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Paralisação dias 9 e 10
Nossa assembleia do dia 24 de abril aprovou adesão à paralisação dias 9 e 10. Caravanas a 
Brasília no dia 17. É a campanha salarial nas ruas.  Página 3

Todos ao Consuni dia 10
Este governo que não negocia e não dá aumento ainda corta nossos direitos. Agora o alvo 
são os médicos. O PL 2203/11, que reduz o salário dos médicos e congela percentuais de 
insalubridade e periculosidade, tramita rápido no Congresso.  Nesta quinta-feira, 10, 
o Sindicato levará essa questão ao Conselho Universitário, pois a UFRJ tem que ter um 
posicionamento público sobre mais essa agressão aos trabalhadores do serviço público.  

Negligência na mesa de negociação empurra servidores à greve
Governo enrola na mesa de negociação. Fórum Nacional aprova calendário e aponta greve 
unificada para junho. Página 3
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A mãe, de Gorki

Além de todos os ataques que sofremos 
ano passado e da desrespeitosa indiferen-
ça este ano com as reivindicações das ca-
tegorias do serviço público, está em curso 
mais uma armadilha do governo. Desta vez 
atinge em cheio os médicos, mas também 
aqueles que recebem insalubridade e peri-
culosidade.

Um verdadeiro absurdo, para não di-
zer uma postura antiética, a iniciativa do 
governo de embutir no Projeto de Lei 2.203 
artigos que: 

1 – revogam a lei que trata de jornada de 
trabalho dos médicos (Lei 9.436/97)

2 – reduzem para a metade seus salários 
3 – transformam a diferença em vanta-

gem pessoal (o que signifi ca congelamento 
do salário);

4 - congelam os adicionais de insalubri-
dade e periculosidade.

O PL, de 2011, refl ete a negociação com 
setores do serviço público. Mas a Fasubra, 

A assessoria jurídica do SINTUFRJ infor-
ma alguns elementos para compreensão da 
tramitação de um processo como este.

1 – Depois que o servidor entrega a do-
cumentação no SINTUFRJ, leva cerca de 15 
dias para cadastrar as informações, atualizar 
os cálculos e montar o processo.

2 – Com o processo devidamente mon-
dado, a petição é levada para distribuição. A 
autuação do processo demora de 3 à 5 dias.

3 – Se não for identifi cada litispendência 
(o sistema identifi ca se as pessoas já possuem 
processo com o mesmo assunto), após a dis-
tribuição e autuação o processo vai para o 
Juiz da Vara sorteada. Não existe um prazo 
mínimo para que o juiz dê a decisão inicial.

4 – Verifi cando a regularidade da distri-
buição, o Juiz determina a citação da UFRJ 
que, após receber a comunicação, tem até 
30 dias para responder dizendo se concorda 
com os valores apresentados ou se apresenta 
Embargos à Execução.

5 – Expirado o prazo da UFRJ, o processo 
é encaminhado ao juiz. Se tudo correr como 
esperado, o juiz determinará a expedição da 
requisição de pequeno valor (RPV). Antes de 
sair a RPV, no entanto, a Fazenda Nacional 
é consultada para informar se a pessoa não 
possui débitos com o governo federal para 
eventual compensação. Ela tem o prazo de 30 
dias para se manifestar.

6 – Depois disso, o juiz remete o RPV ao 
setor de Precatórios, que providenciará o de-
pósito em até 60 dias na Caixa Econômica ou 
no Banco do Brasil em nome do benefi ciário.

Apesar do prazo de 60 dias para o valor ser 
depositado pela UFRJ, não se pode determinar 
com segurança o prazo de duração do proces-
so entre a distribuição da ação e a emissão da 
ordem de pagamento.

Auxiliares e técnicos de enfermagem: 
funções iguais e salários diferentes

Prazo-limite para entrega da documen-
tação é 18 de maio.

A direção do SINTUFRJ entrou com 
um processo administrativo junto à Pró-
Reitoria de Pessoal reivindicando a equipa-
ração salarial destes profi ssionais. Para isso, 
o Sindicato solicita a todos os auxiliares de 
enfermagem que encaminhem a seguinte 
documentação:

1 – Cópia autenticada do diploma de 
segundo grau, do certifi cado de técnico de 
enfermagem ou de auxiliar de enfermagem 
e de diplomas ligados à área.

2 – Cópia de documentos como identida-
de e contracheque com a demonstração dos 
proventos referentes aos de auxiliar de enfer-
magem.

Eu optei pela 
execução 
individualizada, e, 
agora, quando vou 
receber?

Nossos direitos
3,17%O governo preparou mais uma armadilha

Editorial

embora tenha feito um movimento legítimo de 
greve, foi deixada de fora. Ficamos sem reajus-
te, e, para piorar, nossos médicos sofre e quem 
recebe insalubridade e periculosidade sofrem a 
redução em seus proventos.

O governo fragmenta o conjunto do serviço 
público quando propõe num mesmo projeto de 
lei reajuste para várias categorias e revogação 
de direitos para outras.

Mas estas mudanças não foram discutidas 
com ninguém. Foram embutidas num projeto 
amplo, embora signifiquem um ataque grave aos 
salários de uma gama imensa de trabalhadores.

O projeto não vai ao plenário da Câmara. 
Vai ter que passar apenas por três comissões – 
de Trabalho e Serviço Público, Seguridade e 
Constituição e Justiça –, o que pode reapresen-
tar uma aprovação rápida. Temos que barrar 
estes artigos. 

O SINTUFRJ está fazendo uma série de 
reuniões nas unidades hospitalares para or-
ganizar a resistência. O relator do PL, Jovair 

Arantes (PTB-GO), fará, no dia 14 de maio, 
uma audiência pública em Goiânia. O SIN-
TUFRJ estará presente, com uma comissão 
de médicos representantes de cada hospital 
para travar debate com o relator e chamar 
atenção para o absurdo deste projeto.

Mas em breve o Congresso entra em 
recesso. Por isso, nossa reação contra mais 
essa arbitrariedade tem que ser imediata, 
principalmente dos médicos. Sem mobiliza-
ção imediata para o enfrentamento político, 
o projeto vai virar lei e seus salários estarão 
defi nitivamente comprometidos.

Atenção: esta luta é de todos
- Nesta segunda-feira, 7, às 10h30, mé-

dicos do HU e do IPPMG reúnem-se com 
o SINTUFRJ, que convocará todos para o 
Conselho de Centro do CCS, que discutirá a 
EBSERH. 

- Na quinta-feira, 10, às 10h, a luta é no 
Consuni.

Auxiliar 
administrativo, 
atenção!

 O SINTUFRJ prorroga a data-limite 
para a entrega dos formulários: 11 de maio. 

Os auxiliares administrativos da UFRJ 
reivindicam o reconhecimento de que exe-
cutam as mesmas tarefas dos assistentes ad-
ministrativos, mas recebendo salário menor, 
porque foram enquadrados em outra classe 
no plano de carreira. Em reunião, aprova-
ram a proposta do SINTUFRJ de entrar com 
ação administrativa pleiteando a diferença. 

Passo a passo
1 – Acesse a página da PR-4 na internet 

(no site http://www.pr4.ufrj.br/principal.htm).
2 – No menu localizado na parte inferior 

da página, no item “PR4”, clique subitem 
“Formulários”.

3 – Escolha a terceira opção: “Atribuições 
e Instrução para procedimentos Formulário 
de preenchimento para os auxiliares admi-
nistrativos”. 

4 – Imprimia e preencha o formulário.
5 – Depois, leve-o para ser assinado pela 

chefi a imediata e pelo diretor da unidade.
6 – Entregue-o na sede ou nas subsedes do 

SINTUFRJ até 11 de maio.

CVA inicia vacinação

Informe dos 
Convênios

O SINTUFRJ fechou novas 
parcerias para os sindicalizados: 
curso de Línguas Fisk, Walmart 
e ótica. Para mais informações, 
consulte a página do SINTUFRJ 
ou o Setor de Convênios.

Funcionário da Amil na sede
A Amil cedeu um funcionário para fi car à disposição dos 
benefi ciários na sede do SINTUFRJ, no Fundão. Ele estará 
presente todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 17h. E 
vai atuar como num posto de atendimento da empresa e 
resolver situações como: entrada no pedido de reembolso; 
solicitação de guia de internação hospitalar e transcrição 
de pedidos de exames para laboratórios Labs.

Futebol 
Atenção representantes 
das equipes

Por motivos alheios à organização do 
Campeonato Interno de Futebol do SINTU-
FRJ-PR4, a data de início do campeonato foi 
adiada. A Coordenação de Esporte e Lazer do 
SINTUFRJ está em contato com a PR-4 para 
que a parceria seja concretizada para este 
evento.

A Coordenação do Centro de Vacinação de 
Adultos informa que a 14ª Campanha Nacio-
nal de Infl uenza  Sazonal e H1N1 começará, 
no posto do CVA, no CCS, no dia 7, devendo se 
estender até 25 de maio.

A campanha tem como objetivo reduzir 
a mortalidade, as complicações e as interna-
ções decorrentes das infecções pelo vírus da 
infl uenza na população de 60 anos ou mais, 
nos trabalhadores de saúde das unidades 
que fazem atendimento para infl uenza, nas 
crianças da faixa etária de 6 meses a menores 
de 2 anos, nas gestantes, nos povos indígenas, 

na população prisional e em pacientes com 
comorbidades, mediante indicação médica, 
conforme orientação do Centro de Referência 
em Imunobiológicos Especiais.

A vacina não protege contra o resfriado 
comum ou doenças respiratórias transmiti-
das por outros agentes. E não deve ser admi-
nistrada em pessoas com história prévia rela-
cionada a ovo de galinha e seus derivados, ou 
a qualquer outro componente da vacina; em 
pessoas que já apresentaram reações anafi lá-
ticas graves a doses anteriores, com contrain-
dicação a doses subsequentes.

Uma alternativa ao apelo comercial do Dia das 
Mães é a leitura deste clássico da literatura. A mãe, 
título da obra-prima de Máximo Gorki. O livro mos-
tra o sofrimento do povo russo no limiar do século XX, 
mas também relata a esperança de que triunfem os 
que lutam pela justiça. A personagem central, Pelágia, 
de idade, aos poucos percebe o ideal revolucionário do 
fi lho. Quando ele é deportado, ela toma o seu lugar e 
dá continuidade à sua luta.

Aposentados: Atenção à data da reunião mensal
O próximo encontro dos aposentados está previsto para a última terça-feira de maio, 

dia 29. Participe.
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CAMPANHA SALARIAL

Na entrega do título de Doutor 
Honoris Causa ao ex-presidente Lula 
da Silva, no Teatro João Caetano, dia 
4 de maio, pelas cinco universidades 
públicas do Rio de Janeiro, a presi-
denta Dilma Rousseff fi cou muito 
confortável com a propaganda fa-
vorável de seu governo, segundo de 
estatísticas apresentadas pelo ex-pre-
sidente. Mas esta posição de conforto 
não passou ao largo do reitor da UFF, 
Roberto Salles, que deu o tom crítico 
após os oito anos do governo Lula e 
agora no governo Dilma. 

A presidente, que fi cou ao lado 
de Lula na cerimônia, está numa 
cruzada contra os direitos dos traba-
lhadores do serviço público. Ela vem 
cortando vários direitos, judicializou 
a greve dos técnicos-administrativos 
das universidades e não negocia com 
o conjunto das entidades que repre-
sentam milhares de trabalhadores 
públicos do país. No nosso caso, esta-
mos há dois anos com salários con-
gelados, e o governo Dilma afi rma 
que não dará reajuste novamente. 

Na plateia do João Caetano, além 
do staff governamental, estudantes e 
servidores das universidades, princi-

Paralisação dias 9 e 10 de maio
Cumprindo o plano de lutas apro-

vado no XXI Confasubra e ratifi cado 
em assembleia da categoria no dia 
24, a categoria está convocada para 
a paralisação nacional para fortale-
cer a campanha salarial e enfrentar 
a negligência do governo. Caravanas 
de todo país chegarão a Brasília no dia 
17. A inscrição para a caravana será 
durante as atividades dos dias 9 e 10.

Até agora, nenhuma proposta 
foi apresentada pelo governo. Diante 
das reivindicações legítimas da Fa-
subra, como o aumento do piso de 
nossa categoria, que amarga uma 
das piores tabelas salariais do fun-
cionalismo, o secretário de Relações 
de Trabalho do Ministério do Plane-
jamento, Sérgio Mendonça, disse na 
última reunião que há um diálogo 
de surdos, que não vai apresentar 
nada que não seja para o conjunto 
dos federais, que não vai dar resposta 
rápida e que se a categoria quiser en-
trar em greve que o façamos. Mesmo 
assim uma nova reunião fi cou mar-
cada para o dia 17. 

Com o Fórum Nacional, que 
reúne 31 entidades do serviço público, 
entre elas a Fasubra, a conversa não 
foi diferente: o governo não tem como 
se posicionar quanto ao reajuste so-
licitado, e o cenário é de difi culdades 
orçamentárias. 

Como resposta à imobilidade 

30 de maio é o prazo-limite para o governo apresentar proposta concreta
e à indiferença do governo, agora é 
necessário intensifi car a mobilização 
com unidade, espírito de luta e solida-
riedade entre trabalhadores. 

Servidores de todo o país se dirigi-
rão a Brasília, no dia 17, numa gran-
de caravana organizada pela Fasubra 
e pelas entidades de base para enfren-
tarmos a indiferença do governo que 
não responde a nossa pauta. 

Neste dia, acontece mais uma 
reunião com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão. O objeti-
vo do movimento é forçar o governo 
a rever o acordo da greve de 2007 e a 
concessão de reajuste. O governo vem 
sinalizando de modo incerto com a 
elevação de benefícios, mas somente 
para 2013.

Depois da caravana haverá uma 
plenária da Fasubra que referendará 
o plano de lutas do XXI Confasubra e 
discutirá os próximos passos do movi-
mento.

Fórum indica greve
No dia 2 de maio, a Fasubra 

participou da reunião do Fórum das 
Entidades do Serviço Público Federal 
que discutiu a última reunião com 
a Secretaria de Relações de Trabalho 
do Ministério do Planejamento e a 
avaliação do Dia Nacional de Lutas 
(25/4).

A Federação informou que, na 

Atividades da paralisação na UFRJ
Dia 9

8h - Panfl etagem na entrada do HU (em frente ao CCS) e no terminal 
rodoviário.

Dia 10
10h - Todos ao Conselho Universitário, no segundo andar da Reitoria.
Atenção: as inscrições para a Caravana serão feitas na concentração 

do terminal, no dia 9, e no ato no Consuni, no dia 10.

Eixos da pauta unificada
- Defi nição da data-base (1º de maio);
- Política salarial permanente com reposição infl acionária, valoriza-

ção do salário-base e incorporação das gratifi cações;
- Cumprimento, por parte do governo, dos acordos e protocolo de in-

tenções fi rmado;
- Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores;
- Retirada dos PLPs e MPs e decretos contrários aos interesses dos ser-

vidores públicos;
- Paridade e integralidade entre ativos, aposentados e pensionistas;
- Reajuste dos benefícios.
17 de maio: Caravanas a Brasília

Os indicativos 
Dia 17/5: Dia Nacional de 

Luta (caravanas a Brasília).
Dia 30/5: Prazo fi nal para que 

o governo apresente ao conjunto 
dos servidores proposta concreta 
de valorização salarial.

Dia 5/6: Caravana à Brasília 
do conjunto dos trabalhadores do 
Serviço Público Federal, com ple-
nária do Fórum das Entidades dos 
SPF´s.

Dia 11/6: Indicativo de Gre-
ve Nacional do funcionalismo.

Assembleia geral
Dia 15/5, terça-feira, às 15h, no auditório Samira Mesquita.
Pauta: Eleição de delegados à plenária nacional da Fasubra, dias 18 e 

19 de maio, em Brasília.

ATENÇÃO: No dia 15 de maio haverá duas assembleias no mesmo lo-
cal, o auditório Samira Mesquita, na Reitoria: a de tirada de delegados ao 
14º Cecut, às 13h, e a da escolha de delegados à plenária da Fasubra, às 15h.

avaliação das entidades, o governo 
não tem variado o discurso para ten-
tar ganhar tempo, dizendo aos sin-
dicalistas que só apresenta pauta na 
mesa conjunta, e na mesa conjunta 
argumenta que só apresentará pro-
posta nas mesas específi cas. Diante 
disso, o Fórum apontou que apenas 
uma greve unifi cada pode provocar 
o governo a apresentar uma proposta 
concreta. O Fórum fará nova reunião 
dia 16 de maio. 

Segundo a Fasubra, os sindicatos 
da base devem se articular para cons-
tituir fóruns de lutas estaduais onde 
ainda não há e fortalecer os existentes. 
E chama atenção para o calendário 
de atividades.

Lula recebe título das universidades do Rio
palmente da UFRJ e da UFF, aplau-
diram o discurso do reitor da UFF. Do 
lado de fora do teatro, estudantes do 
Curso de Medicina da UFRJ-Macaé  
denunciavam a falta de condições 
acadêmicas e estruturais do curso.

Cobrança a Dilma
Nas justifi cativas dadas pelos 

reitores Ricardo Vieiras Aves (Uerj), 
Luis Pedro San Gil (Unirio), Ricardo 
Motta Miranda (Rural) Carlos Levi 
(UFRJ) à concessão do título, o tom 
crítico coube ao reitor Roberto Salles 
da UFF. Apesar de ratifi car as impor-
tantes ações de Lula para o Brasil 
em todas as áreas, especialmente na 
educação superior, ele afi rmou que 
seus dois mandatos foram insufi -
cientes para colocar em prática todos 
os projetos. 

Salles cobrou a plena autonomia 
das universidades, a implementação 
do plano de carreira do magistério 
superior e a consolidação do Plano de 
Reestruturação e Expansão das Uni-
versidades Federais (Reuni). Segundo 
ele, o Plano Nacional de Educação 
iniciado no fi nal do governo Lula e 
continuado no governo Dilma “com 

metas audaciosas”, não terá seus 
objetivos alcançados sem a consoli-
dação do Reuni, o aumento salarial 
do magistério e do Produto Interno 
Bruno (PIB). “Para atender a toda a 
demanda do Plano Nacional de Edu-
cação, presidenta, temos que apoiar o 
repasse mínimo de 10% do PIB para 
educação até 2020”, anunciou.

Reconhecimento
O reitor da UFRJ, Carlos Levi, 

afi rmou que é uma obrigação o 
reconhecimento público das rea-
lizações de Lula para o país, colo-
cando o combate à pobreza e à de-
sigualdade como suas prioridades, 
como também o reconhecimento 
pela prioridade à educação com 
investimento no ensino superior. 
Lula, por sua vez, agradeceu a láu-
rea aos conselhos universitários, 
aos professores, aos servidores e 
aos alunos. Para ele, “uma pessoa 
sem oportunidades escolares, mas 
que sempre acreditou no potencial 
libertador do conhecimento e que 
a vida inteira apoiou a luta pela 
educação”, a homenagem signi-
fi cou muito.

DILMA fi cou 
confortável com 
as  estatísticas 
apresentadas 
pelo 
ex-presidente 
Lula

DO LADO 
de fora, 
estudantes 
de Medicina 
de Macaé  
protestavam

REITOR 
da UFF, 
Roberto 
Salles, 
deu o tom 
crítico
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O mundo do trabalho vive um 
momento desafiador. Os atos e ma-
nifestações pelo mundo neste 1º de 
Maio demonstram que a classe tra-
balhadora enfrenta um problema 
estrutural: o capitalismo quer man-
dar a conta de sua crise para a mesa 
dos trabalhadores e sempre aponta 
saídas à direita, com mais arrocho e 
redução de direitos e benefícios.

Milhares de pessoas participa-
ram de inúmeras manifestações 
em vários países no 1º de Maio 
para marcar o Dia do Trabalhador 

mês do trabalhador

1º de Maio refletiu lutas no Brasil e no mundo

HU: Ciclo de palestras sobre saúde do trabalhador

PR-4 presta contas aos trabalhadores

e protestar contra políticas de aus-
teridade realizados pelos governos 
que se refletem em cortes sociais e 
em reformas trabalhistas. Uma das 
principais reivindicações é a preser-
vação de direitos trabalhistas atin-
gidos em nome da crise econômica.

“Querem acabar com tudo. 
Trabalho, dignidade, direitos”, di-
zia uma enorme faixa no protesto 
em Madri. Na Grécia, os protestos se 
acirraram devido ao rigor imposto 
pela União Europeia e pelo Fundo 
Monetário Internacional, em troca 

de empréstimo para evitar a falên-
cia. Na Indonésia, milhares saíram 
às ruas da capital Jacarta para re-
clamar aumentos de salários e falta 
de segurança no emprego.

Em escala mundial, não há 
nada a comemorar nesta data, e o 
momento é dos trabalhadores rea-
girem. E no Brasil, embora ainda 
estejamos em uma etapa na qual  
a crise internacional não se mani-
festa com tanta força, é hora de os 
trabalhadores se organizarem para 
avançar nas conquistas. 

Plebiscito no Rio
A CUT do Rio de Janeiro, que 

iniciou o plebiscito sobre o fim 
do imposto sindical no dia 30 de 
abril, na Central do Brasil, cele-
brou o 1º de Maio na Quinta da 
Boa Vista também coletando votos. 
Nos dias 2, 3 e 4 de maio, a direção 
da Central recolheu mais votos no 
Largo da Carioca, na Praça XV e 
na Cinelândia, locais tradicionais 
de grande circulação da popula-
ção. O plebiscito faz parte da cam-
panha nacional da Central.

O Serviço de Treinamento e 
Desenvolvimento de Pessoal da 
Divisão de Recursos Humanos do 
Hospital Universitário organizou 
o ciclo de palestras “Saúde para o 
trabalhador”. Será dias 8, 9 e 10 de 
maio, das 9h às 12h. 

A abertura será na terça-feira, dia 
8, às 9h, no auditório Halley Pacheco 
(8º andar do HU), com a presença do 
reitor Carlos Levi e da coordenadora 
do SINTUFRJ Gerly Miceli. 

O debate, que reunirá especialis-
tas de diversas áreas, será sobre vários 

temas, tais como: exames periódicos, 
acumulação de cargos, causa e con-
sequência de acidentes, rota de fuga 
e saídas de emergência, ginástica 
laboral, atividades físicas para doen-
ças degenerativas, qualidade de vida, 
aposentadoria, sexualidade, expe-

riências do serviço social, problemas 
com uso, abuso e dependência do 
álcool e outras drogas, entre outros 
assuntos de interesse de toda a co-
munidade universitária. 

No dia 9, o debate será no au-
ditório 03E50, no 3º andar. No dia 

10, a professora do Espaço Saúde do 
Trabalhador do SINTUFRJ, Carla 
Nascimento, falará sobre Qualidade 
de Vida, no auditório Halley Pache-
co, das 9h às 11h. A atividade do dia 
9 ocorrerá no auditório 03E50, no 
3º andar do HU.

“Qualidade de vida no trabalho” 
foi o tema da 3ª Semana de Saúde do 
Trabalhador da Prefeitura da UFRJ, 
realizada de 2 a 4 de maio no Hor-
to Universitário. Paralelamente às 
palestras no auditório,  profissionais 
da Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST) montaram uma tenda sob 
as árvores para medir pressão, gli-
cose, peso e orientar sobre cuidados 
básicos de prevenção a doenças. 

No primeiro dia do evento, o pró-
reitor de Pessoal, Roberto Gambine, 
fez uma espécie de prestação de con-
tas das ações da PR-4 direcionadas à 
saúde dos trabalhadores da universi-
dade. O representante do SINTUFRJ, 
Huascar Costa Filho, explicou a im-
portância das Comissões Internas de 
Saúde do Servidor Público (Cissps) 
para a garantia de direitos.    

Tarefas da PR-4
Roberto Gambine disse que 

foi intensificada a realização dos 
exames periódicos e preventivos, 
previstos pelo protocolo do Sistema 
Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor (Siass). Somente não está 
sendo feito o exame oftalmológico, 
porque falta acertar rotina com o 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF).

Uma parte dos exames está 
sendo feita no HUCFF e outra no 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG). O 
acompanhamento médico ficou a 
cargo da Maternidade-Escola e do 
Instituto de Ginecologia da UFRJ. 
Também foi criado um comitê técni-
co-acadêmico voltado para a saúde 
do trabalhador – do qual participam 

Pró-reitor detalha ações de promoção e prevenção à saúde ditadas pelo protocolo do Siass
a DVST e as entidades sindicais –, 
que articula com outros setores da 
universidade, como, por exemplo, 
as Faculdades de Medicina, Fonoau-
diologia, Fisioterapia, Escola de En-
fermagem Anna Nery e Instituto de 
Nutrição, para pôr em prática pro-
gramas para a comunidade univer-
sitária. “Uma maneira de construir 
ações com a produção acadêmica”, 
frisou o pró-reitor de Pessoal.

“Além disso, estabelecemos uma 
estratégia de fazer atuações comple-
tas por setor, a partir do que oferece a 
DVST”, acrescentou Gambine. 

No gancho da Anvisa
Segundo o pró-reitor, a Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) solicitou à DVST que 
acompanhasse algumas áreas da 
universidade avaliadas como ina-
dequadas. As principais foram o 
Instituto de Ginecologia e o Servi-
ço de Alimentação do HUCFF. 

No relatório sobre o instituto, a 
Anvisa sugere a realização de obras 
civis e ações político-administrati-
vas relacionadas ao servidor, como 
reestruturação dos espaços. A PR-4 
já acionou a Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Finanças para dar início 
às modificações. Os custos serão 
cobertos com recursos específicos 
incluídos no orçamento aprovado 
no Conselho Universitário.      

Papel da DVST
O superintendente de Pessoal, 

Agnaldo Fernandes, respondeu a 
perguntas relacionadas principal-
mente à DVST. Para muitos tra-
balhadores, a Divisão é um posto 

de saúde e de atendimento emer-
gencial. “A DVST não é um posto 
de assistência e de diagnóstico. A 
finalidade da DVST é promover 
programas de  prevenção e promo-
ção da saúde do trabalhador. Para 
isso ela tem três braços: Perícias 
médicas, para concessão de licen-
ças e aposentadoria; Segurança no 
trabalho, realização de diagnóstico 
ambiental e exames periódicos; e 
Programas especiais, conscientiza-
ção e políticas de prevenção.     

Mais profissionais
Huascar Costa Filho apontou 

a necessidade urgente de aumen-
tar o quadro de funcionários da 
DVST. Segundo o técnico em se-
gurança no trabalho, só para se 
ter uma ideia da escassez de pro-
fissionais na Divisão, atualmente 
o órgão conta com apenas um 
engenheiro de segurança, e que 
está de licença médica. 

“Como fazer a avaliação dos 
ambientes de trabalho e exames 

EquipE da DVST orientou sobre cuidados básicos à saúde

NEuza Luzia representou o SINTUFRJ no seminário

Fotos: Emanuel Marinho

SAÚDE DO TRABALHADOR

Nossa opinião
É importante ressaltar que a implantação de fato do sistema Siass traz para a UFRJ e para o conjunto do 

serviço público ações efetivas em saúde e segurança no ambiente de trabalho, como também deve ser prioridade 
para as direções sindicais a implantação do sistema e a continuidade desta política, independentemente de quem 
seja o gestor ou, direção sindical. 

A sensibilização dos trabalhadores para uma questão que não é econômica no momento, mas que trata da 
qualidade de vida e saúde nos ambientes de trabalho, é uma tarefa árdua para as entidades sindicais. Tarefa esta 
que o SINTUFRJ vem retomando.  Assim, entendemos que para a real efetivação desta política é imprescindível 
que seja aliada, no nosso caso servidor público, uma política governamental em que a instituição ouça as enti-
dades representativas dos trabalhadores.

A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público é o exemplo claro dessa construção entre entidade e ins-
tituição e que significa um avanço histórico, já que faz tempo que apontávamos que a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) não se adequaria ao serviço público.

periódicos sem técnicos na DVST? – 
indaga Huascar, preocupado prin-

cipalmente com o fato de a UFRJ 
ser uma unidade do Siass. 
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MÊS DO TRABALHADOR

É hora de celebrar conquistas e mobilizar

 8 de maio – 9h – Museu Nacional
1ª Corrida e Caminhada do Trabalhador
Preparem-se para esse teste de fôlego, pois temos muitas batalhas para en-
frentar. Será na Quinta da Boa Vista. Largada em frente ao Museu Nacional. 
Percurso de três quilômetros. Inscrições até o dia 7, às 16h, no Espaço Saúde 
do SINTUFRJ, na sede do Sindicato.
A Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST), em parceria com o Sindicato, 
irá participar com uma ofi cina para verifi cação arterial, glicemia capilar e 
colesterol.

 10 de maio – 10h – Polo Xerém 
Debate: Assédio Moral nas Relações de Trabalho
Palestra com a psicóloga Terezinha Martins dos Santos, uma das fundadoras 
do site www.assediomoral.org.br, Luciene Lacerda, psicóloga do Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva (Iesc), e Cristina Riche, da Ouvidoria Geral da UFRJ. 
Participação  da equipe de profi ssionais do Espaço Saúde do Trabalhador do 
SINTUFRJ com massagens relaxantes e auriculoterapia.

 15 de maio – 10h – Campus Macaé, Polo Universitário 
Debate: Assedio Moral nas Relações de Trabalho
Palestra com a psicóloga Terezinha Martins dos Santos, uma das 
fundadoras do site www.assediomoral.org.br, Luciene Lacerda, psicóloga do 
Iesc, e Cristina Riche, da Ouvidoria Geral da UFRJ. 
Participação da equipe de profi ssionais do  Espaço Saúde do Trabalhador do 
SINTUFRJ com massagens relaxantes e auriculoterapia. 

 16 de maio – 10h – Praia Vermelha, no Salão Pedro 
Calmon (Fórum de Ciência e Cultura)
Debate: Estágio Probatório: Direitos e Deveres
Os palestrantes são: pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine; diretora da Divi-
são de Legislação e Normas da UFRJ, Gildelia Maria de Oliveira; e advogada 
trabalhista do Sindicato, Adriana Albert. 
Atividade: Em frente ao CFCH, às 9h – Panfl etagem dos materiais da nossa 
campanha salarial e ofi cina de verifi cação arterial, glicemia capilar e colesterol 
com a equipe de profi ssionais da DVST.

 17 de maio – 10h – Auditório Horácio Macedo (CCMN)
Debate: Carreira em Foco: Desvio de Função e 
Ascensão Funcional
Um dos problemas que mais afl igem a categoria é a falta de perspectiva 
com a estagnação profi ssional, pois sem ascensão funcional não há 
como crescer na carreira. É um problema nacional. Como nós podemos 
contribuir para solucioná-lo?
Palestrantes: diretor da CPRH da Andifes, Celso Cardoso; pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine; superintendente de Pessoal, Agnaldo Fernawndes; coorde-
nador Jurídico e de Relações de Trabalho da Fasubra, Francisco de Assis; diretor 
da Aptafurg, Celso Carvalho.
Lançamento da edição especial da Revista de Carreira do SINTUFRJ. Esta revista 
reproduz o debate do Seminário de Carreira realizado pelo Sindicato em 2011.
Apresentação especial de Betina Kopp – Poesias para degustar

 18 de maio – 10h – Auditório Horácio Macedo (CCMN)
Debate: Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço 
Público e os servidores federais
Palestrantes: secretário de Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, Fasubra, 
Andes (a confi rmar), Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues, segunda 
secretária da Adufrj, SINTUFRJ e PR-4.

 18 de maio – 16h – no Grêmio da Coppe, no Fundão
Show de MPB

Com Thais Macedo – considerada uma das grandes vozes da música 
popular brasileira – e roda de samba com Jayme e Mosquito, jovens veteranos 
da noite carioca que já cantaram com sambistas de renome.

Lançamento especial
Teremos também o lançamento 

da edição especial da Revista de 
Carreira do SINTUFRJ, com a re-
produção dos debates do Seminário 
de Carreira realizado pelo Sindicato 
em 2011. 

1ª Corrida e Caminhada
do Trabalhador

Como mais uma atividade 
da campanha salarial unifi cada, 
o Espaço Saúde do Trabalhador 
vai promover, no dia 8, a Corrida 
e Caminhada do Trabalhador. O 
percurso será de três quilômetros, na 
Quinta da Boa Vista, com largada 
em frente ao Museu Nacional. A 
concentração é a partir das 9h. As 
inscrições vão até esta segunda-
feira, dia 7, às 16h, no Espaço Saúde, 
na sede do SINTUFRJ.

Assédio moral
é tema de debates

O SINTUFRJ está programando 
debates sobre assédio moral com 
especialistas do Instituto de Estudos 
em Saúde Coletiva (Iesc) com o 
objetivo de esclarecer a categoria e 
defi nir estratégias para combatê-lo 
na UFRJ. A prática cresce especial-
mente para os que ingressaram 
recentemente, embora também os 
mais antigos muitas vezes estejam 
sujeitos a situações humilhantes 
e constrangedoras, isolamento e 
depressão. Este é um problema 
que a UFRJ tem que enfrentar com 
seriedade.

Show
E para encerrar a festa, nada 

melhor do que um grande show 
com Thais Macedo – uma das 
grandes vozes da MPB – e roda de 
samba com os veteranos da noite 
carioca, Jayme Neto e Mosquito. 
Fique atento à programação.

 Fique atento ao calendário
O Dia do Trabalhador será 
comemorado durante todo o 
mês de maio pelo SINTUFRJ. 
Celebramos nossas conquis-
tas e preparamos o terreno 
para ampliá-las, esquentan-
do também nossa campanha 
salarial. 
Já na última sexta-feira, 4, 
tivemos nosso primeiro Baile 
da Campanha no Espaço Cul-
tural do SINTUFRJ, ao som da 
Banda Novos Tempos, do DJ 
Nelsinho, e muita dança tam-
bém, com direito a show da 
nossa Oficina de Dança.
No início desta semana 
começamos com uma bela 
atividade física, com corrida 
e caminhada. 
E prosseguimos com pales-
tras e debates ao longo de 
duas semanas. 

NO DIA 4, no Espaço Cultural do SINTUFRJ aconteceu o 
Baile da Campanha Salarial. Além do show da Banda Novos 
Tempos e DJ Nelsinho, houve a participação especial da 
Ofi cina de Dança de Salão do Sindicato. 

Baile da Campanha Salarial

Debate ao vivo no site do SINTUFRJ
O debate sobre Assédio Moral nas Relações de Trabalho, no dia 10 de 

maio, às 10h, no Polo de Xerém, será transmitido ao vivo, pela internet, no 
site www.sintufrj.org.br.

Dia 18/5
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O movimento na UFRJ para 
combater a proposta embutida 
no Projeto de Lei 2.203/2011 
que reduz em 50% os salários 
dos médicos ganha corpo. Nes-
ta segunda-feira, 7, às 10h30, 
os profissionais do Hospital 
Universitário Clementino Fra-
ga Filho (HUCFF) e do Institu-
to de Pediatria e Puericultura 
Martagão Gesteira (IPPMG) 
reúnem-se. 

O SINTUFRJ sugere que a 
reunião seja transferida do HU-
CFF, onde acontece regularmen-
te, para o Conselho de Centro do 
Centro de Ciências da Saúde. No 
mesmo horário será votada a 
adesão a EBSERH e entende-se 
que  o PL 2.203 e a empresa são 
parte do mesmo projeto de pri-
vatização da saúde.

Em relação ao PL, na quinta-
feira, 10, o Sindicato apresentará 

“Votação sobre a EBSERH não será decisiva” 

movimento

Sindicato e médicos dos HUs da UFRJ
organizam luta contra redução salarial 

ao Consuni – através da bancada 
técnico-administrativa –  moção 
para retirada dos artigos que pre-
judicam a categoria dos médicos.

Articular uma ampla mobi-
lização dos médicos, sensibilizar 
parlamentares, angariar apoio 
de entidades e realizar campa-
nha para a retirada dos artigos 
que prejudicam a categoria são 
os passos a serem dados, segun-
do avalia a direção do Sindicato. 
Para despertar os profissionais 
de saúde dos hospitais universi-
tários, o SINTUFRJ já se reuniu 
com os médicos do HUCFF (que 
já se organizaram) e no dia 3 de 
maio promoveu reunião com os 
profissionais do IPPMG.

 A ideia é que a mobilização 
alcance os companheiros não 
só da UFRJ. Para a direção do 
SINTUFRJ, deve-se arregimentar 
aliados para convencer relator 

e parlamentares da necessidade 
de se retirar os artigos que pre-
judicam a categoria médica. No 
dia 14 de maio haverá audiência 
pública com o relator do proje-
to, Jovair Arantes (PTB-GO), e 
pretende-se fazer grande pressão 
para a supressão destes artigos. 

Na reunião com os profissio-
nais do IPPMG, participaram o se-
cretário-geral do Conselho Regio-
nal de Medicina (Cremerj), Pablo 
Vazquez, e o médico André Aguiar, 
integrante da comissão de mé-
dicos do HUCFF. Pablo informou 
das ações realizadas pelo Cremerj 
e da intransigência do Ministério 
do Planejamento. Para ele, será 
preciso muita pressão para modi-
ficar o projeto no que se refere aos 
médicos. “Sem pressão, não tere-
mos como reverter esta situação. 
Se não nos mobilizarmos, será um 
suicídio”, sentencia.

Para o médico André Aguiar, 
o ideal é o movimento conseguir 
derrubar o artigo que revoga a 
Lei 9.436/1997 que rege a jorna-
da de trabalho dos médicos. “O 
projeto tem mais de 100 artigos, 
três mexem com direitos e outros 
tratam de benefícios. E nesse con-
junto estão incluídas as vilanias 
do governo. Muitos médicos não 
acreditam que serão atingidos, 
porque é inconstitucional redu-
zir salários, mas, como vimos, 
há mecanismos que disfarçam a 
alteração salarial”, explica. Para 
o médico Jorge Luiz Barreto, do 
Laboratório Materno-Infantil do 
IPPMG, é preciso ação. “Temos 
de acelerar a mobilização, porque 
o governo vai colocar o pé para 
aprovar o projeto que já está no 
Congresso. E isto envolve não só 
os médicos da UFRJ, mas os mé-
dicos dos HUs de todo o Brasil”, 

alerta. O texto do projeto propõe a 
alteração na renumeração a par-
tir de julho de 2012.

Médicos no bolo
O Projeto de Lei 2.203/2011 

é assinado pela ministra do Pla-
nejamento, Orçamento e Ges-
tão, Miriam Belchior, e altera a 
estrutura de carreira de mais de 
30 categorias, incluída a médica. 
Foi mandado para o Congresso 
em agosto de 2011. Para os mé-
dicos, o projeto revoga a lei que 
trata de sua jornada de trabalho, 
reduz para a metade os salários e 
congela os adicionais de insalu-
bridade e periculosidade ao trans-
formar os percentuais existentes 
em valores fixos.

Para quem não acredita na 
possibilidade da redução, ela 
pode acontecer da seguinte for-
ma: o projeto propõe que os mé-
dicos ganharão os mesmo valo-
res dos profissionais da Classe E 
– conforme anexo XLIII –, com 
as tabelas do vencimento básico 
dos cargos de médico do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação 
(PCCTAE). E se houver redução 
de remuneração em decorrên-
cia da aplicação das tabelas, a 
diferença será paga a título de 
Vantagem Pessoal Nominal-
mente Identificada (VPNI). As-
sim, reduz-se o vencimento, e 
a diferença será paga através de 
uma rubrica que permanecerá 
congelada.

A decisão do Conselho de Coor-
denação do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) sobre a adesão da UFRJ 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) movimenta 
a universidade. O maior centro da 
UFRJ, com dez unidades, nove hos-
pitais, 8.500 alunos de graduação e 

pós, 1.200 professores e 5.200 téni-
cos-administrativos, deve se posicio-
nar sobre o assunto nesta segunda-
feira, 7 de maio, a partir da 10h.

Para o presidente do Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro, Jorge 
Darze, mesmo com tamanho peso 
a decisão, seja ela contra ou a favor, 

não será decisiva para a universidade. 
“Para mim esta adesão não está defi-
nida e esta votação não será decisiva. 
Vejo um grande movimento de vários 
setores da universidade contra a em-
presa”, declara. Darze participou do 
último debate no CCS e tem sua ava-
liação pessoal sobre a questão.

O dirigente do SinMed afirma 
que existe, sim, o projeto de priva-
tização da saúde pública e isto vem 
acontecendo pelo Brasil afora, seja 
por meio de empresas privadas, seja 
por meio de organizações sociais. 
Mas ele acredita que é possível com-
bater e barrar esse projeto. “Dá para 

combater. Estamos fazendo isso na 
área federal, no município do Rio, 
nos hospitais estaduais, em várias 
frentes. Já conseguimos algumas 
vitórias, e algumas significativas na 
Justiça. O prefeito não conseguiu 
privatizar quatro hospitais munici-
pais, por exemplo”, informa.

A reunião do SINTUFRJ 
com os profissionais do 
IPPMG no dia 3, contou com 
a participação do secretário-
geral do Conselho Regional 
de Medicina (Cremerj), 
Pablo Vazquez, e o médico 
André Aguiar, integrante da 
comissão de médicos do 
HUCFF. 

Em defesa de nossos direitos Todos ao Consuni, nesta quinta-feira, dia 10, às 10h.

Fotos: Emanuel Marinho
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UFRJ

Concut em julho
Um dos maiores desafi os da 

CUT, traduzido inclusive em cam-
panha nacional de comunicação e 
mobilização da Central – a Cam-
panha Nacional por Liberdade e 
Autonomia, cujo primeiro passo é 
o Plebiscito pelo Fim do Imposto 
Sindical –, é a transformação da 
estrutura sindical brasileira. Este 
é o tema central do 11º Congresso 
Nacional da CUT, que propõe, ain-
da, a democratização das relações 
de trabalho para garantir e am-
pliar direitos.

O Congresso ocorre no período 
de 3 a 13 de julho, em São Paulo. O 
caderno de texto-base pode ser con-
ferido no site http://www.cut.org.
br/cut-em-acao/53/11-congresso-
nacional-da-cut.

Uma programação variada para 
adultos e crianças está prevista no even-
to “Ciência, História e Cultura na Quin-
ta da Boa Vista”a ser realizado nos dois 
primeiros fins de semana de maio, de 
sexta-feira a domingo, das 10h às 16h. 
Isso para comemorar em grande estilo 
os 194 anos de fundação do Museu. 

A entrada no Museu Nacional cus-
ta R$ 3,00, crianças até 5 anos e maio-
res de 60 não pagam. Faz parte do even-
to exposições, oficinas e visitas guiadas 
no palácio da Quinta da Boa Vista.

Cargos em extinção 
O museu tem 210 servidores. Destes, 66 tiveram seus cargos extintos e, 

quando se aposentarem, não serão substituídos por concursados. E o serviço 
deverá ser terceirizado: são porteiros, serventes de limpeza, de manutenção 
em geral, pedreiro, pintor, eletricista, contínuo, copeira, etc. 

Dias 11, 12, 13 de maio
Oficinas e exposições
- Conhecendo os equinodemos – Uma viagem ao mundo dos dinos-
sauros (exceto dia 13)
- Ofi cina de antropologia biológica (Projeto Ciência até os Ossos) – às 
10h, 13h e 14h30 (exceto dia 11)
- Hieróglifos – a escrita do Egito antigo
- Taxidermia
Conhecendo a herpetologia!
- Laboratório Central de Conservação e Restauração/LCCR
- Arte rupestre
- Coral vivo
- Conhecendo o acervo e a história da casa de pedra (horto botânico)
- Ofi cina de escavação (Projeto Ciência até os Ossos)
- Brincando e aprendendo com a botânica
Visitas guiadas
- Exposições de paleontologia – às 10h e 14h (exceto dia 13)
- Horto botânico do Museu Nacional – às 10h30 e 14h (exceto dia 11)
- Herbário – às 11h e 14h30 (exceto dia 11)
Atividade ao ar-livre
- Exposição de animais pençonhentos (Instituto Vital Brazil) – das 10h 
às 16h
Mais detalhes em ww.194anos.museunacional.ufrj.br.

Um mundo na Quinta da Boa Vista
A proposta do evento, segundo a diretora do Museu Nacional, Claudia Ro-

drigues, é divulgar a produção da instituição para o grande público, para além 
das exposições normalmente oferecidas: “Queremos que as pessoas possam ver 
a pesquisa que é feita aqui, as várias atividades, tentando aproximar o público 
do Museu, dessa parte do trabalho que nem sempre está à vista nesta instituição 
dinâmica”, conta ela.

Para isso serão oferecidas várias ofi cinas. “Pela primeira vez o Herbário será 
aberto ao público com visitas guiadas. As pessoas vão poder conhecer um pouco 
da pesquisa que é feita lá. Teremos ofi cinas de Antropologia Biológica, mostran-
do como trabalhamos com material ósseo pré-histórico ou recente. Uma visita 
guiada pelo setor de Etnologia e Etnografi a mostrará um pouco do trabalho que 
fazemos na reserva técnica (onde fi cam armazenadas as peças importantes para 
pesquisa, mas que não estão na exposição). É uma visita guiada ao Museu Na-
cional visto por dentro”, resume a diretora. 

Referência
O Museu Nacional da UFRJ é a 

mais antiga instituição científi ca do 
Brasil e o maior museu de história 
natural e antropológica da América 
Latina. Foi criado por D. João VI, em 
6 de junho de 1818 e, inicialmente, 
sediado no Campo de Sant’Anna. Foi 
originalmente denominado de Museu 
Real e incorporado à Universidade do 
Brasil em 1946.  O Paço de São Cristó-
vão foi residência da Família Imperial 
brasileira até 1889 e onde nasceu D. 
Pedro II e se realizou a primeira As-
sembleia Constituinte Republicana.  

A instituição é referência nacio-
nal. Desenvolve pesquisas e oferece 
cursos de pós-graduação stricto e 
lato sensu. Há cursos de mestrado e 
doutorado em Antropologia Social, 
Arqueologia; cursos de especialização 
em Línguas Indígenas Brasileiras e 
em Gramática Gerativa e Cognição; e 
curso de Geologia do Quaternário. 

PR-4 envia ao Consuni proposta 
de combate ao assédio moral

A Pró-Reitoria de Pessoal informa que apresentará na próxima 
sessão do Consuni minuta de resolução sobre a prática do assédio mo-
ral na UFRJ. A iniciativa visa estabelecer normas e rotinas que enfren-
tem a prática, como a proposta contida no artigo 1º: “Ficam vedadas, 
no âmbito dos Centros, Unidades, Departamentos, Divisões, Seções e 
demais ambientes organizacionais docentes e técnico-administrativos 
que compõem esta Instituição Federal de Ensino Superior, a prática de 
qualquer ato, gesto, palavra ou atitude que se confi gure como assédio 
moral individual ou coletivo nas relações de trabalho, ou ainda uma 
omissão que o propicie, em que superior hierárquico submeta o ser-
vidor às condições vexatórias, ultrajantes e degradantes violando seu 
direito fundamental à dignidade”.

Segundo a PR-4, a proposta foi uma construção coletiva, que en-
volveu Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Iesc); Ouvidoria-Ge-
ral, Pró-Reitoria de Pessoal, através das Divisões de Desenvolvimento 
(DVDE), de Legislação (DVLE), Recursos Humanos (DVRH) e Saúde 
do Trabalhador (DVST) e, também, das entidades de classe dos servi-
dores (Adufrj e SINTUFRJ).

Comemoração ao Dia do Trabalhador 
e Semana da Enfermagem 

A PR-4 realizará no dia 8, terça-feira, às 8h30, o 1º Encontro dos Pro-
fi ssionais de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 
auditório Horácio Macedo – Roxinho. O evento faz parte da comemoração 
do Dia Internacional do Trabalhador e da Semana da Enfermagem. O 
tema principal será a EBSERH.

Assembleia dia 15 escolhe delegados 
ao CeCUT

Nos dias 31 de maio e 1º, 2 e 3 de junho de 2012, ainda sem local 
confirmado, será realizado o 14º Congresso Estadual da CUT  (Cecut-
RJ). Conforme o calendário divulgado pela Central, até 16 de maio 
serão realizadas as assembleias de base para tirada de delegados(as) 
ao 14º Cecut-RJ. 
Assembleia Geral

Dia 15/5, terça-feira, às 13h, no Auditório Samira Mesquita.
Pauta: Escolha de delegados para o 14º Congresso Estadual da CUT-RJ.

Nem tudo são flores
Devido à sua dimensão, a instituição tem gastos altos e défi cit. “Temos um 

orçamento limitado para a estrutura e as demandas. Conseguimos sobreviver, 
mas poderíamos fazer muito mais com um aporte maior”, aponta a diretora 
Claudia Rodrigues, que pondera que a instituição também se ressente da falta 
de profi ssionais: “Temos poucos, e tenho a sorte de ter funcionários muito dedi-
cados. Contamos com um conjunto expressivo de museólogos e técnicos, mas 
precisamos de mais, além de cargos recentemente extintos, como marceneiros e 
outros ligados ao suporte e à manutenção necessários para as nossas exposições”. 
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direito à comunicação

O Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação (FNDC) 
está em campanha por um novo 
marco regulatório das comunica-
ções, como parte do plano de ação 
aprovado na décima sexta plenária 
do fórum realizada em dezembro de 
2011.

Para discutir com a socieda-
de uma nova proposta, no dia 5 de 
maio, foi realizado o seminário “De-
safios da Liberdade de Expressão”, 
em São Paulo. O FNDC sugere que a 
população produza propostas estru-
turadas, estimulando a troca de su-
gestões e ampliando o envolvimento 
dos diferentes atores sociais.

O evento ocorre dois anos após a 
realização da I Conferência Nacio-
nal de Comunicação (de 2009). Até 
hoje não há uma definição de um 
novo marco regulatório para o setor, 
demanda do conjunto do movimen-
to social que atua neste campo.

A campanha tem três objeti-
vos centrais:

•	 Ampliar	a	participação	de	
atores sociais que atuam na luta pelo 
direito à comunicação e à liberdade 
de expressão para todos/as;

•	 Lutar	para	que	o	tema	seja	
posto em debate público pelo gover-
no federal, visando à elaboração de 
uma lei geral de comunicações;

•	 Conscientizar	o	maior	nú-
mero de pessoas possíveis para que 
possam pressionar por mudanças no 
setor.

Os alvos da campanha são o po-
der público, militantes da área de co-
municação e a sociedade. Serão reali-
zadas ações de difusão da campanha 
disponível no site www.fndc.org.br. 

I Encontro Nacional 
O marco regulatório das comunica-
ções no Brasil foi um dos temas de 
destaque no I Encontro Nacional so-
bre Direito à Comunicação, (ENDC), 
realizado na Universidade Católica 
de Pernambuco, em fevereiro de 
2012.

O encontro foi organizado 
pelo Centro de Cultura Luiz Freire 
(CCLF), e por entidades que inte-
gram a campanha de conscientiza-
ção da população de que a comu-
nicação é um direito e que se deve 
disseminar a luta pela liberdade de 

Por um novo marco regulatório

Amplificar o tema na sociedade

participantes comentaram sobre o 
andamento das ações para a criação 
do marco e sobre as leis em tramita-
ção no Congresso, em especial a Lei 
12.485/2011, sancionada em setem-
bro de 2011 pela presidenta Dilma 
Rousseff, a qual estabelece um novo 
marco legal para a tevê paga no 
Brasil e garante mais espaço para a 
produção audiovisual brasileira.

Kátia também destacou a oficina 
“Comunicação Pública ou Marke-
ting Político?” - ministrada por Ana 
Paula Lucena e Cátia Oliveira, do 
Fórum Pernambucano de Comu-
nicação (Fopecom) como a mais 
dinâmica e a que mais agregou con-
teúdo. Outros temas foram debatidos 
no evento, como “Financiamento de 
Meios Independentes, Populares e Co-
munitários”. “A ideia é dar continui-
dade, mesmo a distância, às questões 
já inicialmente discutidas, fortalecer 
o movimento no país e elaborar pro-
postas em conjunto para o governo 
visando à criação de rádios e tevês 
comunitárias, treinamentos e cursos 
de aperfeiçoamento para os profis-
sionais destas rádios e gratuidade na 
banda larga, entre outras”, relatou a 
coordenadora.

Kátia foi entrevistada pelas tevês 
local web, rede TV Jovem e pelo pro-
grama Pé na Rua. As entrevistas po-
dem ser visualizadas nos endereços: 
http://www.tvpelourinho.com.br/ e 
http://www.penarua.tv.br/.

O encontro foi composto de seis 
oficinas; 11 relatos de experiência; 
17 apresentações de pesquisa; além 
de 3 vídeos escolhidos para a exibi-
ção no cineclube. 

Ivan Morares, representante do 
Centro de Cultura Luiz Freire, decla-
rou ao final que o I ENDC foi tudo 
o que imaginávamos que ele fosse”.

Devido ao sucesso do Encontro, 
que contou com mais de 200 partici-
pantes, para a ampliação do debate 
sobre as políticas de comunicação, o 
FNDC se comprometeu com a realiza-
ção do II ENDC. “Precisamos potencia-
lizar esse movimento de convergência e 
o FNDC se propõe a ser o elo articulador 
desta diversidade, inclusive organizan-
do o próximo encontro nacional pelo 
direito à comunicação e colocando-o 
na agenda do movimento nacional”, 
frisou Rosane Bertotti, em entrevista 
publicada no site do FNDC.

Passeata pela democratização - Para marcar o encerramento do encontro, os participantes, incluindo 
os da Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social (Enecos), representantes de entidades sindicais e 
movimentos sociais, saíram pelas ruas do Centro Histórico de Olinda em passeata, com cartazes e faixas, esclarecendo a 
população sobre a luta pela a democratização das comunicações no país. 

Uma das prioridades do ENDC 
foi a discussão sobre o novo marco 
regulatório das comunicações. Para 
o coordenador do Intervozes, João 
Brant, o direito à comunicação é 
essencial para a democracia, e o Es-
tado deve garanti-lo. “É aí que entra 
a discussão do marco regulatório, 
com definição de regras e aplicação 
para que o direito à comunicação e à 
liberdade de expressão sejam garan-
tidos”, defende.

Segundo a coordenadora-geral 
do Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação (FNDC), 
Rosane Bertotti, a ideia é construir 
uma campanha ampla para lutar 
pela nova regulamentação do setor. 
“Vamos fazer um movimento forte 
de debate na sociedade para con-
quistarmos uma comunicação de-
mocrática, com participação social”, 

destaca Bertotti.
Para a deputada federal Luiza 

Erundina (PSB-SP), é urgente um 
novo marco regulatório, pois a Lei Ge-
ral das Comunicações está obsoleta. 
“Para que haja uma transformação 
estrutural no sistema de comunica-

ção do país, é preciso um conjunto de 
mudanças profundas. O artigo 224 da 
Constituição, que cria o Conselho Na-
cional de Comunicação, não é coloca-
do em prática e os outros artigos sobre 
comunicação nem regulamentados 
foram ainda” denuncia.

expressão.
Kátia da Conceição, coordena-

dora de Comunicação do Sindicato, 

participou do evento, representando 
o SINTUFRJ.  Ela destacou a im-
portância do debate sobre o marco 

regulatório na mesa composta por 
João Brant (Intervozes), Rosane Ber-
totti (FNDC) e Luiza Erundina. Os 

Erundina, Rosane  e Brant defendem novo marco

O Jornal do SINTUFRJ 
está bem próximo de alcan-
çar a marca das mil edições. 
Nasceu no final da década de 
1980, na antiga ASSUFRJ, e 
em pouco tempo ganhou 
periodicidade permanente, o 
que perdurou até hoje. 

E isso é um feito impor-
tante na imprensa sindical. 

Assim como a diversidade de 
seu conteúdo. É através das 
páginas que colocamos na rua 
semanalmente  que nossa cate-
goria conhece as propostas da 
diretoria e seus pontos de vista. 
Assim como se vê refletida, 
com seus anseios, problemas 
e demandas. Que ao público 
se informa e debate os dilemas 

Para Vito, foi a imprensa 
sindical, com seus milhões 
de jornais regulares que de-
nunciou o projeto neoliberal 
de FHC, Malan e Cia, e a des-
truição dos serviços públicos. 
“No resto da América Latina 
a comunicação sindical está 
longe de alcançar o peso que 
tem em nosso país”.

cotidianos sob a ótica dos tra-
balhadores.

Nas próximas edições, pu-
blicaremos entrevistas que ilus-
trarão um pouco esta trajetória. 
Neste número, lembramos um 
trecho da entrevista do escritor 
e coordenador do Núcleo Pira-
tininga de Comunicação, Vito 
Giannotti, para o site do NPC. 
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