
Assembleia de Sindicalizados
Dia 24, quinta-feira, às 14h, no auditório Samira Mesquita (Reitoria). 
Pauta: escolha de delegados à plenária estatutária da Fasubra, dias 25 e 26, 
em Brasília. 

Ato pela oficialização das 30 horas
Dia 24, quinta-feira, no Conselho Universitário (segundo andar do prédio 

da Reitoria).
Vamos cobrar uma resposta do reitor.
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Editorial Nossos direitos

O histórico de lutas dos traba-
lhadores em educação da UFRJ em 
defesa da universidade pública para 
todos e de qualidade – inclusive 
abrindo mão de ganhos salariais 
para ficar ao lado da autonomia 
universitária, como ocorreu em 
1985, com a isonomia salarial – cre-
dencia esta categoria a cobrar do go-
verno da presidenta Dilma Rousseff 
respeito às suas reivindicações.

É inconcebível que o atual 
governo trate estes trabalhadores 
como eram tratados à época da di-
tadura militar e dos neoliberais no 
poder. Nós ocupamos o pior lugar 
na tabela do serviço público fede-
ral, e ainda lutamos por progressão 
funcional e desenvolvimento na 
carreira. Mesmo assim, o governo 

Dilma se recusou a negociar as 
nossas reivindicações, quando de-
flagramos a campanha salarial. E 
ainda criminalizou o movimento 
grevista.

E agiu de forma nada honro-
sa com as demais categorias que 
pensavam estar negociando seus 
pleitos. Ao impor um processo ar-
rastado de negociação para, no 
último dia do prazo que antecedia 
os trâmites burocráticos de fecha-
mento do Orçamento para 2012, 
apresentar uma contraproposta 
muito aquém do esperado pelos 
trabalhadores. Implicitamente, ou 
talvez, declaradamente, o governo 
mandava o seguinte recado: É pe-
gar ou ficar sem nada.

Parece que está na contra-

mão da política anteriormente 
anunciada de valorização do ser-
viço público. E mais grave ainda: 
mostra-se contrário que a educação 
pública ocupe o centro das priori-
dades estratégicas para o país. Pois 
ao mesmo tempo em que anuncia 
a abertura de 27 mil vagas para 
técnicos-administrativos em educa-
ção nas Ifes, se esforça para manter 
a categoria no patamar dos mais 
rebaixados na tabela salarial do 
funcionalismo federal.

Com servidores recebendo o 
pior piso da tabela do serviço públi-
co é difícil garantir a permanência 
de profissionais com a formação e 
a capacitação necessárias a um tra-
balho de alto nível nas instituições. 
O que o governo Dilma conseguirá 

No atual quadro fático da Uni-
versidade, não poderíamos deixar 
de abordar um tema de grande 
importância não só para os servi-
dores, mas também para todos os 
cidadãos. Trata-se da garantia aos 
princípios constitucionais do devi-
do processo legal e da ampla defesa 
e do contraditório. 

De particular definição, o 
princípio do devido processo legal 
é uma garantia prevista na Consti-
tuição Federal (art. 5°, LIV), criado 
como instrumento para coibir ile-
galidades do Estado e dos indiví-
duos em geral: sua observância é 
imprescindível para dirimir litígios 
e alcançar a justiça:

“Art. 5º............
LIV - ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o de-
vido processo legal;”

O devido processo legal deve 
ser garantido tanto em processo ju-
dicial como também em processo 
administrativo.

Considerado como princípio 
fundamental, guarda estrita rela-
ção com todos os demais princípios 
aplicáveis ao processo em geral, 
dentre eles o princípio do contradi-
tório e da ampla defesa.

O Princípio do contraditório e 
da ampla defesa está também con-
sagrado na Constituição Federal 
no art. 5º, inciso LV.

“LV - aos litigantes, em proces-
so judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela ine-
rentes;”

Esse princípio, além de impor 
à Administração Pública condutas 
formais e obrigatórias, que assegu-
rem aos servidores a oportunidade 
de defesa, determina que seja ob-
servado o rito legalmente estabele-
cido para o processo.

Assim, antes da supressão de 
qualquer direito ou vantagem 
do servidor, a Administração deve 
formalizar procedimento admi-
nistrativo próprio e autônomo, 
detalhando e fundamentando a si-
tuação de fato, notificando previa-
mente o servidor para exercer seu 
direito de defesa. Permanecendo 
a decisão desfavorável ao servidor, 
ainda são garantidos a ele, antes da 
execução da medida, o direito a pe-
dido de reconsideração (efetuado à 
autoridade que indefere o pleito) e 
recurso administrativo (dirigido à 
autoridade superior que indeferiu o 
pleito, caso não reconsidere a deci-
são), conforme previsão legal.

Qualquer procedimento ad-
ministrativo que não observe estes 
princípios constitucionais pode ser 
questionado judicialmente. 

com a sua política em relação a 
este segmento do funcionalismo 
público federal é transformar as 
universidades em local de parada 
estratégica para quem precisa de 
estabilidade para estudar e se pre-
parar para alcançar o objetivo de-
sejado.

Neste sentido, os trabalhadores 
técnicos-administrativos desta uni-
versidade, através do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação da 
UFRJ (SINTUFRJ), entidade filiada 
à Fasubra e à CUT, reivindica res-
peito do governo, e que se reabra, 
efetivamente, as   negociações com 
a Fasubra, e que estas tenham re-
sultado efetivo.  

Coordenação do  
SINTUFRJ  

Senhor Diretor de RH do MPOG, Duvanier Paiva:

Carta aberta ao Diretor de Recursos Humanos do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Duvanier Paiva

PR-4 promove debate sobre a Carreira TAE 
Recicla CCS

A decania do CCS convida para 
o lançamento do projeto Recicla 
CCS. Será na segunda-feira, dia 
21, às 9h, no auditório Hélio Fraga 
(bloco k).

Sr. Dino e 
os Jovens 
Talentos

Os organizadores do Seminá-
rio Sr. Dino informam que a edi-
ção do mês de novembro (dia 24, 
às 15h, no auditório Leopoldo de 
Meis, no CCS) traz um tema supe-
rinteressante: “A evolução rápida 
do conhecimento e o Programa 
de Jovens Talentos”. O palestrante 
convidado é o professor emérito Le-
opoldo de Meis do próprio Instituto 
de Bioquímica Médica.

O ciclo Sr. Dino é promovido 
pelo Instituto de Bioquímica. Os 
temas são escolhidos pelos funcio-
nários, para serem abordados por 
especialistas. Dúvidas e sugestões: 
pssantos@bioqmed.ufrj.br.

Será dia 25, às 10h, no Salão Azul. 
SINTUFRJ estará lá.

A Pró-Reitoria de Pessoal está re-
alizando uma série de encontros em 
novembro, com o objetivo de envolver 
a comunidade em temas relevantes 

para a universidade e para a socie-
dade. No dia 25, próxima sexta-feira, 
estará em debate a Carreira dos téc-
nicos-administrativos em educação. 
O encontro será realizado no audi-
tório Samira Mesquita (Salão Azul 

da Reitoria), às 10h e contará com a 
presença do ex-reitor Aloísio Teixeira, 
do pró-reitor de Pessoal Roberto Gam-
bine e da coordenadora do SINTUFRJ, 
Neuza Luzia. A PR-4 está convidando 
um representante do MEC.

Dia 8 de dezembro – com o Grupo Revelação
Inscrições começam nesta segunda-feira, 21, às 13h, e se encerram às 17h do dia 2 

de dezembro. Somente pela internet.   
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MOVIMENTO

SINTUFRJ apresenta críticas a Duvanier 
Em sua vinda à UFRJ para 

participar do seminário sobre 
carreira docente organizado pela 
Adufrj em conjunto com a PR-4 
no dia 17, o secretário de Recur-
sos Humanos do Ministério do 
Planejamento Duvanier Paiva, 
recebeu do SINTUFRJ uma carta 
criticando as políticas de depre-
ciação dos salários e da carreira 
dos técnicos-administrativos que 
levam a categoria a ter o pior 
piso do Executivo.

O encontro, realizado no 
auditório Rodolpho Rocco, no 
CCS, contou com a presença 
do pró-reitor de Extensão, Pa-
blo Benetti, do secretário da 
Andifes, Gustavo Balduíno, do 
primeiro vice-presidente do 
Andes-SN, Luís Henrique Scho-
ch, e foi aberto por Mauro Iasi, 
presidente da Adufrj e mediado 
por Roberto Gambine, pró-rei-
tor de Pessoal.

Duvanier é, segundo a Adu-
frj, o principal negociador e um 
dos responsáveis pela dificulda-
de no avanço das negociações. O 
Sindicato Nacional dos Docentes 
(Andes-SN) tem uma proposta 
de carreira e o governo, outra.

Para Pablo Benetti, a dis-
cussão do tema determina em 
muito “o projeto de universida-
de que iremos construir”. Gus-
tavo Balduíno reivindicou voz 
e protagonismo no debate para 
a Andifes: “Imagine se vamos 
ter na carreira docentes com a 
qualidade que imaginamos sem 
a participação relevante dos di-
rigentes”.

Balduíno informou que a 
Andifes tomou posição política 
contra a implantação das 30 
horas para os técnicos-adminis-
trativos.

Schuch historiou os avanços 
até aqui e apontou o horizonte 
temporal de 31 de março para 
que se produza um acordo: “Te-
mos posições claras na mesa, 
agora temos muitas divergên-
cias e espero que no debate pos-
sam ser tratadas”.

Mas o secretário do MPOG 
se limitou a ler o projeto do go-
verno. E também não pôde ficar 
para o debate porque seu voo 
para Brasília sairia em seguida. 
Ele contou que o Ministério do 
Planejamento será dividido em 
duas partes: uma secretaria de 
relações de trabalho e outra para 
gestão de pessoal (secretaria de 
gestão pública). E que seu foco 
vai ser a negociação coletiva, 
prometendo desenvolver polí-
ticas no campo das relações de 
trabalho dentro de um processo 
de democratização. 

Sindicato entrega severas críticas ao secretário
Neuza Luzia Pinto,  coor-

denadora-geral do Sindica-
to,  entregou a carta aberta 
ao secretário que expressa o 
protesto pela forma como o 
governo Dilma vem tratan-
do o conjunto dos servidores 
públicos,  não apresentando 
um processo de negociação 
de fato (veja a íntegra no 
editorial da página 2) . 
“Em especial com a Fa-
subra, e os trabalhadores 
t é c n i c o s - a d m i n i s t r a t i v o s 
em educação das universi-
dades,  quando não recebeu 
os trabalhadores em fun-
ção de nossa greve legítima 

por conta de estarmos sem 
aumento há mais de três 
anos”, disse Neuza.

Na carta aberta o Sindi-
cato reivindica que a Fasu-
bra seja tratada com respei-
to e que se abra negociação 
efetivamente,  de forma que 
seja possível  mudar a rea-
lidade salarial do conjun-
to dos trabalhadores:  “Se 
é verdade que o governo 
Dilma pretende dar conta 
do projeto de expansão das 
universidades,  esse proje-
to tem que vir  associado à 
qualidade e não é possível 
manter dentro da univer-

sidade pública trabalha-
dores com motivação, com 
salários muitos baixos em 
relação à realidade da so-
ciedade e com uma carreira 
estagnada, sem perspectiva 
de desenvolvimento”, apon-
tou a coordenadora. 

Neuza anunciou que a 
discussão sobre as 30 horas 
na Andifes foi polêmica e a 
votação, apertada: “Vamos 
reafirmar, tanto nos sindica-
tos de base quanto na Fede-
ração, que vamos continuar 
a luta pela legalização das 
30 horas para os técnicos-
administrativos”, anunciou.  

Durante o encontro, a Adufrj lan-
çou uma cartilha detalhando o projeto 
de lei de carreira que o Andes-SN busca 
negociar com o governo. Um dos itens 
destacados no material explica que a 
reestruturação da carreira reivindicada 
pela associação nacional significa unir 
em um só regime de cargos e salários 
os docentes do magistério superior e 
os da educação básica, técnica e tec-
nológica das instituições federais de 
ensino. Segundo documento do Andes, 
a proposta preserva direitos ao manter 
conexão com o PUCRCE.

SINTUFRJ 
organiza 
reação a 
cortes do 
MPOG 

Profissionais aguardam 
resposta do reitor – quin-
ta-feira, 24, às 10h, no 
Conselho Universitário

O SINTUFRJ convoca os pro-
fissionais de saúde da UFRJ para 
reivindicar do reitor Carlos Levi 
a oficialização da jornada das 
30 horas nas unidades de saúde.

Neste dia, buscaremos ouvir 
e nos posicionar sobre a resposta 
à reivindicação com que o reitor 
se comprometeu há algumas 
semanas. 

O SINTUFRJ solicitou ao 

Campanha das 30 horasCartilha explica 
projeto

Um relatório da auditoria 
do Ministério do Planejamento 
apontou cortes nos salários de 
docentes e técnicos-administra-
tivos ativos, aposentados e pen-
sionistas. A redução da função 
comissionada já valeria a partir 
da próxima folha. E a redução 
do cálculo do artigo 192, para a 
seguinte. Para quem recebe dife-
rença individual, a redução seria 
a partir de janeiro.  Para organi-
zar uma ação rápida, a direção 
do SINTUFRJ realizou reunião 
com o pessoal notificado do 
ajuste da função comissionada e 
está convocando os que recebem 
diferença individual.

A reunião será no 
dia 23, quarta-feira, às 
13h, no auditório Sa-
mira Mesquita (antigo 
Salão Azul da Reitoria).

Foto: Regina Campos

A COORDENADORA do SINTUFRJ entrega ao secretário Duvanier, segundo à direita, o documento contendo as críticas

reitor que cumpra o decreto pre-
sidencial de 2003 (nº 4.836) que 
autoriza o gestor a implantar a 
jornada de 30 horas, sem redução 
salarial, nas unidades de turno 
ininterrupto.

Atenção pessoal que 
recebe Diferença 
Individual
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No mês da Consciência Negra,  no 
ano internacional do afrodescendente, 
conforme declarado pela Organização 
das Nações Unidas,  o SINTUFRJ promo-
veu, em  17 de novembro, na Praia Ver-
melha, um dia dedicado à cultura afro. 

Ednea Martins e Vera Lúcia dos San-
tos, organizadoras do evento, esperam 
abrir portas para um levantamento ge-
ral sobre as questões afirmativas da raça 
negra. Entre os objetivos do Sindicato 
foi debater as cotas de acesso às univer-
sidades, abordar aspectos de saúde que 
dizem respeito à raça negra e divulgar 
elementos de cultura.

Para a abertura do evento, um café 
da manhã nada tradicional saltou aos 
olhos: comidas típicas da África e muita 
música. A combinação foi um sucesso. 
Diversas pessoas da comunidade se in-
teressaram em ver o que estava acon-
tecendo e aproveitaram para saborear 
cuscuz, bolo de fubá e outras delícias. 

Após o café, Giovanni Harvey foi o 
primeiro palestrante do dia. O diretor 
executivo do Instituto Palmares de Di-
reitos Humanos (IPDH) da Incubadoras 
Afro Brasileira (IA) e dxa Incumbadora 
de Empreendimentos Populares (IEP)  
aproveitou a ocasião para atualizar a 
comunidade sobre as descobertas ar-
queológicas de objetos utilizados pelos 
escravos no século XIX, como botões 
produzidos a partir de ossos bovinos, ca-
chimbo de cerâmica e búzios utilizados 
em atividades religiosas na área portuá-
ria do Rio de Janeiro, local das obras do 
projeto Porto Maravilha. Ele convocou 
o SINTUFRJ para integrar o movimento 
para demarcação da área da descoberta 
batizada de Cais do Valongo. Giovanni é 
um dos membros da comissão monta-
da pelo governo com representantes da 
prefeitura do Rio de Janeiro e com inte-
grantes da sociedade civil para discutir 
a possibilidade de transformar o Cais de 
Valongo num grande memorial da es-
cravidão dos negros no Brasil.  

Show – O grupo Cia. Banto apre-
sentou danças folclóricas, como samba 
de roda, capoeira, jongo e maculelê. A 
atração seguinte foi o conjunto musical 
Delírio Black, da comunidade de Acari 
que, através do ritmo Hip Hop, cantou 
em rimas a história da música negra ao 
longo dos anos.

Ficou a cargo da banda Òrúnmilà, 
com o samba-reggae, ritmo característi-
co, fechar o evento com chave de ouro e 
contagiar as pessoas que marcaram pre-
sença até as 19h, no campus da Praia 
Vermelha. 

Música, Vitrine Negra e  
palestras marcaram o dia 17 de 
novembro na Praia Vermelha

Vitrine Negra 
Destaque para as barracas de biju-

terias, roupas, artesanato e trança afri-
cana. Os produtos – todos artesanais – 
chamavam a atenção pela beleza. 

“As artesãs são mulheres que in-
tegram o grupo Vitrine Negra, que está 
integrado ao Fórum de Mulheres Negras 
do Rio de Janeiro”, explicou Josina Ma-
ria da Cunha, representante do Fórum. 

Aproximadamente 20 mulheres que 
integram o Fórum hoje são cadastradas 
no projeto Vitrine Negra. Todas são mu-
lheres negras, que produzem arte volta-
da para a cultura afrodescendente.

Josina, responsável no Fórum por 
esse projeto e estilista de moda afro, bus-
ca divulgar e valorizar cada vez mais esse 
trabalho, além de ser uma das artesãs. 

Òrúnmilà, banda afro, tem 19 anos de 
existência, sempre defendendo a cultura afro-
brasileira. O samba-reggae é o ritmo musical 
que marca a banda, que tem como objetivo, 
entre outros, preservar e dar continuidade 
a este ritmo. Em breve a banda lançará seu 
novo CD.

A Incubadora Afro Brasileira 

Cia. Banto 
O grupo nasceu em 20 de julho de 2006, 

idealizado por Carla Maria Conceição Gomes, de 
Campo Grande, Estado do Rio de Janeiro. 

Com o objetivo de pesquisar e divulgar a cul-
tura afro, o grupo, hoje, é bastante heterogêneo, 
e em suas apresentações não priorizam o aspecto 
religioso, o que permite a participação de um 

maior número de pessoas.
Uma das principais características é o inte-

resse de vivenciar as heranças culturais do país, 
o que garante a convivência e a diversidade dos 
integrantes de classes sociais e faixa etárias di-
ferentes.

Mais informações em http://ciabanto.com.

É um movimento cultural e artístico 
integrado por “funkeiros”, hip-hoppers e 
poetas do Complexo de Acari, que se uni-
ram com o objetivo de enfrentar e superar 
as barreiras que sempre dificultaram pôr 

Deley de Acari
em prática os trabalhos individuais de 
cada um dentro e fora da Comunidade 
de Acari. 

Informações em http://deleydeacari.
blogspot.com.

Òrúnmilà
Criada em 2004, com base na ex-

periência desenvolvida pelo Centro de 
Estudos e Assessoria Empresarial (CEM / 
IPDH) desde 1991, é a primeira incuba-
dora de empresas com uma abordagem 
étnica no Brasil e tem como objetivo de-
senvolver o papel econômico da popula-
ção negra através da implementação de 

“Planos de Negócios”. 
A Incubadora Afro Brasileira apoia atual-

mente 1.032 empresas em mais de 20 cidades 
da região metropolitana do Rio de Janeiro e 
participa da rede de instituições que compõem 
a Associação Nacional de Entidades Promoto-
ras de Empreendimentos Inovadores (Anpro-
tec). Mais informações em http://ia.org.br
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Consciência negra
Valorização da cultura afrodescendente: 56,8% da população se declara parda e preta

Com o aumento de 7,6 pontos per-
centuais, em um intervalo de dez anos 
a partir do ano de 2000, em 2010, o 
número de municípios brasileiros com 
maioria preta e parda representa 56,8% 
da população dentre o total de municí-
pios brasileiros recenseados demografi-
camente.

Conforme divulgado na edição mais 
recente do boletim Tempo em Curso, do 
Laboratório de Análises Econômicas, So-
ciais e Estatísticas das Relações Raciais 
(vinculado ao Instituto de Economia 
da UFRJ e coordenado pelo economista 
Marcelo Paixão), o aumento do peso 
relativo tanto de pretos, como de pardos, 
no conjunto da população residente no 
Brasil espelha transformações sociais, 
culturais, comportamentais e políticas 
no que tange à valorização da cultura 
afrodescendente na sociedade brasileira, 
o que encorajou milhões de brasileiros a 
se reconhecerem fisicamente como parte 
do grupo comumente estigmatizado.

No ano de 2010, em todo o Brasil, 
82,3 milhões de pessoas se autodeclara-
ram pardas, correspondendo a 43,1% da 
população; em 2000, o total havia sido 
de 38,5%, um crescimento de 4,6 pontos 
percentuais.

Do total dos 5.565 municípios brasi-
leiros recenseados, em 1.021 localidades 
(18,3% do total) a população autodecla-
rada preta & parda representava mais de 
75%.

Com cerca de 4,2 milhões de resi-
dentes, São Paulo é a cidade com maior 
número de pretos e pardos em todo o 
país. Em segundo lugar está a cidade do 
Rio de Janeiro (cerca de 3 milhões) e em 
terceiro Salvador (cerca de 2,7 milhões).

No Norte e no Nordeste, respectiva-
mente, 97,1% e 96,1% dos municípios 
eram formados por maioria preta e par-
da. No Centro-Oeste este percentual era 
de 75,5%. No Sudeste os municípios de 
maioria preta e parda eram 37,1% e, no 
Sul, 2,3%.

 Não há nenhuma municipalida-
de brasileira sem a presença de pretos e 
pardos. Cunhataí, em Santa Catarina, é 
a única cidade brasileira sem a presença 
de pessoas que se autodeclararam pretas.

Os dados foram divulgados no úl-
timo dia 14 e tomaram como base os 
indicadores do Censo de 2010, Mapa da 
População preta e parda no Brasil.

Os indicadores socioeconômicos do 
grupo pardo costumam ser próximos – 
e não raramente piores – aos do grupo 
preto. E como tal, independentemente do 
modo pelo qual os pretos e os pardos se 
autoavaliam em termos subjetivos, tais 
grupos ainda são excluídos de conjunto 
de direitos e possibilidades de melhor in-

serção na sociedade. 
O Laboratório de Análises Econômicas, 

Sociais e Estatísticas das Relações Raciais 
(Laeser), criado em fevereiro de 2006 e 
vinculado ao Instituto de Economia, rea-

liza  pesquisas e atividades de extensão re-
lacionadas ao tema das relações raciais. O 
Laeser busca combinar o uso e análise de 
indicadores sociais com reflexões críticas 
sobre as grandes teorias sobre o processo de 

construção das desigualdades sociais e ra-
ciais brasileiras. 

O boletim na íntegra encontra-se em
http://www.laeser.ie.ufrj.br/pdf/tempoEm-
Curso/TEC%202011-10.pdf

Em 10 de novembro, a presidente Dil-
ma Rousseff sancionou a Lei nº 12.519, que 
institui o Dia da Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra como feriado nacional a 
ser comemorado todo dia 20 de novembro, 
a partir deste ano. A decisão foi publicada 
na sexta-feira, dia 11, no Diário Oficial da 
União. 

A data já era adotada por estabelecimen-
tos escolares e instituições públicas e priva-
das em homenagem ao líder negro Zumbi 

dos Palmares, e tradicionalmente é dedica-
da à análise da situação da raça negra no 
Brasil, assim como sua inserção da mesma 
na sociedade brasileira.

No final de 2010, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em uma iniciativa de ho-
menagear os povos de origem africana,lançou 
o ano de 2011 como o Ano Internacional dos 
Afrodescendentes. Daí a motivação para ele-
var o Dia da Consciência Negra a feriado e 
ganhar prestígio internacional.

Governo promove o Dia da Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra a feriado nacional
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NOSSOS DIREITOS

Programação
A Escola de Enfermagem Anna 

Nery em parceria com a Divisão de 
Saúde do Trabalhador (DVST) e o 
Hospital-Escola São Francisco de Assis 
(Hesfa) realizam o XI Seminário Mil 
e Uma Maneiras de Cuidar em Enfer-
magem – Conversa de Homem, na 
quarta-feira, dia 23, das 9h às 16h, no 
auditório Horta Barbosa, no Centro de 
Tecnologia (CT), bloco A, no Fundão. 

Trata-se de uma iniciativa que 
aborda a saúde na perspectiva mas-
culina, dentro da Política de Saúde do 
Homem, do Ministério da Saúde, ten-
do em vista que o adoecimento envol-

Cerca de 50 companheiros 
compareceram à reunião convo-
cada pelo SINTUFRJ no dia 18 de 
novembro, na Biblioteca do CCS, 
para discutir as medidas para 
evitar a redução de valores da 
função comissionada.

A assessoria jurídica do SIN-
TUFRJ informou que, ao tomar 
conhecimento da notificação 
enviada pela Pró-Reitoria de 
Pessoal de redução dos valores 
da função comissionada já a 
partir da folha de pagamento de 
novembro de 2011, em cumpri-
mento a solicitação de auditoria 
do Ministério do Planejamento 
(MPOG), a direção do SINTUFRJ 
requereu à PR-4 que suspendes-
se o corte nesta folha e desse a 
garantia de ampla defesa para 
todos os servidores, aposentados 
e pensionistas, envolvidos nesta 
situação. 

A ameaça de corte resultou de 

IPPMG: ponto eletrônico para os APHs
A direção do IPPMG foi intima-

da pelo juiz federal Antônio Hen-
rique Corrêa da Silva, da 32ª Vara 
Federal, a implantar o ponto eletrô-
nico para controlar a frequência dos 
plantões gratificados: APHs (Adicio-
nais de Plantões Hospitalares).

Na sexta-feira, dia 18, o diretor 
da unidade, Edimilson Migowski, 
reuniu os funcionários no salão no-
bre para informar sobre a ação civil 
pública. Dirigentes do SINTUFRJ, 
acompanhados de uma advogada, 
da entidade participaram da reu-
nião. 

Decisão 
Os diretores e a advogada do 

SINTUFRJ expuseram na reunião 
que a liminar do juiz indicava a 
adoção do ponto eletrônico apenas 
para os profissionais que fazem 
APH. Mas, no entendimento do di-
retor do IPPMG, a decisão judicial 
impunha o controle de frequência 
para todos os trabalhadores do 
hospital. 

Por fim, Edimilson Migowski 
optou por adotar a orientação jurí-
dica do SINTUFRJ. E adiantou que 
informará à Reitoria, ao juiz e à De-
fensoria Pública que implementará 
o ponto eletrônico somente para os 
plantões APH, e que o controle da 
frequência será feito nos moldes ins-
tituídos para toda a universidade. 

TRABALHADORES 
ouvem com atenção as 
explicações da advogada 
do SINTUFRJ Mara 
Vasquez, assim como 
o diretor da unidade, 
Edimilson Migowski 

SINTUFRJ cria GT para lutar contra cortes

Conversa de homem
ve um contexto multifatorial. O obje-
tivo é promover a saúde do homem de 
uma forma descontraída, sem deixar 
de lado a seriedade e a importância da 
temática.

O cenário que está sendo prepa-
rado para a Conversa de Homem é 
um bar, onde o palestrante e os parti-
cipantes ficarão à vontade em mesas 
e cadeiras como se estivessem entre 
amigos saboreando uma cervejinha 
gelada e jogando conversa fora. 
Toda a comunidade universitária 
está convidada e pode levar parentes 
e amigos.   

9h – Abertura: Maria José Coelho (EEAN), Roberto Gambine (PR-4), Rosemarie Portella 
(DVST), Neide Titonelli (EEAN) e Maria Catarina Motta (Hesfa).

9h30/12h – Palestras: Homem vivendo num contexto feminino,  professor Álvaro Pereira 
(UFBA); Homem e as questões urológicas, professor Rene Murilo (HUCFF); e Histórias 
de homens, Silvia Carvalho (Siass/DVST). Moderadora: professora Ana Beatriz Azevedo 
Queiroz (EEAN).

13h30/16h – Palestras: Homem e emoção, dr. Marco Evers (Inca); Homem e as doenças 
clínicas, professor Maurício Gerude (médico do Inca); Homem e sua relação com a família, 
mestre Washington Ramos Castro (Siass/DVST); e Homem, álcool e drogas, professor José 
Mauro Braz de Lima (Cepral/Hesfa). Moderador: mestre Ronaldo Fernandes. 

17h – Encerramento: apresentação do músico Silvio Carvalho. 

uma ação de auditoria do MPOG 
que questiona a metodologia de 
cálculo adotada para pagamento 
da rubrica na folha de pagamento.

Na reunião ficou evidente 
que muitos dos presentes tinham 
informações que reconstituíam 
a origem do direito. Ficou claro 
também que a Reitoria, ao rece-
ber a recomendação do MPOG, 
deveria ter buscado essas infor-
mações para construir um pare-
cer em resposta ao Ministério.

O que é isso?
Por que a Reitoria à época não 

construiu a resposta ao Planeja-
mento fundamentando o direito 
ou, pelo menos, não tentou fazê-
lo? Isso foi muito questionado na 
reunião. Assim como ficou latente 
o sentimento de desrespeito a pes-
soas que dedicaram a vida toda à 
universidade – técnicos-adminis-
trativos e docentes – e acabaram 

informadas de um corte impor-
tante em seus direitos apenas por 
uma notificação fria. “Nós nos 
sentimos desrespeitados por saber-
mos deste desconto em nossos sa-
lários por uma carta lacônica que 
não explicava nada”, disseram.

Outra pergunta muito fre-
quente foi se é possível, do ponto 
de vista legal, o governo cortar 
direitos adquiridos, em alguns 
casos há mais de 20 anos.

O que fazer?
O SINTUFRJ, em acordo com 

os presentes, constituiu um grupo 
de trabalho com pessoas que com-
punham a Administração Central 
e que conhecem todo o histórico 
da aquisição deste direito.

A ideia é conseguir reunir esse 
histórico, fundamentando legal-
mente a base de cálculo da incor-
poração da função para sustentar 
a reivindicação à Reitoria que 

construa os recursos necessários 
à manutenção do direito e que 
impeça o corte.

A assessoria jurídica do 
SINTUFRJ, subsidiada com re-
sultados do grupo de trabalho, 

promoverá a análise do melhor 
encaminhamento para a defesa 
do direito, buscando fundamen-
tar a manutenção da rubrica no 
seu valor atual em contraposição 
à determinação do ajuste.

A COORDENADORA DO SINTUFRJ, Neuza Luzia, e o 
assessor jurídico da entidade, André Viz, conduzem a reunião 

Fotos: Emanuel Marinho

Foto: Divulgação



ÚLTIMA PÁGINA

Por iniciativa dos técnicos-
administrativos do Núcleo de 
Documentação e Memória Ar-
quivística, uma mostra de docu-
mentos antigos conta a história 
da Faculdade Nacional de Direi-
to (FND), que está completando 
120 anos de existência. 

A mostra ocupa o salão no-
bre da FND, no segundo andar 
do prédio, e fica aberta ao públi-
co até 5 de dezembro, das 9h às 
20h. Endereço: Rua Moncorvo 
Filho, 8, Centro da Cidade. 

Preciosidades
Entre as preciosidades ex-

postas na Memória Arquivística: 
Mostra de Documentos Históri-
cos, chama atenção do público o 
diploma de bacharel em Direito 
de Afonso Arinos de Melo Franco; 
uma prova de filosofia de Vini-
cius de Moraes; requerimentos 
assinados por Jorge Amado e 
Clarice Lispector, também ex-
alunos da faculdade. 

Memórias da FND

São cerca de 40 documentos 
textuais que contam a trajetória 
da unidade acadêmica nestes 
mais de um século de ativida-
des, como, por exemplo, a ata de 
uma reunião da Congregação de 
maio de 1891. Esta é a primeira 
vez que a FND expõe seu acervo 
arquivíco. 

Os idealizadores e organiza-

um minicatálogo da mostra, 
contendo a história da FND com 
as imagens dos documentos 
expostos ilustrando os textos. 
Agora, a dupla Poliane e Marcio 
mergulha mais ainda no passa-
do da unidade para escrever o 
roteiro do vídeo, que farão em 
parceria com a Codecom e a Es-
cola de Música.

No dia 10 de novembro, 
aproximadamente 150 mil pes-
soas, conforme dados da Polícia 
Militar, compareceram ao ato 
público Contra a Injustiça em 
Defesa do Rio, no Centro do Rio. 
A passeata contra a mudança na 
distribuição dos royalties do pe-
tróleo teve início às 15h na Can-
delária, local da concentração, 
e depois seguiu, às 17h, para a 
Cinelândia. 

Centrais sindicais (CUT, 
CTB, UGT, NCST e Força Sin-
dical), sindicatos, partidos po-
líticos, autoridades, artistas, 
atletas, profissionais liberais, 
donas de casa, estudantes, pes-
soas de todas as cidades do Esta-
do que chegavam em caravana 
marcharam por toda a avenida 
Rio Branco exigindo que os re-
cursos do estado referentes aos  
pagamento dos royalties e par-
ticipações especiais não sejam 
tocados.

Macaé, considerado a capital 
do petróleo no país, chegou com 
a maior caravana, empunhando 
bandeirinhas  distribuídas no lo-
cal.

“Viemos protestar contra a 

150 mil nas ruas em defesa do Rio
Carreatas de diversos municípios, artistas e políticos se unem em passeata

Foto: Carla Barros

divisão dos royalties. Se o projeto 
for aprovado, só em 2012 o muni-
cípio deixará de arrecadar R$ 150 
milhões, dinheiro previsto para in-
vestimento em saneamento. Ma-
caé recebe pessoas do Brasil inteiro 
que vão trabalhar nas plataformas 
e produz gasolina para o todo o 
país. Está na hora do Brasil se jun-
tar por nós”, falou o secretário de 
Ambiente de Macaé, Maxwell Vaz.

O município de Campos tam-
bém estava representado por três 
mil pessoas. 

Marco Aurélio Rodrigues, 
presidente do Sindicato dos Servi-
dores do Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas (Sind-De-
gase), informou que 500 servido-
res da sua base vieram defender o 
Estado do Rio.

A CUT-RJ convocou as entida-
des filiadas, militantes e dirigen-
tes para o ato em defesa do Rio, 
na certeza de que perdas de re-
cursos desta dimensão acarreta-
rão prejuízos ao desenvolvimento 
econômico e social do Rio, com 
impactos negativos sobre o nível 
de emprego dos trabalhadores e 
de suas condições de vida.

A preocupação é que se o pro-

jeto for aprovado pela Câmara 
dos Deputados, e não for vetado 
pela presidenta Dilma, o Rio e 
seus municípios produtores sofre-
rão sério abalo orçamentário – 
perda de R$ 3 bilhões anuais do 
Estado do Rio, segundo o governo 
– comprometendo os investimen-
tos necessários e até compromis-
sos básicos como pagamentos de 

servidores e aposentados.
Artistas deram um show à 

parte. Emocionados, discursaram 
em favor do Rio, começando pela 
abertura do protesto, quando a 
atriz Fernanda Montenegro leu o 
texto do Manifesto do Rio no pal-
co montado em frente à Câmara 
Municipal, na Cinelândia: “Um 
dos pilares da democracia é a Jus-

tiça, que assegura a convivência 
pacífica entre os cidadãos”, disse 
a atriz, que ainda afirmou que a 
luta pelos royalties não é uma 
“mera disputa entre estados da 
Federação, e, sim, uma batalha 
por Justiça”.

A apresentaça do do grupo de 
pagode Sorriso Maroto e o cantor 
Lulu Santos encerraram o ato.

dores da mostra, os arquivistas 
Poliane Tardim, Marcio Capello 
e Luciene Corrêa, começaram 
os trabalhos no início do ano e, 
além de contarem com o apoio 
do diretor da unidade, Flávio 
Alves Martins, tiveram a colabo-
ração de algumas instituições, 
tais como: Arquivo Nacional, que 
ajudou no procedimento de con-

servação de vários documentos; 
Escola de Belas Artes (EBA), que 
emprestou vitrines antigas para 
exposição do acervo; e Inepac 
para acesso ao processo de tom-
bamento do prédio da faculdade. 

Catálogo e vídeo
A equipe de técnicos-admi-

nistrativos também produziu 

Fotos: Divulgação FND
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