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RETROSPECTIVA

Pré-Vestibular: inscrição em fevereiro
Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro estarão abertas as inscrições para o

Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ na sede e subsedes do Sindicato.
São oferecidas 240 vagas, distribuídas em quatro turmas (duas no IFCS
e duas no Fundão). Pelo critério estabelecido, todo servidor técnico-
administrativo sindicalizado que se inscrever estará automaticamente
selecionado. Página 2

Lula reeleito, direções renovadas no SINTUFRJ, 2ª etapa
do enquadramento homologada, situação dos NES

regularizada depois de 20 anos foram alguns
dos destaques do ano que passou. No

plano internacional, vitória de Evo
Morales, na Bolívia, reeleição de

Hugo Chávez, na Venezuela,
e a morte sem castigo do

genocida Augusto Pi-
nochet. No futebol,

o vexame da Se-
leção Brasileira

na Alemanha.

Morales na
Bolívia
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CLA
campeão

Mutirão das
procurações

Reeleito
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DOISPONTOS

Em de fevereiro, entre os
dias 7 e 9, as inscrições para
o Curso Pré-Vestibular do
SINTUFRJ podem ser feitas
na sede e subsedes. São ofe-
recidas 240 vagas, distribuí-
das em quatro turmas (duas
no IFCS e duas no Fundão).
O percentual é de 75% das
vagas para funcionários téc-
nico-administrativos da
UFRJ e seus dependentes e
25% para as demais catego-
rias de trabalhadores. As au-
las terão início no dia 26 de
fevereiro, no Salão Nobre do
IFCS, 2º andar, às 18h.

A partir de 2008 somente
poderão se inscrever os de-
pendentes diretos dos sindi-
calizados. O critério estabe-
lecido é o de que todo servi-
dor técnico-administrativo
sindicalizado que se inscre-
ver estará automaticamente
selecionado. Os funcionários
técnico-administrativos da
UFRJ serão considerados
matriculados no ato da pró-
pria inscrição, de 7 a 9 de fe-
vereiro, não necessitando re-
tornar nos dias da matrícula.
Os dependentes que se ins-
creverem nos dias determi-
nados, e que forem sortea-
dos para vagas no curso, te-
rão que fazer suas matrículas
nos dias 14 e 15 de fevereiro.
Esse mesmo critério será uti-
lizado para candidatos de
outras categorias.

CONSELHO - Uma novi-
dade do CPV/SINTUFRJ foi a
criação do Conselho de Ensi-
no com representantes tanto
de professores quanto de alu-
nos, além das Coordenações

Pré-Vestibular: inscrição
nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro

A partir de 2008 só dependentes diretos dos
sindicalizados poderão se inscrever

Geral e de Educação. O con-
selho ajudará a dinamizar o
curso, assim como dará opor-
tunidade a estudantes e pro-
fessores de participarem das
decisões. O curso do SINTU-
FRJ tem mais de 15 anos e
firmou seu nome na área pelo
seu pioneirismo.

O Curso Pré-Vestibular do
SINTUFRJ tem como princí-
pio o direito à universidade
pública e como um dos seus
objetivos reinserir trabalha-
dores - mesmo os que estão
afastados dos estudos - na
arte do aprendizado e do co-
nhecimento, de forma crítica.
No IFCS há duas turmas, com
aulas das 18h às 21h50; no
Fundão também são duas
turmas, das 16h às 20h. Aos
sábados as aulas são no IFCS,
das 8h às 13h. As turmas têm
50 alunos em média, com fai-
xa etária entre 25 e 65 anos.

A SELEÇÃO - Os funcio-
nários técnico-administrati-
vos da UFRJ terão suas vagas
automaticamente assegura-
das. Dos 75% de vagas desti-
nadas aos servidores da UFRJ,
aquelas que não forem preen-
chidas pelos servidores serão
destinadas aos seus depen-
dentes através de sorteio pú-
blico, caso o número de candi-
datos exceda o número de va-
gas. Terão preferência os de-
pendentes que já tanham con-
cluído o ensino médio.

Os 25% de vagas destina-
das às outras categorias se-
rão ocupadas também atra-
vés de sorteio público, caso o
número de candidatos exce-
da o número de vagas.

Governador quer Exército nas ruas
 O governador Sérgio Cabral enviou no dia 4 ofício ao presidente Lula solicitando o uso

das Forças Armadas no policiamento das ruas do Rio. O pedido é para que tropas do
Exército, Marinha e Aeronáutica patrulhem as áreas no entorno de seus quartéis, para
ajudar na redução da criminalidade no estado.

 O ofício se baseia na Lei Complementar federal 97, de 9 de junho de 1999, que descreve
as possibilidades de emprego das Forças Armadas. A decisão foi tomada no dia 3, em
reunião com o secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa, e com o
comandante Militar do Leste, general Luiz Cesário da Silveira Filho, do 3º Comando Aéreo
Regional, brigadeiro Ailton dos Santos Pohlmann, e do 1º Distrito Naval, vice-almirante
José Antonio de Castro Leal.

 Na reunião, também ficou decidido que a Força Nacional de Segurança chegará em
breve ao Rio de Janeiro, para auxiliar no patrulhamento das divisas do estado com São
Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. O Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, que
reúne representantes dos governos municipal, estadual e federal, também será reativado
no próximo dia 15 (leia mais sobre a violência no Rio na página 4).

 Massa salarial não aumenta
 De acordo com o pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do

Trabalho da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), economista Márcio Poch-
mann, o Brasil criou 2,8 milhões de postos de trabalho com carteira assinada entre setem-
bro de 2004 e outubro de 2006. Porém, a massa de salários do mercado formal de trabalho
não foi ampliada. Houve, sim, uma redução de R$ 133 milhões no valor dessa massa. O
estudo de Pochmann sublinha que o total de salários pagos aos admitidos somou R$ 14,852
bilhões no período, enquanto a massa de rendimento dos demitidos foi de R$ 14,985
bilhões.

 Segundo o pesquisador, o mercado de trabalho formal do país vem crescendo desde
1999, mas continua criando empregos de baixo salário devido ao pouco valor agregado dos
produtos nacionais.

FGTS: plantão
O próximo plantão do advogado Júlio Romero será na quarta-feira, dia 17, a partir das

10h30, na sede do SINTUFRJ.

Veja o calendário
Inscrições: 7, 8 e 9 de fevereiro de 2007.
Sorteio: 12 de fevereiro de 2007, na subsede do IFCS, às 18h.
Matrícula: 14 e 15 de fevereiro de 2007 nas subsedes: IFCS
(das 10h às 21h) e Hospital Universitário (das 9h às 17h).
Início das aulas: 26 de fevereiro de 2007.

FEVEREIRO DE 2006. Aula inaugural em uma sala do IFCS, onde funcionam duas turmas

CURTAS
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SERVIDORES

O Programa de Capacita-
ção e Aperfeiçoamento está
em fase final de elaboração
na UFRJ. A proposta dos téc-
nicos-administrativos, resul-
tado do Seminário do Plano
de Desenvolvimento dos In-
tegrantes da Carreira, foi en-
tregue ao reitor na última
sessão do Conselho Univer-
sitário, dia 21 de dezembro de
2006. Na ocasião, o conselhei-
ro Marcílio Lourenço anun-
ciou que o documento é uma
contribuição decisiva dos ser-
vidores dentro de um novo
patamar a partir do cenário
criado pela nova carreira.

A Capacitação compõe
um dos programas do Plano
de Desenvolvimento dos In-
tegrantes da Carreira dos
Técnicos-Administrativos
(PDIC) - plano que integra o
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Universida-
de. O PDIC também foi en-
tregue ao Consuni pelos téc-
nicos-administrativos. O pró-
reitor de Pessoal, Luiz Afon-
so Mariz, afirma que a Coor-
denação de Desenvolvimen-
to Profissional (Codep) está
fazendo a consolidação das
propostas, tanto a elaborada
pela PR-4 quanto a dos técni-
co-administrativos, para as-
sim chegar à proposta da Uni-
versidade.

SEM ANTAGONISMO –

Carreira: Reitoria
estuda propostas

Pró-reitor de Pessoal afirma que não existe antagonismo
em relação à proposta da PR-4

“Acredito que não haja ques-
tões antagônicas. Logicamen-
te que aproveitaremos ao
máximo a contribuição dos
técnicos-administrativos. Afi-
nal, é um programa da UFRJ,
não da PR-4 ou do movimen-
to sindical”, declara Mariz.
Ele avalia que a questão do
prazo – a universidade deve-
ria entregar ao MEC até o dia
29 de dezembro a proposta
de capacitação – não será
problema. E explica que a
universidade publicando a
proposta no seu boletim, ga-
rante a sua oficialização, e o
envio para o MEC cumpre o
compromisso institucional.
“Os prazos não são tão amar-
rados assim. O plano de saú-
de para os servidores tam-
bém teve prazos instituídos
que não foram cumpridos e
só agora começamos a tor-
nar realidade”, finaliza.

SAIBA MAIS - O Plano de
Desenvolvimento dos Inte-
grantes da Carreira e o Pro-
grama de Capacitação e Aper-
feiçoamento entregues ao
Consuni resultaram de um
trabalho de três meses, inici-
ado pelo Grupo de Trabalho
de Carreira do SINTUFRJ em
conjunto com a Comissão de
Supervisão Interna (CIS). Tra-

balho este que culminou com
o Seminário do Plano de De-
senvolvimento dos Integran-
tes da Carreira, organizado
pelo GT e realizado nos dias
12 e 13 de dezembro.

Todos os sindicatos das
universidades federais pas-
saram a trabalhar na elabo-
ração de seus PDICs segun-
do o Decreto nº 5.285, de 29
de junho de 2006, que esta-
beleceu as diretrizes para sua
elaboração e determinou a
vinculação ao Projeto de De-
senvolvimento Institucional
(PDI) de cada instituição de
ensino superior. De acordo
com o decreto, o prazo para a
formulação do plano seria de
90 dias a contar da data da
publicação, mas isso não en-
gessou o processo.

O Plano de Desenvolvi-
mento da Carreira integra as
linhas de desenvolvimento
estratégico da UFRJ. Por este
plano os técnicos-adminis-
trativos devem ter programas
de qualificação, capacitação
e avaliação os quais contri-
buirão para o seu desenvol-
vimento profissional. No Se-
minário foi debatido o papel
da instituição, o papel dos
trabalhadores em educação
e o significado e a importân-

cia do PDIC para o desenvol-
vimento e a valorização pro-
fissional na universidade.
Uma cartilha da Carreira atu-
alizada (lei, decretos e con-
ceitos do PDI), elaborada
pelo GT com base em mate-
rial produzido pelo SINTFUG

(Goiás), foi distribuída para
subsidiar o debate.

O conteúdo da proposta
elaborada pelo GT foi apre-
sentado e o grupo de traba-
lho formado no seminário
concentrou-se em elaborar o
programa de capacitação.

UFRJ elege em abril seu novo reitor
 Nestes dias de calmaria

nos campi um fato agita os
bastidores da UFRJ: o proces-
so sucessório na universida-
de, informalmente aberto
com o lançamento da candi-
datura à reeleição de Aloí-
sio Teixeira. A eleição do
novo reitor será em abril. O
mandato do atual termina
no dia 2 de julho, e até 2 de

maio a universidade tem
que enviar a Brasília a lista
tríplice. Na última sessão de
2006, o Conselho Universi-
tário aprovou o calendário
eleitoral. De acordo com este
calendário, a campanha co-
meça para valer no dia 8 feve-
reiro, quando o Consuni irá
constituir a Comissão Coor-
denadora da Consulta.

A comissão deverá ser
instalada até 12 de feverei-
ro, para que seus  integran-
tes tenham tempo suficien-
te de preparar a proposta de
regimento da consulta, que
o Conselho Universitário
apreciará na sessão do dia
22. Vencida essa etapa, a co-
missão estará pronta para
inscrever os candidatos e

proceder a homologação
dos nomes. Isto ocorrerá
nas seguintes datas: inscri-
ção dia 1º de março e ho-
mologação dia 2 de março.
Vai ser uma campanha com
debates, que serão realiza-
dos no período de 5 a 30 de
março.

A comunidade vai às ur-
nas escolher o próximo rei-

tor da UFRJ nos dias 2, 3 e 4
de abril. No dia seguinte a
comissão divulgará o resul-
tado da consulta. Se houver
segundo turno, este ocorre-
rá também em abril, nos
dias 17, 18 e 19, e o resulta-
do sairá no dia 20. Seis dias
após, o Colégio Eleitoral
elaborará a lista tríplice que
Brasília exige.
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Os ataques que ocorreram
na última semana de 2006 le-
varam pânico ao Rio. Dele-
gacias, cabines e patrulhas da
Polícia Militar foram os prin-
cipais alvos da fúria de trafi-
cantes do Rio de Janeiro. O
saldo dos ataques, até o dia
28 de dezembro, foi de 18
mortos, destes 9 civis, e 30
feridos. As autoridades do
estado e também o governo
federal propuseram medidas
emergenciais para tentar con-
ter a onda de violência, que,
segundo pesquisador da
ONG Justiça Global, Marcelo
Freixo, é reflexo da expansão
das milícias em comunida-
des antes dominadas pelo
tráfico.

Freixo, recém-eleito depu-

VIOLÊNCIA

Milícias disputam

território com o

tráfico
De acordo com pesquisador da Justiça Global,

ambos os grupos buscam o lucro

Freixo, se o Plano de Segu-
rança Pública fosse implan-
tado no início do governo
Lula, como estava previsto,
garantiria a integração entre
as polícias e o controle de
suas ações pela sociedade ci-
vil organizada. “No Plano, o
secretário nacional de Segu-
rança teria o status de minis-
tro. Mas o plano não foi im-
plantado por falta de decisão
política do governo que, ago-
ra, numa situação limite, se
manifesta”, afirmou.

As iniciativas do governo
do estado, de acordo com
Freixo, podem ser boas se as
forças armadas se prestarem
a desenvolver as funções que
lhes cabem. “Se realmente o
exército for utilizado para
proteger os quartéis e a For-
ça Nacional de Segurança tra-
balhar nas fronteiras, como
disse o governador Sérgio
Cabral, estarão cumprindo o
seu papel. Mas se começa-
rem a ocupar as favelas e a
fazer blitz, estarão se desvi-
ando de suas funções. E isso
não é interessante, porque os
soldados das Forças Armadas
não foram treinados para isso.
Agora, o que se tem que saber
é que tipo de planejamento
de segurança vão atender”,
disse. O fato de o governador
querer integrar a inteligência
das áreas de segurança é vista
de maneira positiva por Frei-
xo. “Essa iniciativa é mais
vantajosa porque é preventi-
va. Não se pode continuar
com a idéia de guerra contra
os guetos”, afirmou.

Discurso de guerra
O pesquisador e deputado estadual Marcelo Freixo fez

restrições ao discurso do presidente Lula que definiu as
ações do crime organizado no Rio de Janeiro como “terro-
ristas”. Segundo Freixo, o uso do discurso de “terrorismo
no Rio de Janeiro” é perigoso porque se assemelha ao
discurso de guerra. “Não existe uma organização terrorista
por trás dos ataques. Isso porque não há uma disputa
ideológica com uma fundamentação política ou religiosa.
O discurso do terrorismo é semelhante ao de guerra, onde
a barbárie vira regra e os princípios legais são completa-
mente desrespeitados”, disse.

Segundo o pesquisador, o processo histórico de exclu-
são social no país é a raiz de toda essa violência: “O Brasil
está entre os 10 países mais desiguais do mundo. É um
problema econômico, social e político que não será resol-
vido com a polícia, que só serve em crises agudas como a
que estamos. Tem que haver uma mudança estrutural no
país que dê emprego e acesso a direitos como saúde e
educação, por exemplo.”

Números da violência
NO BRASIL - Cerca de 50 mil pessoas são assassinadas a

cada ano no Brasil, número superior à quantidade de civis
mortos em países que enfrentam guerras. De janeiro a junho
de 2006 foram assassinadas, ou vítimas de latrocínio, 3.467
pessoas. Estatísticas do Ministério da Saúde revelam que
48.374 pessoas foram vítimas de homicídio em 2004.

NO ORIENTE MÉDIO - Na guerra do Líbano (Israel atacou
o país vizinho), entre julho e agosto, foram mortas 1.100
pessoas, segundo dados da Anistia Internacional.

Entre março de 2003 e o final de 2005, ainda segundo a
Anistia Internacional, foram mortos no Iraque 30 mil civis –
embora outras fontes considerem esse número subestimado.

tado estadual, analisa os ata-
ques como uma resposta do
varejo de drogas à expansão
das milícias no estado. Se-
gundo ele, as milícias são gru-
pos criminosos formados
por agentes públicos. “Há
uma disputa de território en-
tre as milícias e os traficantes
do varejo. Ambos os grupos
buscam o lucro: as milícias
trabalham com a extorsão de
moradores e comércio ilegal
e o tráfico com a venda de
drogas no varejo. Quase um
terço da população do Rio
está sob esta dominação. O
que não existe é favela domi-
nada pelo Estado e, na au-
sência do Estado, há a dispu-
ta entre outros grupos que
querem lucrar explorando as
comunidades”, sutenta Frei-
xo. “Enquanto o problema
estava na favela não foi pau-
tado, mas quando saiu todos
querem discuti-lo”, observa.

PLANO NACIONAL DE
SEGURANÇA – Segundo Frei-
xo, o fato de o governo fede-
ral chamar para si a respon-
sabilidade da segurança pú-
blica é um sinal positivo. O
parlamentar considera, no
entanto, um equívoco a mu-
dança na legislação proposta
pelo Lula. “Temos que criar
instrumentos que façam com
que as leis, que já existem,
sejam cumpridas por todos,
sem distinção. Não adianta
criar novas leis. Em relação
ao aumento de penas, ne-
nhum país do mundo teve
melhorias com esta iniciati-
va”, disse. De acordo com

FREIXO. A lógica de extorsão das comunidades orienta a
ação das milícias e dos traficantes
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JANEIRO
No mês de janeiro de 2006 entrou

em vigor a tabela do anexo B da Lei de
Carreira dos cargos técnico-adminis-
trativos. A mudança ocorreu no este-
pe (diferença de um padrão para ou-
tro, em percentual) de 3% para 3,6%.
Em janeiro, o jornal do SINTUFRJ che-
gou a sua 700ª edição, fato histórico,
já que se trata de um veículo propaga-
dor das lutas da categoria.

Notabilizado como o primeiro in-
dígena a assumir um governo na Amé-
rica Latina, Evo Morales tomou posse
na Bolívia. Jessie Jane, ex-guerrilhei-
ra, assume a direção do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ.

FEVEREIRO
O SINTUFRJ realizou um seminá-

rio que expôs o alcance e os limites
da carreira dos técnicos-administra-
tivos. Isso porque havia a necessida-
de de se explicar a construção da Lei
nº 11.091 e também os desafios que
iriam surgir.

A Categoria se reuniu em congres-
so para definir o processo eleitoral
para a direção do Sindicato.

MARÇO
Em março, a categoria se entriste-

ceu com o falecimento da ex-diretora
do Sindicato e da Fasubra, Marlene
Ortiz Sampaio. Ela lutava há quatro
anos contra o câncer, e foi vítima de
falência múltipla dos órgãos, aos 58
anos.

Marlene Ortiz foi homenageada na
inauguração do Centro Cultural Ho-
rácio Macedo, que foi marcada pela
palestra de Ferreira Gullar. A reinau-
guração do auditório do Roxinho foi
identificada como marco zero do Cen-
tro Cultural.

O SINTUFRJ se fez presente no Fó-
rum Mundial de Educação que ocor-
reu em Nova Iguaçu, cerca de um ano
depois do assassinato de 29 jovens da
baixada. 30 mil educadores, militan-
tes sociais, jovens e delegados de mais
de 25 países estiveram no evento.

ABRIL
Assembléia realizada na categoria

definiu os dias 31 de maio, 1º e 2 de
junho para as eleições que indicariam
a nova direção do SINTUFRJ para o
biênio 2006-2008.

MARÇO. O
SINTUFRJ esteve

presente no Fórum
Mundial de

Educação, encontro
realizado em Nova

Iguaçu. Cerca de 30
mil educadores,

militantes sociais e
jovens de 25 países
estiveram presentes

ao evento

FEVEREIRO. No início do ano o SINTUFRJ realizou um seminário e expôs o alcance e os limites da carreira

MARÇO. A
categoria lamentou
o falecimento da
ex-diretora do
SINTUFRJ Marlene
Ortiz Sampaio.
Marlene morreu de
câncer, doença
contra qual lutava
durante quatro
anos. A
companheira foi
homenageada na
inauguração do
Centro Cultural
Horácio Macedo

JANEIRO. Evo Morales é o primeiro
indígena a assumir a presidência da
Bolívia – país onde a maioria da
população é índia

Fotos: Niko Júnior
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Foto: Internet
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MAIO
Começou a corrida eleitoral. Foram ins-

critas três chapas: Chapa 1 – “Fortalecer o
SINTUFRJ”; Chapa 2 – “Autonomia, inde-
pendência e luta”; e Chapa 3 – “Tribo/UFRJ
oposição sindical: a base na luta pelo resgate
social”. O Jornal do SINTUFRJ noticia o tur-
bilhão de violência ocorrido em São Paulo.

JUNHO
Obedecendo ao critério da paridade,

foi eleita a nova diretoria do Sindicato. A
Chapa 2 – “Autonomia, independência e
luta” foi a vencedora da disputa acirra-
díssima, pois recebeu 36% dos votos váli-
dos. A ex-diretora do SINTUFRJ Neuza
Luzia é eleita presidente da CUT-RJ no
12° Congresso Estadual da entidade.

O SINTUFRJ realizou o 1° Seminário
da Comissão Interna de Supervisão da
Carreira (CIS). Entre os pontos discutidos
no seminário, colocou-se em pauta a ne-
cessidade de os técnicos-administrativos
entrarem firmes na discussão sobre o Pla-
no de Desenvolvimento Institucional
(PDI) para a UFRJ.

JULHO
É publicado no Jornal do SINTUFRJ o

encarta com a 2ª etapa do enquadramento
da carreira. Neuza Luzia foi empossada na
presidência da CUT-RJ. A Vila Residencial é
a pauta de uma série de matérias publica-
das pelo Sindicato, que explorou a situação
da comunidade em relação à UFRJ.

 AGOSTO
O Sindicato realizou o Seminário Local,

preparatório para o seminário regional que
ocorreu na Universidade Rural, sobre os
rumos do sindicalismo e a relação com a
CUT. O papel social dos HUs no SUS e a
relação com a comunidade universitária
também foram amplamente discutidos.

A Plenária da Fasubra decidiu organi-
zar o Dia Nacional de Luta, realizado em
agosto, com atos em todos os estados. No
Rio de Janeiro, o ato foi em frente à As-
sembléia Legislativa, em que o SINTUFRJ
publicou uma carta aberta à sociedade,
na qual denunciava o não-reajuste salari-
al com a publicação de medida provisó-
ria no fim de junho.

O Sindicato convoca a categoria para
a entrega de procurações relacionadas
aos 3,17% e aos 28,86% pensionistas.
Para atender os sindicalizados, foi orga-
nizado um mutirão com os funcionários
do SINTUFRJ.

  Fatos e fotos
 que marcaram 2006

RETROSPECTIVA

JULHO. Conselho Universitário homologa a 2ª
etapa do enquadramento em regime de
urgência na sessão realizada no dia 13 de
junho

AGOSTO. Mutirão para recolher procurações

MAIO E JUNHO. Na madrugada de 3 de junho escrutinadores apuram os votos das eleições que
indicaram a nova diretoria colegiada da entidade. As três chapas envolvidas na disputa ficaram
representadas na direção, pelo critério da proporcionalidade. Como obteve o maior número de votos,
a Chapa 2 indicou 9 integrantes. A Chapa 1 indicou 8 e a Chapa 3 indicou 7 integrantes

JULHO. Neuza Luzia,
ex-dirigente do SINTUFRJ,
assume a presidência da
CUT-RJ. As eleições
foram realizadas em junho
no 12º Congresso
Estadual da entidade

Fotos: Niko Júnior
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SETEMBRO
Plenária nacional da Fasubra discutiu

o governo Lula e realizou um balanço da
conjuntura política. O Sindicato lançou,
em setembro, um convite-manifesto para
a categoria atuar como delegado sindical
de base. O delegado é o responsável pela
mobilização dos servidores em seu local
de trabalho.

O SINTUFRJ reformulou seu site para
melhorar o acesso dos sindicalizados e
enriquecer seu conteúdo.

OUTUBRO
O país foi às urnas para eleger depu-

tados, senadores, governadores e presi-
dente. Para presidente houve segundo
turno, sendo reeleito Luiz Inácio Lula da
Silva.

A Assessoria Jurídica do SINTUFRJ en-
tregou cerca de 12.300 procurações, que
os beneficiários dos 3,17% encaminha-
ram ao Sindicato, à 30ª Vara Federal do
Rio de Janeiro.

Começou o Campeonato de Futebol
dos Servidores da UFRJ, cujo prêmio foi
o troféu Marlene Ortiz, em homenagem
à ex-diretora do Sindicato. Em comemo-
ração ao Dia do Funcionalismo Público,
o Sindicato ofereceu aos sindicalizados
o curso A História das Lutas dos Traba-
lhadores no Brasil que foi ministrado
pelo coordenador do Núcleo Piratininga
de Comunicação, Vito Giannotti.

NOVEMBRO
Começam as eleições para delegados

sindicais de base.
Assembléia do Sindicato elegeu os de-

legados para o Congresso Nacional da
Fasubra.

Estudantes fazem vigorosa manifesta-
ção no Conselho Universitário para ace-
lerar a implantação do bandejão.

DEZEMBRO
Foram eleitos 57 delegados sindicais

de base de cada unidade da UFRJ. Os
representantes da base têm como prin-
cipal desafio o fortalecimento do elo en-
tre a base e o Sindicato.

Sindicato vence a batalha dos NES,
que já durava 20 anos, e regulariza a vida
profissional desses sindicalizados.

Seminário consolida a elaboração do
PDIC e do plano de capacitação, que são
entregues à Reitoria.

Congresso da Fasubra reafirma filia-
ção da Federação à CUT.

  Fatos e fotos
 que marcaram 2006
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DEZEMBRO. No dia 14 desse mês o Sindicato reeditou a sua tradicional festa de fim de ano, atraindo mais de
1.000 pessoas, entre crianças e adultos, numa tarde/noite de magia e diversão na Praça da Prefeitura

DE OUTUBRO A DEZEMBRO. O Campeonato de
Futebol  dos Servidores da UFRJ teve mais de 200

atletas inscritos e mobilizou torcidas no último
semestre na universidade

OUTUBRO.
Luiz Inácio
Lula da Silva
foi reeleito
com mais de
58 milhões de
votos –
60,83% dos
votos válidos.
Foi a maior
votação da
história
brasileira em
termos
absolutos. Na
Venezuela,
Hugo Chàvez
também foi
reeleito em
novembro

Foto: Agência Brasil

Fotos: Niko Júnior



E o mundo gira . . .
Sufoco no inferno !

VEXAME. O futebol mercenário e
acovardado do lateral Roberto
Carlos foi o símbolo mais visível
da indigente participação da
Seleção Brasileira na Copa da
Alemanha

DE FRENTE PARA A
GLÓRIA. A explosão

de alegria da equipe do
CLA logo depois da

conquista do
campeonato foi a

síntese do entusiasmo
com o qual os atletas-

servidores participaram
da competição nos

campos da UFRJ

BANDEJÃO. O
movimento estudantil
renasceu por um dia com
o vigor dos velhos tempos
na mobilização
organizada para acelerar
as obras do bandejão

Foto: Internet

Fotos: Niko Júnior


