garantiu o di-
reito do SINTUFRJ de promover
execução coletiva - possibilita
ao Sindicato entrar com novo
recurso na ação dos 3,17%.

Hoje os tribunais de Brasília
reconhecem que os sindicatos po-
dem representar a categoria em
ações judiciais em todas as suas
fases, não havendo qualquer li-
mitação ao direito conferido às
entidades sindicais no art. 8º, III,
da Constituição Federal.

Por isso, o SINTUFRJ  está
apresentando a decisão do STJ
ao Tribunal Regional Federal.
A iniciativa poderá beneficiar,
e até mesmo acelerar, o julga-
mento do recurso da ação de
3,17%, que teve a execução ex-
tinta por razões semelhantes.

Aumenta apoio na luta pelo cargo único
Edmilson Pereira, assistente de

aluno do Colégio de Aplicação
(CAP), rapidamente se engajou
nas primeiras fileiras da luta em
defesa do colégio quando o gover-
no ameaçou sua autonomia com
uma portaria com a qual preten-
dia regular os CAp das universida-
des federais.  O técnico-adminis-
trativo acredita na mobilização e
na história de luta do SINTUFRJ:
“Os ganhos que a gente tem são
frutos do SINTUFRJ”.

Ele acompanha, passo a passo,
a batalha do Sindicato pela solu-
ção do desvio de função na catego-
ria, até porque, segundo avalia, se
a categoria conquistar o Plano do
Cargo Único, ele mesmo será um
exemplo, entre os inúmeros casos,
dos servidores que podem se benefi-
ciar se puderem ver reconhecido
todo esforço para o aprimoramen-
to profissional.

O Plano de Cargo Único (PCU)
é um projeto que antecedeu e ser-
viu de subsídio para a elaboração
do Plano de Carreira atual (PCC-
TAE), mas que, se tivesse sido im-
plementado como a categoria rei-
vindicava, permitiria a mobilida-
de e a ascensão do servidor na car-
reira.

Ele foi enquadrado na classe C
e se sentiu prejudicado em função
das inúmeras habilidades que de-
senvolveu: “Você vai tramitando
pela unidade e aprende muita coi-
sa. Já fui chefe do setor de Pessoal,
mas me enquadraram como assis-
tente de alunos. Tenho um histó-
rico e acredito que faça jus ao
que a categoria, junto com o Sin-
dicato, está tentando pleitear.
Você pula de um lado para o ou-
tro e não tem nem autonomia
para dizer se o enquadramento
está bem ou não. Se não tiver
conhecimento e maturidade,
acaba aceitando. Hoje não quero
aceitar. Eu não era assistente de
alunos, mas auxiliar em assun-
tos educacionais, extinto pela
Carreira, e não tinha ainda nível
superior”.

Há determinadas vantagens na
classe D, como, por exemplo, a va-
lorização da escolaridade até a pós
graduação.

Edmilson ingressou na UFRJ
em 1979 como operador de serviços
diversos. Ele conta que fez a penúl-
tima prova de ascensão funcional,
e foi aprovado o passando a exercer
o cargo de auxiliar em assuntos
educacionais. Depois a carreira foi

extinta e a Comissão de Enquadra-
mento julgou que deveria ser no-
meado como assistente de alunos:
“Nesse tempo, fiz duas faculdades,
Licenciatura em História (Unisu-
am) e Pedagogia (UFRJ). Em 2010,
concluí o Curso de Especialização
Saberes e Práticas na Educação Bá-
sica de História. No Colégio de Apli-

cação já trabalhei como chefe da
Secretaria e do Departamento de
Pessoal; antes e atualmente dou
assistência à Direção Adjunta de
Ensino e secretario o Curso do CES-
PEB no CAp”.

Se sentindo prejudicado, ele so-
nha: “Quando conseguirmos mu-
dar essa questão do Plano Único...”.

Quero parabenizar o jornal
pela campanha que vem sendo
feita sobre valorização do servi-
dor técnico-administrativo. É
gratificante saber que muitos
técnicos conseguiram superar
suas dificuldades para alcançar
novos conhecimentos e enrique-
cer enquanto ser humano e pro-
fissional. Sendo assim, mais do
que nunca, a luta pela aprova-
ção da Ascensão Funcional é ne-
cessária. Porém, pergunto aos
companheiros: Que tipo de as-
censão nós queremos? Acredito
que a luta é válida, mas só atin-
girá seu objetivo se contemplar,
verdadeiramente, os servidores
que já estão há muito tempo
ansiosos por uma solução para
a discrepância que é a sua vida
funcional.

subsequente, terá garantido o
vencimento equivalente ao rece-
bido antes da progressão. Um de-
talhe pequeno, mas que pode aca-
bar transformando-se em proble-
ma, já que, dependendo de sua
classificação, ao passar no con-
curso interno, terá seu vencimen-
to básico diminuído ao ser re-
classificado (com a tabela sala-
rial vigente, isto se aplica a parte
dos servidores do nível D, somen-
te).  Enquanto a Ascensão não é
aprovada, uma alternativa é con-
seguir junto ao governo a altera-
ção do Anexo IV (sobre Incentivo
à Qualificação), nos moldes dis-
cutidos na greve de 2007, nos
quais os percentuais não ficam
vinculados aos níveis de classifi-
cação. Assim, um servidor da clas-
se A, que possui diploma de Mes-

Convocação aos
profissionais do HU

O Conselho Distrital de Saúde da AP-3.1 convoca todos os profis-
sionais do HUCFF para reunião com a finalidade de escolher dois repre-
sentantes da unidade para o Conselho. Será no dia 4 de maio, às 15h.

Observei que não está escrito
na PEC 257/95 e em seus apensos
(248/00, 456/97 e 34/07) que o
servidor, ao passar para o nível

Vacinação gratuita contra gripe
A Coordenação do Centro de Vacinação de Adultos (CVA) informa que

começa hoje  e prossegue até 13 de maio a campanha nacional da
vacinação gratuita contra a gripe (influenza comum e a influenza A
H1N1). O CVA esclarece: a vacina é segura e elaborada com vírus inativa-
do, portanto, não causa gripe. A vacina é contraindicada para os alérgicos
à proteína do ovo. Os indivíduos  que têm problemas na produção de
anticorpos devem consultar  seu médico assistente.

CARTA / Servidores ansiosos por solução
trado, teria direito de receber o
percentual correspondente.

Um abraço
Tatiana Fortunata de Carvalho
Assistente de Administração/
Instituto de História

Nossa resposta:
Agradecemos à companheira

Tatiana pelo reconhecimento do
nossa trabalho e também pelas
sugestões e idéias apresentadas.
O que mostra a importância de
sua participação nos seminários
que vamos realizar -  para os
quais planejamos trazer debate-
dores especializados neste tema -
para pensarmos juntos caminhos
e soluções para o grave problema
do desvio de função em nossa ins-
tituição.

Coordenação do SINTUFRJ
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CAMPANHA SALARIAL 2011

Suspenso indicativo de greve
Negociação está em curso e mobilização deve ser mantida

O SINTUFRJ tem realiza-
do reuniões por local de tra-
balho para socializar, infor-
mar e esclarecer a categoria
sobre a campanha salarial e
a luta contra a  MP 520. As
unidades hospitalares têm
sido primeiramente visitadas
pela direção com o objetivo
de mobilizar seus trabalha-
dores e aproximá-los das
questões prementes ao movi-
mento e não apenas especí-
ficas do setor.

Tais reuniões têm sido
produtivas. A realizada no
Hospital-Escola São Francis-
co de Assis (Hesfa), dia 18,
atraiu mais de 20 compa-
nheiros. Nela, vários assun-
tos permearam o primeiro
contato com a nova direção,
não se resumindo apenas à
pauta proposta. A realização
de um seminário sobre car-
reira com a participação de
vários atores envolvendo di-
versas visões é uma necessi-
dade já levantada pela dire-
ção do SINTUFRJ.

A coordenadora de Orga-
nização e Polí t ica Sindi-
cal, Gerly Miceli, distribuiu
material sobre a MP e ex-
p l i c o u  s u a s  i m p l i c a ç õ e s
para a universidade (com-
prometendo ensino, pesqui-

Reuniões nas
unidades hospitalares

Em reunião da direção nacio-
nal da Fasubra, dias 15 e 16 de
abril, através de avaliação da luta
da Federação e das ações dos dias
13 (ato unificado/reunião com
Miriam Belchior) e 14 (reunião
com Ministério do Planejamen-
to), foi suspenso o indicativo de
greve marcado para o dia 25 de
abril.

O estado de mobilização com
sua ampliação em todo país está
mantido. A direção, majoritaria-
mente, entende que as negocia-
ções se estabeleceram e agora o
movimento nacional e local têm
de continuar se mobilizando, in-
vestir e pressionar para que as ne-
gociações surtam efeito.

Para a direção, a disposição da
ministra receber as entidades do
serviço público se deu pela consta-
tação de que o movimento está
mobilizado e com disposição de
enfrentamento, caso as negocia-
ções não se estabeleçam de fato.

“A manutenção da primeira
reunião com a Fasubra, antece-
dendo a mesa geral de negocia-
ção com as entidades do serviço
público, é resultado de nossa pres-
são”, diz o informe da direção da
Fasubra. Mas há a ressalva de que
é preciso ter consciência de que a
luta dos técnicos-administrati-
vos em educação está apenas no
início.

Sobre as reivindicações sala-ri-
ais, a direção avalia que é preciso
ter habilidade, “pois qualquer rea-
juste salarial deverá ser debatido
em conjunto com os servidores pú-
blicos federais, pois na atual con-
juntura política e econômica do
Brasil, para se obter vitórias, é im-
prescindível forte articulação entre
suas entidades representativas.”

Pauta específicaPauta específicaPauta específicaPauta específicaPauta específica
Para o tratamento desta pau-

ta, a avaliação é a de que será
necessária maior unidade na Fa-
subra para vencer todas as etapas
de um processo de negociação, ali-
ado a um crescente grau de mobi-
lização.

Nesse contexto, a orientação é
a de que os trabalhadores e a Fa-
subra devem trabalhar ainda mais
para fazer com que as mesas pro-
duzam resultados, e não fiquem
apenas no campo das intenções,
“como ocorreram no último pe-
ríodo”. Para tanto, é preciso pres-
sionar reitores das universidades e
parlamentares nos estados para
buscar apoio.

Ampliar açãoAmpliar açãoAmpliar açãoAmpliar açãoAmpliar ação
Sobre a MP 520 que autoriza o

governo a criar a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares S.A.,
a nossa federação alerta que a luta
não é apenas dos técnicos-admi-
nistrativos lotados nos HUs, mas
de todos os segmentos da universi-
dade. “Não é uma luta fácil, mas
se tem avançado. O debate está
nas ruas e extrapolou o campo
sindical”. O Tribunal de Contas,
através dos ministros, tem se ma-
nifestado, assim como o Ministé-
rio Público, através de alguns pro-
curadores.

É intensificar e ampliar a luta.
Há várias audiências marcadas no
Congresso Nacional; haverá reu-
niões com o ministro do Supremo
Tribunal Federal, Aires Brito; acon-
tecerá seminário da Associação
Brasileira de Hospitais de Ensino
e seminário da mesa nacional de
negociação permanente do Siste-
ma Único de Saúde.

A tarefa para se levar a cabo
envolve: coleta de assinaturas con-
tra a MP 520 nas praças, no cam-
pus da universidade, nos ambula-
tórios e clínicas dos HUs etc.; bus-
ca de apoio dos conselhos munici-
pais e estaduais de saúde e educa-
ção, dos parlamentares, de estu-
dantes, professores e usuários.

DesafiosDesafiosDesafiosDesafiosDesafios
Para a direção nacional, um

dos principais desafios é conseguir
convencer o governo de que é pos-
sível, apesar do contingenciamen-
to do Orçamento de 2011, apre-
sentarmos uma proposta concreta
aos trabalhadores, com vistas, no
mínimo, à manutenção do poder
aquisitivo dos salários.

Isso sem deixar de investir na
negociação das questões setoriais,
nas mesas de negociação específi-
ca já agendadas pela Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, como as mesas
que irão tratar de racionalização
de cargos, vencimento básico com-
plementar (VBC), reposiciona-
mento dos aposentados, Anexo IV
(qualificação) e do próprio apri-
moramento da carreira.

EstratégiaEstratégiaEstratégiaEstratégiaEstratégia
Racionalização – Racionalização – Racionalização – Racionalização – Racionalização – A direção

diz que é preciso dividir a respon-
sabilidade para a conquista desta
pauta estratégia com as entidades
de base. A Fasubra tenta convencer
os reitores quanto ao mérito de
nossa proposta, em discussão na

Comissão Nacional de Supervisão
da Carreira (CNSC). A associação
dos reitores (Andifes) terá posição
definida no seu conselho pleno
dia 26 de abril. Os reitores irão
ouvir a Comissão Nacional de Di-
rigentes de Pessoal, e, portanto, a
tarefa é a partir de 18 de abril
marcar reunião com dirigentes de
pessoal e a Reitoria para explicar
nossa proposta e comprometê-los
em defendê-la no pleno da Andi-
fes. É importante saber que a Co-
missão Nacional de Supervisão da
Carreira (CNSC) tomará posição
final no dia 28 de abril.

Reposicionamento de apo-Reposicionamento de apo-Reposicionamento de apo-Reposicionamento de apo-Reposicionamento de apo-
sentados e VBC – sentados e VBC – sentados e VBC – sentados e VBC – sentados e VBC – A tarefa é
cobrar do MEC uma ação junto
ao Ministério do Planejamento
para acelerar a resolução do tema
e dar os encaminhamentos neces-
sários à mudança da lei.

Anexo IVAnexo IVAnexo IVAnexo IVAnexo IV – Um elemento
importante é a posição da CNSC
que apoia o mérito da nossa rei-
vindicação que estabelece percen-
tuais para todas as classes. Mesmo
sem definir valores, foi aprovada
a nossa lógica de construir um
escalonamento, mas é uma ques-
tão que dará debate.

Avançar na lutaAvançar na lutaAvançar na lutaAvançar na lutaAvançar na luta
A Fasubra reconhece o resulta-

do positivo das ações realizadas
nos dias 13 e 14 de abril, que só foi
possível pelo fato da pressão da
categoria, principalmente pela dis-
posição de luta de sempre. A ava-
liação é a de que estes dias foram
importantes para a continuidade
do processo de mobilização do
conjunto da categoria, “contabi-
lizando vitórias importantes em
resposta ao eixo que integra a cam-
panha emergencial”.

Tais vitórias referem-se:
-  A abertura do processo de

discussão do projeto que trata dos
fundos de pensão privada (PL
1992);

- A conquista de posição con-
trária do relator do projeto que li-
mita os gastos com pessoal (PL
549). Uma enorme conquista, pois
responde a um item fundamental
do nosso eixo de lutas. Se esse pro-
jeto for aprovado, teremos um ce-
nário de arrocho salarial, mas hoje
com a pressão realizada há possibi-
lidade real de rejeição;

- Encaminhamentos e agenda
marcada para negociações da pau-
ta específica com o Ministério do
Planejamento.   Nova reunião está
marcada para dia 4 de maio.

sa, assistência e interferin-
do  na  au tonomia) ,  HUs
(privatização) e trabalha-
dores (precarização das re-
lações  de  t rabalho) .  Ela
deu informações também
sobre a carreira, com a luta
pelo SINTUFRJ de colocar
em pauta a discussão do
cargo único para solução
dos  desv ios  de  função  e
imobi l idade  na carre i ra ,
explicou o andamento das
ações judiciais e esclareceu
sobre o direito a aposenta-
doria especial dos trabalha-
dores que exercem ativida-
des em locais insalubres e
perigosos.

No Instituto de Pueri-
cultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG) a dis-
cussão girou em torno da
necessidade de se achar al-
ternativas à MP 520. O SIN-
TUFRJ estuda a realização
de um seminário sobre o
Rehuf (Programa Nacional
de Reestruturação dos Hos-
pitais Universitários) como
forma de achar e amadure-
cer o debate em torno de
uma alternativa. Lá, a reu-
nião dia 18, no início da
tarde, também foi coorde-
nada pela dirigente Gerly
Miceli .

A COORDENADORA Gerly Miceli explicou as implicações
da MP, como privatização e precarização das relações de
trabalho. Reunião atraiu muitos companheiros

Fotos: Cícero Rabello
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SUCESSÃO NA UFRJ

O auditório do
Centro de Filosofia e Ci-
ências Humanas
(CFCH), na Praia Verme-
lha, lotou. Mas a plateia,
com raras exceções, era
constituída basicamente
de apoiadores e cabos
eleitorais dos dois candi-
datos que disputam o car-
go de reitor da UFRJ. O
futuro daquele campus
foi o tema central do de-
bate, que começou pou-
co depois das 10h e ter-
minou às 14h. O último
confronto foi na terça-
feira, no auditório do
Quinhentão (CCS), na
Cidade Universitária. Os
dois candidatos agrade-
ceram o apoio recebido
no primeiro turno.

TTTTTemas recorrentesemas recorrentesemas recorrentesemas recorrentesemas recorrentes
De acordo com o sor-

teio feito pela Comissão
Eleitoral, Godofredo
Neto, da chapa 20, abriu
o debate na Praia Verme-
lha. Tanto ele como Car-
los Levi, da chapa 10, ti-
veram dez minutos para
expor seus projetos para
a UFRJ para o próximo
quadriênio: 2011-2015.
Depois, cada um fez per-
guntas ao outro. Final-
mente, no terceiro bloco
a plateia pôde saber a
opinião dos concorren-
tes sobre assuntos de seu
maior interesse.

Reta final da disputa
Questionamento sobre o Plano Diretor

Godofredo prometeu construir
salas de aulas, creche, restaurante
universitário, centro de convivên-
cia e outro colégio de aplicação, na
Praia Vermelha — “para que não
se pense mais em desativar o cam-
pus e ninguém mais queira pôr a
mão no nosso patrimônio que tem
história e o terreno é um dos mais
valorizados da cidade”.Também
disse que promoverá a avaliação
dos cursos novos e construirá labo-
ratórios de informática para a gra-
duação.

Godofredo acusou a chapa 10
de uso da máquina e se negou a
responder à pergunta de Levi se
acatará o resultado da consulta
à comunidade, alegando “ser

uma ofensa à sua carreira de aca-
dêmico”. E considerou como
uma questão menor explicar a
acusação de estar pagando ca-
bos eleitorais e de usar em sua
campanha pessoas que não per-
tencem aos quadros da universi-
dade. A indagação foi feita por
escrito por uma pessoa do audi-
tório. “Não peço carteirinha
para ninguém e o movimento
estudantil migra de um lado
para o outro”, disse, acrescen-
tando que a questão democráti-
ca do pleito em si era mais im-
portante e o que estava sendo
dito não interferiu na eleição.
“Tenho conhecimento de coisas
muito mais graves que não le-

vanto para não ferir colegas,
mas espero que estejamos jun-
tos para a recuperação da UFRJ”,
afirmou.

Godofredo manteve os ques-
tionamentos sobre o Plano Di-
retor e falou que irá rediscutir o
assunto, “embora respeite o
Conselho Universitário, que
aprovou o Plano, como a ins-
tância máxima de decisões, mas
que a opinião da comunidade
tem que ser levada em conside-
ração”. Anunciou que o Cane-
cão será administrado pelo Fó-
rum de Ciência e Cultura e com
a participação das áreas cultu-
rais, que inclui a Faculdade de
Letras, e que o espaço também

servirá a atividades acadêmicas.
Desta vez acusou a atual gestão
pelo incêndio no Palácio Uni-
versitário: “Foi culpa do descaso
da administração atual com o
campus”.

À pergunta sobre que medi-
das concretas adotará para a
ampliação da presença de afro-
descendentes na UFRJ, respon-
deu: “O processo de reparação é
desejável, mas o que foi apro-
vado no Conselho Universitá-
rio não resolve a questão da dis-
criminação, e a UFRJ deve se
posicionar para fora. Respeito
o que foi votado sobre cotas so-
ciais, mas a questão não foi re-
solvida de todo”.
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Levi aponta apoio de todos os setores

pela vaga de reitor
Segundo Carlos Levi, o mapa de

apuração mostra que teve votos na
maioria das seções eleitorais, o que
revela o apoio de todos os setores da
comunidade. Ele credita isso ao seu
projeto de gestão, que se “estrutura
na defesa da universidade pública,
de qualidade e gratuita, e na auto-
nomia universitária”. Explicou que
as unidades da Praia Vermelha tive-
ram autonomia para decidir se sai-
rão ou não de lá e que é responsabi-
lidade da administração da UFRJ
decidir sobre a ocupação dos prédios
vazios no campus. Anunciou a in-
tenção de o campus sediar um cen-
tro de convenções, que beneficiaria
o Rio de Janeiro e a universidade.

Sobre a cessão ao município do

prédio na Praça da República nº 22,
disse que é por tempo determinado,
pois nenhuma administração po-
deria alienar o patrimônio público.
A cessão, feita a pedido do Ministé-
rio da Educação, é para instalação
do Museu da História do Samba,
que será administrado pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional, responsável também
pela recuperação do imóvel.

O candidato da chapa 10 afir-
mou que “a plateia do debate era
esclarecida para se deixar iludir
por bravatas e falsas imolações, e
que a UFRJ estava no momento
muito positivo e em condições de
manter seu padrão de qualidade e
de deslanchar, e que cabia à co-

munidade universitária decidir
sobre suas questões”.

Carlos Levi explicou por que res-
ponde a processo administrativo: “O
administrador público vive esse tipo
de situação, principalmente ao se
adotar posições quando nossa auto-
ridade é questionada”. Ele explicou
que se tratava de recursos de um
convênio da universidade com o
Banco do Brasil, utilizados pela co-
munidade universitária para reali-
zação de eventos, mas que não fo-
ram adotados todos os ritos impos-
tos pela Lei nº 8.666 (das licitações).

Sua gestão, prometeu Levi,
dará ênfase ao problema de baixa
qualidade da educação na rede pú-
blica, porque a contribuição da

UFRJ é importante para a requa-
lificação do ensino fundamental
e médio. Ele pretende utilizar
como piloto para qualificação de
professores do fundamental a es-
cola municipal que atende a Vila
Residencial, e uma escola do en-
torno da universidade para reali-
zar o trabalho com o nível médio.

Com a expansão radical do
número de vagas, Carlos Levi pre-
tende ampliar a presença de alu-
nos negros na UFRJ. “A exclusão é
enorme, somente 13% da faixa de
jovens desse país têm acesso às uni-
versidades federais”, lembrou. Mas
elogiou a decisão do Consuni de
aprovar as cotas sociais para as
escolas estaduais.

Por que houve
segundo turno

No cálculo da ponderação

que tomou como base a parida-

de entre docentes, funcionários

e estudantes, Levi recebeu

49,93% dos votos ponderados.

Godofredo, 36,10%.

Segundo a Comissão Coor-

denadora da Pesquisa, faltaram

seis centésimos para que o mais

votado se elegesse no primeiro

turno.

Como a chapa mais votada

(com 7.823 votos) recebeu me-

nos votos que a soma dos votos

das demais e dos nulos e bran-

cos (8.374 votos), o regimento

eleitoral determinou que as cha-

pas se submetessem ao segundo

turno.

No dia 27, dia da apuração

do segundo turno, a Comissão

Coordenadora da Pesquisa apre-

senta o resultado que será leva-

do ao Colégio Eleitoral para

escolha da lista tríplice que será

apresentada ao MEC. Compos-

to pelos membros do Conselho

Universitário, do Conselho de

Ensino de Graduação, de Pós-

Graduação e do Conselho de

Curadores, o Colégio Eleitoral

deverá se reunir no dia 28.

Prepare-se para
votar

Se você ainda tem dúvidas em quem
votar, ainda há tempo de se informar.
Acesse o site dos concorrentes: chapa 10
– A UFRJ em Movimento
(www.ufrjemmovimento.blogspot.com),
e chapa 20 – A UFRJ que Buscamos
(www.aufrjquenosqueremos.blogspot.com).
A votação ocorrerá nos dias 25 e 26 de
abril e as urnas estarão à disposição dos
eleitores nos mesmos locais e horários
do primeiro turno. Confira todas as
informações no site da Comissão
Eleitoral: www.ccps2011.blogspot.com
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MP 520: balão de ensaio
para privatização do SUS

Nos dias 5 e 6 de abril, a
Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão promoveu um semi-
nário para ampliar o debate sobre
a MP para firmar posição quanto
aos avanços e retrocessos da MP no
Sistema Único de Saúde. O Depar-
tamento Jurídico e a Assessoria Ju-
rídica (Dejur) do SINTUFRJ tam-
bém participaram.

Na avaliação do Departamen-
to Jurídico, o evento, intitulado
“Seminário MP 520: Aspectos ju-
rídicos, econômicos e sociais na
criação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares”, consolidou
o consenso sobre as inconstitucio-
nalidades da MP e a posição de
retirada da MP da pauta do Con-
gresso Nacional. A MP já é objeto
de 54 emendas, o que reitera a
necessidade de debate para solu-
ção.

Para os advogados, o evento
ajudou a fortalecer o debate em
torno da MP. A retirada da pauta
do Congresso dias após o seminá-
rio foi sintomática.

Advogados avaliamAdvogados avaliamAdvogados avaliamAdvogados avaliamAdvogados avaliam
Para os advogados do Dejur, o

seminário consolidou a total in-
viabilidade jurídica, social e fi-
nanceira da MP 520. Os presentes
– deputados, senadores, ministros
do Tribunal de Contas da União,
representantes do Ministério Pú-
blico do Tribunal de Contas da
União, reitores, representantes da
Fasubra, Andes e técnicos da área
– foram unânimes em avaliar que
a MP representa uma ameaça não
só aos Hospitais Universitários,
mas trata-se de um “balão de en-

saio”, um primeiro passo para a
privatização do Sistema Único de
Saúde.

A ausência do Executivo foi
lamentada, embora tenha sido
convidado para prestar esclareci-
mentos sobre a medida. Outra
unanimidade no seminário foi a
conclusão de que a MP não resol-
ve o problema nem dos HU´s nem
dos trabalhadores contratados de
forma precária, face a ausência de
concurso público há quase 20
anos.

Os profissionais do Dejur afir-
mam que a MP é uma afronta ao
princípio da autonomia universi-
tária, ao concurso público, e viola
a Lei de Licitação. Essas são algu-
mas das inconstitucionalidades
encontradas no texto legal que
ameaçam a saúde pública do Bra-
sil e que foram apresentadas no
seminário. Confira a análise:

“A MP propõe, na prática, a
recentralização da gestão do SUS,
através da criação da Empresa Bra-

sileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), criada sem patrimô-
nio e herdará mobiliário e finan-
ciamento dos HU´s. Ou seja, pa-
trimônio e recursos públicos, o que
já é uma inconstitucionalidade,
tendo em vista que uma empresa
pública deve ter, conforme previ-
são expressa, patrimônio próprio.

A previsão de prestação de servi-
ços hospitalares, que poderão não
ser gratuitos, consolida a intenção
de transformar a saúde em comér-
cio e, na prática, dá início a um
embrião de desmonte do Estado.

A MP parece querer dar uma
nova roupagem às Organizações
Sociais (OS) e às Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (Oscips) introduzidas após a Re-
forma Administrativa no Governo
FHC, sistemas estes alvo de diversas
ações diretas de inconstitucionali-
dades no STF. A MP já possui 54
emendas pendentes de apreciação
no Congresso, o que demonstra
também sua inviabilidade.

O discurso utilizado por al-
guns de que esta MP resolveria o
problema das contratações precá-
rias também não tem qualquer
amparo, e permite a prática de
mais irregularidades, bem como
o tratamento diferenciado entre
os trabalhadores que desenvolvem
as mesmas funções.

MP condenadaMP condenadaMP condenadaMP condenadaMP condenada
Representantes de diferentes

setores da sociedade – incluindo
Tribunal de Contas, Ministério
Público, entidades de classe e mo-
vimentos sindicais e sociais – con-
denaram a MP. Os participantes
criticaram, principalmente, o
fato de a MP entregar ao setor
privado parte do patrimônio pú-
blico brasileiro e, também, de pro-
mover a terceirização da mão de
obra, desrespeitando a exigência
de concurso público.

Para o secretário executivo da
Associação Nacional do Ministé-
rio Público de Contas e procura-

dor  Júlio Marcelo Oliveira, a pro-
paganda de que as empresas pri-
vadas têm mais capacidade de ges-
tão do que as públicas não passa
de “canto de sereia do mercado”.
E questionou: “Onde está escrito
que o Regime Jurídico Único não
funciona para a saúde? Quem dis-
se que os médicos serão mais bem
remunerados se seus contratos de
trabalho forem precarizados? O
mercado vende a gestão privada
da saúde como algo bem-sucedi-
do, mas isso não é verdade”.

Ele foi mais enfático em rela-
ção à terceirização como solução:
“Para resolver o problema da ter-
ceirização dos funcionários, o go-
verno resolveu terceirizar todo o
hospital: o prédio, o orçamento, o
corpo de funcionários”. Júlio Oli-
veira afirma que a MP deforma
todo o serviço público e diz espe-
rar que ela não passe no Congres-
so, e que se  aprovada, que seja
considerada inconstitucional pelo
Supremo.

Inconstitucional
Na avaliação geral, di-

versas passagens da MP
afrontam a Constituição. O
desembargador do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro,
Jessé Torres Pereira Júnior,
teme que a concentração da
gestão da saúde nas mãos de

Teixeira vê intervenção

na autonomia

O reitor da UFRJ, Aloísio Tei-

xeira, condenou também a MP,

mas disse que é preciso construir

uma saída que não fique apenas

na rejeição da proposta e na exi-

gência do concurso público. “Este

ano não haverá concurso público

e os hospitais precisam continuar

funcionando”, justificou.

Contrário à MP, Aloísio elogiou

a atuação do governo Lula em rela-

ção às universidades e aos hospitais

universitários. No entanto, disse que

a proposta do governo é um erro,

pois ela converge com a proposta do

ministro Temporão de criar as fun-

dações estatais e com outras mais.

“A lógica dessas propostas é dizer

que o problema da saúde pública

brasileira é de gestão. E isso desone-

ra o governo da sua responsabilida-

de pelo problema”, criticou.

O reitor da UFRJ vê, por meio

da MP, a intervenção na autono-

mia universitária o mais novo gol-

pe na universidade: “A MP permite

as contratações temporárias de que

precisamos, mas tira a gestão dos

hospitais universitários da univer-

sidade. Antes, o problema era que

nós tínhamos dois tipos de profis-

sionais diferentes trabalhando no

mesmo espaço. Agora, estamos em

um caminho que significa um

novo golpe a que nos é mais caro: a

autonomia universitária”.

A dirigente da secretaria regio-

nal Rio do Andes, Sonia Lúcio, de-

nunciou que a MP permite a entre-

ga do patrimônio público para o

capital privado. “Deve-se entender

como patrimônio público não só os

prédios, a infraestrutura, mas tam-

bém o conhecimento científico pro-

duzido há décadas nas universida-

des brasileiras. Ela alertou também

que a EBSERH poderá patrocinar

previdência privada.

uma empresa possa enfra-
quecer a solidariedade cons-
titucional dos outros entes da
Federação. “Essa federaliza-
ção não agrediria a Consti-
tuição, que quer o sistema de
saúde pública solidário? Essa
MP não me soa apta para

atender às reais demandas do
setor”, concluiu. As propostas e
discussões do seminário serão
encaminhadas pela Procurado-
ria Geral da República ao Con-
gresso Nacional e ao governo
como elemento para contribui-
ção na solução do impasse.

REPRESENTANTES de diferentes setores da sociedade – incluindo Tribunal de Contas,
Ministério Público, entidades de classe e movimentos sindicais e sociais –  criticaram,
principalmente, o fato de a medida provisória entregar ao setor privado parte do
patrimônio público brasileiro

Foto: Divulgação
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O reitor Aloísio Teixeira elaborou um documento detalhan-
do toda a realidade que envolve os HUs para situar o Conselho
Universitário. A partir deste informe será iniciado o debate sobre
a MP 520 no colegiado para que este tome uma posição.

A Reitoria irá apresentar os seguintes rumos para a ma-
nifestação do Consuni:

- Encaminhar ao Congresso Nacional proposta nos ter-
mos aqui formulados: retirada da MP 520 pelo governo e
elaboração de uma lei congressual que permita a contrata-
ção, sob a forma de Contratos Temporários da União, de

MP retirada de pauta no Congresso
O movimento contra a MP 520 que autoriza o governo

a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A.
para administrar os HUs começa a surtir efeito. Progra-
mada para ser apreciada no Congresso dia 12 de abril, a
MP foi retirada de pauta. Um acordo entre os líderes das
bancadas dos partidos possibilitou a retirada.

Consuni discutirá medida
trabalhadores para suprir as necessidades dos hospitais uni-
versitários federais.

- Propor o início de negociações, patrocinadas pelo Con-
gresso Nacional, envolvendo reitores e diretores de hospitais
das universidades federais, MEC, Ministério da Saúde e Mi-
nistério do Planejamento.

- Retomar a luta pela aplicação imediata, aos trabalha-
dores extraquadro dos hospitais da UFRJ, da solução adotada
para as universidades federais de Santa Catarina, Paraná e
Pernambuco.

Vila inaugura rede de esgoto

Livraria Antonio Gramsci a serviço da luta dos trabalhadores

Parece incrível que a Vila Resi-
dencial – uma comunidade com cer-
ca de 1.700 pessoas, vizinhas a uma
das maiores universidades federais do
país – tenha chegado ao século XXI
sem rede de esgoto. Chegou. E ainda
por cima envolta em recorrentes pro-
blemas de alagamento. No entanto a
situação está mudando.

O empenho do grupo que há al-
guns anos vem reunindo especialis-
tas de diversas unidades da UFRJ,
moradores e estudantes que atuaram
na regularização fundiária da Vila e
nos projetos de inclusão urbana e
social daquela comunidade junto
com a Reitoria da UFRJ e com apoio
da Petrobras deu frutos. A realidade
da Vila começa a mudar. No dia 18, a
comunidade conquistou mais uma
vitória: as redes de água e de trata-
mento de esgoto da Vila Residencial
foram inauguradas.

Essa foi mais uma etapa das
obras de reestruturação da Vila, in-
cluídas por solicitação da Reitoria
no Programa de Revitalização e
Recuperação Ambiental do Canal
do Fundão e seu Entorno.

A rede coletora de esgoto tem
2.179 metros e a rede de distribuição
de água potável tem 3.741 metros e
há ainda uma elevatória de esgoto
bruto. Segundo o secretário estadual
de Ambiente, Carlos Minc, foram re-

O Núcleo Piratininga de Comu-
nicação (NPC) apresenta a mais
nova de suas muitas frentes de ação
na luta pela democratização da co-
municação – a recém-inaugurada
Livraria Antonio Gramsci.

O objetivo é divulgar trabalhos,
pesquisas e artigos sobre o mundo
da comunicação e da história dos
trabalhadores. Educação, sociolo-
gia, cultura, novas tecnologias, lu-
tas e movimentos sociais, sindica-
lismo, mulheres e direitos huma-
nos são alguns dos temas privilegi-
ados na nova livraria, onde podem
ser encontradas obras clássicas do
pensamento marxista e da esquer-
da mundial.

 “Esse espaço é consequência
dos 20 anos de NPC, que se com-
pletarão em 2012. São duas dé-
cadas reafirmando a necessidade
de se construir um mundo com
igualdade de direitos e justiça
social. É uma pecinha do grande
mosaico de instrumentos da es-
querda para a construção de um
mundo para todos”, explica a jor-

nalista e coordenadora do NPC,
Claudia Santiago.

Além de livros publicados pelo
NPC e de obras de figuras marcan-
tes dos cursos anuais que o Núcleo
Piratininga vem realizando nos úl-
timos anos, a livraria oferece títu-
los como Piratas do Caribe (Re-
cord), do filósofo paquistanês Ta-
riq Ali; Liberdade de expressão X
Liberdade de imprensa (Publi-
sher), do cientista político Venício

Lima; A batalha da mídia (Pão e
Rosas) e Por uma outra comuni-
cação (Record), ambos do profes-
sor Dênis de Moraes. Há ainda pro-
duções de Leandro Konder, Raquel
Paiva, Marialva Barbosa, Ademar
Bogo, Domenico Losurdo, Edward
Said, Michel Lowy, e outros.

A Antonio Gramsci é também
o mais novo ponto de vendas de
títulos da Editora Expressão Popu-
lar no Rio de Janeiro. Há ainda um

sebo que reúne clássicos da litera-
tura mundial.

A livraria disponibiliza para
consultas um importante acervo
da imprensa sindical: o Arquivo da
Imprensa Sindical, com mais de
30 mil exemplares de materiais de
comunicação – jornais, revistas,
cartilhas, cartazes de cerca de mil
sindicatos do país.

O coordenador do NPC, Vito
Giannotti, explica que todo arqui-

vo ainda está sendo organizado e
que os livros são para venda, por
enquanto. Ele aponta a diferença
para as demais livrarias: o foco na
comunicação e na história dos tra-
balhadores e na luta das mulheres.

“Aceitamos doações. Temos até
livros de sebos, usados, livros mui-
to baratos e interessantes que não
se encontram nos outros lugares.
A novidade é que estamos esperan-
do obras de 15 editoras, livros refe-
rentes aos três temas, de extrema
importância para a luta dos tra-
balhadores, militantes das lutas
populares, que podem aqui achar
coisas muito úteis para suas lu-
tas”, diz Vito.

Uma resenha eletrônica sema-
nal vai relacionar progressivamen-
te as obras disponíveis na livraria.

A Livraria Antonio Gramsci fica
na Rua Alcindo Guanabara, 17, tér-
reo, Centro (rua do bar Amareli-
nho). Funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 19h30. Contato:
livraria@piratininga.org.br aos
cuidados de Sheila Jacob.LIVRARIA Antônio Gramsci oferece obras clássicas sobre a história das lutas dos trabalhadores

tirados do Canal do Fundão cerca de 3
milhões de metros cúbicos de sedi-
mento, dos quais 400 mil estão con-
taminados com materiais pesados.

Os investimentos doados pela
Petrobras – da ordem de R$ 13
milhões – foram investidos tam-
bém, segundo a Secretaria Estadu-
al do Ambiente (SEA), na pavimen-

tação de 2.300 metros de ruas e
vielas da comunidade e na cons-
trução do Acesso Norte, para deso-
bstruir o trânsito do campus em
direção à Ilha do Governador.

A presidente da Associação de
Moradores da Vila Residencial da
UFRJ (AMA Vila), Joana Angélica
Pereira, lembrou que na época de
maré alta as casas eram invadi-
das por esgoto. E que, agora, com
infra estrutura e segurança, o per-
fil dos moradores – antes quase
que exclusivamente funcionári-
os e suas famílias – tem muda-
do. Muitos estudantes têm pro-
curado casas na comunidade.

Manifestantes reivindicavam a
continuidade da obra e lembravam
a promessa de construção de um
píer para os pescadores da região.
Segundo a SEA, esta obra será en-
tregue em outubro, quando será
inaugurada também a ponte que
ligará o campus à Linha Verme-
lha, no sentido Zona Sul.AUTORIDADES do governo e universitárias comemoram com a AMA Vila a conclusão das obras
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A motivação para ir às urnas

Ana Clara Torres Ribeiro, socióloga e pro-
fessora do Ippur, resume assim o ato de votar
na UFRJ para reitor: “É cumprir com a obri-
gação básica como funcionário de uma ins-
tituição pública de ensino”. Ela afirmou
que participa desta eleição com a expectati-
va de que seja ampliado o acesso social ao
curso superior e que a universidade se prepare
para enfrentar os desafios do século XXI. Na
opinião da docente, a UFRJ precisa superar
as divisões tradicionais entre disciplinas e se
articular para envolver as artes, as ciências
exatas e humanas em direção a um futuro
melhor para toda a sociedade.

O enfermeiro Jorge Sérgio Olimpio Fer-
reira, há 31 anos trabalhando no HUCFF,
afirmou que votava porque é um direito
constitucional e sua obrigação como fun-
cionário público, mas que “não alimentava
nenhuma expectativa de mudança imedia-
ta na UFRJ”.

Vilma Lucas, trabalhadora do HUCFF,
quer uma administração central que olhe
para os técnicos-administrativos. “Precisa-
mos recuperar direitos que perdemos”, disse.

Há 29 anos na UFRJ, o técnico-adminis-
trativo Agostinho Gomes Dias fez questão de
frisar que “nunca deixou de votar em eleição
de reitor”, e desta vez está indo à urna com
“a esperança de que haja uma melhoria
para os técnicos”.

O professor da Faculdade de Medicina,
Paulo Carneiro, que falou ao Jornal do SIN-
TUFRJ no último dia de votação no primei-
ro turno da eleição, apontou o que conside-
rou como causas do baixo quórum. “A des-
motivação do docente e discente em votar é
devido ao baixo salário, concurso com carta
marcada e desleixo administrativo”.

Ivan Abdalla, médico em treinamento
no HUCFF, afirmou: “A UFRJ é uma das mais
importantes universidades do país e o HU o
maior hospital universitário e muito impor-
tante para a rede pública de saúde. Por isso
não podemos nos omitir de nos posicionar
sobre os rumos desta instituição”.

Já a estudante de mestrado em Engenha-
ria Urbana, Raquel Lucena, que em 2003
ingressou na universidade para cursar Geo-
grafia, quer que a UFRJ continue se superan-
do. “Acho que de uns dez anos para cá consi-
go perceber mudanças gritantes na UFRJ.
Quero que a universidade amplie suas con-
quistas. Estamos no caminho certo”.

Edmilson da Silva Rocha, auxiliar ad-
ministrativo da SG-6, espera que o próxi-
mo reitor olhe mais para os direitos da
categoria. “Quero mudanças e o meu tra-
balho reconhecido”, disse.

A atendente de enfermagem do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho (HU-
CFF), Geni Deodato, 25 anos de trabalho na
instituição, responde de pronto à pergunta
do SINTUFRJ: “O que espero dessa eleição?
Só coisas boas para a universidade”.

O médico do HUCFF e ex-aluno da
Faculdade de Medicina, Carlos Ferrari, vê
esta eleição de reitor como “uma oportu-
nidade de quebrar paradigmas para mu-
dar o hospital”.

“Voto com a esperança de que tudo
melhore na UFRJ. Um dos problemas que
nos afligem aqui no HUCFF, por exemplo,
são os elevadores quebrados”, acusou o téc-
nico-administrativo Samuel Fonseca.

“Estamos decidindo o destino da UFRJ,
escolhendo quem vai nos representar junto
ao governo, quem vai ser o porta-voz da uni-
versidade, defender seus interesses, portanto,
é um momento de responsabilidade”, reflete
a estudante do 5º período de Medicina, Lais
Gomes. Ela espera que o novo reitor olhe
com atenção para o HU: “A radiologia não
tem sala, faltam equipamentos e ar condici-
onado, o que prejudica as aulas”.

“Esta eleição vai decidir como serão os
próximos anos na UFRJ e eu espero que
ocorra a união entre a Faculdade de Medi-
cina e o HUCFF para um maior entrosa-
mento de trabalho”, definiu sua expecta-
tiva com a eleição o professor do Curso de
Terapia Ocupacional, Fernando Marinho.

Eleitores ouvidos
pelo Jornal do
SINTUFRJ, no 1º
turno, manifestam
suas opiniões


