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Brasil agitado
Terça-feira, dia 10, o país foi agitado por várias mani-

festações de trabalhadores em defesa do veto do presi-
dente da República à Emenda 3. Milhares de pessoas
participaram dos atos realizados nas ruas e praças, na
maioria das capitais, organizados por sindicatos, cen-
trais sindicais e movimentos sociais.

Ritual “humilhante”
Como determina a lei, o Colégio Eleitoral formado

por integrantes dos conselhos superiores se reuniu para
elaborar a lista tríplice com nomes de “candidatos” a
reitor. Como se sabe, a comunidade, por meio do voto,
decidiu-se pela recondução de Aloísio Teixeira e Sylvia
Vargas ao comando da UFRJ. Mas para cumprir a forma-
lidade, a lista será encaminhada a Brasília para que o
presidente da República nomeie o eleito. Aloísio defi-
niu a atual legislação como “humilhante” para a auto-
nomia universitária.

Os representantes dos técnicos-administrativos elei-
tos para os conselhos superiores assumiram seus cargos
e participaram da reunião do Colégio Eleitoral.

Páginas 10 e 11

Um projeto de lei ameaça congelar os
salários do funcionalismo por 10 anos. Nes-
ta terça,dia 17, Dia Nacional de Luta, a pres-
são vai explodir em
Brasília e nos estados.
No Rio, haverá pas-
seata a partir da Can-
delária.

Páginas
3, 4, 5, 6 e 7

Dia de Luta

contra
ataque aos

salários

Dia de Luta

contra
ataque aos

salários
ASSEMBLÉIA GERAL ÀS 10H DESTA SEGUNDA-FEIRA, NO CT,
IRÁ DEFINIR A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DIA NACIONAL DE LUTA

QUINTA, DIA 12. Na sala do Conselho Universitário, o
Colégio Eleitoral se reuniu. De pé, Aloísio Teixeira
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doispontos

HORÁRIO
10:00 às 12:00
10:30 às 12:00
13:30 às 14:30

10:00 às 12:00
10:00 às 12:00
15:00 às 16:00

10:00 às 12:00
11:00 às 12:00
14:00 às 16:00

10:00 às 12:00

LOCAL DA REUNIÃO
Auditório Muniz de Aragão
Decania
Auditório Anízio Teixeira

Sala de Arquivo
Sala de Reuniões
Refeitório

Auditório do bloco A - CT
Auditório do bloco D, sala 220
Bloco G, sala 122

Auditório Hélio Fraga

A diretoria do SINTU-
FRJ deliberou que vão ser
retomadas as eleições de
delegados sindicais de
base nas unidades onde
isto ainda não aconteceu.
A inscrição dos candida-
tos será por chapas com
titular e suplente. O pro-
cesso se dará em dois
momentos. Primeiro,
uma reunião com a pauta
fixa: informe sobre as
ações judiciais, campa-
nha salarial e a importân-
cia da eleição dos dele-
gados sindicais de base.
Nesta reunião já se defi-
nem o processo de ins-
crição de chapas. Em um

DATA
24/04 (3ª-feira)
24/04 (3ª-feira)
24/04 (3ª-feira)

25/04 (4ª-feira)
25/04 (4ª-feira)
25/04 (4ª-feira)

26/04 (5ª-feira)
26/04 (5ª-feira)
26/04 (5ª-feira)

27/04 (6ª-feira)

UNIDADES
FCC
DECANIA DO CCJE e BIBLIOTECA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

DVST
PÓLO NÁUTICO
GRÁFICA

DECANIA DO CT e BIBLIOTECA
ESCOLA POLITÉCNICA
COPPE

DECANIA DO CCS e BIBLIOTECA

Eleição de delegados sindicais de base

Confira as reuniões já marcadas entre 24 e 27 de abril:

Novas informações

sobre o FGTS

Próximos plantões do advo-

gado Julio Romero sobre FGTS:

25/04; 09 e 23/05; 06 e 20/06.

Reunião discute

30 horas nos HUs
A assembléia geral que foi convocada para o dia 10 de

abril acabou transformando-se em uma reunião da catego-
ria, no qual se discutiu vários assuntos. Um deles foi a neces-
sidade da publicação da portaria do reitor instituindo as 30
horas semanais nos hospitais universitários. Segundo a co-
ordenadora-geral do SINTUFRJ, Ana Maria Ribeiro, a falta
desta oficialização vem criando problemas para os funcio-
nários das unidades de saúde que acumulam cargo em ou-
tro órgão público.

GT-Carreira
Dia 18 de abril, quarta-feira, às 14h, na subsede do HU. Pauta:

Relatório de justificativas para os cargos em processo de racionalização.

 GT-Racismo
Dia 19 de abril, quinta-feira, às 14h, na subsede do HU. Pauta:

Organização do GT Itinerante da Fasubra.

Vigilância
Dia 20 de abril, sexta-feira, às 15h, no Espaço Cultural.

Reunião contra Caveirão
A Campanha contra o caveirão convoca militantes e comunicado-

res sociais para a reunião nesta segunda-feira, 16, a partir das 18h, na
sala da Rede contra a Violência (Rua Senador Dantas, 20, sala 1407, no
Centro), que discutirá formas de difundir o debate sobre Segurança
Pública e o Caveirão, em veículos de comunicação das organizações
sociais, jornais, boletins, sites, rádios e tevês comunitárias e outros
meios de difusão de informações.

Palestra sobre

cooperativismo
A direção da Faculdade de Direito, iniciando parceria com a Incu-

badora de Cooperativas Populares-Coppe, convida para a palestra
“Cooperativismo Popular”, com o coordenador da incubadora, Javier
Ghibaudi, dia 17 de abril, às 11h30, no Salão Nobre da Faculdade.

No processo de Ação Cautelar
oriundo da 9ª Vara Federal, houve
nova investida do advogado para
cobrar a inclusão do processo na
pauta de julgamento do Pleno do
Tribunal Regional Federal. No dia
10 passado, o advogado Julio Ro-
mero esteve em visita ao gabinete
da desembargadora relatora do pro-
cesso, Dra. Julieta Lunz, para apre-
sentar pedido de urgência na inclu-
são da pauta. Argumentou sobre os
riscos de descumprimento do Esta-
tuto do Idoso, que dá preferência
de tramitação para os requerentes
acima de 65 anos. No caso, há vári-
os integrantes do processo nessa
condição. Com a definição do Tri-
bunal, a Turma Especializada dará
um desfecho, que poderá restabe-
lecer os efeitos da Cautelar, con-
quistada na 9ª VF, que autoriza a
liberação dos saldos.

Quanto ao processo da 29ª Vara,
termina em maio o prazo pedido
pela Caixa para resolver as incon-
sistências e concluir o pagamento
dos que ainda não receberam.

Notas >>>

Subsede IFCS
A partir de quarta-feira, dia 18, o expediente na subsede do SINTU-

FRJ no IFCS será das 14h às 22h.

Telefone do novo Quartel dos Bombeiros da Ilha do Fun-
dão (Grupamento Operacional para Tecnologias Avançadas
– Gota): 3399-4417

Mecânicos de

refrigeração
Reunião na PR-4, dia 26 de abril, quinta-feira, às 10h, no

prédio da Reitoria, sala 822.

Futebol
Está confirmado para o dia 19, quinta-feira, às 16h, no

campo da Prefeitura Universitária, um amistoso entre as
equipes de futebol do Instituto de Química e CLA.

momento seguinte, é realiza-
da a eleição, já enriquecida

pela discussão política an-
terior. As futuras reuniões

para eleição de delegados
sindicais serão comunica-

das pela secretaria do
Sindicato.

Comunicado
A diretoria executiva do SINTUFRJ informa que o Jornal do

SINTUFRJ recebeu requerimento dos srs. Agnelo Maia Borges
de Medeiros e Eduardo Banks de direito de resposta sobre a
matéria publicada na edição nº 759 e que este está sendo
analisado pela direção e pela assessoria jurídica.
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Salários congelados

até 2016?

CAMPANHA SALARIAL

Um projeto de lei (PLP) encaminhado ao
Congresso para viabilizar o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC)
constitui-se, como define a Fasubra, no
“maior ataque já praticado ao conjunto dos
servidores e a toda a sociedade brasileira”.
Ele limita as despesas com os salários do
funcionalismo e, na prática, impõe um
congelamento salarial até 2016.

Nesta terça-feira, 17

Dia Nacional de Luta com atos

em Brasília e nos estados

Conseqüências do PLP

 Salários congelados até 2016
 Acaba com a possibilidade de se ter alguma

    correção das distorções da carreira
 Não há garantia para aqueles que ganham pouco

    recuperar dignamente seus salários
 O VBC não será resolvido
 Acaba de vez com todas as pretensões de ter a

    efetivação da Mesa Nacional de Negociação
   Permanente

 Impossibilita legalmente a recupreação das
    perdas salariais acumuladas pelos servidores

Nesta segunda, dia 16
Assembléia Geral, às
10h, no CT, decide a
organização do Dia
Nacional de Luta
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Projeto que limita
salários é inaceitável

PLP inviabiliza pauta específica e neutraliza
Mesa Nacional de Negociação

CAMPANHA SALARIAL

O Dia Nacional de Luta em
defesa da campanha salarial
dos servidores públicos Fe-
derais e contra a aprovação
do PLP-01, nesta terça-feira,
17 de abril, é a grande opor-
tunidade para mostrar para o
governo, Congresso e a so-
ciedade que o conjunto dos
servidores públicos federais
não aceitará a aniquilação de
seus direitos e do serviço pú-
blico. Como se sabe, o PLP-
01 é um projeto de lei contido
no Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) que li-
mita as despesas com pesso-
al e na prática congela os sa-
lários até 2016 e todas as rei-
vindicações gerais ou especí-
ficas dos servidores públicos.
Este projeto também restrin-
ge a prestação de serviços pú-
blicos, tanto na quantidade
quanto na qualidade, preju-
dicando a população, princi-
palmente a parcela mais de-

sassistida.
No último informe da di-

reção nacional da Fasubra, o
recado é contundente: “Não
vamos nos curvar a nenhu-
ma proposta que venha con-
gelar por dez anos os salári-
os dos trabalhadores do ser-
viço público federal, assim
como vamos deixar claro que
esta proposta implica deso-
nerar o Estado das suas obri-
gações para com o conjunto
da sociedade brasileira, e
também nega de forma clara
e contundente qualquer pro-
grama de crescimento para a
nação.” Por isso, a discussão
da organização da luta dos
trabalhadores da UFRJ na as-
sembléia desta segunda-fei-
ra, 16, torna-se muito impor-
tante neste momento, que
para a Fasubra é o maior ata-
que já praticado ao conjunto
do funcionalismo e a toda a
sociedade brasileira.

A Fasubra considera o
PLP-01 inaceitável, porque a
limitação com as despesas
com pessoal agrava a situa-
ção dos servidores públicos e
poderá congelar todas as rei-
vindicações de todas as cate-
gorias do funcionalismo, se-
jam gerais ou específicas, in-
clusive a reestruturação do
nosso plano de carreira e a
resolução do vencimento bá-
sico complementar (VBC) que
já congelou o salário de par-
cela significativa da categoria.

O PLP-01 tem um requeri-
mento que reivindica urgên-
cia na tramitação para apro-
vação na Câmara dos Depu-
tados. A Fasubra está solici-
tando que as entidades de
base procurem discutir com
os deputados federais dos
seus estados o apoio para a
retirada deste requerimento.
Com isso, a Federação avalia
que ganhará tempo para unir

forças com as outras catego-
rias do funcionalismo públi-
co federal e construir a devi-
da pressão para barrar o PLP
e retirar o limitador estabe-
lecido no PAC.

CAMPANHA UNIFICADA -
Além de imprimir uma luta
unificada com o restante do
funcionalismo público na
campanha salarial deste ano
para reforçar o combate à li-
mitação das despesas com
pessoal e a restrição ao direi-
to de greve - outro projeto de
lei pretendido pelo governo -
, a Fasubra, em sua plenária
nacional em março, deliberou
também pela realização de
diversas ações para garantir
os direitos da categoria e avan-
çar nas conquistas do movi-
mento dos trabalhadores em
educação das universidades.
A Federação quer reafirmar a
trajetória de luta que faz parte
da história da categoria.

“Não vamos
nos curvar a
nenhuma
proposta que
congela
nossos
salários por 10
anos e a um
PLP que nega
qualquer
programa de
crescimento
para o país”

Fasubra

“É o maior
ataque já
praticado ao
conjunto dos
servidores e a
toda sociedade
brasileira”

Fasubra

Pauta

específica

vai para o

espaço

Aliada à luta geral exis-
te a específica, ligada à rea-
lidade dos trabalhadores
nas universidades. Além
de ter o menor piso sala-
rial entre todas as catego-
rias do Executivo, os técni-
cos-administrativos das
universidades não têm
conseguido avançar no
atendimento de suas ne-
cessidades mais premen-
tes: a resolução do venci-
mento básico complemen-
tar (VBC) que já congelou
o salário de parcela signi-
ficativa da categoria, evo-
lução da tabela do plano
de carreira, recursos para
o plano de saúde do servi-
dor e aprimoramento da
Carreira. Todas estas ques-
tões, que integram a pauta
emergencial da Fasubra,
estão ligadas diretamente
ao PLP. Não se poderá con-
cretizar qualquer negocia-
ção se a limitação com os
gastos estiver instituciona-
lizada, pois não haverá a
verba necessária para sua
efetivação.

Pauta

Emergencial

 Aprimoramento da
   Carreira.

 Resolução do VBC.
 Evolução da tabela

   segundo parâmetros
   aprovados em 2005
   (piso de tre mínimos
   para a Classe A e piso de
   10 mínimos  para a
Classe E).

 Recursos para o
   Programa de Assistência
   à Saúde.
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CAMPANHA SALARIAL

Pressão em Brasília

e nos estados

Os sindicatos em
cada estado devem
investir o máximo
possível em
atividades
conjuntas com os
outros setores do
funcionalismo, no
dia 17. No Rio os
sindicatos de
servidores
organizam passeata
da Candelária à
Cinelândia com
concentração às 16h
na Candelária. Em
São Paulo, o Fórum
das Seis, que reúne
as entidades dos
professores,
funcionários e
estudantes das
universidades
estaduais paulistas,
fará paralisação e
manifestação. A luta
é contra o arrocho, a
precarização da
universidade
pública, a reforma
universitária e a
intervenção do
governo José Serra
nas instituições,
desrespeitando a
autonomia
universitária.

No dia 17 haverá uma
nova audiência pública em
Brasília, às 14h30, que será
crucial. Dela irão participar
todas as centrais sindicais. A
intenção será levar o maior
número de argumentos con-
tra a aprovação do PLP-01
para convencer os parlamen-
tares a votar contra a propos-
ta. No mesmo dia, às 13h, os
servidores preparam uma
grande concentração no Con-
gresso Nacional com panfle-
tagem contra o PLP- 01. Tam-
bém será feito, às 10h, no Au-
ditório Freitas Nobre – Ane-
xo IV – na Câmara dos Depu-
tados, o lançamento da Fren-

te Parlamentar em Defesa do
Serviço Público.

Em todos os estados do
país, servidores farão mani-
festações em favor do servi-

ço público e pela reforma
agrária – o MST participa com
a campanha Abril Vermelho
– marcando para os trabalha-
dores o Dia Nacional de Luta.

Na avaliação da Fasubra o
dia 17 será um termômetro
para medir o grau de mobili-
zação e a força da resposta
dos trabalhadores das uni-

versidades e do conjunto do
funcionalismo. Na UFRJ a As-
sembléia Geral é que defini-
rá a participação da categoria
no dia 17 de abril.

 Plenária aprova eixos
A construção de um dia nacional de luta, em conjunto com

os SPFs, foi definida na plenária nacional da Fasubra dos dias
12 e 13 de março. A proposta foi aprovada na plenária dos
SPFs, dia 14 de março, definindo-se assim o dia 17 de abril
como o de luta nacional para o conjunto do funcionalismo.
Existe um eixo geral, o qual a Fasubra destacou alguns pon-
tos. Abaixo apresentamos os eixos definidos na plenária de
março da Fasubra.

 Em defesa dos serviços públicos;
 Pela retirada do limitador de despesas com pessoal,

incluído no PAC;
 Contra a restrição do direito de greve;
 Por mais verbas para educação e saúde;
 Pela garantia de negociação no serviço público;
 Pela instalação da MNNP e mesas setoriais;
 Por uma política salarial para o conjunto dos servidores;

públicos que reponha as perdas e garanta ganhos reais para
os trabalhadores;

 Por isonomia ascendente de salários, começando pelo
Executivo;

 Por isonomia dos benefícios no serviço público;
 Em defesa da previdência pública: contra a retirada de

direitos;
 Pelo fim da terceirização e abertura de concursos públicos.
 Pela consolidação, aprimoramento e evolução da carreira,

com aumento de piso salarial, de acordo com a pauta
emergencial aprovada pela DN;

 Garantia de recursos para o Plano de Assistência à Saúde
Suplementar;

 Em defesa dos HUs. Não à sua transformação em
fundação estatal!

 Pela regulamentação da EC-29 (garante o financiamento
da saúde);

 Pela aprovação da PEC 206/2006 da ascensão funcional.

A Fasubra destaca alguns pontos construídos com o con-
junto dos servidores públicos que fazem parte do eixo da
campanha salarial, além do combate ao PLP:

 Política salarial que valorize o vencimento básico com
incorporação das gratificações;

 Correções das distorções existentes na carreira;
 Isonomia salarial com definição de um piso para todo o

conjunto do serviço público;
 Data-base em 1º de maio;
 Fim das terceirizações dos contratos temporários e pela

realização de concursos públicos;
 Direito à negociação coletiva;
 Diretrizes de planos de carreiras;
 Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas;
 Retirada do PLP.

Nesta terça
também haverá
uma nova
audiência pública
em Brasília, com
participação das
centrais sindicais

Calendário de Luta

16/4 - Assembléia Geral dos Funcionários da UFRJ
17/4 - Dia Nacional de Luta dos SPFs/Abril Vermelho do
MST e Via Campesina
No Rio manifestação unificada, concentração às 16h e
passeata até a Cinelândia
17/4 - Estaduais Paulistas - Dia de Paralisação para
protocolar a Pauta Unificada
17 e 18/4 - Reunião da Mesa Nacional de Negociação
Permanente-SUS
28/4 - Dia Mundial das Vítimas do Trabalho
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CAMPANHA SALARIAL

Governo afirma que recuperou
perdas. Dieese diz que não

Quando lançou o PAC no
início do ano, o governo dis-
se que já recuperou as per-
das salariais sofridas por
todos os servidores públi-
cos. E esta foi uma das justi-
ficativas dadas para defen-
der o limitador de despesas
com pessoal. Para o gover-
no, ele serviria apenas para
regulamentar a ordem de
crescimento na folha de pa-
gamentos da União. Como
o PLP garante o percen-
tual de 1,5% acima da in-
flação, na análise do gover-
no haveria ganho real
para todas as categorias.

Mas a realidade é outra,
as distorções salariais não
foram sanadas. Estudos do
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos
Socioeconômicos Dieese
apontam que só no Execu-
tivo existem diferenças sa-
lariais que ultrapassam a
ordem de 730%. Educação
e Saúde estão no ranking
destas distorções. No nosso
caso temos o menor piso do
Executivo. Nos últimos
anos foi concedida uma sé-
rie de reajustes, sendo os
maiores dados aos servido-
res dos Poderes Legislativo
e Judiciário,  92% e 136% de
aumento real respectiva-
mente. No Executivo o cres-
cimento foi de 16%. E as
perdas acumuladas desde
1995 chegam a 174%, se-
gundo dados do Dieese.

Os salários ficam congelados por 10 anos.

Ficam comprometidas todas as negociações
sobre reestruturação de carreira, planos de
carreira e correção de distorções. Investimentos
em capacitação de servidores e contratação de
novos funcionários por meio de concursos
públicos também estariam comprometidos.

Para os especialistas, engessar por dez anos
investimentos em contratação de pessoal e
melhorias no atendimento à população pode ser
catastrófico para o próprio crescimento
econômico do país.

Prejuízo ao

serviço público

Segundo um estudo feito pela Consultoria de Orçamen-
to e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
(Coff), a limitação dos gastos com o funcionalismo teria
impacto na contratação de novos servidores e na criação
de novos cargos, o que resultaria em restrições quantitati-
vas e qualitativas na prestação de serviços públicos. 

“O governo pretende determinar uma previsibilidade
com os gastos, alcançando a adoção de parâmetros unifor-
mes, ao longo de 10 anos, na política salarial”, explica o
consultor Eugênio Greggianin. “Mas é preciso recordar que
se por um lado a admissão de novos servidores em função
de aposentadorias implica aumento na folha, de outro a
falta de reposição pode deixar a descoberto a prestação
adequada de serviços públicos”, completa o consultor.

Perdemos com

a aprovação do PLP

A Fasubra solicitou ao Dieese estudo técnico sobre
as conseqüências da implementação do PLP-01 para o
conjunto da categoria. Veja o quanto perderemos:

* As estimativas são de que as despesas de pessoal,
hoje, já têm crescimento vegetativo de cerca de 1,5%,
decorrente da progressão nos planos de carreira, entre
outras verbas salariais. Assim, a proposta de cresci-
mento da folha em 1,5% acima da inflação pode, na
melhor das hipóteses, significar a mera manutenção da
situação atual. No caso dos servidores das universidades,
continuaremos com o menor salário do Executivo (grifo
nosso).

 Inviabiliza a recuperação de perdas passadas (tanto
do primeiro mandato do atual governo quanto do
mandato do governo anterior).

 A realização de despesas com novos planos de
cargos e salários e a contratação de novos servidores
ficarão comprometidas.

 Segundo o próprio governo, com a diminuição da
margem de negociação, as categorias que tiveram
recuperação salarial no atual governo podem ter
menos que a inflação ou nenhum reajuste daqui para
frente.

 Medidas semelhantes podem ser adotadas por
estados e municípios.

 A proposta do PL, pela limitação que impõe e pela
forma  como é apresentada, restringe
significativamente o papel da Mesa Nacional de
Negociação Permanente.

 Impede a valorização do atual quadro do
funcionalismo e engessa novas contratações.

Dieese: servidor

não é vilão

As despesas com pessoal estão longe de representar
o grande problema das contas públicas, conforme afir-
ma o governo ao defender o PLP. De acordo com estu-
dos do Dieese, desde 1995, a relação entre a Despesa
com Pessoal e a Receita Líquida vem caindo a cada ano.
Segundo dados do próprio Ministério do Planejamen-
to, em 2005 essa relação foi de apenas 30,9%. Dez anos
antes era de 56,2%.
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O PAC inicia 2º mandato
O Programa de Aceleração do Crescimento foi apresentado como caminho para o crescimento

CAMPANHA SALARIAL

O Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), lança-
do em 22 de janeiro, marca, na
prática, o início do segundo
mandato do presidente Lula.
Segundo o governo, o progra-
ma quer romper com o qua-
dro de estagnação da econo-
mia brasileira. Para isso, o PAC
prevê investimentos de R$ 503
bilhões até 2010 e estabelece a
meta de 5% para o crescimen-
to da economia. As propostas
do PAC estão contidas em sete
medidas provisórias, dois pro-
jetos de lei complementares,
três projetos de lei e oito decre-
tos. As fontes de financiamen-
to apontadas no programa têm
origem no Tesouro, nas esta-
tais, no FGTS, e incentivam a
iniciativa privada a investir no
programa quando desonera
tributos.

Nas medidas fiscais de lon-
go prazo propostas pelo plano
reside o ataque no funciona-
lismo público, explicam os téc-
nicos do Dieese. Em relação às
contas públicas,  a contenção
de gasto público voltou-se para
a limitação da folha de paga-
mento do funcionalismo. É este
o nosso problema. O governo
não foi buscar nos bilhões que
gasta remunerando os juros
dos banqueiros recursos para
financiar o programa. Sobrou
para o funcionalismo.

A equipe econômica afir-
ma que a não-aprovação do
limitador – contido no Projeto
de Lei nº1 – é uma ameaça ao
PAC como um todo porque ele
é o pilar do programa. Além
disso, a limitação refere-se a
toda despesa de pessoal, assim
o governo pode aplicar dife-
rencialmente os recursos pre-
vistos, segundo grupos e áreas
do funcionalismo, conforme o
seu interesse.

Previdência

Segundo nota técnica do Dieese,
a proposta de implantação da Pre-
vidência Complementar do Funcio-
nário Público foi apresentada pelo
ministro e pretende dar seqüência
a reforma da Previdência iniciada
com a Emenda Constitucional nº 41,
de 2003. De acordo com a justifica-
tiva apresentada pelo governo, o ob-
jetivo seria, em médio prazo, redu-
zir gradualmente as despesas com
aposentadorias e pensões de servi-
dores públicos.

FGTS, polêmica

No PAC é proposta a criação do Fundo de Investimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – o FI-FGTS, baseado na aplicação de parte
dos recursos do FGTS referente ao seu patrimônio líquido (juros e dividen-
dos), com o objetivo de aumentar os recursos para investimento em setores
considerados estratégicos pelo governo de acordo com as diretrizes, crité-
rios e condições que dispuser o Conselho Curador do FGTS. O Fundo terá
patrimônio próprio, será disciplinado por instrução da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) e seus investimentos não terão cobertura de risco por
parte da Caixa Econômica Federal. O dinheiro desse fundo, segundo o
governo, será investido em infra-estrutura.

As centrais sindicais não concordam com a proposta. Querem assegurar
que as aplicações obedeçam à geração de emprego e ao cunho social do
empreendimento. Querem, ainda, que sejam estabelecidos limites de apli-
cação dos recursos em cada empreendimento; que sejam definidos limites
de riscos nas aplicações; que haja garantias do Tesouro em caso de perdas
dos recursos do FGTS nos investimentos em infra-estrutura, e também que
seja garantida a participação dos trabalhadores na Comissão de Adminis-
tração do FI-FGTS.

O que é o PLP-01

É um projeto de lei que integra o PAC.
Ele altera a Lei de Responsabilidade Fis-
cal (que limita os gastos públicos com
pessoal em 50%) com o objetivo de res-
tringir ainda mais as despesas do Estado
com pessoal e encargos sociais. O PLP
estabelece que a cada ano a folha salarial
deve permanecer igual à do ano anterior
reajustada pela inflação (variação acumu-
lada do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo) e mais 1,5%, pelos próxi-
mos 10 anos. A nova limitação de despe-
sas de pessoal é para cada esfera de po-
der (Legislativo, Executivo e Judiciário) e
órgãos da União. Segundo a Fasubra, o
PLP-01 é um limitador dentro do limita-
dor para um setor que o governo gasta
cada vez menos.

ESTRATÉGIA – Fasubra está
pressionando pela retirada do
requerimento de urgência (veja o fac-
símile ao lado)  para votação do PLP-
01 na Câmara dos Deputados. O
objetivo da Federação é  ganhar tempo
para mobilizar outras  categorias do
funcionalismo, barrar o projeto e retirar
o limitador de despesas do PAC. O
requerimento, se aprovado, torna a
votação da matéria (PLP-01)
prioritária.
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BRASIL

Agitação de norte a sul do país
Terça-feira, dia 10, o país

foi agitado por várias mani-
festações de trabalhadores
em defesa do veto do presi-
dente da República à Emen-
da 3. Milhares de pessoas
participaram dos atos reali-
zados nas ruas e praças, na
maioria das capitais, organi-
zados por sindicatos, cen-
trais sindicais e movimentos
sociais. No Rio de Janeiro, a
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) mobilizou de-
zenas de militantes de dife-
rentes categorias e ocupou a
Avenida Rio Branco, centro
financeiro da cidade. Por cer-
ca de uma hora (das 10h às
11h) os cutistas impediram
o início do expediente ban-
cário. A agitação atraiu po-
pulares, e a maioria dos que
pararam para ver o que esta-
va acontecendo não sabia
que as históricas conquistas
trabalhistas correm risco de
desaparecer.

Em Brasília, a Esplanada
dos Ministérios e o Congres-
so Nacional foram palcos de
uma grande manifestação
popular contra a reforma da
Previdência Social. Partici-
param trabalhadores da ci-
dade de diversos ramos de
atividades e integrantes dos
movimentos dos sem-teto e
sem-terra. Lideranças da
União Nacional por Moradia
Popular montaram acampa-

mento próximo ao prédio do
Ministério das Cidades. En-
quanto dentro do Ministério
da Previdência ocorria o Fó-
rum da Previdência, os ma-
nifestantes realizaram em
frente ao prédio o Fórum Pa-
ralelo e Itinerante da Previ-
dência. As líderes da  Articu-
lação de Mulheres Brasilei-
ras prometeram fazer muito
trabalho para garantir a di-
ferença de cinco anos para
aposentadoria de homens e
mulheres.

“Abril Vermelho”
O Movimento dos Traba-

lhadores Rurais Sem Terra, o
Movimento dos Sem-Teto e
a União Nacional por Mora-
dia, na quarta-feira, 11, fize-
ram marchas e passeatas em
12 estados, interditando ruas
e rodovias federais. Nesse dia
houve ocupação de prédios
públicos abandonados, em
São Paulo, e de fazendas im-
produtivas, no Rio Grande do
Sul. Ações iguais a essas con-
tinuaram acontecendo du-
rante todo o “Abril Verme-
lho”. Os sem-teto querem que
o governo garanta a constru-
ção de moradias populares
para quem não tem casa pró-
pria, e os sem-terra, reforma
agrária. Dia 17 de abril, MST
e Sem-Teto prometem sacu-
dir o Brasil com grandes ma-
nifestações.

A CUT nacional convoca todos os traba-
lhadores, públicos e privados, da cidade e
do campo, para encherem as ruas na se-
gunda-feira, 23, em mais uma grande mo-
bilização de massa em favor da manuten-
ção do veto à Emenda 3. A Central Única e
as demais centrais sindicais que se uniram
nessa luta estão organizando manifesta-
ções, paralisações, marchas, atos e panfle-
tagens em locais de grande concentração
popular.

A Emenda 3 é uma invenção de um gru-
po de deputados e senadores que foi enfia-
da no projeto que cria a Super Receita. Se
essa emenda não for velada, uma nova lei

Mais mobilização contra a emenda 3
vai impedir os fiscais do Ministério do Tra-
balho e da Previdência de punir empresas
que praticam as seguintes fraudes contra
os trabalhadores: não assinar a carteira de
trabalho e obrigar os funcionários a abrir
firma e a emitir nota fiscal, como se fossem
empresas prestadoras de serviço. O “pj”
deixa de receber direitos e passa a pagar do
próprio bolso as passagens para o serviço,
o almoço e até o INSS, se quiser se aposen-
tar quando ficar mais velho. Além disso,
precisa pagar imposto de renda, impostos
para a prefeitura e outras taxas e serviços.
Se não bancar todas essas despesas do pró-
prio bolso fica com o nome sujo.

1º de Maio classista
As entidades que compõem a Coordenação de Movimentos Sociais (CMS) organizaram uma semana de atividades que

vão ajudar a mobilizar para o 1º de Maio, em Bangu. Veja o calendário:

Este ano, a CUT-RJ vai
comemorar o Dia Interna-
cional do Trabalhador com
grande ato político e mani-
festações culturais na Praça
1º de Maio, em Bangu. As
bandeiras deste 1º de Maio
são: Contra o modelo eco-
nômico, Pelo direito à mo-
radia, Educação, Saúde,
Transporte, Reforma agrá-
ria, Em defesa da soberania
nacional, Pela reestatização
da Vale do Rio Doce, Pelo
fim dos leilões de jazidas
de petróleo e Contra toda a
forma de violência.

 Dia 24/4, terça-feira: Dia Internacional do Jovem Trabalhador – panfletagem nas universidades privadas do
Centro. Concentração às 18h, na Universidade Gama Filho (Av. Presidente Vargas).

 Dia 25/4, quarta-feira: Panfletagem e ato na Central do Brasil. Concentração às 17h, em frente ao terminal
rodoviário da Presidente Vargas.

 Dia 26/4, quinta-feira: Ato pela reestatização da Vale do Rio Doce, no prédio da empresa, na Avenida Graça Aranha,
e nas estatais Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Concentração às 11h, em frente à
Petrobras.

 Dia 27/4, sexta-feira: Ato contra o modelo econômico no Banco Central (Av. Presidente Vargas), das 12h às 14h.
Concentração a partir das 11h.

 Dia 30/4, segunda-feira: Ato dos movimentos sociais na Zona Oeste. Calçadão de Campo Grande, às 9h.

Foto: Agência Brasil
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CAMPUS

“Bandejão” do HU vai sair“Bandejão” do HU vai sair“Bandejão” do HU vai sair“Bandejão” do HU vai sair“Bandejão” do HU vai sair
Até 30 de abril sai a licitação para ampliação da cozinha e do refeitório do hospital

Em agosto, início do segun-
do semestre letivo, pelo me-
nos dois mil estudantes da
UFRJ terão garantida alimen-
tação de qualidade a custo bai-
xo: R$ 2,00. O pró-reitor de Pla-
nejamento e Desenvolvimen-
to, Carlos Levi, informou que
até 30 de abril sai a licitação
para a obra de ampliação da
cozinha e do refeitório do Hos-
pital Universitário Clementino
Fraga Filho, onde serão pro-
duzidas e servidas mais de
duas mil refeições diárias.
Também haverá investimen-
tos em novos equipamentos.

Esse paliativo ao tão espe-
rado retorno dos “bandejões”
vai ser colocado em prática
com seis meses de atraso. Em
setembro de 2006, na última
manifestação estudantil no
Conselho Universitário exigin-

A professora Elisabete Fernandes Lucas foi empossa-
da no cargo de diretora do Instituto de Macromoléculas
Professora Eloísa Mano (IMA), na terça-feira, 10, pelo rei-
tor em exercício José Luiz Monteiro. A cerimônia foi no
auditório do próprio instituto, no Centro de Tecnologia.

Em seu discurso, Elisabete Lucas fez questão de regis-
trar que “o IMA é o único órgão público que obteve licen-
ça de operação da Feema, uma conseqüência do progra-
ma de coleta e destino de resíduos químicos que desen-
volvemos”. A diretora espera que outras unidades sigam
o exemplo do IMA.

Uma das últimas novida-
des da Escola de Comunica-
ção da UFRJ é o trabalho que
o professor Evandro Vieira
Ouriques desenvolve. Ele le-
ciona a matéria eletiva
“Construção de estados
mentais não violentos na
mídia” e normalmente suas
aulas contam com a partici-
pação de especialistas no as-
sunto em pauta. Recente-
mente, o convidado para fa-
lar sobre “A violência que
acusa a violência: a degrada-
ção de si e do outro” foi o
professor do Instituto de Fi-
losofia e Cidadania Huma-
nas e coordenador do Nú-
cleo de Estudos da Ciência e
Violência Urbana, Michel
Misse.

Por intermédio do Núcleo
de Estudos Transdisciplina-
res de Comunicação e Cons-
ciência (Netccon), Ouriques
coordena o núcleo de estu-
dos Comunicação e Consci-

do pressa na construção do
restaurante universitário, o rei-
tor Aloísio Teixeira prometeu
“criar alternativas para ameni-
zar o problema de alimenta-
ção dos estudantes a partir do
primeiro semestre de 2007”. A
promessa foi cobrada pelo Di-
retório Mário Prata e Centros
Acadêmicos durante a campa-
nha eleitoral para a Reitoria.

TESTE – A Reitoria investi-
rá no HU R$ 1 milhão. A obra
de reforma e adaptação das
instalações será paga com re-
cursos do orçamento da UFRJ
de 2007; os equipamentos,
com verba contingenciada de
2006 que chegou no fim do ano,
destinada à compra de mate-
rial permanente. Para o pró-
reitor Carlos Levi, a viabiliza-
ção da alternativa HU vai ser-
vir, também, para uma avalia-

ção da Reitoria da demanda
efetiva do futuro restaurante
universitário do Fundão. A dú-
vida é se realmente os estu-
dantes consumirão as quatro
mil refeições diárias previstas
no projeto. “O nosso aluno
hoje é diferente de alguns anos
atrás. A relação deles com a
Universidade é mais distanci-
ada. Os campi para eles são
lugares somente para passar o
tempo de aulas e estágio”,
acredita.

Atualmente, a cozinha in-
dustrial do HU tem capacida-
de para preparar cerca de 1.500
refeições por dia. Residentes
em serviço têm direito a\ ali-
mentação paga pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).

Página 12:
as obras do bande-

jão

Um olhar inteligente
sobre a violência

IMA tem nova diretora

ência, o “Imaginar e fazer”, que
se reúne às quartas-feiras, das
10h às 13h, numa sala do Pro-
grama Avançado de Cultura
Contemporânea (PACC), ins-
talado no anexo do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH), na Praia Vermelha. As
discussões não são restritas a
intelectuais ou a estudantes da
ECO. “Atualmente participam
pessoas de níveis sociais bem
diferentes, como um cabelei-
reiro, uma nutricionista, um di-
retor de teatro, um consultor
de marketing, acadêmicos, fu-
turos comunicadores e alunos
de outros cursos da UFRJ”, in-
formou o professor.

“O grande problema da
academia é falar de forma ci-
frada e às vezes de coisas que
nada têm a ver com os pro-
blemas da sociedade”, criti-
cou Ouriques. O núcleo “Ima-
ginar e fazer”, explicou, inte-
gra um programa acadêmico
voltado para desenvolver uma

linha de estudos que faz a
interface com o mercado,
“onde encontramos as pes-
soas reais e com as quais a
gente cresce muito”, disse.
Na condição de professor da
ECO, procura trabalhar uma
linha de ensino entenden-
do a consciência como um
conjunto de percepções e
compreensão que nos per-
mite fazer com que nossas
ações sejam ações de justi-
ça, bem-estar e de sustenta-
bilidade.

“Na aula com o Michel
Misse”, por exemplo, “acho
que chamamos a atenção
dos estudantes à responsa-
bilidade dos jornalistas
com o ambiente de violên-
cia em que vivemos. Na
medida em que os jornais
acabam por co-produzir
sentenças disseminando
medo como se a violência
fosse uma alteridade abso-
luta e o outro o diabo.”

COZINHA do HU vai fornecer refeições a partir de agosto

Fotos: Niko Júnior
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Aloísio diz que lei viola
autonomia universitária

Lei da lista tríplice é considerada “humilhante” pelo reitor escolhido com 89% dos votos da pesquisa

“Infelizmente esta le-
gislação não foi revogada
porque é humilhante para
os órgãos colegiados na
medida em que a consulta
é definida pela comunida-
de universitária”, disse o
reitor Aloísio Teixeira so-
bre a reunião dos colegia-
dos para elaboração da
lista tríplice, dia 12. Para
ele, imaginar que outro
nome pudesse ser indica-
do pelo MEC que não
aquele que  recebeu a mai-
or votação da comunida-
de coloca na ordem do dia
revogar a determinação
legal. Isso aconteceu em
1998, quando Aloísio foi
o escolhido pelos votos
da comunidade da uni-
versidade, mas José Hen-
rique Vilhena foi escolhi-
do na lista tríplice enca-
minhada ao MEC e nome-
ado por FHC.

Depois da pesquisa à
comunidade, em que ob-
tiveram 89% de mais de 10
mil votos, os nomes de
Aloísio e Sylvia tiveram
que ser submetidos ainda
ao Colégio Eleitoral. No
dia 12 este se reuniu, como
manda a Lei nº 9.192 de
dezembro de 1995, para
formular uma lista tríplice
para que o presidente da
República, afinal, nomeie
o reitor. Para piorar, o De-
creto nº 1.916 de maio de
1996, que regulamentou a
lei, determina que a com-
posição do Colégio Elei-
toral  seja  70% de docen-
tes. Para cumprir a forma-
lidade, a lista, encabeçada
por Aloísio, será encami-
nhada ao MEC para que o
presidente da República
nomeie o novo reitor. A
previsão é de que a provi-
dência seja tomada no iní-
cio desta semana. O prazo
para que a lista seja envi-

 “A lei e decreto que tornam
obrigatórias sessões como
esta são uma violação do pre-
ceito constitucional da auto-
nomia universitária”, insistiu
Aloísio Teixeira. “É hora da
UFRJ através de seus colegia-
dos se posicionarem pela re-
visão completa da legislação
vigente, devolvendo às univer-
sidades federais, através de
seus estatutos e regulamentos,
o processo de escolha de seus
dirigentes.”

Aprofundar o modelo de
gestão democrática, levar a
discussão do PDI a segmen-
tos que não foram alcança-
dos e perseguir a superação
da fragmentação interna está
entre as prioridades da ges-
tão, a que se junta, também a
preocupação da escolha dos
dirigentes.

Aloísio manifestou, aos
membros dos colegiados, es-
perança de “avançar nesses
quatro anos na construção de

ada é de até 60 dias antes
do término do mandato,
em 2 de julho. Portanto, o
prazo-limite é 2 de maio.

O presidente da Comis-
são de Pesquisa, Edwaldo
Cafezeiro, que informou
aos colegiados o resultado
da consulta à comunidade,
afirmou: “Todos nós já vo-
tamos nessa chapa. Esta-
mos aqui simplesmente
para cumprir uma determi-
nação da lei.”

RITUAL – Na sessão de
quinta-feira, foi constituí-
da uma comissão eleito-
ral dos colegiados com 7
membros – 5 docentes, 1
aluno e 1 técnico-admi-
nistrativo (Roberto Go-
mes, recém-eleito). Mas
nenhum adversário de
fato apresentou-se. Os
candidatos apontados
para compor a lista foram
membros do próprio es-
tafe. Para reitor, além de
Aloísio, candidataram-se
José Luiz Monteiro (pró-
reitor de Pesquisa) e José
Roberto Mayer (pró-reitor
de Graduação). Para vice
se inscreveram Sylvia Var-
gas, Carlos Levi (pró-rei-
tor de Planejamento) e
Hélio de Mattos (prefeito).

Dos 56 votantes para
reitor, Aloísio Teixeira ob-
teve 48 votos, José Luiz, 4
votos e Mayer, 1 voto. Não
houve votos em branco e
três votos foram anulados,
por erro dos votantes. Na
votação para vice não hou-
ve votos em brancos ou nu-
los. A professora Sylvia ob-
teve 52 votos, Hélio, 2 e
Levi, 1.

O secretário do Consu-
ni, Ivan Hidalgo, fez a leitu-
ra da ata com o resultado da
votação no Colégio Eleito-
ral, aprovada sob aplausos,
informando a composição
da lista tríplice.

PESQUISA

Autonomia ferida

uma universidade mais de-
mocrática, mais justa com a
participação e abertura à so-
ciedade”. Foi aplaudido far-
tamente.

Sylvia Vargas lembrou do
mestre Clementino Fraga Fi-
lho quando repetiu a melhor
frase de Montesquieu: o ho-
mem só vale quando emoci-
onado. E agradeceu a profes-
sores, funcionários e estudan-

tes pela compreensão das
ações da gestão nos quatros
anos.

Godofredo de Oliveira, re-
presentante do MEC e mem-
bro do Conselho de Curado-
res, disse que Aloísio e Sylvia
implantaram um novo recorte
político na UFRJ, muito distin-
to do anterior, que era imobili-
zante. Para ele, a UFRJ hoje é
vista como exemplo nacional.

ALOÍSIO E SYLVIA. Os dois escolhidos na sessão do Colégio Eleitoral de quinta, dia 12

COLÉGIO ELEITORAL. Ratificação do resultado da pesquisa

Fotos: Niko Júnior
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REPRESENTAÇÃO

Conselheiros iniciam mandato
Eleita no início do mês, representação técnico-administrativa nos conselhos superiores
assumiram na semana passada e votou na sessão do Colégio Eleitoral de quinta, dia 12

Mal assumiu a represen-
tação no Conselho de Ensi-
no de Graduação (CEG)
quarta-feira, dia 11, Sérgio
Guedes passou a integrar as
câmaras de Fomento, Legis-
lação e Normas e a Comis-
são de Ensino à Distância.
Para ele, ser convidado de
saída para assumir essas

Os novos representantes técni-
cos-administrativos no Consuni,
CEG e CEPG – eleitos há duas se-
manas – iniciaram seus mandatos
num momento particular da his-
tória da universidade: por força de
lei, como integrantes do anacrôni-
co Colégio Eleitoral que elaborou
a lista tríplice com os nomes que
serão enviados a Brasília. O reitor
em exercício José Luiz Monteiro
abriu a sessão de quinta-feira anun-
ciando os nomes dos novos con-
selheiros no Conselho Universi-
tário – Agnaldo Fernandes, Izaias
Gonçalves, Jeferson Salazar, Ro-
berto Gomes e Milton Madeira e
seus suplentes (Antônio Gutem-
berg, Julio D’Assunção, Cláudio
Gress, Risaneide Cordeiro e José
Carlos Pereira); no CEG, Sérgio
Guedes (suplente Ana Maria Ri-
beiro); e no CEPG, Claudia Motta
(suplente Lúcia Salis).

“Já exerci mandato num perío-
do conturbado, na época do Vi-
lhena. Nossa participação é fun-
damental também em períodos
democráticos”, disse Izaias Gon-
çalves. Para Roberto Gomes, a ex-
periência de assumir o mandato
justo no Colégio Eleitoral foi rele-
vante: “Participar da comissão elei-
toral foi prova disso, de que a de-
mocracia precisa ser constante-
mente consolidada.” Jeferson Sa-
lazar acha que, apesar de o pro-
cesso ser elemento de consolida-
ção da democracia, “estamos em
estado de alerta. Temos um candi-
dato que tem compromissos com
a categoria que não foram cum-
pridos, mas foram reafirmados no
debate no Sindicato e que vamos
cobrar”, disse.

Representante no CEG assume câmaras
responsabilidades é reflexo
do reconhecimento do papel
dos funcionários: “Somos ex-
tremamente qualificados e
poucas vezes conseguimos
créditos por este conheci-
mento. A questão do Ensino
à Distância é um exemplo.
Todos são agentes dentro de
um processo de criação de

AGNALDO, repetindo o gesto dos companheiros de bancada

JOSÉ CARLOS, na sessão que ratificou Aloísio e Sylvia

NO CEG. Sérgio Guedes e Ana Maria Ribeiro ROBERTO GOMES, na mesa, e Cláudia Motta, votando

ISAIAS GONÇALVES, titular do Consuni, votando na quinta

JEFERSON cobrou compromissos assumidos pelo Reitor

conhecimento.”
O debate sobre a criação

da Comissão de Ensino à Dis-
tância (EAD) partiu da de-
manda apontada por Ana
Maria Ribeiro, suplente de
Sérgio, sobre a necessidade
de institucionalização da mo-
dalidade na UFRJ. Ana Maria
acredita que o CEG deve es-

tabelecer regras para toda a
Universidade na criação de
cursos de educação à distân-
cia, além do consórcio com o
Centro de Educação Superi-
or à Distância do Rio de Ja-
neiro (Cederj), que reúne as
seis universidades públicas
do estado.

A criação da comissão foi

aprovada por unanimidade.
O conselheiro do CEG

Luiz Felipe já participa de
uma comissão conjunta so-
bre EAD, com o Consuni e o
CEPG. Entre as propostas
em estudo está a revisão de
regimentos da UFRJ. Gue-
des também foi integrado a
esta comissão.

Fotos: Niko Júnior



CAMPUS

Bandejão em
março de 2008

O pró-reitor de Planeja-
mento e Desenvolvimento,
Carlos Levi, garantiu ao Jor-
nal do SINTUFRJ que o cro-
nograma de implantação do
restaurante universitário do
Fundão vai ser cumprido: o
prédio fica pronto em feverei-
ro de 2008 para ser inaugura-
do em março. A previsão é que
os trabalhos de terraplana-
gem e fundações sejam con-
cluídos em junho e, em agos-
to, iniciada as obras de cons-
trução, que devem durar oito
meses.

Desde o início da 1ª etapa
(terraplanagem e fundações),
em fevereiro deste ano – e não
dezembro de 2006, conforme
foi anunciado –, por duas oca-
siões as máquinas pararam. A
primeira vez foi quando foi
descoberta no meio do terre-
no uma instalação de fibra óp-
tica; a segunda, por exigência
da Feema de licença para des-
pejo do aterro. Os dois pro-
blemas já foram resolvidos
ou, pelo menos, contornados.

A fibra óptica ganhou pro-
teção de concreto, mas ficou
adiado para a 2ª etapa a solu-
ção para o despejo do materi-
al retirado da terraplanagem,
que está sendo colocado no
canteiro. “Construção sempre
apresenta surpresas que têm
que ser administradas e su-
peradas. A expectativa é ga-
rantir a regularidade da obra
e o compromisso com o cro-
nograma”, justificou Levi, pre-
ocupado com as críticas da co-
munidade caso ocorram ou-
tros contratempos.

AGILIZAÇÃO – Para que o
cronograma seja cumprido,

Restaurante universitário fornecerá 4 mil refeições por dia

enquanto a 1ª etapa está em
andamento – a previsão de
conclusão é para o fim de ju-
nho –, o Escritório Técnico da
UFRJ (ETU) desenvolve o pro-
jeto de arquitetura e de estru-
turas complementares. Nesse
meio, tempo, segundo o pró-
reitor, a licitação da 2ª etapa
será preparada para lançamen-
to do edital em maio. Cumpri-
da essa burocracia, finalmente
em agosto a obra de edifica-
ção do prédio será contratada.

Pela previsão otimista de
Carlos Levi, o restaurante uni-
versitário será inaugurado em
março do próximo ano, mas
“em caráter precário”. Ficarão
faltando acabamentos inter-
nos e externos, mas que não
impedirão o seu funciona-
mento. A partir do mês de ju-
nho, Levi espera providenciar
a compra de equipamentos e
mobiliário. Providências que
também dependem de licita-
ção pública, tarefa entregue à
Fundação José Bonifácio
(FUJB).

A gestão e a operacio-
nalização do restaurante
universitário serão de res-
ponsabilidade de uma
empresa terceirizada esco-
lhida por licitação. A em-
presa licitada também dis-
tribuirá as refeições no
campus da Praia Vermelha
e nas unidades isoladas.
Inicialmente está prevista
a produção de 4 mil refei-
ções diárias, e somente na
hora do almoço.

Preferencialmente, o
restaurante universitário
será construído para aten-
der os estudantes. A refei-

Operação será terceirizada
ção para eles custará R$ 2,00.
Os técnicos-administrativos
e docentes poderão almo-
çar no restaurante, mas pa-
garão mais caro: R$ 6,00. O
pró-reitor alegou que a
UFRJ não tem condições de
subsidiar a alimentação
para funcionários e profes-
sores abaixo desse valor,
lembrando que eles rece-
bem auxílio-alimentação
no no valor de R$ 6,55.

CUSTO – O dinheiro para
cobrir os custos de funcio-
namento do restaurante sai-
rá da receita própria da Uni-
versidade, atualmente em

torno de R$ 12 milhões anu-
ais. “O Ministério da Educa-
ção não reconhece despesa
com alimentação estudantil
no orçamento das institui-
ções federais de ensino su-
perior (Ifes)”, disse  Levi.
Pelas suas contas, cada re-
feição custará à UFRJ R$ 4,00
(subsídio direto) mais R$
2,00 de gastos com água, luz
e outros insumos (subsídio
indireto). Essas despesas in-
diretas provavelmente serão
diluídas nos custos gerais da
Universidade.

 A finalidade da Reitoria
não é apenas alimentar os

estudantes, mas acoplar o
restaurante a atividades aca-
dêmicas de ensino e pesqui-
sa. Essa decisão beneficia
principalmente os alunos da
Faculdade de Nutrição.

 O restaurante universitá-
rio ocupará uma área total de
2.371,14 m2, próxima à Escola
de Educação Física e Despor-
tos, ao Centro de Ciências da
Saúde (CCS) e à Prefeitura
Universitária. Os recursos
para a construção e compra
de equipamentos virão de um
convênio firmado entre a
UFRJ e o Banco do Brasil, ins-
tituição bancária que movi-

menta todo o dinheiro que
entra na Universidade, in-
clusive da folha de paga-
mento de pessoal. Dos R$
6.360.936,00 prometidos, o
banco já disponibilizou R$
4.102.263,00.

 FUTURO –  Está nos
planos da Reitoria, infor-
mou o pró-reitor, construir
centros de distribuição das
refeições no campus da
Praia Vermelha e, depen-
dendo da demanda, no
Fundão, um na Faculdade
de Arquitetura e Urbanis-
mo e outro Centro Tecno-
lógico.

 Funcionamento pre-

visto para março de 2008

 Fornecerá 4 mil refei-

ções diárias

 Ocupará uma área de

2.300 m2

 Banco do Brasil finan-

ciará R$ 6,3 milhões

Na página  9: Restaurante
do HU vai fornecer refeições
a partir de agosto.

Os números do

bandejão

CANTEIRO DE OBRAS. Na área próxima à Escola de Educação Física a terraplanagem já começou

Foto: Niko Júnior


