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ASSEMBLÉIA GERAL, nesta terça-feira, dia 13, às 10h, no auditório do CT para decidir os rumos das negociações

HORA DE DECISÃO!

Assembléia rejeita
proposta do governo
Comando apresenta

contraproposta

O governo ficou de dar, quinta-
feira, dia 16, uma resposta à contra-
proposta do Comando Nacional de
Greve. Na reunião de quarta-feira pas-
sada no Ministério do Planejamento,
respondendo à pressão da greve dos
técnicos-administrativos, representan-
tes do Planalto apresentaram, pela
primeira vez, proposta à categoria –
considerada insuficiente.

A semana que passou foi de agi-
tação no movimento grevista: duas
assembléias, fechamento dos por-
tões de acesso ao Fundão através das
Linhas Amarela e Vermelha, pas-
seata pelos corredores da várias uni-
dades. Esta semana, decisiva, co-
meça quente, com assembléia na
manhã desta segunda-feira, no au-
ditório do Centro de Tecnologia.
PÁGINAS 2, 3, 4 E 5

PROTESTO
CUT organiza marcha a Brasília
PÁGINA 8

MOBILIZAÇÃO
A luta pela liberdade sindical no interior
PÁGINA 8

CLT E ESTATUTÁRIO
Assessor jurídico comenta decisão do Supremo
PÁGINA 8

Bancos têm lucros recordes SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO
Sindicato fecha convênio com a Estácio de SáSindicato fecha convênio com a Estácio de SáSindicato fecha convênio com a Estácio de SáSindicato fecha convênio com a Estácio de SáSindicato fecha convênio com a Estácio de Sá
PPPPPÁGINAÁGINAÁGINAÁGINAÁGINA 8 8 8 8 8

HABITAÇÃO POPULAR
Justiça suspende demolições no Anil
PÁGINA 7

REFORMAS
Reitoria conclui anteprojeto para a UFRJ
PÁGINA 6

CAMINHANDO NO FUNDÃO. Na manhã de terça-feira, dia 7, funcionários em greve caminham pelo Fundão, agitando a Cidade Universitária

Assembléia decisiva

às 10h de sexta.

Local a se confirmar
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Enfim, governo
apresenta proposta

O Comando Nacional
de Greve (CNG) consi-
derou que a proposta
apresentada pelo gover-
no às reivindicações da
categoria na reunião de
quarta-feira, dia 8,  não é
suficiente para atender
aos parâmetros aprova-
dos na plenária e con-
gressos da categoria. O
CNG apresentou contra-
proposta, na quinta, dia
9. O governo apenas pe-
diu tempo para respon-
der, marcando nova reu-
nião para quinta-feira,
dia 16.

O governo marcou para quinta-feira, dia 16, resposta aos  argumentos do Comando Nacional de Greve. Trabalhadores vão pressionar

A proposta do Ministério do Pla-
nejamento consta de dois itens: a
extensão do plano de saúde para to-
dos os técnicos-administrativos das
IFES a partir de novembro de 2007 e
a reestruturação da tabela remune-

Classes
A
B
C
D
E

Inicial
5,37%
6,37%
7,90%
8,89%
17,79%

Final
9,42%
10,19%
10,84%
11,40%
20,07%

Inicial
11,03%
12,46%
13,69%
14,74%
48,12%

Final
15,30%
16,11%
16,80%
17,38%
50,99%

Inicial
16,99%
18,50%
19,79%
20,90%
86,26%

Final
21,49%
22,34%
23,07%
23,68%
89,87%

“O governo colocou nuances po-
sitivas no que toca pelo menos à
ampliação de nossa tabela. Pratica-
mente dobrou o teto da carreira e
isso não se pode dizer que é ruim.
Agora, é muito ruim o governo pri-
vilegiar o teto e uma das classes, isso
foge da unidade da nossa catego-
ria”, diz o coordenador João Paulo,
explicando que a proposta é insufi-
ciente: “Não foi o que foi aprovado
em nossas instâncias. Vamos fazer
uma contraproposta, para ver se
melhora isso aí. Mas mostrou que o
governo tem disposição de negocia-
ção. Quando apresenta uma propos-
ta, um impacto e um teto, não se
pode dizer que não tem proposta ou
que não está com disposição de ne-
gociação. Mostrou que não estamos
mais numa mesa de enrolação,
como as pessoas dizem. Aumenta a
disposição na categoria em querer
vislumbrar uma vitória. Para mim,
abriu uma luz no fim do túnel”.

Veja a proposta que não agradou ao movimento

A tabela do governo detalhando percentuais

ratória com os seguintes parâmetros:
a) incorporação à base da tabe-

la remuneratória da parcela chama-
da Valor Pecuniário Individual (VPI),
de R$ 59,87;

b) manutenção do step de 3,6%

entre os padrões remuneratórios;
c) manutenção da parcela de

Vencimento Básico Complementar
(VBC);

d) mudança na interpolação da
Classe D para E: de P20 para P23

A aplicação dos seguintes parâmetros e movimentos sobre a situação atual ficaria assim

em 2008, de P23 para P28 em 2009
e de P28 para P33 em 2010;

e) vigência das alterações re-
muneratórias propostas em julho de
2008, julho de 2009 e julho de 2010
(veja tabela).

AUMENTO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL

2008 2009 2010

O que dizem coordenadores da
Fasubra sobre a negociação

Valores insuficientesValores insuficientesValores insuficientesValores insuficientesValores insuficientes
O coordenador Luiz Antônio de

Araújo acredita que os valores, em
função dos dados apresentados, são
insuficientes. “É um valor impor-
tante, mas insuficiente para a de-
manda. Então, é preciso melhorar.
Os valores da Classe E não são absur-
dos. Mas são absurdos os valores da
Classe A, B, C e D. À medida que
melhorar outras classes, vai chegar a
uma situação ideal, do ponto da vista
da conformação da tabela, ou  seja,
dentro dos parâmetros da plenária”,
diz ele. Estes parâmetros, segundo ex-
plica, significam o evoluir de todas
as classes tendo como referência o
PUCRCE, voltando ao ano de 1987,
com valores de 10 salários mínimos
para a Classe E, e de 3 salários míni-
mos na A e demais proporcionais.

Ele explica que os valores que o
governo propôs para a Classe E são
valores que a Fasubra defende: “O
problema é que nas outras classes os

valores estão aquém. Então a gente
precisa ajustar os demais para chegar
a uma  conformação ideal; precisa-
mos aumentar o piso e a interpola-
ção das Classes B, C e D e chegar à
harmonia na tabela”.

Governo apresentou propostaGoverno apresentou propostaGoverno apresentou propostaGoverno apresentou propostaGoverno apresentou proposta
A coordenadora Léia de Souza Oli-

veira explica que a avaliação das for-
ças políticas no tocante à negociação
foi convergente: “O governo apresen-
tou proposta. Ela tem elementos que
na nossa opinião têm que ser apri-
morados. Concordamos com o teto.
Não vamos cometer o equívoco de
rejeitar a proposta. Estamos fazendo
uma contraproposta apresentando
pisos para as Classes A, B, C e D, inclu-
sive trabalhando com a própria posi-
ção do governo de que a evolução da
tabela teria como parâmetro os pisos
do PGPE”, diz ela, explicando que o
Comando está “dialogando na afir-
mativa. Não queremos criar impasse,

não estamos rejeitando a proposta.
Estamos dialogando, dizendo o se-
guinte: na tabela tem um parâme-
tro na Classe E, que em parte res-
ponde ao compromisso do governo.
Mas o piso do nível intermediário
do PGPE é de R$ 1.807,87; o piso
que está propondo para nós, da Classe
C, é de R$  1.269,45 e para a Classe
D, R$ 1.515, valor rebaixado ao do
PGPE hoje. Estamos dialogando em
cima da proposta aprovada pelo
governo de uniformização de valo-
res de pisos de cargos assemelhados,
tendo como referência o PGPE”.

Para a coordenadora, há ele-
mentos positivos na proposta: “A
paridade entre ativos e aposentados;
há ganhos para todos, mesmo com
valores diferenciados (apesar de não
ser o ganho que queremos), e man-
tém a matriz única. Vamos conti-
nuar a greve porque na correlação
de forças a gente vai tentar mudar o
desenho do conteúdo da tabela”.

A pressão esta semana vai cres-
cer. O Comando de Greve propõe
atividades sincronizadas em todas
as universidades na quinta. Quem
tem hospital, deverá centrar fogo
lá,  conjugando a luta pelo apri-
moramento da carreira com a crí-
tica à transformação dos HUs em
fundações estatais.

Léia Oliveira

Luiz Antônio

João Paulo Ribeiro

Fotos: Raquel Carlucho

Atividades da greve
Semana de decisão, com preparação para
a assembléia de sexta-feira, dia 17
3ª feira: panfletagem no Fundão
4ª feira: panfletagem no Centro
5º feira: panfletagem na Praia Vermelha
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A contraproposta do
Comando de Greve

Classes
A
B
C
D
E

Inicial
9,89%
15,32%
16,58%
21,89%
31,84%

Final
14,11%
19,05%
23,94%
29,06%
34,40%

Inicial
20,00%
25,92%
31,88%
37,89%
60,09%

Final
24,61%
30,01%
40,21%
46,01%
63,19%

Inicial
29,68%
36,09%
47,66%
59,94%
85,69%

Final
34,67%
40,50%
56,98%
69,36%
89,28%

AUMENTO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL

2008 2009 2010

Como se viu, a pro-
posta do governo traba-
lhou referenciais de piso
para Classe E, mas as
demais classes (A, B, C
e D) ficaram com pisos
abaixo do praticado no
PGPE (Plano Geral do
Cargos do Poder Execu-
tivo).

Por isso, o Comando
Nacional de Greve deci-
diu apresentar uma con-
traproposta – dialogando
com a proposta apresen-
tada pelo governo e com
as deliberações das ins-
tâncias da categoria,
com os seguintes ele-
mentos:

Ficou assim a proposta da Fasubra

a) trazer a repercussão finan-
ceira para janeiro de 2008;

b) questionar como será re-
solvido o VBC já absorvido;

c) trabalhar elementos
(equiparação de pisos com o
PGPE) que possibilitem a cons-
trução da tabela, trabalhando
maior interpolação entre as Clas-
ses B e C para resolver as distorções

1 – Os índices acima incidirão sobre o piso resultante da incorporação do Abono Pecuniário (R$ 59,87) ao atual piso.
2 – O step de 3,6% aplicado como na atual tabela.

Mudança na interpolação dos níveis de classificaçãoMudança na interpolação dos níveis de classificaçãoMudança na interpolação dos níveis de classificaçãoMudança na interpolação dos níveis de classificaçãoMudança na interpolação dos níveis de classificação
NA TERCEIRA ETAPA (2010)

Classe B se mantém no P7

Classe C:  de P13 para P14

Classe D:  de P19 para P21

Classe E:  de P28 para P30

NA SEGUNDA ETAPA (2009)

Classe B se mantém no P7

Classe C:  de P12 para P13

Classe D:  de P18 para P19

Classe E:  de P25 para P28

NA PRIMEIRA ETAPA (2008)

Classe B:  de P6 para P7

Classe C:  de P11 para P12

Classe D:  de P16 para P18

Classe E: de P21 para P25

da resolução do VBC que provocou
congelamento salarial em maior
quantidade de casos para os traba-
lhadores das Classes C e E;

d) manter o teto proposto pelo
governo e avançar no piso da tabe-
la, no step e na interpolação entre
as classes.

Em foco

Trazer a repercussão

financeira para janeiro de

2008 e questionar

sobre o VBC foram pontos

colocados na mesa de

negociação

Desde 30 de maio, quando num auditório  do Quinhentão superlotado (foto ao lado) os
trabalhadores da UFRJ decidiram entrar em greve, a categoria já deu mostras de disposição de luta
em diversos momentos. Na terça-feira da  semana passada, como ilustram as demais fotos, o povo
foi às ruas do Fundão e fechou portões  do campus (veja matéria na
página 4).

Fotos: Niko Júnior

Nota do Comando Local
de Greve – SINTUFRJ

O CLG/SINTUFRJ vem
esclarecer ao conjunto da
categoria que, em função da
greve nacional dos trabalha-
dores TA das IFES, realiza-
mos um conjunto de ativida-
des de mobilização e divul-
gação de nosso eixo de gre-
ve, que são os seguintes:

Pauta emergencial: re-
solução do VBC; plano de
saúde; aprimoramento da
carreira; evolução da tabe-
la; contra a transformação
dos HUs em fundações es-
tatais.

Na semana passada re-
alizamos um ato na Linha
Amarela com o fechamento
da mesma e posteriormen-
te, por decisão da categoria,
atos no entorno do CCMN e
CT, que foram de grande vi-
sibilidade e importância na
mobilização dos compa-
nheiros das unidades.

Em conseqüência disto
estamos convocando toda
a categoria no sentido de
participar das assembléias,
das reuniões do comando
e das atividades definidas
pela categoria. Esperamos
que todos que queiram con-
tribuir para o sucesso de
nossa greve compareçam e
participem das atividades,
que são fundamentais para
o desfecho favorável para
toda a categoria.

Rio de Janeiro,
10 de agosto de 2007.

COMANDO LOCAL DE
GREVE – SINTUFRJ
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Assembléia rejeita proposta
do governo e a greve continua
A assembléia também propôs a transformação do plano de saúde de auxílio para benefício

Os técnicos-administrati-
vos presentes à assembléia
de quinta-feira, 9, no Qui-
nhentão, rejeitaram a pri-
meira contraproposta à pau-
ta de reivindicações levada
pelo governo à mesa de ne-
gociação com o Comando
Nacional de Greve (CNG),
na quarta-feira, 8. E, por
unanimidade, aprovaram a
continuidade da greve.

O debate em torno da reestrutu-
ração da tabela proposta pelo gover-
no foi quente, mas a unidade da
categoria foi defendida por todas as
lideranças políticas. A assembléia
também aprovou que, antes de apre-
sentar qualquer contraproposta ao
governo, o CNG teria que submetê-
la à avaliação das bases. Esse proce-
dimento é para ser adotado nas ne-
gociações que ocorrerem a partir des-
ta semana. Outra decisão da catego-
ria foi que o CNG negociasse com o
governo a transformação do plano
de saúde de auxílio para benefício,
para que realmente seja extensivo a
todos os trabalhadores das institui-
ções federais de ensino superior.

Concepções diferentesConcepções diferentesConcepções diferentesConcepções diferentesConcepções diferentes
Uma parcela dos trabalhadores

defendeu o mesmo encaminha-
mento proposto pelo CNG (dando-
lhe autonomia  para as próximas
mesas de negociação com o gover-
no). Ou  seja: “apresentação de con-
traproposta, mas dialogando e me-
diando com a proposta já apresen-
tada, e de acordo com as delibera-
ções de plenária da categoria e uti-
lizando a mesma metodologia”.

Mas a proposta vitoriosa na as-
sembléia foi a seguinte: propor ao
Comando Nacional que encami-
nhe a posição defendendo que os
recursos que o governo pretende uti-
lizar para cobrir a sua proposta (cer-
ca de dois bilhões de reais) devam
ser aplicados na atual matriz sala-
rial da categoria (tabela) e step
com interpolação constante entre
as classes.

Documento ao CNGDocumento ao CNGDocumento ao CNGDocumento ao CNGDocumento ao CNG
No documento que o Coman-

do Local de Greve (CLG) enviou
para o CNG contendo as delibe-
rações da assembléia, constam,
além da reivindicação do auxí-

lio-saúde ser mudado para bene-
fício, críticas ao CNG por não ter
descido às bases a proposta do
governo para ser avaliada pelo
Comando Local de Greve  e que
seja solicitado ao Dieese estudo
das perdas salariais da categoria
desde 1987 para instrumentali-
zar a luta.

Assembléia decidiu:Assembléia decidiu:Assembléia decidiu:Assembléia decidiu:Assembléia decidiu:
1 – Continuar a greve
2 – Rejeitar a proposta do governo
3 – Aplicar o montante de recursos da proposta do governo na tabela/
matriz no piso e step com interpolação constante entre as classes
4 – Criticar o CNG por não descer às bases a proposta do governo para ser
avaliada pelas assembléias de base.
5 – Solicitar ao Dieese estudo sobre as perdas salariais desde 1987

QUINTA-FEIRA, DIA 9, QUINHENTÃO. Trabalhadores não aceitam proposta do governo

Comando de greve vai à Cinelândia

NAS RUAS. O movimento buscou a vitrine da Cinelândia para ganhar visibilidade

Fotos: Niko Júnior

O objetivo foi o de de-
nunciar as conseqüências
da proposta para a popula-
ção. O projeto de transfor-
mar os hospitais universitá-
rios em fundações estatais
vai comprometer o atendi-
mento especialmente dos
mais pobres.  No ato, 700
assinaturas foram recolhi-
das na defesa dos hospitais

A atividade, realizada quarta-fei-
ra, 8, durou todo o dia, com um
singular serviço promovido pelo CLG
à população: aferição da pressão ar-
terial gratuita. Esta foi uma forma
de atrair as pessoas para que elas
entendam a gravidade da situação,
de esclarecer que o projeto não vai
melhorar o serviço público de saúde
para o povo conforme o governo vem
propagandeando e de angariar mais
gente para a questão. A greve dos
trabalhadores em educação da UFRJ
e das demais universidades federais
do país – deflagrada há mais de
dois meses –também foi explicada
à população. O carro de som do SIN-
TUFRJ a todo momento reforçava
as razões do movimento.

Perto do povoPerto do povoPerto do povoPerto do povoPerto do povo
Enquanto companheiros fize-

ram corpo a corpo com os passan-
tes, apresentando panfleto explica-
tivo e recolhendo assinaturas, afe-
rição era feita pelo técnico de ana-
tomia da Divisão Médica do Hospi-
tal Universitário Clementino Fra-
ga Filho (HUCFF), da UFRJ, Mil-
ton Madeira. Concursado em 2001,
Madeira faz parte daquela catego-
ria de trabalhadores da UFRJ que

não fica parada esperando as coisas
caírem do céu e que não se confor-
ma com os ataques do governo aos
direitos há muito conquistados pela
classe. Sua simpatia e competên-
cia profissional conquistaram
muita gente. Mais de 10 compa-
nheiros do CLG participaram da
atividade na Cinelândia: Rogério,
Jacaré, Wellington, Fabinho, Ge-
rusa, Patrícia, Paulinho (IFCS),
Vicente, Vera Freitas, Cristina Baião,

Carlão, Baiano e Wilami e We-
llington de Jesus.

O professor aposentado do Mi-
nistério da Previdência Lauro Cor-
rea, 57 anos, foi atraído pelo carro
de som: “Estava sentado fazendo
hora e eles me chamaram a aten-
ção. Por ser aposentado, também
perdemos muitas coisas que tínha-
mos direito. E agora temos todos
que tentar recuperar as coisas, de-
nunciar e ir pra rua mesmo”. A

pressão do simpático senhor que
aproveitou para bater um bom papo
marcou ponto: 12.6. Um felizardo
em tempos de tanto descaso com a
saúde do povo, principalmente no
Rio de Janeiro, onde o caos impera
e a todo momento tem gente mor-
rendo em filas, por falta de equipa-
mentos, de profissionais, ou até
mesmo de medicamentos, devido
à falta de investimentos dos gover-
nos federal, estadual e municipal.

“É uma pouca vergonha”, de-
sabafou o artista mambembe José
Mendes, 47 anos. Ele relatou os per-
calços que já teve percorrendo os
hospitais públicos  e postos de saú-
de: “Depois de ficarem me jogando
para cá e para lá com o meu filho
ardendo em febre, na quarta vez
apelei. Resolvi apedrejar o posto de
saúde. Quem acabou resolvendo a
situação foi o guarda que me acal-
mou e foi lá dentro pedir atendi-
mento. Eu mesmo já passei por
várias situações”. Para o artista, o
governo deveria ter mais compro-
misso com a população. “E a pró-
pria [população] também tem de
fazer a sua parte, se envolvendo
mais e cobrando”, finalizou.
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Categoria em greve pára vias
expressas e agita o Fundão
Sob sol quente e muito calor e ao som de antigas canções de protesto de Chico Buarque e do
Hino da Internacional Socialista, funcionários da UFRJ botam o bloco na rua

Em vez de ficar no Sa-

lão Azul discutindo os rumos

do movimento, os técnicos-

administrativos presentes à

assembléia na terça-feira, 7,

acataram a proposta do Co-

mando Local de Greve

(CLG) e puseram em práti-

ca duas ações: uma para

garantir a visibilidade exter-

na da greve e, outra, para

fortalecer a mobilização in-

terna. Foram cerca de três

horas de muita agitação em

defesa do ensino público,

mas de qualidade, e dos

hospitais universitários.

Por meia hora, a categoria
fechou os dois portões do Fundão
que dão  acesso às Linhas Amare-
la e Vermelha, provocando um
engarrafamento cujas conse-
qüências foram sentidas pelos
motoristas até no bairro de São
Cristóvão. O trânsito dentro do
campus também ficou tumultu-
ado com a passeata dos trabalha-
dores do prédio da Reitoria ao
Centro de Ciências Matemáticas
e da Natureza (CCMN).

Muita garra e disposiçãoMuita garra e disposiçãoMuita garra e disposiçãoMuita garra e disposiçãoMuita garra e disposição
A categoria deu exemplo de

combatividade e disposição para
sustentar a greve que já dura cerca
de 80 dias, até que o governo apre-
sente uma proposta econômica
que contemple a todos; contra o
PLP 01, que congela os salários
até 2016; e contra a privatização
dos hospitais universitários por
meio de fundação estatal de direi-
to privado. Os grevistas se reveza-
vam no carro de som do SINTU-
FRJ conclamando os técnicos-ad-
ministrativos que ainda continu-
am dando plantões nos locais de
trabalho a aderirem ao movimen-
to. Também explicavam aos ca-
louros e aos motoristas parados
no engarrafamento próximo ao
campus os motivos da paralisa-
ção e as intenções do governo fe-
deral em dar continuidade ao des-
monte do serviço público.

Agito nas unidades
Por decisão da maioria, os trabalhadores retorna-

ram ao campus em passeata, sob sol quente e muito
calor. Percorreram os corredores do CCMN, visitaram
os técnico-administrativos do Núcleo de Computação

Eletrônica (NCE) e as unidades localizadas no térreo do
prédio do Centro Tecnológico. Somente por volta das
14h o cansaço tomou conta dos companheiros e a ma-
ratona de agitação foi encerrada.

PAISAGEM REBELDE. Manhã de terça, 7
de agosto. A companheirada deixou a
assembléia e, durante algumas horas,
fechou os portões de acesso ao Fundão
através da Linha Amarela. Em seguida,
em passeata percorreu várias unidades da
UFRJ. É o movimento organizado
construindo a greve que já dura mais de
80 dias. Os companheiros são guerreiros
na luta por salários dignos e condições de
trabalho que merecem como integrante de
uma das categorias protagonistas da
universidade

Fotos: Niko Júnior



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 779 - 13 a 19 de agosto de 2007 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

Reuni: Reitoria apresenta anteprojeto
O gabinete do reitor encami-

nhou semana passada para deca-
nos, diretores de unidade, superin-
tendentes, conselheiros de todas as
diversas instâncias da UFRJ o ante-
projeto do programa de reestrutu-
ração e expansão da UFRJ elabora-
do pela Reitoria, “para discussão,
crítica e aperfeiçoamento pela uni-
versidade”, segundo memorando
do chefe de gabinete, cumprindo o
cronograma aprovado pelo Consu-
ni no dia 9 de julho, que prevê
ainda:

De 1º a 30 de agosto - Discussão
ampla nas Unidades em processo
organizado pelos Centros.

De 1º a 15 de setembro - Reali-
zação de 3 (três) audiências públi-
cas (Fundão, Praia Vermelha e
Centro).

De 15 a 22 de setembro - Elabo-
ração do Projeto de Plano de Ex-
pansão e Reestruturação da UFRJ,
com base nas críticas e sugestões
apresentadas ao longo do processo
de discussão.

27 de setembro - Discussão e
deliberação no Consuni sobre o Pla-
no de Expansão e Reestruturação
da UFRJ.

Veja as metas do programa
Diretrizes para o 1º módulo (prazo de até 3 anos)
1 – Aumento do número de vagas oferecidas em vestibular, para cursos presenciais, de modo a passar das atuais 6.800 para

cerca de 10.200, em cinco anos, nos termos das propostas encaminhadas por Centros e Unidades, mediante:
 Ampliação dos cursos existentes, diurnos e noturnos.
 Criação de novos cursos e habilitações nos horários diurno e noturno.
 Consolidação do campus de Macaé, com novos cursos e habilitações.
 Definição e implantação do campus de Xerém.
 Aumento do número de vagas oferecidas em cursos semipresenciais, através da ampliação da participação da UFRJ no consórcio CEDERJ.

2 – Redução das taxas de evasão e da ociosidade de vagas:
Desenvolvimento de uma efetiva política de ampliação da cidadania universitária dos estudantes da UFRJ, através de:
 Construção de uma rede de restaurantes na Cidade Universitária.
 Construção de novos alojamentos para estudantes de graduação e de pós-graduação.
 Melhoria das condições de transporte interno na Cidade Universitária.
 Consolidação e ampliação do programa de bolsas para estudantes de graduação, em várias modalidades.
 Ampliação dos laboratórios de informática, destinados aos estudantes de graduação, e extensão da rede a todos os pontos da Ilha da Cidade

Universitária.
 Implantação de políticas ativas para o aproveitamento de vagas ociosas.
 Abertura de vagas ociosas para servidores técnico-administrativos da UFRJ matriculados em outras instituições de ensino superior, através de

rigoroso processo seletivo.
 Implantação de medidas para inclusão de estudantes com necessidades especiais, particularmente no que respeita à acessibilidade.
 Apoio ao desenvolvimento do Colégio de Aplicação e elaboração de projeto para implantação de complexo de educação infantil e ensino

fundamental, médio e técnico no Campus da Cidade Universitária.
 Acesso de alunos de graduação, com rendimento escolar elevado, a disciplinas de pós-graduação, com validação posterior dos créditos.
 Criação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

As relacionadas ao 2º e 3º módulos serão publicadas na próxima edição.

Conselhos decidem
sobre vagas docentes
Reunião também aprovou diretrizes, critérios e sistemas de indicadores para a distribuição de vagas

A sessão conjunta dos
Conselhos de Ensino de
Graduação e de Pós-Gradu-
ação, dia 8, aprovou regu-
lamento sobre alocação de
vagas de docentes. Está em
foco a alocação de 50 va-
gas que o governo deve li-
berar em breve. Entre as
regras aprovadas, consta
que a UFRJ deverá privile-
giar a contratação de pro-
fessores adjuntos de dedi-
cação exclusiva, com dou-
torado.

A conselheira do CEG técnico-
administrativa Ana Maria Ribeiro
propôs que a expressão “privile-
giar” pudesse ser substituída por
outra que tivesse significasse “dar
preferência.” Na sua concepção, é
preciso valorizar o ensino de gra-
duação. Mas o ponto foi aprovado
como estava.

A reunião aprovou também as
diretrizes, critérios e sistemas de
indicadores para a alocação de va-
gas de docentes a serem adotados
pela Comissão Temporária de Alo-
cação de Vagas.

Em casos excepcionais, 10% das
vagas poderão ser alocadas para pro-
fessor assistente DE. A Comissão não
alocará professor titular e haverá
no máximo 3 vagas por unidade.

Alguns conselheiros questiona-
ram o sistema de indicadores. No
ranking que informará quem ga-
nha mais docentes, a unidade sem
mestrado recebe menos pontos,
logo menos vagas.

 Mas não houve alteração dos
indicadores.

Consuni discute temaConsuni discute temaConsuni discute temaConsuni discute temaConsuni discute tema
No Conselho Universitário do

dia 9, o reitor Aloísio Teixeira de-
fendeu que não seja seguido o mo-
delo anterior para a distribuição
das 50 vagas. Segundo ele, com a
introdução do modelo de professor
equivalente,  valendo desde julho,
esse quantitativo deveria suprir ne-
cessidades críticas da UFRJ.

As resoluções do CEG/CEPG e
uma proposta da Reitoria serão
encaminhadas às comissões do
colegiado. O tema volta, portan-
to, à pauta na próxima sessão.

O reitor deve ir à reunião do

CEG/CPEG apresentar as pondera-
ções do Consuni e da Reitoria. No
CSCE será discutida proposta de re-
serva técnica para a Reitoria em
relação a essas vagas. O que tam-
bém irá ao Consuni.

Reuni – Reuni – Reuni – Reuni – Reuni – O governo prorrogou
o prazo de envio dos projetos de
adesão ao Reuni em 2008 para 15
de outubro. A deliberação sobre o
projeto da UFRJ poderá contar, por-
tanto, com mais uma reunião do

colegiado, dia 11 de outubro. Já
estão garantidos, segundo o reitor,
R$ 480 milhões para o Reuni no
Orçamento de 2008 – R$ 174 mi-
lhões para custeio e R$ 306 mi-
lhões para investimento. Isso pode-
rá significar para a UFRJ, se aderir,
acréscimo de R$ 16 milhões para
custeio e R$ 16 milhões para inves-
timento.

Dirigentes – Dirigentes – Dirigentes – Dirigentes – Dirigentes – Para permitir
candidaturas ao cargo de reitor

de docentes da nova classe de pro-
fessor associado, o governo pro-
moveu mudanças na legislação.
Antes havia menção apenas aos
docentes adjuntos de nível IV,
titular com doutorado. Agora faz
menção a doutor, incluindo as-
sociado. Só que não houve mu-
dança no entulho autoritário da
lei que restringe a manifesta-
ção democrática da comunida-
de, impondo os 70%.

ALOÍSIO TEIXEIRA. O reitor anunciou que vai discutir o assunto com conselheiros. Ele
defende um novo modelo para a distribuição das vagas de docentes na universidade
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Liminar suspende demolições no Anil
Movimento exige punição aos responsáveis pela repressão aos moradores

O direito à permanência
da comunidade do Canal do
Anil e o respeito à dignidade
de seus moradores foram re-
conhecidos pela Justiça.
Ação cautelar impetrada pela
defensora pública Maria Lú-
cia Pontes, em nome da as-
sociação dos moradores em
face da remoção irregular e
truculenta por parte da Pre-
feitura, feita há 13 dias, ob-
teve liminar favorável.

A sentença favorável do juiz Afon-
so Henrique Ferreira Barbosa foi ex-
pedida no dia 3 de agosto. Uma ba-
talha foi ganha, porém a luta con-
tinua. Na última sexta-feira, 10,
um ato em frente ao Ministério Pú-
blico no Centro do Rio exigiu a res-
ponsabilização de todos os autores
na remoção e demolição arbitrári-
as. Maria Lúcia Pontes e o assessor
do movimento popular Miguel Bal-
dez apresentaram uma denúncia ao
subprocurador de Direitos Humanos
do estado, Leonardo Chaves, rela-
tando a repressão ocorrida dia 1º de
agosto e pedindo providências e res-
ponsabilização dos culpados.

“Fomos impedidos de dar as-
sistência às famílias no local. Elas
foram obrigadas a sair de suas ca-
sas até sob ordem de prisão. Esta-
mos pedindo apuração dos fatos e a
responsabilização das autores da
repressão que lá estavam: Polícia
Militar, Guarda Municipal, Secre-
taria de Habitação e Subprefeitura
Regional”, informa Maria Lúcia.

As famílias pobres que residem
há mais de cinqüenta anos na lo-
calidade, em Jacarepaguá, vêm tra-
vando uma enorme luta diante dos
interesses da especulação imobiliá-

ria. Diversos segmentos sociais e
militantes participam desta resis-
tência. Com a construção da Vila
Pan-Americana e a valorização da
área – a comunidade do Anil é
vizinha à Vila –, aumentou mais
ainda o interesse mercadológico.
No terreno da Vila do Pan estão
previstos a construção de um cen-
tro de convenções, um estaciona-
mento e ainda “uma área de reser-
va imobiliária”. O prefeito César
Maia tentou agilizar o empreendi-
mento ao colocar a sua tropa de
choque para garantir a demolição
das casas com idosos, mulheres e
crianças no seu interior.

Decisão do juiz reconhece
direito dos moradores

“(...) A solução rápida e indolor para a sociedade carioca não
pode ser o fechar de olhos e a demolição de centenas de casas,
onde vivem homens, mulheres, crianças, idosos e doentes, ex-
purgando os pobres, oprimidos e sem qualquer auxílio do Poder
Público. (...) Essas construções deixaram de ser simplesmente
clandestinas para tornarem-se problemas sociais, os quais, con-
siderando a magnitude de sua existência e a gravidade das con-
seqüências daí advindas, não encontram a solução rápida e cô-
moda no ato administrativo consistente na demolição, salientan-
do que o poder de polícia não se compatibiliza com o excesso
de rigorismo no seu exercício pela Administração Pública.”

O massacre no Alemão chega à OEA
No dia 18 de julho diversas

entidades sociais e organizações
não-governamentais e de defesa
dos direitos humanos enviaram
um relatório à Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos,
da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) denunciando os sa-
ques e os indícios de execuções de
civis por policiais no dia 27 de
junho, no Complexo do Alemão.
“O principal objetivo do documen-
to é criar um constrangimento in-
ternacional ao governo brasileiro,
pressionando-o, de alguma forma,
a apurar com mais profundidade
aquilo que entendemos como
massacre ocorrido no Alemão”, in-
forma a advogada Renata Lira, da
ONG Justiça Global, uma das en-
tidades que assinou o relatório. As
organizações pedem que a OEA
se manifeste publicamente sobre

violações ocorridas durante a
megaoperação.

A denúncia relata, com deta-
lhes, depoimentos de moradores so-
bre maus-tratos realizados por po-
liciais, furtos às residências, saques
a estabelecimentos comerciais, as-
sassinatos a facadas dentro da casa
de moradores, impedimento na
busca de atendimento médico, exe-
cuções pelas costas, espancamento
de menores, revista em crianças de
três anos de idade, entre outros. Um
dos trechos do documento diz que
“durante a visita [dos representan-
tes de direitos humanos e ONGs],
foi possível observar rastros de san-
gue pelo chão, colchões e fios utili-
zados para remover os corpos, car-
ros queimados, casas incendiadas,
lojas saqueadas”.

Segundo Renata Lira, represen-
tantesdaComissãoInteramericana

já estiveram no Brasil em outros
episódios-limite, como no momen-
to pós-rebelião no presídio de Arara-
quara, quando mais de 1,4 mil pre-
sos foram mantidos amontoados
num dos pátios do prédio anexo ao
presídio por mais de um mês. “Mas
a visita não é regra, depende do caso.
Estamos aguardando a apreciação
do documento pela Comissão”, dis-
se Renata.

Silêncio noSilêncio noSilêncio noSilêncio noSilêncio no
Ministério PúblicoMinistério PúblicoMinistério PúblicoMinistério PúblicoMinistério Público

Para ela, o Ministério Público
deveria se posicionar de forma mais
firme e contundente no sentido de
apurar as denúncias e se manifestar
publicamente, apresentando as in-
formações levantadas para a socie-
dade. “O Ministério Público, como
órgão fiscalizador que é, precisa apro-
fundar as denúncias Precisamos

Entidades de direitos humanos fazem denúncia internacional da operação no morro carioca

VIOLÊNCIA. Ambiente de tensão no dia da demolição das casas do Canal do Anil. Prefeito mandou a sua milícia

André Amaral

Foto: Centro de Mídia Independente

Essas
construções
deixaram
de ser
simplesmente
clandestinas
para
tornarem-se
problemas
sociais

saber se inquéritos foram realmente
instaurados. Até agora só ouvimos
falar que existem, mas não temos
como afirmar”, alegou. A Comissão
de Direitos Humanos da OAB infor-

mou que o Ministério Público ain-
da não se manifestou sobre as de-
núncias enviadas durante a gestão
de João Tancredo e nem sinalizou
qualquer posicionamento.



Arquitetura,
Agronomia e
Engenharia

De 12 a 18 de agosto será
realizada a 64ª Semana Oficial
de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia com o tema “Pen-
sar o Brasil, Educar e Inovar:
Responsabilidade Social”. A pro-
gramação conta com palestras,
conferências nacionais e inter-
nacionais, exposições de inova-
ções tecnológicas, apresentação
de trabalhos técnicos. Fazem
parte da programação completa
pode ser encontrada no site http:/
/app.crea-rj.org.br/portalsoeaa/
64soeaa.html. O evento aconte-
ce no RioCidadeNova Conventi-
on Center, na Avenida Paulo de
Frontin, s/n, Cidade Nova. Ou-
tras informações podem ser ob-
tidas pelo telefone 2273-8827.

Solidariedade
no IFCS

O Instituto Solidariedade Bra-
sil promove no Instituto de Filoso-
fia e Ciências Sociais (IFCS) um
ciclo de debates com o tema “O
Valor da Solidariedade”. No próxi-
mo dia 13 de agosto o tema será
“Liberalismo Social: solidariedade
a posteriori”, com o economista
Gilberto Ramos. O IFCS fica no
Largo de São Francisco, 1, Centro
da Cidade.

Conferência da cidade

Futebol
PU x Química

As equipes da Prefeitura e da
Química se enfrentam às 16h de
sexta-feira, dia 17,  no Campo da
Prefeitura.

Falecimento
Comunicamos o falecimen-

to do servidor José Carlos de Al-
meida, responsável pelo Setor de
Pessoal da Faculdade de Odon-
tologia da UFRJ.

A III Conferência da Cida-
de do Rio de Janeiro, a reali-
zar-se nos dias 24, 25 e 26 de
agosto, é resultado da reivin-
dicação popular por melhori-
as na cidade e pela busca de
uma participação efetiva da
sociedade na conjuntura e
nas decisões políticas. Com
o tema “Desenvolvimento Ur-
bano com Participação Popu-
lar e Justiça Social – Avançan-
do na Gestão Democrática
das Cidades”, a conferência
tem por objetivo criar conse-
lhos municipais, estaduais e
federais nas cidades para dis-
cutir os problemas de cada
uma e as possíveis soluções
com a participação da socie-
dade. “Infelizmente o Rio de
Janeiro não possui um con-
selho, porque este é um pro-
cesso democrático de mais
para o tipo de governo que te-

mos”, disparou Fátima Tardin,
do Fórum Popular do Plano Di-
retor e Reforma Urbana.

Neste sábado, dia 11, hou-
ve uma pré-conferência em
cinco localidades da cidade
para fechar alguns assuntos
que serão discutidos entre os
dias 24 e 26.

Segundo representantes
dos movimentos sociais, o pre-
feito César Maia nunca quis
que a Conferência fosse reali-
zada. “Essa já é a terceira con-
ferência, desde que o governo
Lula assumiu em 2003, e até
hoje não temos um conselho,
porque não temos apoio da
Prefeitura”, disse Fátima.

Apesar da conferência ser
obrigatória, a Prefeitura não
está comprometida com refor-
mas estruturais da cidade que
trabalhem com a participação
popular. Segundo documentos

da comissão organizadora, “o
prefeito César Maia e a Câma-
ra Municipal, na maioria de
seus vereadores, estão total-
mente descomprometidos com
as políticas consagradas no
Estatuto da Cidade e, por op-
ção política, não viabilizam os
meios de participação da so-
ciedade nesse processo.”

“Os movimentos populares
lutam muito para que a gente
consiga instaurar um conselho
na cidade. Esse é um processo
muito importante, mas como não
temos o apoio dos órgãos do
Estado, acaba ficando dificulta-
da a realização da Conferência,
porque precisamos de dinheiro
e infra-estrutura”, reclama Fáti-
ma. Por conta disso, o local para
a realização da Conferência ain-
da não está definido, mas será
amplamente divulgado assim
que for conseguido.

Trabalhadores de várias cate-
gorias de todo o país já confirma-
ram presença na “marcha pela
manutenção das conquistas e am-
pliação de direitos” organizada
pela Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) para esta quarta-fei-
ra, 15, em Brasília. Do Rio de
Janeiro partirá uma caravana com

Luta
sindical
em Pádua

A Cidade de Santo Antônio de
Pádua, no Noroeste Fluminense,
parou na quinta-feira, 9, com a
passeata, ato público e distribui-
ção de uma carta aberta à popu-
lação, uma atividade organizada
pela CUT-RJ em defesa da orga-
nização sindical e contra o pre-
feito Fernando Padilha Leite
(PMDB). Leite insiste em não re-
conhecer a legalidade e legitimi-
dade do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais e, numa ati-
tude de truculência, demitiu o
presidente da entidade, condicio-
nando sua reintegração à renún-
cia ao mandato sindical.

Trabalhadores e dirigentes do
SINTUFRJ, dos sindicatos dos
bancários, petroleiros, metalúr-
gicos, processamento de dados,
receita federal e federação dos ban-
cários, entre outras categorias,
participaram da caravana que
saiu às 9h do Centro do Rio de
Janeiro rumo a Santo Antônio de
Pádua. Foram dez horas de via-
gem por estradas esburacadas e
muito calor. Da região, a Central
mobilizou 20 sindicatos, inclu-
sive bancários de Itaperuna e fun-
cionários municipais de Magé.

Saúde
suplementar

O superintendente de Pes-
soal, Roberto Gambine, infor-
mou que esta semana  enviará ao
Comando Local de Greve (CLG)
as respostas aos questionamentos
a respeito da portaria que trata da
implantação do plano de saúde
suplementar da categoria.

Marcha a Brasília na defesa
dos direitos dos trabalhadores

cerca de 15 ônibus levando várias
categorias. O SINTUFRJ vai parti-
cipar da manifestação com deze-
nas de técnicos-administrativos.

“O objetivo da marcha é mos-
trar ao governo que não vamos ad-
mitir nenhuma quebra de direitos
dos trabalhadores, conforme está
expresso na intenção dele em pro-

mover mais uma reforma da Pre-
vidência, assim como no PLP 01,
que congela os salários do funcio-
nalismo público até 2016, e criar
fundações estatais de direito priva-
do”, informou a presidente da CUT-
RJ, Neuza Luzia.

Essa manifestação, segundo a di-
rigente cutista, também cumprirá o

papel de informar ao presidente Lula
que já basta de concessões à direita se
o segundo turno das eleições sinali-
zou para quem ele deve governar. “Se
o governo não entendeu o recado nas
ruas da sociedade brasileira, as ações
de rua da CUT vão fazer o governo
entender o que o povo espera dele”,
afirmou Neuza Luzia.

Há duas semanas, o Supremo
Tribunal Federal concedeu limi-
nar que restabelece o Regime Jurí-
dico Único na administração pú-
blica direta, autarquias e funda-
ções. O assessor jurídico do SINTU-
FRJ, André Viz, examinou a limi-
nar e chegou à conclusão de que o
projeto de fundação estatal edita-
do pelo governo, no que tange ao
regime de contratação de traba-
lhadores, ficou comprometido.

Com a liminar, a redação do
caput do artigo 39 da Constitui-
ção Federal volta a ter a seguinte
redação: “A União, Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios ins-
tituirão, no âmbito de sua com-
petência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servido-
res da administração pública di-

reta, das autarquias e das funda-
ções públicas.”

Nova redaçãoNova redaçãoNova redaçãoNova redaçãoNova redação
A Emenda Constitucional nº 19

de 1998, que alterou também o arti-
go 37, XIX, da CF, deu a seguinte
redação a tal dispositivo:  “somente
por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição
de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, ca-
bendo à lei complementar, neste úl-
timo caso, definir as áreas de sua
atuação”.

Consta do Projeto de Fundação
Estatal lançado no site do Ministério
do Planejamento que “Em rigor, as
chamadas fundações públicas são
pura e simplesmente autarquias, às
quais foi dada a designação corres-

pondente à base estrutural que têm”
(...). A Constituição referiu-se às fun-
dações públicas em paralelismo com
as autarquias; portanto, como se fos-
sem realidades distintas, porque sim-
plesmente existem esses nomes diver-
sos, utilizados no Direito brasileiro,
para nominar pessoas jurídicas esta-
tais”.

Segundo André Viz, “a evidência
do comprometimento está estampa-
da no próprio entendimento da Ad-
ministração que conceitua as funda-
ções públicas como aquelas que são
instituídas pelo Estado, e as funda-
ções privadas quando instituídas pela
iniciativa privada. Logo, sendo a fun-
dação estatal instituída pelo Estado,
é fundação pública, e, portanto, o
regime dos servidores é aquele previs-
to no caput do artigo 39,  da Consti-

tuição Federal”.
Com base nesse entendimento

utilizado pela própria Administra-
ção, para o assessor do SINTUFRJ,
“fica evidente que a fundação esta-
tal, mesmo com personalidade ju-
rídica de direito privado, é fundação
pública, não escapando a previsão
contida da regra contida no caput
do artigo 39  da Constituição Fede-
ral, vale dizer, regime jurídico úni-
co, que no caso da União é o estatu-
tário, a partir da edição da Lei 8.112/
90. Portanto, o regime jurídico de
servidores da fundação estatal so-
mente poderá ser estatutário”, diz
taxativo André Viz.

Este entendimento também se
aplica aos Estados e Municípios que
adotaram após a Constituição Fede-
ral de 1988 o regime estatutário para
seus servidores.

Decisão do STF inviabiliza contratação por CLT

Convênio com a Estácio de Sá
A direção do SINTUFRJ fechou

mais dois convênios em benefício
dos sindicalizados e seus dependen-

tes. Um com a Universidade Estácio
de Sá e outro com o Colégio Batista
Shepard, na Tijuca. Os encaminha-

mentos são feitos pelo setor de Con-
vênio do Sindicato. Veja o que os
novos conveniados oferecem.

 Universidade Estácio de Sá
Oferece cursos de gradua-

ção, tecnólogo (Instituto Politéc-
nico) e pós-graduação lato sen-
su.

A forma de ingresso é por
vestibular, transferência exter-
na e através do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).
Descontos:

Graduação – O percentual
de desconto oferecido é de
acordo com o curso e o turno
escolhidos, e a localização do
campus.

Instituto Politécnico – Dez
por cento (10%) para todos os

cursos, à exceção de Gastrono-
mia e Culinária, e Restauro de
Bens Culturais, que não têm
descontos.

Pós-graduação – Quinze por
cento (15%) de desconto.

Matrícula:
As aulas iniciam nesta se-

gunda-feira, 13, mas os interes-
sados têm duas semanas de
tolerância para se matricularem.

 Colégio Batista Shepard
Fica no bairro da Tijuca e ofe-

rece ensino fundamental e mé-
dio. Desconto: 20%.

Quem tem direito aos convê-
nios – Todos os técnicos-ad-
ministrativos sindicalizados ao
SINTUFRJ e dependentes: côn-
juges, companheiro ou compa-
nheira, filhos, enteados e ou-
tros dependentes declarados
no Imposto de Renda. Docu-
mentos de comprovação serão
solicitados pelo Sindicato, que
faz o encaminhamento às insti-
tuições e empresas convenia-
das.

Mais informações sobre
estes e outros convênios pelo
telefone (21) 2270-5268, com
Cláudia ou Marinete.


