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Jornal na Internet
A versão on line do Jornal do SINTUFRJ entra na rede na

manhã de sábado. Por intermédio do boletim eletrônico você
pode receber o jornal no seu e-mail. É só se cadastrar na
página do Sindicato: <www.sintufrj.org.br>

1º de Maio no Rio
Dois atos vão marcar o

Dia do Trabalhador no Rio
de Janeiro. O primeiro de-
les será pela manhã, a par-
tir das 10h, em Bangu, Zona
Oeste, convocado pela
CUT. “Por Mais e Melhores
Empregos” é o lema da
Central, que promoverá ati-
vidades para as crianças e
show musical. A programa-

ção será encerrada com ato
público na Praça 1º de Maio,
a partir das 17h. As bandeiras
da CUT neste 1º de Maio são:
redução da jornada de traba-
lho sem redução de salários;
fim das horas extras; formali-
zação dos contratos de traba-
lho; direito a saúde, moradia,
trabalho, educação, trans-
porte e reforma agrária e con-

tra todas as formas de vio-
lência (policial, de gênero, de
raça e sexual). A Reestatiza-
ção da Vale do Rio Doce é
outra bandeira sustentada
pela CUT.

O segundo ato que mar-
cará a história de luta da clas-
se trabalhadora e do movi-
mento social será à tarde, a
partir das 14h, nos Arcos da

Lapa, Centro da cidade.  “Por
um 1º de Maio Classista, de
Luta e Independente dos
Governos” é a palavra de or-
dem da manifestação convo-
cada por Conlutas, Intersin-
dical, MST, PCB, PSOL e
PSTU. Veja as bandeiras:
manutenção e ampliação
dos direitos previdenciários,
trabalhistas e sindicais; au-

mento do salário mínimo e das
aposentadorias; contra o Pla-
no de Aceleração do Cresci-
mento (PAC); defesa dos servi-
ços públicos; defesa da refor-
ma agrária; mais verbas para a
saúde e educação; defesa do
passe-livre; fora os Caveirões
das comunidades; não da pa-
gamento da dívida externa e
interna.

No Dia Nacional de Luta, funcioná-
rios públicos realizaram manifesta-
ções em todo o país. Mais de 10 uni-
versidades federais paralisaram as ati-
vidades, segundo a Fasubra. Manifes-

tação fez parte da jornada contra o
projeto de lei que congela salário
dos servidores. Estudantes e sem-
terra também protestaram.

Páginas 3, 4, 5, 6 e 7

Pressão nas ruas

Tannus deixa o Forum
O professor Carlos Tannus não é mais o coordenador do Forum de Ciência e Cultura da UFRJ. O cargo ocupado

até a semana passada por Tannus será extinto e o Forum vai ser vinculado à Pró-Reitoria de Extensão.
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JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ
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doispontos

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)
27/04 (6ª-feira)

Eleição de delegados sindicais de base
Participe da reunião em sua unidade. Confira as reuniões já marcadas entre 24 e 27 de abril

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
INSTITUTO DE NUTRIÇÃO

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
10:00 às 12:00

LOCAL DA REUNIÃO
Auditório Moniz 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
Sala da Pós-Gradução J 01 - subsolo

DIRETORES
Marcílio
Francisco e Albana
Marcílio, Albana, Noemi

Marcílio, Francisco, Vera
A definir
Francisco, Noemi, Iaci

Francisco, Albana, Evandro
A definir
Marcílio, Francisco, Denise

Marcílio, Francisco
Marcílio, Francisco

SINTUFRJ não
funcionará dia 30 de abril

Informamos que o Sindicato estará fechado no dia 30 de abril, véspe-
ra do feriado de 1º de Maio, e retomará suas atividades normais na
quarta-feira, dia 2 de maio.

Futebol no Fundão
O time do CLA jogou com a Química e ganhou de 2 x 0, quinta-feira

passada, dia 19, no campo da Prefeitura da UFRJ. Os dois gols foram
feitos por Robson.

Prata da Casa
Centro Cultural Professor Horácio Macedo (CCMN)

  Dia 24 – Teatro, texto  Nós Universitários
  Dia 25 – Banda FDX - Rock

Ricardo Kubrusly, poesia e performance
  Dia 27 – Paulo e Thiago - MPB

Local: Auditório do Roxinho, às 12h

Reunião do
GT-Carreira

O GT-Carreira do SIN-
TUFRJ marcou nova reu-
nião dia 2 de maio, quarta-
feira, às 14h, na subsede
do HU. A reunião vai se
dedicar à questão da ava-
liação, capacitação e di-
mensionamento.

Reunião dos mecânicos
de refrigeração

Será na quinta-feira, dias 26, às 10h, no 8º andar da Reitoria, sala 822.
É importante a presença de todos os trabalhadores da área.

Ônibus tom-
ba no

Fundão
Na última sexta-feira,

20, um ônibus da Viação
Breda Rio Transporte (Li-
nha 485 – General Osório
-Penha / Via Ilha do Fun-
dão) tombou ao fazer a
curva no acesso 4 (Rua
Moniz de Aragão – atrás do
Centro de Tecnologia) fa-
zendo 13 vítimas. Segun-
do declarações de passa-
geiros, o coletivo trafega-
va em alta velocidade. O
Quartel dos Bombeiros da
Ilha do Fundão coordenou
todo o atendimento às ví-
timas, que foram levadas
para o Hospital Geral de
Bonsucesso e o Paulino
Werneck, na Ilha do Go-
vernador. Os danos ao pa-
trimônio da UFRJ estão
sendo listados para poste-
rior ressarcimento.

Notas >>>

Recomeçam as reuniões
para escolha de delegados
sindicais de base. A reunião
tem pauta fixa: informe so-
bre as ações judiciais, cam-
panha salarial e a impor-
tância dos delegados sindi-
cais de base. Nesta reunião
se define o processo de ins-
crição de chapas. O segun-
do momento será a realiza-
ção das eleições em data a
ser acordada com os traba-
lhadores das unidades.

FGTS: diretoria delibera
A Diretoria Executiva do SINTUFRJ reunida em 11 de abril, entre

outros pontos, discutiu  o andamento das ações judiciais do FGTS que
tramitam na 9a. e na 29a. Varas Federais. Resolveu encaminhar ofício ao
escritório do Dr. Júlio Romero solicitando cópia dos processos, para que
possa melhor acompanhar o seu andamento. Deliberou ainda que os
sindicalizados que já receberam seus saldos mas não pagaram os 10% de
honorários advocatícios continuam em débito com os serviços do advo-
gado. No entanto, solicita aos que pagaram a partir do recebimento da
cobrança bancária que enviem para o Sindicato cópia do referido paga-
mento, para que a Secretaria do Sindicato possa proceder à baixa do
débito e confeccionar o recibo do Sindicato. Aos que receberam o boleto
bancário de cobrança, a Diretoria solicita que ao efetuarem o pagamen-
to dos 10%, o façam somente na conta específica para essa finalidade,
pois não houve nenhuma deliberação do Sindicato para cobrança em
conta diferente. A conta para depósito identificado, específica do FGTS,
é a de nº 15580-2, agência 3652-8, Banco do Brasil.

Outrossim, segundo informe prestado pelo Dr. Júlio Romero no últi-
mo plantão, o processo da 9a. Vara está aguardando a desembargadora
relatora incluir o processo na pauta do pleno do Tribunal. Quanto ao
processo da 29a. Vara, também informado pelo Dr. Julio Romero, é preci-
so aguardar o encerramento do prazo solicitado pela Caixa, de 90 dias
iniciados após o carnaval, para que conclua as inconsistências e finalize
o pagamento do processo.

AmaVila faz eleição
A Associação de Moradores da Vila Residencial realiza eleições (par-

ticipam moradores maiores de 16 anos) nos dias 27 e 28 de abril. A
votação irá ocorrer entre 10h e 19h (na sexta) e entre 8h e 19h (no sába-
do), no Centro Comunitário. Na quarta haverá debate às 19h no Espaço
dos Veteranos.

Cidades, direitos de
todas as pessoas

É o tema do seminário que acontece dias 26 e 27 de abril, na OAB
(Marechal Câmara, 150, no Castelo). Na programação, ato público ás 11h
no dia 26, com debate à tarde com o título: “Se morar é um direito, ocupar
é um dever”. No dia 27, das 9h às 12h30, o a pauta é “O Pam que quere-
mos e o que temos”, e das 14h às 17h, “Estratégia nacional e estadual de
enfrenta à remoção”. O evento é uma realização do Ibase, Frente Estadu-
al contra Remoções, Faferj, Pastoral de Favelas e outras entidades. Infor-
mações www.ibase.br ou pelo tel. 2509 0660.

“Vem cantar conosco”
Sob a regência de Cristina Canosa, da Escola de Música, o coral do

CCJE ensaia às quartas e sextas-feiras, das 12h30 às 14h. Estudantes,
funcionários e professores  estão convidados.  Informações :  3873-5239.
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Movimento ocupa ruas
No Dia Nacional de Luta, funcionários públicos realizaram manifestações em todo
o país. Mais de 10 universidades públicas federais paralisaram suas atividades

A LUTA CONTRA O PLP01

No Dia Nacional
de Luta, 17 de abril, que
uniu as reivindicações e
protestos dos trabalha-
dores da cidade e do
campo e dos movimen-
tos sindical, estudantil
e popular em todo o
país, o recado foi dado
ao governo por milha-
res de manifestantes: o
que está proposto para
retirar ou reduzir direi-
tos será cobrado nas
ruas. No caso do funcio-
nalismo público, que
está em campanha sa-
larial, o ataque é o pro-
jeto de lei complemen-
tar – PLP 01 – que con-
gela salários até 2016,
acaba com qualquer
possibilidade de recupe-
ração de perdas salari-
ais, inviabilizando ne-
gociações sobre a pauta
de reivindicações tanto
geral quanto específica
das categorias. Mais de
10 universidades públi-
cas federais da base da
Fasubra paralisaram
as atividades e realiza-
ram atos unificados em
seus respectivos estados.

No Rio de Janeiro, a tra-
dicional Avenida Rio Bran-
co, como há muito não se via,
foi invadida pelo vermelho
das bandeiras de movimen-
tos e dos partidos PSTU,
PSOL, PCB e PCR, tendo suas
quatro pistas ocupadas pela
militância. O SINTUFRJ, as-
sim como vários sindicatos
de trabalhadores, marcou
presença no ato. O coorde-
nador-geral Marcílio Lou-
renço, que falou em nome
do Sindicato, declarou do
alto do carro de som que co-
meçava a união da cidade e
do campo, junto com o fun-
cionalismo público, para en-
frentar as reformas neolibe-
rais – sindical, trabalhista e
previdenciária – e explicou
as implicações do PLP01.
Exemplificando a diversida-
de da manifestação, os indí-
genas reforçaram o ato, Mar-
cílio afirmou: “Estamos to-

dos juntos para mostrar nos-
sa indignação e provar que
não existe um pensamento
único.” O coordenador de
Comunicação da Fasubra,
Estevão Moura, chamou a
atenção para a regulamenta-
ção do direito de greve no
serviço público, que pode, e
muito, limitar o poder de
pressão dos trabalhadores.

O sindicalista Cyro Gar-
cia, do PSTU, disse para a po-
pulação que pressionar o go-
verno nas ruas era funda-
mental. “Estamos ocupando
a Rio Branco porque a rua é
do povo, e é nas ruas e nas
lutas que vamos alcançar
nossas reivindicações.” O
dia de luta também marcou
os 11 anos do massacre de
Eldorado de Carajás, em que
19 sem-terra foram assassi-
nados e apenas dois polici-
ais militares (dos 152 envol-
vidos) condenados.

“Tem que botar o bloco na rua”
No Rio, pela manhã, o

MST bloqueou as duas prin-
cipais rodovias que cortam
o Estado – Via Dutra e BR-
101. O movimento cobra
uma verdadeira reforma
agrária do governo, critica a
expansão do agronegócio e
reivindica o assentamento
de 140 mil pessoas acampa-
das à margem de estradas. A
representante do MST, Elia-
na Souza, destacou a impor-
tância de transformar a mo-
bilização em ações efetivas,
como a ocupação dos pos-
tos de pedágio, prédios do
Incra e marchas realizadas
no dia 17.

A passeata fez muita gen-
te que transitava pela aveni-
da parar e ouvir as denún-
cias dos movimentos. A mé-

dica Luiza Guerreiro, 51 anos,
declarou que considerava le-
gítima a manifestação: “Se es-
tão reclamando, inclusive so-
bre muitas coisas que desco-
nhecemos, estão mais do que
certos. Tem que botar o bloco
na rua mesmo.” O advogado
Darli dos Santos, 55 anos, fez
a sua defesa: “Toda manifes-
tação do povo é importante,
ainda mais quando você tem
um Congresso que não se
movimenta para nada.” Re-
voltado, o mecânico de eleva-
dor Paulo Roberto dos San-
tos, 54 anos, desabafou: “O
Lula foi o maior traidor dos
trabalhadores. Prometeu que
não ia mexer com a aposenta-
doria, que iria aumentar o sa-
lário mínimo e agora vem com
uma nova reforma que au-

menta a idade para 65 anos.
Eu era PT doente, depois dis-
so para mim acabou. Pode
escrever: foi o maior judas.”

Depois de percorrer a Rio
Branco, a manifestação foi
encerrada na Cinelândia
com uma aula pública sobre
a política econômica e a re-
forma agrária. O ato unifica-
do, que teve como bandei-
ras a luta contra as reformas
neoliberais e a política eco-
nômica; pela reforma agrá-
ria e em defesa dos serviços
públicos, reuniu 23 organi-
zações no Rio de Janeiro.
Além de Brasília, manifesta-
ções unificadas ocorreram
em São Paulo, Minas Gerais,
Pará, Bahia, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Pernam-
buco e Paraná.

NO CENTRO. Trabalhadores da UFRJ na Avenida Rio Branco, durante passeata realizada na terça-feira, dia 17 de abril
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A LUTA CONTRA O PLP-01

Dirigente da Fasubra acusa
governo de intransigência
Audiência pública na Câmara sobre projeto que congela salários reúne

centrais sindicais e entidades de servidores

O governo pôs como pilar
do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) a apro-
vação do projeto de lei (PLP
01) que limita as despesas
com pessoal no setor públi-
co, e abriu uma guerra com
todas as centrais sindicais do
país. A união das centrais em
torno da rejeição do projeto
foi ratificada na última audi-
ência pública com a catego-
ria, em Brasília, no dia 17 de
abril, o Dia Nacional de Luta
do funcionalismo contra o
PLP. A coordenadora-geral da
Fasubra e que representou a
Coordenação Nacional das
Entidades de Servidores Fe-
derais (Cnesf), Léia Oliveira,
denunciou a intransigência
do governo e desafiou os par-
lamentares. “O governo é in-
transigente ao não retirar o
projeto e ao deixar a respon-
sabilidade com o Congresso.
Será que esta Casa vai fazer
apenas o que o governo
quer?”, sustentou.

A audiência pública foi
promovida pela Comissão
Especial da Câmara dos De-
putados que analisa o proje-
to, e participaram pelos tra-
balhadores, além da Cnesf, o
presidente da CUT nacional,
Artur Henrique, e o coorde-
nador da Coordenação Na-
cional de Lutas (Conlutas),
José Maria de Almeida. Tam-
bém estiveram presentes à
mesa o presidente da Comis-
são de Trabalho e Serviço
Público, Nelson Marquezelli
(PTB-SP); o relator do proje-
to, deputado José Pimentel
(PT-CE); e o deputado e pre-
sidente da Força Sindical,
Paulo Pereira da Silva. Du-
rante a audiência os servido-
res apresentaram argumen-
tos e contribuições sobre a
limitação de despesas, tais
como: a limitação do paga-
mento da dívida externa, a
implementação de um pro-
grama contra a sonegação de
impostos, a taxação das gran-

des fortunas e a reconversão
de parcela da dívida externa.
O plenário 12, do Anexo II da
Câmara, onde ocorreu a au-
diência, ficou lotado.

REJEIÇÃO – Artur Henri-
que, da CUT, afirmou que se
o governo não retirar o pro-
jeto do Congresso, as centrais
sindicais e os sindicatos dos
servidores públicos federais
vão atuar para que os parla-
mentares rejeitem todo o seu
conteúdo. “O governo não
pode conseguir aprovar esse
projeto. É preciso debater
com a sociedade e com os ser-
vidores públicos”, disse. E
acrescentou: “Com o limita-
dor não dá para resolver pro-
blemas crônicos do país, es-

pecialmente em áreas como
educação e saúde.” “Os gas-
tos com funcionários não são
causadores dos problemas do
país. Deveríamos debater as
altas taxas de juros e o supe-
rávit primário”, argumentou.
“Parcelas de juros poderiam
ser aplicadas na melhoria do
serviço público”, completou.

O representante da Con-
lutas, José Maria de Almeida,

destacou a importância da
união das centrais sindicais
para impedir a aprovação do
PLP01. Na sua avaliação, esta
união mostra a insatisfação
dos trabalhadores com essa
medida do governo. “O go-
verno tem R$ 100 bilhões
para investir. Por que não se

retira esse dinheiro dos ban-
queiros, em vez de atacar os
direitos dos trabalhadores? O
país já tem uma carência enor-
me de prestação de serviços
à população”, afirmou. Ele
reforçou a reivindicação das
lideranças sindicais para que
os parlamentares rejeitem o
projeto e sua totalidade.

Léia Oliveira declarou que
ao propor o PLP01 o governo
pretende manter os servido-
res federais, nos próximos
dez anos, reféns da falta de
política salarial para o fun-
cionalismo. A dirigente disse
também que as entidades
sindicais vão reforçar a bata-
lha pela regulamentação do
direito à negociação coletiva

no serviço público.  “Que ne-
gociação vai haver, se as re-
gras já vão estar definidas?”,
questionou. E encerrou sua
fala afirmando que os atos e
protestos do Dia Nacional
de Luta vão mostrar o poder
de mobilização do funciona-
lismo federal, como também
alertou o relator do PLP 01,
deputado José Pimentel: “O
maior dano da aprovação
desse PLP será para o servi-
ço público prestado à socie-
dade. Não é a governo que
devemos prestar contas, e
sim à população. Por isso,
pedimos aqui, em nome da
Cnesf, a retirada do regime
de prioridade na tramitação
do projeto.”

Veja onde o governo poderia buscar recursos,
em vez de querer congelar o salário do servidor

 Limitar o pagamento da dívida externa
 Combater a sonegação de impostos
 Taxar grandes fortunas

O governo pagou de
juros no ano  de 2006
275 bilhões de reais

PROTESTO. O Centro da Cidade voltou a ser palco de manifestação política na semana passada
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A LUTA CONTRA O PLP 01

Governo tem pressa
em aprovar projeto
Situação no Congresso Nacional é desfavorável. Relator do PLP 01 é indiferente a apelos

O governo tem pressa e se
recusa a retirar o PLP 01 de
pauta. Em reunião das entida-
des cutistas do funcionalismo
das três esferas, dia 13 de abril,
em São Paulo, a avaliação é a
de que o processo e o anda-
mento do PLP 01 não estão
favoráveis aos trabalhadores.
E mais, corre-se um grande
risco de as emendas ao proje-
to serem rejeitadas em bloco,
haja vista que só serão aceitas
emendas na apreciação do
projeto no Plenário. E primei-
ro será votado o parecer do
relator José Pimentel (PT-CE),
que tem se mostrado insensí-
vel aos apelos da CUT. Esse
parlamentar foi relator da re-
forma da Previdência aprova-
da no início do governo Lula.

O PLP 01 foi apresentado
à Câmara dos Deputados pelo
governo no dia 2 de feverei-
ro, em regime de prioridade.
Assim, em vez de passar pe-
las comissões que têm a ver
com o assunto em questão,
ele foi direto para a Comis-
são Especial que reuniu to-
das elas – Comissão de De-
senvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio; Seguri-
dade Social e Família; Traba-

lho, de Administração e Ser-
viço Público; Finanças e Tri-
butação e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania. Em 14 de
março o colégio de líderes do
governo apresentou um re-
querimento solicitando regi-
me de urgência na votação.
Até agora este requerimento
não foi retirado e as discus-
sões na Comissão Especial e
as audiências públicas estão
em fase final.

O projeto ainda não tem
data para ser votado, mas Pi-
mentel disse que as negocia-
ções serão rápidas e, logo que
a pauta da Câmara for des-
trancada com a votação das
medidas provisórias, seu
substitutivo estará pronto
para ser votado. O presiden-
te da Comissão Especial, de-
putado Nelson Meurer (PP-
RR), pediu no dia 10 de abril
uma nova prorrogação do
prazo da comissão – a quarta
– para que o relator tenha
tempo de preparar o seu pa-
recer. Segundo Meurer, a
prorrogação também servirá

para que as entidades de ser-
vidores públicos tenham
tempo de discutir as propos-
tas com o relator, se o gover-
no não retirar a matéria de

MP do FGTS é aprovada

pauta. Contudo, na avaliação
da assessoria da deputada
Alice Portugal (PCdoB-BA),
que integra a Comissão Es-
pecial, corre-se um sério ris-

co de o projeto ir à votação
até o fim de maio. “Nosso de-
safio é o PLP 01”, declarou a
parlamentar, que já foi diri-
gente da Fasubra.

NA UFRJ. Reunião na segunda-feira, 16, definiu a participação no ato de 17 de abril

A Câmara aprovou no dia
17 de abril a Medida Provisó-
ria 349, que destina mais de
R$ 5 bilhões do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para um fundo que
aplicará os recursos em obras
nos setores de energia, rodo-
via, ferrovia, porto e sanea-
mento e mais hidrovias – esta
acrescentada pela Câmara. A
MP faz parte do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC), e a votação deu ampla
vitória ao governo que obte-
ve 312 votos a favor, 105 con-
trários e uma abstenção. O ris-
co de usar dinheiro dos traba-
lhadores em operações de re-
torno lento e incerto fez da
medida a mais polêmica das
oito MPs do PAC editadas em
janeiro e ser muito criticada
pela centrais sindicais. Mais
importante para o governo na
votação foi desafogar a pauta

da Câmara, bloqueada há
quatro semanas pelas MPs do
PAC – ainda restam duas a se-
rem examinadas pelos depu-
tados. A MP aprovada garan-
tiu remuneração mínima anu-
al de 3% mais a Taxa Referen-
cial (TR) para os recursos do
novo fundo – igual à rentabi-
lidade do FGTS. A garantia foi
o ponto mais polêmico na dis-
cussão da MP. Pelo texto ori-
ginal do Executivo, a Caixa
Econômica não deveria arcar
com o risco do crédito, ou
seja, com o prejuízo decor-
rente de eventuais calotes nos
financiamentos concedidos.
Na Câmara o relator, Wilson
Santiago (PMDB-PB), respon-
sabilizou o banco por garan-
tir ao novo fundo uma renta-
bilidade mínima equivalente
à do FGTS. No entanto, não
está claro como a Caixa, uma
empresa de capital 100% pú-

blico, poderá arcar com esta
obrigação.

Defenderam a aprovação
da medida os partidos alia-

dos do governo: PMDB, PT,
PTB, PCdoB, PSB, PDT, PP, PR
e PV. Ficaram contra PSDB,
PSOL e DEM (ex-PFL). A Me-

dida Provisória 349 ainda
passará pelo Senado e pela
sanção presidencial para en-
trar em vigor.
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A LUTA CONTRA O PLP01

A insatisfação dos traba-
lhadores públicos federais
ecoou no Congresso Nacional,
obrigando parlamentares a to-
mar uma posição. Na terça-fei-
ra, 17, mais de 200 deputados
e senadores participaram do
ato de lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa do Ser-
viço Público e também assi-
naram o manifesto pelo “for-
talecimento do serviço públi-
co como instrumento de pres-
tação de serviços à sociedade”.
A frente é coordenada pelo de-
putado Rodrigo Rollemberg
(PSB-DF).

Cerca de 300 pessoas par-
ticiparam do ato de instala-
ção da frente, entre as quais
lideranças sindicais, parla-
mentares e dirigentes de cen-
trais sindicais. Também pre-
sente, o ministro do Traba-
lho, Carlos Lupi, defendeu a
substituição dos funcioná-
rios terceirizados por concur-
sados. A deputada Alice Por-
tugal (PCdoB-BA) afirmou
que “o nosso desafio imedia-
to é o PLP01 , que parece ser
apenas uma sinalização ao
setor financeiro, pois envia
sinais de que o governo vai
promover o crescimento, mas
quem vai pagar a conta é o
funcionário público”.

CONTRADIÇÕES – Segun-
do ainda a deputada comu-
nista, “para que se tenha de-
senvolvimento é preciso am-
pliar os serviços públicos e o
PLP01 ponta na direção con-
trária, sendo, portanto, uma
contradição com todo o Pro-

Frente parlamentar
é lançada
Mais de 200 parlamentares estiveram presentes ao ato do
Congresso que instalou a frente

A luta contra
a Emenda 3

A CUT e as demais centrais sindicais realizaram nesta
segunda-feira, 23 de abril, um Dia Nacional de Paralisa-
ções contra a Emenda 3, de autoria do ex-senador Ney
Suassuna (PMDB-PB), do projeto de lei que criou a Super-
Receita. O objetivo é alertar a população sobre os riscos
que correm os direitos dos trabalhadores caso o veto pre-
sidencial a essa emenda seja derrubado.

A Emenda 3 é uma invenção de um grupo de deputa-
dos e senadores que foi colocada no projeto de lei da
Super Receita. Esta emenda precariza as relações de tra-
balho. É um golpe em que os patrões pretendem transfor-
mar funcionários em pessoas jurídicas, o que significa
tirar dos trabalhadores direitos conquistados em anos de
luta, como 13º salário, FGTS, descanso semanal remune-
rado, licença-maternidade, vale-transporte, vale-alimen-
tação, férias, assistência médica e previdenciária, entre
outros garantidos na CLT.CAMPANHA. Há várias semanas a CUT pôs o bloco na rua na defesa do veto de Lula

grama de Aceleração do Cresci-
mento”. A dirigente nacional da
Central Única dos Trabalhadores,
Lúcia Reis, completou a parlamen-

Críticas ao Supremo
Lúcia Reis também criticou o Supremo Tri-

bunal Federal por querer que o direito de greve
do servidor seja exercido sob o mesmo marco
legal para os trabalhadores da iniciativa priva-
da. Para a dirigente, a decisão é contraditória
pelo fato de a mesa de negociação estar suspen-
sa, os servidores não terem data-base e nem
negociação coletiva. “Na prática”, frisou, “o di-
reito de greve do funcionalismo é letra morta.”

O representante do Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar (Diap), Flávio
Tonelli, depois de citar estimativa do IBGE de
crescimento da população em cerca de 13% até
2016, “numa taxa anual de 5%, quando se espera
que o produto interno bruto seja 60% superior
ao de hoje”, disse ser “inimaginável que o Esta-
do brasileiro fique impossibilitado de ampliar
proporcionalmente a estrutura de saúde, edu-
cação, segurança, justiça, e não possa atender a
questões como ampliação da fiscalização (tri-
butária, do trabalho, da previdência, sanitária,
ambiental etc.)”.

COMPOSIÇÃO – A frente parlamentar é com-
posta da seguinte forma: um presidente, o de-
putado Rodrigo Rollemberg, e um vice, o sena-
dor Paulo Paim (PT/RS) e os deputados Paulo
Pereira da Silva (PDT-SP), Eduardo Valverde (PT-
RO), Andréia Zito (PSDB-RJ), Flávio Dino
(PCdoB-MA) Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e Chi-
co Alencar (PSol-RJ)

tar destacando que o PLP01, que
limita gastos com pessoal, “vai na
contramão do crescimento pro-
posto pelo governo federal”.

NO PARLAMENTO. Deputada Alice Portugal integra a Frente
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A LUTA CONTRA O PLP-01

Ao mesmo tempo que os
trabalhadores públicos fede-
rais de todo o país iniciam
uma jornada unificada de lu-
tas, com paralisações e mobi-
lizações de rua, que prome-
tem só terminarão quando for
retirado do Congresso Nacio-
nal o PLP01 – projeto de lei
que congela os salários das
categorias até 2016 e limita a
prestação de serviços públi-
cos à população –, no Palácio
do Planalto e na mais alta es-
fera do Judiciário começa uma
movimentação pela regula-
mentação do direito de greve
no funcionalismo.

Bastou o presidente Lula
declarar que é preciso limitar
as greves nas atividades es-
senciais, no setor público–
posição até certo ponto sur-
preendente pela origem sin-
dicalista do presidente da Re-
pública – para que o Supremo
Tribunal Federal (STF) cor-
resse em seu auxílio. No dia
12 de abril, 7 de 11 ministros
do STF decidiram que dispo-
sitivos da Lei de Greve (Lei
7.783/89) aplicados às greves
dos trabalhadores da iniciati-
va privada também deveriam
valer para as greves no servi-
ço público. Apesar do voto da
maioria, o julgamento foi sus-
penso pelo pedido de vistas
de um dos ministros.

REAÇÃO – Os Sindicatos
dos Servidores Policiais Ci-
vis do Espírito Santo (Sindi-
pol) e o Sindicato dos Traba-
lhadores do poder Judiciário
do Pará (Sinjep) entraram
com dois Mandados de In-
junção (MIs 670 e 712), em
que alegam omissão do Con-
gresso Nacional por não ela-
borar a lei regulamentando o
direito de greve dos servido-
res públicos. A questão agora
no STF está sendo julgada
considerando esses dois
mandados.

Mandado de injunção é
um meio constitucional pos-
to à disposição de quem se
considerar prejudicado pela
falta de norma regulamenta-
dora que torne inviável o
exercício dos direitos e liber-
dades constitucionais.

LEI ESPECÍFICA – De acor-
do com a Emenda Constituci-
onal nº 19 promulgada pelo
Congresso Nacional em 4 de
junho de 1988, o artigo 37, in-
ciso VII, da Constituição Fede-

Funcionalismo: Lei de
Greve entra no debate

Discussão é reaberta no momento em que servidores
iniciam campanha na defesa dos salários

ral, que reconhece a greve
como direito fundamental de
todos os trabalhadores em ge-
ral  (incluindo os servidores
públicos), ganhou nova reda-
ção. No lugar da exigência de
edição de uma lei complemen-
tar para regular o exercício do
direito de greve para o servi-
dor público civil, ficou estabe-
lecida a necessidade apenas de
uma lei específica. Isso nunca
ocorreu devido à mobilização
em contrário do funcionalis-
mo, que preferiu levar ao pé
da letra a Constituição cidadã
de 88, e as paralisações no ser-
viço público sempre foram re-
conhecidas nas mesas de ne-
gociações com os governos.
Mesmo porque o Regime Jurí-
dico Único não prevê corte de
ponto por greve.

POSIÇÕES DO STF – Os
ministros do STF que votaram
pela aplicação da lei que rege
as greves dos trabalhadores da
iniciativa privada usaram
como argumento a demora do
Poder Legislativo em regula-
mentar o artigo constitucional.
Até o momento, apenas um
ministro, Ricardo Lewando-
wski, se colocou contrário a
essa posição. Na concepção
dele, ao aplicar a Lei de Greve,
o STF estaria “intrometendo-
se, de forma indevida, na esfe-
ra da competência que a Carta
Magna reserva com exclusivi-
dade aos representantes da so-
berania popular, eleitos pelo
sufrágio universal, direto e se-
creto.”

No entanto, Lewandowski
defendeu a necessidade de os
servidores assegurarem a pres-
tação dos serviços públicos
inadiáveis no caso de greve.
Mas também afirmou que os
governos não podem adotar
“medidas que inviabilizem ou
limitem” o direito de greve dos
servidores públicos, como cor-
te de ponto ou imposição de
multa pecuniária diária.

Diap aponta contradições
Para o Departamento In-

tersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap), o gran-
de problema desse debate
foi o vácuo político que
possibilitou ao Supremo
Tribunal Federal (STF) se
intrometer e opinar num
assunto que não lhe diz
respeito, e sem definir o
que é essencialidade. A
contradição, segundo o as-
sessor do Diap, Marco Ver-
laine, é o STF querer impor

ao funcionalismo a mesma
lei de greve que vale para os
trabalhadores da iniciativa
privada sem considerar que
o servidor não tem data-
base, a mesa nacional de ne-
gociação está suspensa e que
todo serviço público é ativi-
dade essencial.

Na opinião de Verlaine, o
governo precisa ter uma po-
sição em relação ao tema
para que o Congresso Nacio-
nal regulamente a lei de gre-

ve para o serviço público.
“Há uma demanda reprimi-
da enorme, foram oito anos
sem reajuste, e o movimen-
to dos trabalhadores públi-
cos federais está crescendo,
porque eles não esperam
mais por uma reação favo-
rável do governo. Por isso
precisam desse marco legal
para garantir o direito de
greve”, justificou seu ponto
de vista o assessor do Diap.
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CEG

Proposta da Comissão
de Vestibular do Conselho
de Ensino de Graduação,
aprovada por unanimidade
na sessão do dia 17, propôs
um sexto grupo de discipli-
nas no vestibular para in-
cluir os cursos de gradua-
ção vinculados às unidades
acadêmicas que, consulta-
das pelo CEG, aprovaram a
inclusão de Filosofia para
o concurso de acesso. O
novo grupo inclui 26 cursos
da Faculdade de Direito,
IFCS e Escola de Música, os
quais abrangem 874 vagas
do concurso.

No atual modelo,
todos os grupos – até
então, cinco – reali-
zam provas de Língua
Portuguesa e Literatu-
ra Brasileira, Redação,
quatro provas não es-
pecíficas e três provas
específicas relaciona-
das à área de conheci-
mento dos cursos.

Em todos os cinco
grupos, os estudantes
respondem sobre
Matemática, Geogra-
fia, História, Biologia,
Física, Química e Lín-
gua Estrangeira. As
disciplinas se divi-
dem de acordo com a exi-
gência da carreira: ora cons-
tam das três provas especí-
ficas, ora das não específi-
cas, dependendo do grupo.
Os vestibulandos respon-

Filosofia entra
no vestibular.
É criado o
Grupo 6

dem, então, em cada uma
das quatro provas não es-
pecíficas, a cinco questões,
totalizando 20 questões.

Agora, os que optarem
por carreiras do novo Gru-
po 6, realizarão cinco pro-
vas não específicas – por-
que foi incluída a Filosofia
– compostas por quatro
questões cada, para totali-
zar também 20 questões.

Dilema
A decisão da Comissão

de Vestibular de propor um
novo grupo para incluir a Fi-
losofia buscou atender a

duas variantes: a decisão do
Conselho Universitário de
incluir a disciplina no con-
curso de 2008 e a posição
das unidades acadêmicas
que responderam à consul-

ta da Comissão.
O CEG deliberou iniciar

a discussão sobre o concur-
so de 2008 ainda em 2006,
quando encaminhou às uni-
dades de ensino memoran-
do em que fazia um breve
histórico e explicava: “Em
14 de maio de 2003, o CEG
aprovou a inclusão de Filo-
sofia para o concurso de
acesso de 2005. Em 30 de
abril  de 2004, o Consuni
aprovou parecer da Comis-
são de Ensino e Títulos, re-
conhecendo e referendando
a competência do CEG para
discussão da viabilidade de

implementação da pro-
posta aprovada em 14
de maio de 2003. No re-
ferido parecer o Consu-
ni solicitou ao CEG que
formulasse uma pro-
posta detalhada das
condições necessárias
à sua implementação,
incluindo um crono-
grama detalhado para
sua execução.”

Ainda no memoran-
do, o CEG informa que
no ano de 2004, a pauta
foi tomada pela questão
das cotas e pela crise no
Direito. Mesmo assim, a
Comissão se debruçou

sobre o assunto e elaborou
um documento aprovado
em maio de 2005, em que
avaliava que não havia, na-
quele momento, condições
para a inclusão ser concre-

tizada de forma consisten-
te. Por fim, o CEG explica
que em agosto de 2006 esse
tema foi retomado para o
concurso de 2008 e que re-
solveu estender a discussão
às unidades e centros, pe-
dindo a cada uma um pare-
cer e análise de impacto na
admissão dos novos alunos
que justificassem a adoção
ou não da medida.

Das 33 unidades acadê-
micas, a Comissão recebeu
29 respostas: 23 contrárias à
inclusão da Filosofia. Res-
ponderam positivamente
apenas o Instituto de Biolo-
gia, Direito, IFCS e Escola
de Música.

Mas segundo o memo-
rial da Comissão, em março
deste ano o Consuni apro-
vou a inserção a partir de
2008, cabendo ao CEG sua
implementação.

Assim, a Comissão do
CEG decidiu constituir o
novo grupo só para os cur-
sos das que concordaram,
com exceção do Instituto de
Biologia. O IB, que aprovou
em sua congregação, em se-
tembro do ano passado, a
inclusão, ficou de fora. Se-
gundo a Comissão, os cur-

Agora, quem optar por esse grupo realizará cinco
provas, compostas por quatro questões cada,
totalizando 20 questões

Com o objetivo de diminuir a evasão e aproveitar os
melhores alunos, o CEG aprovou uma mudança na forma
de opção dos candidatos. Em vez de optar por até três dos
12 cursos da graduação, os pretendentes a uma vaga em
algum deles deverão apenas se candidatar à carreira “En-
genharia”, listando de um até 12 cursos como sub-opção,
ordenando sua preferência. Além dos 12 cursos, o candi-
dato pode optar por mais dois outros cursos do Grupo 2,
totalizando a escolha de três opções. Segundo a Comis-
são, a mudança é operacionalmente viável e pode alcan-
çar outros cursos.

Outra novidade, aprovada no CEG, é que foi excluída
a opção do semestre, no momento da inscrição no vesti-
bular. Segundo a Comissão, a medida favorece o contro-
le institucional da plena ocupação de vagas. A classifica-
ção será a opção de curso/habilitação e nota final, obe-
decida a preferência de turno, quando for o caso, até o
preenchimento total das vagas oferecidas pelo curso ou
habilitação.

O novo grupo inclui 26

cursos da Faculdade

de Direito, IFCS e

Escola de Música, os

quais abrangem 874

vagas do concurso.

Esta é a principal

mudança do concurso

sos de graduação vincula-
dos ao IB pertencem ao
Grupo 1 e realizam provas
específicas e não específi-
cas diferentes das do Grupo
5, onde se concentra a mai-
or parte dos cursos cujas
unidades foram favoráveis
à inclusão.

“Uma vez que várias uni-
dades que se posicionaram
contrárias a inclusão dese-
jam amadurecer à discus-
são, a Comissão de Vesti-
bular do CEG entende que
a proposta de criação do
Grupo 6, pode significar um
processo de implantação
gradual, ou não, na medida
em que a discussão flua na
UFRJ”, registrou o relatório.

Programa
Outra preocupação da

Comissão foi com o progra-
ma da prova de Filosofia no
primeiro ano de implanta-
ção. O objetivo será avaliar
a capacidade de o candida-
to compreender textos com
a complexidade de um tex-
to filosófico e de ser expres-
sar de modo argumentativo
claro. O programa foi apro-
vado com um voto contrá-
rio apenas.

Engenharia terá
subopções

Cai a indicação
do semestre
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NOSSOS DIREITOS

Um fato inusitado tem
transtornado a vida de mui-
tos trabalhadores das unida-
des hospitalares da UFRJ, al-
guns já com tempo para  apo-
sentadoria. Por cartas, eles
estão sendo convocados a
comparecer à Pró-reitoria de
Pessoal para assinar termo
de opção por acumularem
cargos no serviço público fe-
deral. A cada dia aumenta o
número de processos no De-
partamento Jurídico do SIN-
TUFRJ sobre esses casos. Já
houve quem pedisse exone-
ração do cargo. Além do
constrangimento pessoal, a
vida funcional dessas pesso-
as foi trancada. Nem férias
podem solicitar.

Siape erra e prejudica servidor

O Conselho de Ensino de
Graduação, na sessão do dia
17, definiu as datas das pro-
vas do concurso vestibular
de 2008. Por unanimidade,
o colegiado aprovou que o
primeiro dia de provas, não
específicas, será no domin-
go, 11 de novembro. O se-
gundo, de provas específi-
cas, dia 25 de novembro.

Em 2006 o vestibular da
UFRJ foi na mesma época. A
aprovação da data possibi-
lita que o coordenador aca-
dêmico do concurso, Luís
Otávio Langlois, discuta
com as outras federais do
estado a construção unifica-
da do calendário de provas
e inscrição.

Relatório
O coordenador Acadêmi-

co Luís Otávio Langlois
apresentou o relatório so-

Sindicato vai apresentar proposta para solucionar problema que afeta trabalhadores do setor de saúde

No entanto, esses traba-
lhadores não estão fazendo
nada ilícito. Na prática, cum-
prem tanto na UFRJ como
em outras unidades de saú-
de pública, do Ministério da
Saúde ou de outros órgãos,
jornada de 30 horas sema-
nais. Mas no Sistema Inte-
grado de Administração de
Pessoal (Siape) ainda cons-
ta o registro de 40 horas.
Embora a Emenda Consti-
tucional nº 34 (que alterou
o inciso XVI do artigo 37 da
Constituição) permita à
acumulação de dois cargos
ou empregos privativos por
profissionais de saúde regu-
lamentados.

ENTENDIMENTO – Na úl-

tima semana, a coordenado-
ra-geral do SINTUFRJ, Ana
Maria Ribeiro, reuniu-se com
o pró-reitor de Pessoal, Luiz
Afonso Mariz, e o superinten-
de de Pessoal, Roberto Gam-
bine, para discutir uma saída
para o problema. Ao final da
conversa ficou acertado que
o Sindicato prepararia uma
proposta por escrito e enca-
minharia a PR-4.

SAÍDA – Os três coorde-
nadores-gerais do Sindicato
já protocolaram no gabinete
do reitor o pedido de sus-
pensão da opção pelos ser-
vidores e a proposta de apli-
cação do artigo 3º do Decre-
to nº 4.836, de 9 de setembro
de 2003, que autoriza os di-

rigentes máximos dos ór-
gãos públicos, no caso da
UFRJ o reitor, a flexibilizar a
jornada de trabalhadores
“quando os serviços exigi-
rem atividades contínuas de
regime de turnos ou escalas,
em período igual ou superi-
or a 12 horas ininterruptas,
em função de atendimento
ao público ou trabalho no
período noturno”.

Este artigo se aplica no
caso concreto das unidades
hospitalares e de ensino com
cursos diurnos e noturnos.
Os coordenadores defendem
que o reitor autorize os ser-
vidores da saúde na Univer-
sidade a cumprir jornada de
trabalho de seis horas diári-

as e carga horária de 30 horas
semanais, mas com a dispen-
sa do intervalo do almoço.

Para a coordenação sin-
dical, “esta autorização do
reitor é de fundamental im-
portância para a regulariza-
ção da situação dos servido-
res que estão sendo compe-
lidos a se demitirem da UFRJ
pela interpretação equivoca-
da da aplicação da emenda
constitucional de acumula-
ção de cargo público”. Os co-
ordenadores também suge-
riram que a Reitoria solicite
ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
que seja lançado no Siape o
exposto no decreto presiden-
cial em questão.

CEG/VESTIBULAR

Provas serão dias
11 e 25 de novembro

bre o vestibular de 2007.
Com dados que montam o
perfil de quem ingressa na
UFRJ, que serão divulgados
apenas depois da aprova-
ção no CEG, o relatório
mostrou também o sucesso
do verdadeiro empreendi-
mento que é a realização do
concurso.

Luís Otávio destacou a
importância do evento “Co-
nhecendo a UFRJ”, em que
centenas de alunos do ensi-
no médio visitam o campus
e ouvem palestra dos coor-
denadores de curso, facili-
tando a escolha dos estu-
dantes.

A conselheira Ana Maria
Ribeiro parabenizou a equi-
pe e lembrou que a realiza-
ção do concurso de acesso
por equipe da UFRJ está
completando 20 anos. “Uma
sábia decisão”, comentou

ela sobre a deliberação to-
mada na gestão de Horácio
Macedo. Ela propôs a reali-
zação de eventos que mar-
quem esta passagem.

Dede 1987 as provas, que
antes eram organizadas pela
Cesgranrio, passaram a ser
organizadas pela própria
UFRJ. De múltipla escolha,
passaram a ser discursivas.
Vinte anos depois, o mode-
lo se consolidou.

Déia Maria Ferreira é co-
ordenadora-geral da Co-
missão Executiva do Con-
curso e fez elogio público a
toda equipe, que envolve,
além de Luís Otávio e Môni-
ca Conde na coordenação
acadêmica e administrativa,
mais de 5 mil pessoas.

Constrangimento
No CEG, um grupo de

pessoas tirou fotos e distri-

buiu documentos citando
membros do conselho. Ana
Maria Ribeiro pediu que
constasse em ata que rei-
vindicava o direito de que
sua imagem não fosse usa-
da por pessoas estranhas ao
colegiado. O registro foi
subscrito pelos demais pre-
sentes à sessão.

Na quinta-feira anterior,
as mesmas pessoas distri-
buíram no Conselho Univer-
sitário documento assinado
pelo professor Luís Eduardo
Potsch, em que este afirma
que é inaceitável a omissão
dos conselhos superiores
com os desmandos de “ca-
marilha burocrático corpo-
rativista” que, com o desco-
nhecimento de alunos, fun-
cionários e maioria docente,
através de “cambalacho elei-
toreiro”, usurpa direção de-
partamental, prorroga man-

datos expirados com o obje-
tivo de implantar novo pro-
jeto pedagógico que trans-
forma a ADM/FACC numa li-
nha de montagem, segundo
o texto.

No texto distribuído ao
CEG, um membro é acusa-
do de ter prejudicado uma
estudante, porque teria ne-
gado a esta, em seu parecer,
autorização para cursar
como ouvinte disciplinas de
Biblioteconomia, em função
de disputas políticas. O do-
cumento pede que o caso
seja reexaminado. Mas este
não foi entregue oficialmen-
te à secretaria do colegiado.

Conselheiros pediram
medidas disciplinares. O
pró-reitor José Roberto
Meyer disse que consulta-
ria o reitor sobre como pro-
ceder. A questão pode ser
pauta da próxima sessão.
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HISTÓRIA

Funcionários da UFRJ da
década de 1950 organizaram
um abaixo-assinado reivin-
dicando do reitor Aloísio Tei-
xeira que dois contemporâ-
neos, o engenheiro Luiz Hil-
debrando Horta Barboza e o
professor Alfredo do Amaral
Ozório, sejam homenagea-
dos com nomes de ruas na
Cidade Universitária. O do-
cumento também foi entre-
gue ao prefeito do Fundão,
Hélio de Mattos.

A iniciativa foi de Adele
Weber Moura, arquiteta que
trabalhou na UFRJ de 1952 a
1981, e chegou a dirigir o en-
tão Escritório Técnico da Uni-
versidade do Brasil (ETUB),
hoje ETU. O documento con-
tém 48 assinaturas, a maioria
de ex-funcionários do Escri-
tório Técnico, da Escola Poli-
técnica e do Centro Tecnoló-
gico, mas também conta com
adesões de professores.

HORTA BARBOZA – De
acordo com o exposto no
abaixo-assinado, o enge-

A homenagem que faltou
Contemporâneos de engenheiro e professor querem o nome destes em ruas do Fundão

A maioria das pessoas
talvez não tenha idéia de
como o plano diretor de uma
cidade é um importante ins-
trumento para garantir a
qualidade de vida para os
habitantes e o direito à mo-
radia para quem não tem
onde morar. Tanto é assim
que o prefeito e a Câmara de
Vereadores têm criado obs-
táculos, impedindo a popu-
lação de participar do pro-
cesso de revisão do plano
diretor do Rio de Janeiro.

Mas como a proposta é
não entregar os pontos e
continuar lutando para ga-
rantir que os cariocas parti-
cipem do processo de revi-
são do plano, o Fórum Po-

nheiro Luiz Hildebrando
Horta Barboza “foi responsá-
vel pela reunião, entre 1948 a
1950, das nove ilhas que de-
ram lugar ao campus do Fun-

dão. Foi ele quem criou o Es-
critório Técnico e convidou
para chefiar o arquiteto Jorge
M. Moreira, que fez parte da
equipe de projetos do Minis-

tério da Educação. Inicial-
mente construiu a principal
pista do campus e as duas
unidades extremas: Instituto
de Puericultura e Pediatria

Martagão Gesteira e a Facul-
dade de Arquitetura, prédio
que hoje abriga a Reitoria e a
Escola de Belas Artes. As lo-
calizações das construções
garantiram para a Universi-
dade o uso total do terreno e
impediram a implantação de
órgãos estranhos ao ensino.
O entusiasmo contagiante do
dr. Horta se manifestava por
sua presença permanente
nas obras, suas numerosas
publicações a respeito da Ilha
Universitária e pelo carinho
para todos os que com ele
trabalharam no ETUB”.

ALFREDO OZÓRIO – “Em
fase mais recente, o decano
professor Amaral Ozório
orientou os programas para
atualização dos projetos,
reunindo as unidades isola-
das em Centros. Foram estu-
dados e implantados os con-
tratos com órgãos afins ao
Centro de Tecnologia que
oferecessem áreas de pesqui-
sas e oportunidades de está-
gios para estudantes.”

Fórum quer participação popular
na elaboração de plano diretor

pular do Plano de Diretor do
Rio de Janeiro está convo-
cando todos, e os movimen-
tos sociais em particular, a
estar presentes em mais uma
manifestação de protesto na
Câmara de Vereadores, na
Cinelândia, dia 25, quarta-
feira, às 10h.

PARTICIPAR É UM DIREI-
TO – A proposta do fórum é
lotar o plenário e as galerias
para mostrar aos vereadores
que o Rio de Janeiro não vai
tolerar que eles substituam o
amplo debate da sociedade
no delineamento da cidade
por audiências públicas,
agendadas em locais e horá-
rios inadequados e sem ne-
nhuma divulgação, para que

só meia dúzia de pessoas
compareçam. Essa atitude do
prefeito e da Câmara de Ve-
readores é crime de improbi-
dade administrativa, e os in-
fratores estão sujeitos a ação
judicial que pode levar até a
perda de mandatos. O Esta-
tuto da Cidade garante a par-
ticipação popular no plano
diretor e também determina
que o Poder Público tem que
atuar no sentido de garantir
essa participação.

REIVINDICAÇÕES – A luta
dos movimentos populares
em relação ao plano diretor
do Rio de Janeiro tem por ob-
jetivo, entre outras reivindi-
cações, garantir:

1 - A delimitação e decla-

ração como Zonas de Especi-
al Interesse Social (Zeis) as
áreas ocupadas pela popula-
ção de baixa renda (favelas,
loteamentos irregulares e
clandestinos e ocupações ur-
banas de prédios abandona-
dos), com o reconhecimento
dos direitos de seus morado-
res, realização de obras de
urbanização e de melhorias
dos prédios e das casas, e a
regularização fundiária. O
plano também deverá proi-
bir despejos e remoções.

2 - Definição de novas
áreas para implantação de
programas de moradia vol-
tados para a população com
renda até três salários míni-
mos. Para isso é necessário

identificar todos os terrenos
e prédios vazios, localizados
em bairros e regiões com
boas condições de infra-es-
trutura e servidos por trans-
portes de massa. Os proprie-
tários ficariam obrigados a
dar uma destinação social
aos imóveis, sob pena de
aplicação do IPTU Progres-
sivo ou desapropriação.

3 - Um plano de ocupa-
ção para a Zona Portuária e
área central, mas preservan-
do o direito da população lá
residente (Quilombo da Pe-
dra do Sal, ocupações, fave-
las), priorizando nos progra-
mas a serem desenvolvidos
a população com renda até
três salários mínimos.

VISITA. Em 1951, Getúlio Vargas veio ao Fundão e cumprimentou o engenheiro Horta Barboza

Foto: Arquivo



1
1
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

6
3
 -

 2
3
 a

 2
9
 d

e
 a

b
ri
l 
d
e
 2

0
0
7
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

ASSISTÊNCIA

O que reacendeu esperan-
ças de que o direito a assis-
tência à saúde suplementar
poderia se concretizar foi a
assinatura da Portaria nº
1.983, do Ministério do Pla-
nejamento, em dezembro
do ano passado, estabe-
lecendo procedimentos
que os órgãos do siste-
ma de administração
devem adotar para a
sua implantação.

A proposta prevê
que os órgãos federais
recebam o equivalente a
R$ 42 mensais por servi-
dor ativo e inativo, depen-
dentes diretos e pensionis-
tas para contratar planos bá-
sicos de saúde. Só na UFRJ,
pelas contas da PR-4, o go-
verno desembolsará com
assistência à saúde cerca
de R$24 milhões para
47.141 beneficiados (ser-
vidores ativos, aposentados,
pensionistas e dependen-
tes).

Só faltou um detalhe:
prever o montante necessá-
rio no Orçamento. “A porta-
ria já poderia estar em vigor
desde o dia em que foi assi-
nada. O problema é que,
como não está previsto no
Orçamento, o dinheiro teria

Saúde suplementar vai
depender de pressão

que vir da rubrica de OCC
(Outros Custeios de Capital,
que paga despesas como
água, luz, telefone). Mas não
há dinheiro. Só se houver
dotação orçamentária suple-
mentar, o que é difícil. O que
a Fasubra está fazendo é atu-
ar no Parlamento para ga-
rantir a verba no Orçamento

“hoje não tem rubrica que ga-
ranta esse pagamento em uni-
versidade nenhuma. Se algu-
ma banca é via fundação. Mas
desconheço”.

Ele tem esperança de que o
plano possa sair em 2008 e diz

que as instituições têm que
fazer o dever de casa: es-

colher a modalidade que
vão adotar e tomar pro-
vidências legais para sua
implantação.

A portaria do gover-
no prevê cinco tipos de

assistência: a rede do SUS,
convênio com operadoras
organizadas no modelo de
autogestão, com operadoras
convencionais, serviço pres-
tado pelo próprio órgão e,
no caso da administração
não adotar nenhum destes

tipos, ressarcimento de
parte do que o servidor

gastar com serviços médicos.
Mas no momento em que a
Universidade optar (por
exemplo pela a autogestão),
só poderá usar esta modali-
dade. Segundo a legislação,
o prazo para que os órgãos
públicos federais apresen-
tem seu plano de implemen-
tação dos benefícios para os
servidores encerra-se em de-
zembro.

da União para 2008”, expli-
cou Rolando Rubens, coor-
denador de Políticas Sociais
e Anti-Racismo da Fasubra.

A discussão do Orçamen-
to da União para 2008 começa
em maio e termina em agos-
to. “A Fasubra estará lá, pres-
sionando e pleiteando junto
à bancada parlamentar para

que os recursos para imple-
mentação da portaria estejam
no Orçamento”, diz Rubens,
insistindo que é preciso pres-
são da categoria. Para ele, a
comunidade pode pressionar
os reitores, que também têm
papel importante porque a
Andifes pode pressionar o
MEC. Segundo o coordenador,

UFRJ fecha convênio com Caurj
O Conselho Superior de

Coordenação Executiva apro-
vou, em março, um convênio
com a Caixa Assistencial Uni-
versitária do Rio de Janeiro
(Caurj). São três tabelas com
valores para um plano bási-
co de consulta, exames e in-
ternação em enfermarias.

O aluno de graduação pa-
gará R$ 56 por mês, desde
que o grupo tenha um míni-
mo de 500 vidas. Alunos de
pós-graduação pagam R$ 85,
se houver adesão de 200 vi-
das. A proposta tem validade
de até cinco anos após o tér-
mino do curso.

Para os servidores, se o gru-
po alcançar 2 mil vidas, os va-
lores começam com R$ 49 (até
18 anos) e variam conforme a
faixa etária, até R$ 295 (acima
de 59 anos). Neste grupo po-
dem ingressar professores,
funcionários ativos e inativos
e seus respectivos dependen-
tes diretos e pensionistas (o
mesmo que consta na Portaria
nº 1.983).

Não há contrapartida do
governo ou da UFRJ. Logo,
quem aderir paga integral-
mente. “A gente recebe muitas
propostas. Vai caber a cada um
escolher, pedir informações,

comparar tabelas. A gente
achou que essas são melho-
res, assim como o número de
laboratórios e casas de saúde,
comparativamente, para ade-
são de, no mínimo, 2 mil vi-
das”, explicou o pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso Mariz.

A sede da Caurj (www.
caurj.com.br/) é na Praia Ver-
melha, mas já há negociação
para implantar um posto no
CCS e outro na Reitoria. Mais
informações: 2542-5085.

Qual será a modalidade,
quando a contrapartida do

governo vier?
Por enquanto, é um plano

comum de saúde e a univer-
sidade não vai entrar com
qualquer recurso. Mas, para
o pró-reitor, este convênio
com a Caurj pode ser um
passo preliminar que pode
se desdobrar ou não, quan-
do a contrapartida do gover-
no chegar, na adoção do mo-
delo de autogestão com a ce-
lebração de um aditivo no
atual contrato.

“Através desse (atual)
convênio, tanto a Caurj
quanto a UFRJ envidarão
esforços para celebração do
termo aditivo de forma que
possa vir a se constituir na

operadora de autogestão pa-
trocinada pela UFRJ.” Neste
caso, segundo Mariz, quan-
do vier a contrapartida do
governo, de R$ 42 por pes-
soa, pode-se subtrair esta
cota dos valores da tabela.
Por exemplo, quem paga a
mensalidade de R$ 107, po-
derá pagar R$ 65.

Se esta for a modalidade
escolhida pela UFRJ para re-
ceber os recursos do gover-
no, o público potencial salta
para mais de 47 mil. Resta sa-
ber se o valor cobrado pela
operadora, neste caso, não
deveria diminuir.



Uma lenda urbana, Genti-
leza já foi enredo de escola de
samba, a Grande Rio, em 2001,
inspirou músicas de Mariza
Monte e Gonzaguinha e até de
um livro Brasil – Tempo de Gen-
tileza (Eduff, 2000) de Leonar-
do Guelman, que lhe dedicou
um projeto chamado Rio com
Gentileza, para restauração da
obra do profeta nos pilares do
elevado da Perimetral. José
Datrino, o Gentileza, comple-
taria no dia 11 de abril 90 anos.
Ele morreu em 1996. A figura
do profeta que andava pelas
ruas do Rio com a bata branca
cheia de apliques, um estan-
darte com suas mensagens,
ensinando que gentileza gera
gentileza e pregando a paz e a
concórdia, surgiu na década de
1960.

No dia 17 de dezembro de
1961 ocorreu um grande in-
cêndio no Gran Circus Nor-
te-Americano em Niterói, vi-
timando cerca de 500 pesso-
as, a maioria crianças. Seis
dias depois, véspera do Na-
tal, Datrino, caminhoneiro de
Guadalupe, ouviu uma men-
sagem divina: deveria aban-
donar os três caminhões,
casa, terrenos e família e ir

Um dom-quixote
extravagante que
pregou um novo
mundo livre do

capitalismo

Transformou o local do in-
cêndio num jardim florido. Por
quatro anos consolou a todos,
dizendo-lhes: “O corpo está
morto, mas o espírito deles
está em Deus.”  Depois viajou
pelo país pregando nas ruas a
construção de outro mundo a
partir da gentileza.

“Por fim fixou-se no Rio
percorrendo a cidade com
seu evangelho da gentileza,
como um dom-quixote bi-
zarro”, como disse Leonar-
do Boff.

MISSÃO PROFÉTICA – O
teólogo conta que foram 35
anos de coerente missão
profética: “Gentileza denun-
cia este mundo, regido ‘pelo
capeta capital que vende
tudo e destrói tudo’. Mas
anuncia a ‘gentileza que é o
remédio para todos os ma-
les’. Deus é ‘Gentileza por-
que é Beleza, Perfeição, Bon-
dade, Riqueza, a Natureza,
nosso Pai Criador’. Na ver-
dade, anuncia um antídoto à
brutalidade de nosso siste-
ma de relações. É precursor,
sob a linguagem popular e
religiosa, de um novo para-
digma civilizatório urgente
em toda a humanidade.”

FORAM PINTADOS 56 pilares do elevado da Perimetral, no Caju, nas cores
da bandeira, com mensagens como “gentileza gera gentileza”, e contra o
capitalismo, num grafismo que ganhou nome na computação gráfica –
Ghentileza Original.

para ao local do incêndio “para ser o
consolador de todos os que perde-
ram seus entes queridos”. Carregou
um caminhão com duas pipas de vi-
nho de cem litros e foi a Niterói. Dis-

tribuiu vinho em copinhos de plás-
tico sob uma condição: que todos
pedissem “por gentileza” e não “por
favor” e que dissessem “agradeci-
do” em vez de “muito obrigado”.

Foto: Internet

INTERNACIONAL

O cônsul da Venezuela no
Rio de Janeiro, Mario Guglieu-
melli, esteve na tarde do dia 16
na sede da CUT-RJ para cele-
brar o fracasso do golpe con-
tra o presidente Hugo Chávez,
ocorrido em abril de 2002. Em
2002, uma tentativa de golpe
retirou o presidente venezue-
lano, Hugo Chávez, do poder
por 48 horas. Para o cônsul, o

Cônsul venezuelano debate golpe
golpe serviu para elevar a cons-
ciência da população de for-
ma que isso não ocorra nova-
mente. Para Mario Guglieu-
melli, cresce na América Lati-
na uma nova esperança com
governos livres, democráticos
e de cunho socialista. O cônsul
ainda ressaltou que todos os
governos revolucionários são
atacados pelos EUA. O cônsul

informou que após a derrota
dos golpistas, hoje a popula-
ção vive um clima de paz. Ele
disse ainda que os ataques da
mídia contra Hugo Chávez não
cessaram: “Nós vivemos em
um país democrático e a mí-
dia está funcionando normal-
mente, porém o presidente ve-
nezuelano tem a sua própria
mídia para falar com a popu-

lação.” Indagado sobre a situ-
ação dos golpistas de 2002,
Mario Guglieumelli disse que
Pedro Carmona – que durante
o golpe assumiu a liderança
do governo – hoje encontra-
se exilado na Colômbia, po-
rém há um pedido da Supre-
ma Corte para extraditá-lo. Já
as autoridades militares envol-
vidas sofreram apenas julga-

mentos militares. Para o côn-
sul, a diferença da tentativa
de golpe na Venezuela com
outros casos ocorridos na
América Latina se deve pela
“reação do povo, que estava
em comunhão com o gover-
no. Ela [a população] perce-
beu que participava dos pro-
gramas sociais do governo”.


