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9º Congresso fecha ano
de lutas do SINTUFRJ
Para onde, como e para quem serão direcionadas

as ações do SINTUFRJ nos próximos dois anos?
Começa nesta segunda-feira, dia 10, o 9º CONSINTUFRJ, com abertura so-

lene às 9h, no auditório do Quinhentão. O Congresso se estende até quinta-
feira, 13 de dezembro. Mais de 140 delegados foram eleitos para o encontro e
dez convidados vão enriquecer a discussão sobre conjuntura, organização
sindical, carreira, educação e saúde. O Congresso é a instância máxima de
decisão do Sindicato. No plano estratégico, ele orienta as ações da entidade
até o próximo congresso, daqui a dois anos.

20 mil em Brasília
Trabalhadores vão às ruas de Brasília pressionar por redu-

ção da jornada e emprego.  PÁGINA 10

Poste cai na Vila
Na madrugada de sábado, 1º de dezembro, um poste tombou na

Vila Residencial sobre o telhado da varanda de um dos moradores.
Com a queda outros dois postes também tombaram. Moradores
apontam descaso da Light. PÁGINA 12

18 de dezembro
é dia de festa

Está chegando a hora... Anote na
agenda para não ficar de fora do que
promete ser uma das mais bonitas e ani-
madas confraternizações da categoria: a
festa de fim de ano organizada pelo
SINTUFRJ, na terça-feira da semana que
vem, dia 18 de dezembro.

O tradicional evento vem sendo pre-
parado com todo cuidado para que os
trabalhadores da categoria e seus filhos
se divirtam pra valer.

Ano passado contamos com um pú-
blico de mais de mil pessoas. Este ano a
festa promete repetir o sucesso. Só crian-
ças cadastradas ganham brindes. Com
uma novidade que prova o sucesso da
festa: 500 crianças foram inscritas, nú-
mero maior que o do ano passado (300
crianças).

Haverá oficinas com brincadeiras e
atividades para a criançada, brinquedos
infláveis e distribuição de lanche. O sam-
ba fica por conta do elenco de shows da
escola de samba mirim Pimpolhos Sam-
ba Show, da Grande Rio.

 O credenciamento será feito na condição de delegado efeti-
vo ou seu suplente, eleito até o dia 6; e de observador, para unida-
des que não tenham eleito seus delegados.

 O credenciamento acontece das 9h do dia 10 até as 13h do
dia 11 de dezembro para os delegados efetivos. Já para os su-
plentes o prazo é das 13h às 17h apenas no dia 11 de dezembro.
No ato do credenciamento o delegado receberá um crachá que
será usado para as votações. Atenção: Não haverá emissão de
segunda via.

 As contribuições para as teses poderão ser entregues até as
12h do dia 11 de dezembro.

 As moções, para que possam ser apresentadas na plenária
de encerramento do 9º Congresso, deverão ser encaminhadas à
Comissão Organizadora até o encerramento dos trabalhos dos
Grupos no dia 12 de dezembro.

Os delegados e observadores deverão estar em dia com suas
obrigações estatutárias.

PÁGINAS 4, 5, 6 E 7

COMO SE CREDENCIAR

Foto: Agência ABr Foto: Divulgação



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 795 - 10 a 16 de dezembro de 2007 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Denise Francisco Góes, Jeferson Mota Salazar e Odilon Campinas Filho / Conselho Editorial: Coordenação Geral e
Coordenação de Comunicação /  Edição: L.C. Maranhão  /  Reportagem:  Ana de Angelis, Lili Amaral e Regina Rocha.  /  Estagiária: Silvana Sá  /  Secretária: Katia
Barbieri  /  Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Niko Júnior   /
Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem: 11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  /
Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: 21 2260-9343. Tels.: 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21944-970 - CNPJ:42126300/0001-61

Em defesa do SINTUFRJ

Nós, diretores e ex-diretores do SIN-
TUFRJ, vimos explicitar nosso apoio
aos funcionários do Sindicato que ao
longo desses anos demonstram no dia-
a-dia uma relação que vai além do
vínculo profissional e trabalhista. No
nosso cotidiano esses profissionais
vestem a camisa da nossa categoria,
fortalecendo a ação concreta na defesa
da categoria.

Seja do auxiliar de serviços gerais,
que com zelo e dedicação mantém
nosso sindicato em condições, pas-
sando por aqueles que lidam direta-
mente com as demandas que dizem
respeito aos funcionários, contamos
com a seriedade e compromisso dos
funcionários, pois trabalhar em uma
entidade sindical é ser aliado de sua
luta.

Um dos exemplos concretos é a
ação civil pública que mantém o empre-
go de milhares de trabalhadores da
UFRJ. Ação que envolveu diretamente
o Departamento Jurídico  e, para além
dele, o conjunto de funcionários deste
Sindicato.

Gostaríamos de explicitar que esta-
mos falando de um sindicato e não de

EX-DIRETORES DO SINTUFRJ
Agnaldo Fernandes, Neuza Luzia Pinto, José Carlos
Pereira, Chantal Russi, Mônica Conde, Soraya Rodrigues,
Antônio Gutemberg, Fortunato Mauro, Luiz Filipe
Marinho, Carlos Paraíba, Roseni Lima, Zezé Barcelos,
Paulo Menezes, Jessé Moura, Márcia Rocha, Jorge
Vinícius Freitas

ASSINAM

DIRETORES DO SINTUFRJ
Ana Maria Ribeiro, Marcílio Lourenço, Nilce Correa,
Denise Góes, Vera Barradas, Noemi de Andrade,
Huascar Filho, Albana Lúcia, Jéferson Salazar, Paulo
Ubirajara, Jorge Ignácio, Gerusa Rodrigues, Dercinval
Oliveira de Assis, Nelcy Oliveira da Silva, Marcos
Botelho, Antônio de Assis

uma empresa com fins lucrativos. Tudo
que é realizado é investimento para que
tenhamos um atendimento de qualida-
de para a categoria.

O SINTUFRJ não é o paraíso dos
marajás (já ouvimos isso antes de al-
guém que pregava a austeridade e aca-

bou manchando a história do Brasil
com seu impeachment). É vergonhoso
que dirigentes sindicais repitam a clara
campanha de destruição de que foram
alvo os funcionários públicos que, além
de serem chamados de marajás, eram
também insultados como vagabundos.

Nós soubemos responder a estes ata-
ques!

Temos um quadro de funcionários
comprometidos com nossas bandeiras
de luta que cumprem muito bem o seu
papel. Se em algum momento houve
necessidade de contratações, isto se
deveu exclusivamente para compor o
quadro e continuar prestando serviços
à categoria.

Queremos tornar pública a indigna-
ção de atuais e ex-diretores que tam-
bém foram atacados e desrespeitados.
Nós, que estamos ou estivemos à fren-
te deste importante Sindicato da base
da Fasubra, não podemos concordar
com este ataque moral, ético e político
a nossa entidade – que tem uma histó-
ria de lutas e onde seus funcionários
tem papel fundamental.

Um dirigente sindical deve orientar o
conteúdo de seu pensamento para um
diagnóstico da realidade política e, a
partir dessa análise, formular um plano
de lutas que responda aos desafios
imediatos e estratégicos da categoria
que esses dirigentes dizem represen-
tar. Agir de forma diferente é amesqui-
nhar a militância política.

CARTAS

É com muito prazer que
escrevo este documento em
apoio aos funcionários do Sin-
dicato. Faço-o em virtude dos
sérios ataques que foram des-
feridos contra os companhei-
ros na tese de uma das orga-
nizações políticas que gover-
nam nosso sindicato.

Minha experiência nos
anos que atuei em nosso
movimento me faz conside-
rar que esses textos aborre-
cem a maioria de nossa cate-
goria. Provavelmente, esta
não dispensará a leitura aos
termos aí colocado, e aí é
que mora o perigo. É possível
que o objetivo seja justamen-
te criar frases de efeito e
debates impactantes em
uma categoria de milhares
de pessoas que financiam
um sindicato tão importante
como o nosso. É uma manja-

Apoio irrestrito
da forma de fazer política.

Opino, no entanto, que no
ambiente onde os trabalhado-
res construíram formas de exer-
citar o poder político se deve
manejar as disputas com mais
responsabilidade. E isso envol-
ve um trato diferenciado com os
significados que os trabalhado-
res extraem de suas vidas quan-
do desempenham suas ativida-
des laborais. E digo isso como
trabalhador vitimizado que fui
por sucessivos governos que
me consideraram marajá, ten-
tando extrair minha única fonte
de renda para criar meus filhos,
em função das políticas inde-
fensáveis que patrocinavam a
partir de interesses alheios ao
público brasileiro. Pergunto-me:
que interesses localizam nos
funcionários do meu sindicato
um inimigo a ser abatido?

A folha de pagamento do

sindicato está em torno de 60%.
Que ótimo. Sinal que consegui-
mos manter o mesmo padrão
dos últimos 15 anos, em que
pese o arrocho salarial a que
fomos submetidos, para que os
funcionários dessa entidade
continuem nos brindando com
serviços de qualidade nos âm-
bitos jurídicos, educacionais,
político e cultural. Há muitos
funcionários? Parece-me natu-
ral seja assim em uma entidade
que consta com 15 mil associ-
ados, em uma categoria ab-
solutamente exigente em ter-
mos de atendimento e serviços.
Alguma dúvida? Por fim, mani-
festo o meu mais irrestrito apoio
aos funcionários do sindicato

Um grande abraço,
Lenin Pires,
ex-coordenador geral do

SINTUFRJ

Contribuí para a formação e
o fortalecimento de nosso Sin-
dicato como um instrumento de
luta, solidariedade e respeito
entre os trabalhadores. Não
podíamos, depois de ler a tese
dos integrantes da Tribo, deixar
de nos pronunciar.

Participamos de várias gran-
des greves, de ocupações de
ministérios e reitorias, de fecha-
mentos de grandes vias. Obtive-
mos vitórias e algumas derrotas,
mas sempre saímos com cabe-
ça erguida porque lutamos e nos
defendemos enquanto trabalha-
dores desta universidade.  Apoi-
amos lutas de outros trabalha-
dores atacados como nós pela
fúria do capital. Fomos parte da
solidariedade para com compa-
nheiros trabalhadores e incan-
sáveis na luta contra a classe
dominante.  Esta era a marca do
SINTUFRJ. Carregamos na his-
tória individual de cada um de
nós o orgulho de termos ajudado

Nossos aliados
a construir esta marca.

Reconhecemos os funcio-
nários do sindicato como nos-
sos aliados nesta luta. Foram
noites organizando greves, con-
gressos, ocupações e eles es-
tavam lá, fazendo o jornal para
informar a categoria, defenden-
do na justiça nossos direitos,
confeccionando faixas, orga-
nizando eleições, congressos,
festas de confraternização, pre-
parando trabalhadores para en-
frentar o vestibular e contribu-
indo para a sua formação polí-
tica, atendendo a categoria
que diariamente apresenta
suas demandas no sindicato,
fotocopiando “bate prontos”
para organizar a luta, dentre
tantas outras tarefas. Nós fo-
mos diretores, e estes funcio-
nários seguirão na construção
desta entidade, com outras
diretorias que virão.

Simone Silva, ex-dire-
tora do SINTUFRJ
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Um Congresso para
avançar na luta

Começa nesta segunda-
feira, dia 10, o 9º CONSIN-
TUFRJ, com abertura sole-
ne às 9h, no auditório do
Quinhentão, mesmo local
onde serão realizadas to-
das as atividades progra-
madas do evento nos pró-
ximos quatro dias até o en-
cerramento, quinta-feira, 13
de dezembro.

Participam deste congresso do
SINTUFRJ com direito a voz e voto,
além da diretoria da entidade, mais
de 140 delegados eleitos nas unida-
des. Comporão as quatro mesas te-
máticas dez convidados, a maioria
dirigentes da Fasubra e da CUT na-
cional.

Para onde, como e paraPara onde, como e paraPara onde, como e paraPara onde, como e paraPara onde, como e para
quem serão direcionadas asquem serão direcionadas asquem serão direcionadas asquem serão direcionadas asquem serão direcionadas as
ações do SINTUFRJ nos próxi-ações do SINTUFRJ nos próxi-ações do SINTUFRJ nos próxi-ações do SINTUFRJ nos próxi-ações do SINTUFRJ nos próxi-
mos dois anos?mos dois anos?mos dois anos?mos dois anos?mos dois anos?

A partir do encerramento da greve
de cem dias da categoria as atenções
da coordenação sindical foram dire-
cionadas à organização do 9º CON-
SINTUFRJ, principalmente em ga-
rantir o maior número possível de
delegados eleitos nos locais de tra-
balho. Mas a participação da cate-
goria no congresso independe do tra-
balhador ter sido ou não eleito dele-
gado. A expectativa da direção sindi-
cal é que, nos próximos quatro dias,
os técnicos-administrativos da UFRJ
priorizem em sua agenda estar pre-
sentes às discussões e deliberações
que ocorrerão no auditório do Qui-
nhentão, no Centro de Ciências da
Saúde (CCS).

O movimento sindical comba-
tivo e de luta criou os seus congres-
sos para aprofundar a democracia
nos sindicatos e garantir que, efeti-
vamente, os trabalhadores possam

Reitoria dá explicações

participar e decidir sobre os rumos
das suas entidades. Por esta razão é
que o congresso, estatutariamente,
é a instância máxima de decisões
das categorias. São os congressos
que definem o que, como, para
onde e para quem serão direciona-
das as ações sindicais. Portanto,
não dá para ficar ausente dos deba-
tes programados para o 9º CON-
SINTUFRJ.

Categoria vive um momen-Categoria vive um momen-Categoria vive um momen-Categoria vive um momen-Categoria vive um momen-
to históricoto históricoto históricoto históricoto histórico

Este ano, o congresso do SIN-
TUFRJ tem uma importância his-
tórica por várias razões, e uma de-
las é a que discutirá os novos ru-
mos que tomará a Universidade a
partir da implantação do Progra-
ma de Reestruturação e Expansão
(PRE). No próximo ano e por ini-
ciativa do Sindicato, a UFRJ reali-
zará o seu congresso, que apontará
os novos caminhos de organização
administrativa e acadêmica que,
sem nenhuma dúvida, interferirá
na vida profissional e institucio-
nal dos técnicos-administrativos.

Por isso uma das tarefas do 9º
CONSINTUFRJ é potencializar a par-
ticipação da categoria nesse fórum
de deliberações coletivas da UFRJ,
além de também decidir, entre ou-
tros pontos, sobre como agir para
garantir a implantação das etapas
restantes da carreira conquistada
com muita luta e obstinação.

Por um debate autêntico ePor um debate autêntico ePor um debate autêntico ePor um debate autêntico ePor um debate autêntico e
fraternofraternofraternofraternofraterno

Os delegados, assim como os
dirigentes sindicais, terão neste con-
gresso o desafio de tomar decisões
fundamentais para que o Sindica-
to supere quaisquer problemas in-
ternos e de ordem política e conti-
nue a ser a entidade combativa e

Programação do 9º CONSINTUFRJ
DIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRODIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRODIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRODIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRODIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO

Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)
Café da manhãCafé da manhãCafé da manhãCafé da manhãCafé da manhã
9h às 10h – abertura do Congressoabertura do Congressoabertura do Congressoabertura do Congressoabertura do Congresso
Mesa: Coordenação geral do SINTUFRJ; coordenadora da Fasubra, Léa Oliveira; reitor da UFRJ, Aloísio
Teixeira e o decano do CCS, Almir Fraga Valladares
10h às 10h20 – Aprovação do Regimento do 9 º CONSINTUFRJAprovação do Regimento do 9 º CONSINTUFRJAprovação do Regimento do 9 º CONSINTUFRJAprovação do Regimento do 9 º CONSINTUFRJAprovação do Regimento do 9 º CONSINTUFRJ
10h20 às 11h – Apresentação das quatro teses inscritas (10 min para cada)Apresentação das quatro teses inscritas (10 min para cada)Apresentação das quatro teses inscritas (10 min para cada)Apresentação das quatro teses inscritas (10 min para cada)Apresentação das quatro teses inscritas (10 min para cada)

Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)Dia 10/12 (segunda-feira)
Mesas temáticasMesas temáticasMesas temáticasMesas temáticasMesas temáticas
11h às 13h – Mesa 1: Conjuntura Nacional. Mesa 1: Conjuntura Nacional. Mesa 1: Conjuntura Nacional. Mesa 1: Conjuntura Nacional. Mesa 1: Conjuntura Nacional. Palestrantes: ex-diretor do SINTUFF, Zeliuto Moreira
Gomes e o coordenador-geral da Fasubra, Luiz Antônio Silva
13h às 14h – Intervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoço
14h às 16h – Mesa 2: Organização Sindical. Mesa 2: Organização Sindical. Mesa 2: Organização Sindical. Mesa 2: Organização Sindical. Mesa 2: Organização Sindical. Palestrantes: dirigentes da CUT nacional,     Rosane Silva
e Lúcia Reis; e o integrante da Intersindical, Jorge Luiz Martins

Dia 11/12 (terça-feira)Dia 11/12 (terça-feira)Dia 11/12 (terça-feira)Dia 11/12 (terça-feira)Dia 11/12 (terça-feira)
9h às 12h – Mesa 3: Educação e SaúdeMesa 3: Educação e SaúdeMesa 3: Educação e SaúdeMesa 3: Educação e SaúdeMesa 3: Educação e Saúde
Educação,Educação,Educação,Educação,Educação, das 9h às 10h. Palestrantes: coordenadoras do SINTUFRJ, Ana Maria Ribeiro e Albana Lúcia;
e o diretor de Educação da Fasubra, José Miguel Ferreira. Saúde, Saúde, Saúde, Saúde, Saúde, das 11h às 12h.     Palestrantes: coordena-
dora da Fasubra, Janine Teixeira; dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade
Social e da CUT nacional, Sandro Alex de Oliveira César; e o secretário de Administração da Prefeitura de
Várzea Paulista e técnico-administrativo licenciado da UFRJ, Carlos Maldonado
12h às 13h30 – Intervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoço
13h30 às 16h – Mesa 4:Mesa 4:Mesa 4:Mesa 4:Mesa 4: Carreira dos Técnicos-Administrativos.Carreira dos Técnicos-Administrativos.Carreira dos Técnicos-Administrativos.Carreira dos Técnicos-Administrativos.Carreira dos Técnicos-Administrativos. Palestrantes: GT da Comissão
Nacional de Supervisão da Carreira e servidora da UFRGS, Tônia Duarte; coordenador e integrante do GT
Carreira da Fasubra, Luiz Osório dos Santos; e o coordenador da Fasubra, José Almiram Rodrigues

Dia 12/12 (quarta-feira)Dia 12/12 (quarta-feira)Dia 12/12 (quarta-feira)Dia 12/12 (quarta-feira)Dia 12/12 (quarta-feira)
9h às 13h – Grupos de trabalhoGrupos de trabalhoGrupos de trabalhoGrupos de trabalhoGrupos de trabalho
13h às 14h – Intervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoço
14h às 16h – Prestação de contas Prestação de contas Prestação de contas Prestação de contas Prestação de contas (exercício de 2006 de junho a 2007)
16h às 17h – Eleição do Conselho Fiscal 2007/2009

Dia 13/12 (quinta-feira)Dia 13/12 (quinta-feira)Dia 13/12 (quinta-feira)Dia 13/12 (quinta-feira)Dia 13/12 (quinta-feira)
9h às 13h – Plenária finalPlenária finalPlenária finalPlenária finalPlenária final
13h às 14h – Intervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoçoIntervalo para almoço
14h às 17h – Plenária finalPlenária finalPlenária finalPlenária finalPlenária final

aguerrida que sempre foi, garan-
tindo o encaminhamento firme
das lutas da categoria.

Mais do que ressaltar os acertos
que sempre teve o SINTUFRJ na

defesa intransigente dos interesses
dos técnicos-administrativos, o
congresso deve se ater às discussões
dos temas que foram programados
com base nos desafios futuros. Dis-

cutir, debater, mas sem perder a
ternura jamais. Porque o inimigo
não está entre os que optaram por
lutar por um viver digno e por uma
sociedade justa e igualitária.

Mais de 140 delegados foram eleitos nas unidades. Debates envolvem conjuntura,
educação, saúde e carreira

A matéria publicada
no jornal O Dia de do-
mingo, 2 de dezembro,
“Reitor da UFRJ empre-
ga parentes e contrata
até a firma da família”,
foi comentada em nota
da Reitoria divulgada se-
mana passada no site da
UFRJ. Documento mais
detalhado sobre o assun-
to será levado aos cole-
giados superiores, deca-

nos e diretores de unida-
de.

Segundo a nota, o repór-
ter — “pelas incorreções,
escolhas e truncagens que
comete na matéria publica-
da — revela tanto um des-
conhecimento elementar
da universidade e um des-
cuido com o trato do que foi
informado, quanto permite
que se presuma a interfe-
rência de uma intenção de

atingir política e eticamen-
te a administração”.

Ainda de acordo com a
nota, há elementos para
supor que a abordagem
denuncista da matéria te-
nha origem e vinculações
internas à universidade. A
iniciativa mostraria inten-
ção política de atingir a
administração superior da
universidade.

“As motivações para

isso poderiam ser encon-
tradas no curso do traba-
lho até aqui realizado
pela Reitoria. São públi-
cas, afinal, as ações que
a administração vem em-
preendendo, nos últimos
anos, para sanear situa-
ções administrativas in-
corretas e condições aca-
dêmicas anômalas em al-
gumas unidades e setores
técnicos e administrativos

da Universidade. Do
afastamento de dirigen-
tes à dispensa de pesso-
al, têm sido várias as me-
didas da administração
que, ao mesmo tempo
em que corrigem erros
em benefício da coletivi-
dade, contrariam interes-
ses restritos e modificam
posições há muito conso-
lidadas por alguns indiví-
duos”, diz a nota.
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Conjuntura, educação,
carreira, saúde...
Vários debatedoresVários debatedoresVários debatedoresVários debatedoresVários debatedores

foram convidados paraforam convidados paraforam convidados paraforam convidados paraforam convidados para

enriquecer asenriquecer asenriquecer asenriquecer asenriquecer as

discussões no 9ºdiscussões no 9ºdiscussões no 9ºdiscussões no 9ºdiscussões no 9º

Congresso. O objetivoCongresso. O objetivoCongresso. O objetivoCongresso. O objetivoCongresso. O objetivo

é ampliar osé ampliar osé ampliar osé ampliar osé ampliar os

horizontes para umhorizontes para umhorizontes para umhorizontes para umhorizontes para um

exame mais plural daexame mais plural daexame mais plural daexame mais plural daexame mais plural da

realidade política erealidade política erealidade política erealidade política erealidade política e

definir com maiordefinir com maiordefinir com maiordefinir com maiordefinir com maior

convicção o programaconvicção o programaconvicção o programaconvicção o programaconvicção o programa

de lutas da categoria.de lutas da categoria.de lutas da categoria.de lutas da categoria.de lutas da categoria.

O Jornal do SINTUFRJO Jornal do SINTUFRJO Jornal do SINTUFRJO Jornal do SINTUFRJO Jornal do SINTUFRJ

procurou ouvir osprocurou ouvir osprocurou ouvir osprocurou ouvir osprocurou ouvir os

companheiroscompanheiroscompanheiroscompanheiroscompanheiros

escalados paraescalados paraescalados paraescalados paraescalados para

participar das mesas,participar das mesas,participar das mesas,participar das mesas,participar das mesas,

antecipando suasantecipando suasantecipando suasantecipando suasantecipando suas

linhas de abordagem.linhas de abordagem.linhas de abordagem.linhas de abordagem.linhas de abordagem.

O Congresso do SINTUFRJ
vai reunir companheiros
com óticas diversas sobre
a realidade política e
mais específica dos
técnicos-administrativos

Conjuntura NacionalConjuntura NacionalConjuntura NacionalConjuntura NacionalConjuntura Nacional

O coordenador-geral da Fasu-

bra, Luiz Antônio de Araújo Silva,

participará da mesa de Conjuntu-

ra Nacional destacando a necessi-

dade de união dos trabalhadores,

tanto do serviço público quanto da

iniciativa privada, diante dos ata-

ques (reformas) aos direitos dos tra-

balhadores e dos desafios coloca-

dos. Ele apresentará a trajetória

de luta da Fasubra defendendo que

houve avanços, como a recupera-

ção das perdas desde 1995 para a

maioria de seus trabalhadores, fru-

to da última greve. Além disso, o

dirigente chamará atenção para a

aproximação do movimento sin-

dical com outros atores sociais,

aproximando-se mais das ques-

tões de interesse popular que estão

em jogo.

Nesta mesa o ex-dirigente do

Sintuff e aluno do curso de gra-

duação da UFF em Estudo de Mí-

dia, Zeliuto Moreira Gomes, cum-

prirá a tarefa no 9º CONSINTU-

FRJ de situar a categoria a respei-

to das discussões relacionadas à

TV digital e TV pública, da dis-

puta que ora se faz nos meios de

comunicação em torno dos mar-

cos regulatórios e da propriedade

das novas tecnologias.

Organização SindicalOrganização SindicalOrganização SindicalOrganização SindicalOrganização Sindical

Rosane Silva, secretária de Po-

lítica Sindical da CUT, vai discor-

rer sobre os direitos e as conquis-

tas obtidas ao longo da história,

destacando o papel dos sindicatos.

Para ela, a partir da década de

1980 as centrais sindicais, princi-

palmente nos últimos quatro

anos, assumiram um papel de

protagonista, não só por serem re-

conhecidas, mas também por

transformarem-se em negociado-

ras de fato junto ao governo em

prol dos interesses de todos os tra-

balhadores. Ela cita a luta pela

convenção 151 da OIT (Organiza-

ção Internacional do Trabalho),

que estabelece a negociação cole-

tiva no serviço público como

exemplo destas negociações. A di-

rigente destacará a importância

da CUT, traçará sua história e de-

fenderá a permanência dos sindi-

catos na Central.

Lúcia Reis, diretora executi-

va da CUT e funcionária da

UFRJ, abordará o tema sob o

prisma do serviço público, a or-

ganização destes trabalhadores

e seus direitos, tais como o di-

reito de greve. Para ela a nego-

ciação coletiva e a resolução de

conflitos são questões funda-

mentais para os trabalhadores

do serviço público e vêm sendo

negociadas pela CUT. A seu ver

existe uma campanha em curso

e deve-se continuar a construir

espaços de negociação.

O integrante da Intersindical,

Jorge Luiz Martins, centrará sua

palestra em três eixos: Processo de

flexibilização e desregulamentação

dos direitos dos trabalhadores e des-

monte do serviço público; potenci-

alização da luta e resistência dos

trabalhadores na defesa dos seus

direitos trabalhistas e sociais, no

Brasil e no mundo; e discussão de

uma plataforma de exigências para

2008 e reorganização do movimen-

to sindical.

NO DEBATE. Jorge Luiz Martins, da Intersindical, e Luiz Antônio, dirigente da Fasubra

NO DEBATE. Zeliuto Moreira Gomes, ex-dirigente do Sintuff, e Lúcia Reis, dirigente da CUT,
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Debates continuam no 2º dia
No segundo dia do Congresso duas mesas ocuparão toda a programação do dia: Educação e
Saúde, das 9h às 12h, e Carreira, das 13h30 às 16h

Albana Lúcia, coordenadora
de Organização e Política Sindi-
cal do SINTUFRJ, se preparou
para falar sobre Educação, e pre-
tende iniciar sua explanação
lembrando alguns conceitos clás-
sicos do tema, discorrer sobre o
sistema educacional atual no
Brasil, a educação neoliberal e
concluir discutindo a educação
hoje na UFRJ.

Caberá a Ana Maria Ribeiro,
coordenadora-geral do SINTU-
FRJ, a tarefa de explicar a rees-
truturação do ensino superior que
ora ocorre nas universidades fe-
derais do país, principalmente o
projeto construído para a UFRJ,
expondo o que está em jogo nas
transformações propostas. O ob-
jetivo da dirigente é contribuir
para que a categoria adquira o
máximo possível de informações
a respeito do assunto para que
possa tomar decisões acertadas no
congresso que a UFRJ realizará
em 2008.

Já o coordenador de Educa-
ção da Fasubra, José Miguel Fer-
reira, ressaltará a importante ta-
refa dos técnicos-administrativos
na atual conjuntura institucio-
nal, que é a atualização do pro-
jeto construído por uma década
pela categoria de Universidade Ci-
dadã para os Trabalhadores, para
que este faça parte da disputa de
universidade democrática e in-
clusiva da sociedade.

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde
Carlos Maldonado vai falar

sobre o projeto que foi para o
Congresso Nacional de criação
das Fundações Estatais de Direi-
to Privado, o qual, como advoga-
do, militante e secretário muni-
cipal, acompanha atentamente
seu desenrolar. Ele antecipou que
irá defender a necessidade de
construção de ampla mobiliza-
ção da categoria contra o proje-
to, principalmente pelo fato de
este mudar a concepção do apa-
relho de Estado e HUs.

Janine Teixeira, coordenado-
ra de Educação da Fasubra que
estuda o projeto das fundações de
direito privado desde o primeiro
mandato do governo Lula, desta-

cará o papel fundamental que a
Federação teve em alertar e mo-
bilizar sobre  suas implicações
negativas para os servidores da
saúde e dos Hus. A importância de
dar vigor a campanha iniciada
pela federação também será um
dos motes de sua apresentação.

O dirigente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores da
Seguridade Social – CUT nacio-
nal, Sandro Alex de Oliveira Cé-
sar, fará uma abordagem crítica
sobre as fundações, principal-
mente em relação a área da Edu-
cação com foco nos HUs. Sandro
falará também sobre saúde su-
plementar e explicará o que sig-
nifica a inclusão dos técnico-ad-

ministrativos em educação das
universidades em um plano de
saúde com uma parte paga pelo
governo.

CarreiraCarreiraCarreiraCarreiraCarreira
Tônia Duarte, do GT da Co-

missão Nacional de Supervisão
da Carreira e representante da Fa-
subra, irá traçar um histórico da
negociação da carreira no últi-
mo período com o objetivo de
apontar a necessidade de se reto-
mar o debate sobre a concepção
de carreira. Segundo ela, para a
CSD houve a desconstrução da
sua concepção ao se quebrar a
linearidade da tabela. Por isso é
preciso fazer esta reconstrução

aprofundando o debate e investir
mais na formação política da
categoria.

Luiz Osório, do GT Carreira da
Fasubra, levantará a discussão so-
bre as insuficiências da carreira e
as melhorias que a seu ver devem
ser realizadas. Para ele, a ascen-
ção funcional é fundamental. O
dirigente afirma que não há uma
carreira de fato que permita en-
trar na base da estrutura e possibi-
lite a mudança de cargo. Não há
ascensão funcional. Ele  explica-
rá que não basta que se qualifique
apenas, pois com isso incentiva-se
uma formação que acaba exce-
dendo a exigência do carg, em-
purrando os trabalhadores para o

NO CONGRESSO. Léia Oliveira e Tônia Duarte, da Fasubra. Albana Lúcia, coordenadora do SINTUFRJ

COORDENAÇÃO GERAL. Ana Maria Ribeiro, Francisco de Assis e Marcílio Lourenço vão abrir os trabalhos do Congresso

exercício de suas atividades com o
desvio de função.

Almiran, diretor de Adminis-
tração e Finanças da Fasubra,
fará sua abordagem sob o ponto
de vista futuro da carreira, conti-
nuando o debate sobre as pen-
dências como racionalização e
incentivo à qualificação. Ele fa-
lará também sobre a continui-
dade do processo de negociação
destacando a necessidade de re-
verter a posição do Ministério do
Planejamento que defende uma
concepção mais geral de carrei-
ra. O dirigente avalia que é ne-
cessário promover uma discussão
sobre diretrizes de carreira com
todo o serviço público.
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Delegados eleitos ao 9º Congresso

UNIDADES

Decania do CCMN e Biblioteca

EEFD

Instituto de Psiquiatria

Instituto de Geociências

Instituto de Biologia

Museu Nacional

Prefeitura Fundão

Escola  Politécnica

NPPN
Alojamento
IPPUR
Observatório do Valongo
Dec. do CLA e Biblioteca

Instituto de Biofísica
HESFA

CAP

HUCFF (DEN,DAA, DCS,DMD.CAE)

IFCS

Instituto de Neurologia

NUTES
IMA
Faculdade de Direito

Faculdade de Odontologia

IDT

PR-4

FAU

Aposentados

Instituto de Microbiologia

Faculdade de Farmácia

NCE

Faculdade de Letras

Instituto de Psicologia

IPPMG

ETU
Escola de Serviço Social

FACC
Instituto de Química

NOMES DOS DELEGADOS ELEITOS

Evandro Cardoso Fenandes
Alberto Wagner Yunes
Vera Lúcia Araújo de Freitas
Vera Lúcia Correia de Melo
Ricardo José de Jesus
Ana Rosa Azeredo de S. Silva
Márcia Valéria Cunha de Almeida
Verônica da Cruz Florentino Silva
Dulce de Lima Bernardo Machado
Eduardo dos Santos Carvalho
Zilpa Guedes de Souza
Nivaldo Holmes de Almeida Filho
Francisco Carlos dos Santos
Francisco de Assis dos Santos
Orlando da Conceição Simões
Alexandre da Trindade Pinto
Edson Vargas da Silva
Ivanir Valentim Santório
Maria das Graças Xavier
Luciano da Cunha do Nascimento
Lenir Gomes
Wellington de Jesus
José de Oliveira
Milton Francisco da Silva
Juscelino Ribeiro de Souza
Roseni Lima de Oliveira
Luiz Filipe Almeida Marinho
Carmen Lúcia da Silva Amaral
Huascar da Costa Filho
Jorge Luiz Ignácio
Wilami Manoel
Vera Lúcia Vieira Barradas
Irany Gomes Barros
Vera Lúcia Valente de Freitas
Marco Antônio Carelis de Mattos
Vandir da Costa
Carmen Lúcia Mendes Coelho
Maria Bernadete Figueiredo Tavares
Carlos Alberto Ramos
José Paulo Moutinho
Gerusa Rodrigues da Silva
Nelcy Oliveira da Silva
José Haroldo Pinto Junior
Patrícia Ferreira Cerqueira Leite
Paulo Ubirajara de Jesus
Rogério Batista Silva Costa
Jane Callegario
Cláudio Heitor T. Gress
Aluizio Paulino do Nascimento
Leila Cristina Lopes Alves
Nilce da Silva Corrêa
Valdecir Pereira Rocha Filho
Valéria Reis Siqueira
Luiz Alberto Lima Moreira
Denise Francisco Goes
José Eduardo Alves
Ana Maria de Almeida Ribeiro
Cláudio Costa Carvalho
Iaci Amorim de Azevedo
Carlos Alberto Silva de Oliveira
Tatiana Fortunata de Carvalho
Jeferson Roselo Mota Salazar
Wellington Lessa da Conceição
José Carlos de Souza Santos
Maria José Barcelos Pereira
Débora Oliveira da Silva
Arnaldo Gonçalves Bandeira
Manoel Dantas de Oliveira
Teresinha Lima de Souza
Petronila Rosa Costa Diniz Neta
Jorge Luiz dos Santos do Carmo
Eliezer Higino Pereira
Fernando Gomes da Costa
Maria da Glória Pagano
Valéria Cristina Cardoso Peixoto
Ângelo Paschoalette Carneiro
Izaias Gonçalves Bastos
Sérgio Guedes de Souza
Nilson Theobaldo Barbosa
Aluísio Cícero do Nascimento Filho
Ângela Cristina Balduíno da Silva
Walmir do Nascimento Penedo
Adriano Carlos Costa
Leonardo Morgan Nogueira Queiroz
Jorge Luiz Ferreira
Marcílio Lourenço de Araújo
Nilza da Silva Moreira
Vicente de Paula Nobrega da Silva
Gerly Lucy Miceli
Carlos Pereira da Silva
Fábio Roberto Marinho da Cruz
Maria Angélica Pereira da Silva
Glória Maria Marcelo de Goes Telles
Soraya Silveira Rodrigues
Eliane Souza Ribeiro
Regina Célia Gagliardo

SUPLENTES

Sidney Poubel Eichhorn
Antônio Theodoro da Silva Filho
Douglas Nascimento dos Reis

Não elegeu

Boaventura Souza Pinto
Carlos José da Costa Quintas

Gercino Teotônio da Silva
Risaneide Alves Cordeiro

José Ferreira da Cunha

Genivaldo Santos de Almeida
Jorge Trupiano de Souza
João Pereira Luiz
Domingos Antônio da R. Goulart
David Gentil Silva
Joel Henrique F. de Oliveira
Hélio Firmo

Valdemir Pinto de Souza
Reginaldo Soares de Oliveira
Elias Teixeira de Moraes
Não elegeu
Pedro Henriques de Souza Filho
Hélio dos Santos Carvalho
Ageildo Gomes Sisnandes

Hércules Antônio da Silva Souza
Cláudio Marcos Ribeiro

Cristina Fogli Cruzeiro C. Lopes

Milton Sérgio Santos Madeira
Gilson da Silva Medeiros
Não elegeu

Luis André dos Santos
Édio Francisco de Souza
Marcelo da Silva Vidigal
Ubirajara de Oliveira Cavalcanti
Sandra Lopes Machado
Leonardo Dangelo
Maria Luiza Andrade Delgado
Maria Laura dos Santos Honorato
Não elegeu

Lilian de Carvalho Rodrigues
Márcia Francisca Costa
Não elegeu

Não elegeu

Maria da Graça P. de Carvalho
Helena Vicente Alves
Afonso Rodrigues
Maria Olindina Santos
Djalma de Souza Cabral

Não elegeu

Isabel Cristina Carneiro

Leonardo Egrejas de Melo

Edna Alves de Lima

Jorge Frederico Ribeiro Ruiz

Não elegeu

Não elegeu
Clério Francisco Rosa
Eliane Nascimento de Jesus
Suely Holanda de Souza
Paulo de Souza (0363254)
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Instituto de Matemática

Escola de Química

DVST

EBA

EEAN

Instituto de Economia

Divisão de Transportes

COPPE

Instituto de Física

SG-6

Decania do CCS e Biblioteca

FCC E EDITORA

SIBI

Divisão Gráfica

Inst. De Bioquímica

IESC

ICB

ECO

PR-3

Instituto de Nutrição

Creche Universitária

HUCFF (DRH,DG,DAG,DENG,DFIN,CPD)

Faculdade de Medicina

Escola de Música

Gab. Reitor e Gab. Sub-Reitores,

SOC,CPPD,CPPTA,     Auditoria Interna

Fac. Educação

Dec. CCJE e Biblioteca

Maternidade Escola

PR-1

Casa da Ciência

PR-5

Prefeitura Praia Vermelha

PR-2

Dec. do CT e BIBIOTECA

Instituto de Ginecologia

Pólo Náutico

Houve a reunião mas nenhum dos presentes mani-

festaram o interesse em se candidatar a Delegados

ou Observadores

Antônio César Alves

Aquino Humberto da Silva

Ruy de Azevedo dos Santos

Anderson Felinto de Souza

Josiano Pereira Lira

Marcus Vinícius Araújo Lopes

Marcello da Cunha Dias

Após duas tentativas de reunião (26 e 27/11) não

houve quorum para a realização da reunião e nenhum

dos presentes manifestarm interesse em candidatar

a Delegados ou Observadores

Mário Pereira Filho

Pedro Augusto Manfredo Ataíde

Vanda Borges de Souza

Rosane Mara Detommazo Muniz

Solange Regina Gomes G. Corrêa

Não houve a reunião por falta de quorum e nanhum

dos presentes manifestaram o interesse em candida-

tar a Delegados ou Observadores

Não houve a reunião por falta de quorum e os presen-

tes optaram por não marcação de outra reunião por

não haver interesse em participar do Congresso, con-

forme informa o e-mail recebido da coordenadora Al-

bana em 30/11 e anexado a Ata.

Jorge Pierre Eugênio da Rosa

Vera Lúcia Fernandes de L. Sotero

Valéria Soares Baptista

Chantal Russi

Eneida de Oliveira

Luiz Marcelo da Silveira Resende

Reunião convocada e não realizada

Luciene da Silva Lacerda

José Ferreira Oliveira

Fábio Rodrigues da Costa

Paulo César dos Santos Marinho

Vilton Cardoso

Nilce Costa de Lira

Rinaldo Fabian dos Santos

Sandro de Souza Santana

Dercinval Oliveira de Assis

Roberto de Moraes Gomes

Moacir de Oliveira Moura

Isabel Cristina dos Santos

Ruy Reis Santana Vaz

Luiz Carlos da Silva (0361083)

Neuza Luzia Pinto

Compareceram apenas 2 pessoas na reunião e ficou

decidido indicar a sindicalizada Nancy Blum como

Observadora

Isabel Gondim de Paula

Mônica de Carvalho e Silva

Maria do Rosario Martins Marins

Kátia de Souza Barros

Agnaldo Fernandes Silva

Não houve manifestação por parte dos presentes em

candidatar a Delegados, nem houve Observadores

Leandro Costa da Silva

Rita de Cassia Oliveira Gomes

Não houve interesse nas pates a Delegados, mas, foi

indicado como Observador Luiz Carlos Machado

da Silva

Marco Aurélio Schietti Rodrigues

Antônio Bezerra de Lima

Damião Rodrigues Brasil

Sebastião Raimundo de Lima

Não houve manifestação por parte dos presentes em

candidatar a Delegado nem a Observador

José Carlos Pereira

Ednaldo Aaújo da Fonseca

Clarice Mathias de Oliveira

Cláudia Menezes Alves

Reunião convocada e não realizada

Não elegeu

Não elegeu

Não elegeu

Gilson Alvares Cabral

João Francisco de Souza

Eduardo Oliveira dos Santos

Não elegeu

Fernanda Almeida Ribeiro

Não elegeu

Edson César Oliveira Nunes

José Renato de Barros

Não elegeu

Márcia Pires Bastos

Albana Lúcia Brito de Azevedo

Jorbel Ferreira Mouta

Não elegeu

Não elegeu

Carlos Maury da Silva Cantalice

Não elegeu

Rudson de Andrade Gomes

João Araújo de Moura

Paulo Cesar Pascoal

Dalva Maria Carvalho Kato

Jonhson Braz da Silva

Kátia da Conceição R. M. da Silva

Severino da Silva (0366498)

Não elegeu

Não elegeu

Delegados eleitos ao 9º Congresso
UNIDADES NOMES DOS DELEGADOS ELEITOS SUPLENTES
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UFRJ e Caurj firmam convênio
que implanta plano de saúde
O convênio foi assinado depois que a Caixa Assistencial apresentou custos menores, como queria o Sindicato

A UFRJ e a Caixa Assis-
tencial Universitária do Rio
de Janeiro (Caurj) já assi-
naram o convênio que ga-
rantirá a implantação do
plano de saúde dos traba-
lhadores da Universidade
pelo sistema de autoges-
tão. A documentação está
em Brasília para análise do
Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão
(MPOG) e da Agência Na-
cional de Saúde Suplemen-
tar (ANS). A minuta do do-
cumento está à disposição
da categoria na página on
line do SINTUFRJ.

O convênio foi assinado pela
UFRJ depois que a Caurj apresen-
tou novos custos para o plano de
saúde da categoria, pois o SINTU-
FRJ rejeitou as primeiras simula-
ções por considerar os valores mui-
to altos. As tabelas aprovadas bene-
ficiam principalmente os trabalha-
dores que têm menor salário na
Universidade, porque pagarão me-
nos de contribuição. Veja as tabe-
las e saiba quanto  custará o bene-
fício para você e sua família.

ENFERMARIA COM CO-PARTICIPAÇÃO EENFERMARIA COM CO-PARTICIPAÇÃO EENFERMARIA COM CO-PARTICIPAÇÃO EENFERMARIA COM CO-PARTICIPAÇÃO EENFERMARIA COM CO-PARTICIPAÇÃO E
FAIXA ETÁRIA ÚNICAFAIXA ETÁRIA ÚNICAFAIXA ETÁRIA ÚNICAFAIXA ETÁRIA ÚNICAFAIXA ETÁRIA ÚNICA

TitularTitularTitularTitularTitular

Ganho até o limite mínimo para desconto no
Imposto de Renda (IR), cujo valor atual é R$ 1.313,70,
mas que em janeiro/2008 será outro: contribuição
governamental + igual contrapartida fixa pessoal.

Ganho até 2 vezes o limite mínimo do IR: con-
tribuição governamental + igual contrapartida fixa
pessoal + contribuição variável de 3,2%.

Ganho de 2 até 3 vezes o limite mínimo do IR:
contribuição governamental + igual contrapartida
fixa pessoal + contribuição variável de 3,6%.

Ganho até 4 vezes o limite mínimo do IR: con-
tribuição governamental + igual contrapartida fixa
pessoal + contribuição variável de 4%.

O teto máximo da contribuição do titular para
fins de contribuição variável não ultrapassará a 4/5
salários mínimos federal.

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante – O cálculo das contribuições variá-
veis é feito sobre o salário-base para cálculo do IR de cada
trabalhador (valor exposto no canto direito da folha
principal do contracheque), veja o exemplo ao lado.

FamiliarFamiliarFamiliarFamiliarFamiliar

(Mínimo de duas pessoas = 1 titular + 1 dependente direto)
Ganho bruto ou base de cálculo para Imposto de Renda:
a) Piso da contribuição familiar para fins de contribuição variável = 1/6 salário mínimo federal;
b) Teto da contribuição familiar para fins de contribuição variável = 1 salário mínimo federal.
Co-participação – Consultas: 30% e 30% para internações psiquiátricas (após 30 dias) e 30% para dependência química (após 15 dias).

PLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIA
Com co-participação de 10% em consultasCom co-participação de 10% em consultasCom co-participação de 10% em consultasCom co-participação de 10% em consultasCom co-participação de 10% em consultas

Observações:Observações:Observações:Observações:Observações:

1 - A co-participação incidirá em 10% sobre o total da contrapartida do MOPG/MEC/UFRJ somado à contribuição do beneficiário.
2 - A tabela de referência para agregados será a atualmente praticada pela Caurj.

PLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIAPLANO ENFERMARIA
Com co-participação estendidaCom co-participação estendidaCom co-participação estendidaCom co-participação estendidaCom co-participação estendida

* Valor definido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
contrapartida de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) a título de contribuição
para Auxílio de Saúde Suplementar do Servidor Público pela Nota Técni-
ca do MEC/Sesu.

** Valor adicional a ser pago pelo beneficiário e seus dependentes na
forma do art. 5º da Portaria nº 1.983, de 5/12/2007.

* Valor definido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
contrapartida de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) a título de contribuição
para Auxílio de Saúde Suplementar do Servidor Público pela Nota Técni-
ca do MEC/Sesu.

** Valor adicional a ser pago pelo beneficiário e seus dependentes na
forma do art. 5º da Portaria nº 1.983, de 5/12/2007.

OBSERVAÇÃO 1:OBSERVAÇÃO 1:OBSERVAÇÃO 1:OBSERVAÇÃO 1:OBSERVAÇÃO 1:
As co-participações incidirão conforme tabela abaixo:As co-participações incidirão conforme tabela abaixo:As co-participações incidirão conforme tabela abaixo:As co-participações incidirão conforme tabela abaixo:As co-participações incidirão conforme tabela abaixo:

* Exceto quimio/radioterapia e hemodiálise.
** Exceto urgência, emergência e prevenção.

Observação 2: A tabela de referência para agregados será a atualmente
praticada pela Caurj.
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28,86%: o caso da UFF
O que foi pago aos funcionários da Fluminense já foi conquistado pela categoria na UFRJ

Circularam na UFRJ se-
mana passada cópias de
um jornal do SINTUFF que
divulgou o início do paga-
mento dos 28,86% e que es-
tariam depositados integral-
mente para quem já teve o
processo deferido pela Jus-
tiça em forma de requisi-
ção de pequeno valor. O to-
tal de aptos a receber se-
ria de 1.015 sindicalizados.

A notícia levou a comparações
com a nossa ação. Muitos acredita-
ram que era o pagamento integral da
ação, como a nossa, aqui do SINTU-

FRJ. Mas, na verdade, corresponde à
parte incontroversa, ou seja, aquela
sobre a qual não há discordância, o
que também nós conquistamos.

Em nota de esclarecimento à
categoria sobre o passivo incontro-
verso dos 28,86%, a Assessoria Jurídi-
ca do SINTUFRJ lembrou que na
recente assembléia ocorrida no dia
13 de novembro, com expressiva pre-
sença de sindicalizados, informou o
encaminhamento neste mês de de-
zembro do pedido de pagamento de
atrasados do período de janeiro de
1993 a junho de 1998 para cerca de
8.800 participantes da ação coleti-

va, com base em cálculos já feitos
pela UFRJ. A informação foi am-
plamente divulgada em recente edi-
ção do Jornal do SINTUFRJ.

O assessor André Viz comentou
que a questão volta a ter destaque
em decorrência de notícias que no
âmbito da UFF servidores estariam
recebendo estes mesmos atrasados
de 28,86%, e registrou: “A Assesso-
ria Jurídica do SINTUFRJ, há mais
de 15 anos atuando à frente de de-
mandas coletivas da categoria, se
reserva nesta oportunidade apenas
a lembrar aos participantes da ação
referente ao reajuste de 28,86% que

Comparando o incomparável
“Não é de hoje que tal tipo de notícia veiculada na imprensa sub-

mete os sindicalizados que participam da ação vitoriosa do SINTU-
FRJ com relação ao percentual de 28,86% a múltiplas comparações
com o incomparável. O SINTUFRJ obteve no Judiciário uma das
únicas decisões judiciais do país que reconheceu o direito ao reajus-
te integral de 28,86% com direito a implantação, e esta vem sendo
garantida aos participantes da ação, salvo para aqueles que fizeram
acordo com a Administração Pública”, destaca André Viz.

Só para lembrar...
Os trabalhadores brasileiros convivem cotidianamente com a in-

satisfação causada pela morosidade da Justiça, e mais ainda os ser-
vidores públicos pelas práticas da AGU, que busca protelar ao máxi-
mo o reconhecimento e pagamento de direitos aos servidores ativos,
aposentados e pensionistas. Como todos se recordam, durante cinco
anos e oito meses lutamos pela incorporação nos contracheques do
percentual, e com muita satisfação estamos completando neste mês
de dezembro de 2007 cinco anos de pagamento da parcela no contra-
cheque para aqueles que estão na ação, repita-se, na ação do
SINTUFRJ, benefício que lamentavelmente não é visto pelos servido-
res da UFF e por nenhuma outra IFES do estado.

O valor que cerca de 1.015 servidores da UFF estão recebendo
como RPV (Requisição de Pequeno Valor) se refere exclusivamente
à parte incontroversa da ação do que se pedia nas ações de 28,26%.

Segundo avaliação da Assessoria Jurídica, cada participante da
ação do SINTUFRJ, de certo, já recebeu nestes cinco anos, de acor-
do com o cargo ocupado, o valor equivalente ou superior ao que está
sendo pago aos servidores da UFF.

O raciocínio é simples: basta multiplicar o valor da parcela de
28,86% que consta do contracheque por 66,66 vezes (de dezembro de
2002 a dezembro de 2007, incluindo 13o, férias e adicional de 1/3).

Entretanto, a diferença é que nada mais terão a receber, e os
integrantes da ação do SINTUFRJ, além da manutenção da parcela
no contracheque mensal, está executando na ação  os atrasados
incontroversos (o que está sendo pago na UFF)  e controversos (dife-
rença do percentual integral de janeiro de 1993 a novembro de 2002
que os servidores da UFF não conquistaram), este último tão logo
haja julgamento dos recursos interpostos pela AGU.

Pedido este mês
Na nota divulgada na tarde de ontem, a Assessoria lembra que o

pedido dos atrasados será encaminhado este mês e registra: “Os
servidores da UFRJ que conhecem e sempre demonstraram respeito
e confiança ao trabalho desenvolvido pela Assessoria Jurídica mais
uma vez bem saberão avaliar com cautela notícias que são divulga-
das que induzem à desestabilização da relação de confiança cons-
truída ao longo dos mais de quinze anos de atuação profissional. Por
fim, a Assessoria Jurídica reafirma seu compromisso com os filiados
do Sindicato que prestigiam e participam das ações que patrocina, e
relembra que o pedido de pagamento dos mesmos atrasados que hoje
estariam sendo pagos a servidores da UFF está sendo encaminhado
à Justiça ainda este mês de dezembro, tal qual noticiado na penúltima
edição do Jornal do SINTUFRJ”.

o SINTUFRJ teve resultado diferen-
te da ação do SINTUFF, além de
beneficiar um contingente dez ve-
zes maior (nossa ação envolveu
13.500 sindicalizados).

O resultado prático desta dife-
rença é o percentual implantado
no contracheque dos sindicaliza-
dos do SINTUFRJ que participam
do processo e que não existe que não existe que não existe que não existe que não existe para
os servidores da UFF. Além dos atra-
sados do período de janeiro de 1993
a junho de 1998, todos todos todos todos todos os partici-
pantes do processo do SINTUFRJ
tiveram reconhecido no processo o
direito à incorporação do per-incorporação do per-incorporação do per-incorporação do per-incorporação do per-

centualcentualcentualcentualcentual, ocorrido em dezembro de
2002, gerando direito a atrasados
para os mesmos de janeiro de 1993
a novembro de 2002”.

Andre Viz explicou ainda que,
considerando que a Advocacia-
Geral da União não desiste de
tentar derrubar o direito e como
continua ingressando com recur-
sos, obtivemos os cálculos do pas-
sivo incontroversoincontroversoincontroversoincontroversoincontroverso, no qual são
limitados o contingente de be-
neficiários, o período e o percen-
tual. Este é exatamente o direito
que estaria sendo alvo de paga-
mento a servidores da UFF.

O SINTUFRJ obteve no Judiciário uma das únicas decisões judiciais do país que

reconheceu o direito ao reajuste integral de 28,86% com direito a implantação, e

esta vem sendo garantida aos participantes da ação. O pedido de pagamento dos

mesmos atrasados será encaminhado à Justiça ainda este mês, tal como noticiado

na edição nº 793 do Jornal do SINTUFRJ. Na edição do Jornal do SINTUFRJ nº 553,

de 27 de janeiro, a manchete “Servidores da UFRJ conquistam os 28%” registrou

nossa vitória – depois de 10 anos de luta.
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20 mil em Brasília
Trabalhadores vão às ruas de Brasília pressionar o governo. Redução da jornada e emprego foram bandeiras

 Mais de 20 mil trabalhadores, con-
vocados pelas seis centrais – CUT, Força
Sindical, Nova Central Sindical dos Tra-
balhadores, Central de Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil, União Geral
dos Trabalhadores e Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil–, realizaram
no dia 5, em Brasília, a 4ª Marcha Naci-
onal, levantando bandeiras como redu-
ção da jornada de trabalho sem redução
de salário, por mais e melhores empre-
gos e fortalecimento da seguridade social
e das políticas públicas.

Desde cedo, trabalhadores to-
maram as ruas da Capital Federal.
A manifestação começou por volta
de 8h, no estacionamento do Está-
dio Mané Garrincha, com uma ca-
minhada até a Esplanada dos Mi-
nistérios.

O presidente da CUT, Artur Hen-
rique, disse que a Marcha teve como
principal reivindicação a geração
de empregos: “Queremos o cum-
primento da determinação da OIT
(Organização Internacional do
Trabalho), que não permite demis-
sões arbitrárias, sem justa causa, e
a redução da jornada, sem dimi-
nuir os salários”.

Os manifestantes se concentra-
ram em frente ao Congresso, de
onde seguiram para o Palácio do
Planalto. À tarde, os representantes
das centrais sindicais foram rece-
bidos pelo presidente Lula, no Pa-
lácio do Planalto.

Audiência com LulaAudiência com LulaAudiência com LulaAudiência com LulaAudiência com Lula
O governo apresentou, na au-

diência com as centrais, respos-
tas a itens da pauta protocolada
pelas centrais. Além do presiden-
te Lula, participaram os minis-
tros Luiz Marinho (Previdência),
Carlos Lupi (Trabalho), Luis
Dulci (Secretaria Especial da Pre-
sidência). O governo anunciou o
envio das Convenções 151 e 158
da OIT para ratificação no Con-
gresso Nacional e o direito de re-
presentação dos trabalhadores das
estatais federais nos Conselhos
das Estatais (escolhidos por voto
direto pela base dos trabalhado-
res).

A Convenção 151 estabelece
como princípio de Estado a ga-
rantia de negociação coletiva no
setor público. A CUT defende sis-
tema de negociação permanente
no serviço público, com partici-

pação dos usuários. Este projeto,
elaborado em conjunto pelas en-
tidades dos servidores federais,
CUT e governo, está em fase de
conclusão.

A Convenção 158 estabelece
como política de Estado o fim da
prática da demissão sem justa cau-
sa no país. A regulamentação vai
envolver debate entre sindicatos de
trabalhadores, empresariado e Con-
gresso Nacional.

Outra medida anunciada na

O que querem os trabalhadores
Redução da jornada - Redução da jornada - Redução da jornada - Redução da jornada - Redução da jornada - A

redução da jornada de traba-
lho de 44 para 40 horas sema-
nais vai abrir espaço para a
geração de milhões de novos
postos de trabalho, combater o

desemprego e distribuir renda.
Empregos - Empregos - Empregos - Empregos - Empregos - A regulamenta-

ção das terceirizações vai combater
a precarização das condições de tra-
balho. A ratificação da Convenção
158 da OIT busca impedir a dis-

audiência é a garantia de que
representantes dos trabalhado-
res vão ser eleitos para os conse-
lhos de administração de em-
presas estatais federais, mecanis-
mo que vai permitir aos sindi-
catos acompanhar e exercer in-
fluência nas decisões das em-
presas. Depende apenas de por-
taria do governo.

Artur Henrique, avaliou que
“são conquistas históricas, que
atendem gerações que nos ante-

cederam na luta e aquelas que
vão no suceder”.

Promessa de negociaçãoPromessa de negociaçãoPromessa de negociaçãoPromessa de negociaçãoPromessa de negociação
A principal bandeira da Mar-

cha, a redução da jornada de tra-
balho de 44 para 40 horas sema-
nais sem redução de salários,
pode ser mote de um referendo. O
governo prometeu abrir negocia-
ções no menor prazo possível. Mas
durante a audiência surgiu a pro-
posta de um projeto de iniciativa

popular, com a realização de um
grande referendo nacional.

A idéia surgiu de conversa en-
tre o presidente Lula e Artur Hen-
rique e deverá ser debatida entre
as centrais.

O presidente Lula se entusias-
mou com a possibilidade de mobi-
lização que a alternativa do referen-
do pode gerar. Artur Henrique disse
que se a proposta for adiante a data
para conclusão do referendo poderia
ser 1º de maio de 2008.

pensa sem justificativa. Hoje, mui-
tas empresas se utilizam das de-
missões para provocar alta rotati-
vidade na mão-de-obra e aprofun-
dar o arrocho nos salários.

Seguridade - Seguridade - Seguridade - Seguridade - Seguridade - A defesa do SUS

(Sistema Único de Saúde) e da
Previdência Pública Universal é
questão estratégica para os traba-
lhadores. O fim do Fator Previ-
denciário, a vinculação do piso
dos benefícios da Previdência So-

cial ao salário mínimo e a ele-
vação dos gastos públicos como
o SUS são fundamentais para
fazer justiça, elevar a qualidade
do atendimento e fortalecer as
ações preventivas.

Fotos: Agência Brasil

VIGOR. Na quarta, dia 5,
cerca de 20 mil
trabalhadores dos setores
público e privado ocuparam
Brasília. Foi uma
manifestação marcante,
diante da ofensiva constante
das elites contra os direitos
de quem constrói a riqueza
do Brasil. Funcionários
públicos  e trabalhadores de
empresas privadas de todo o
país chegaram à Capital
Federal em caravanas.
Na foto acima, no canto
direito, um observador
acompanha a ocupação do
gramado na Esplanada dos
Ministérios. Alguns
trabalhadores da UFRJ não
foram a Brasília por falta de
vagas nos ônibus da
caravana do Rio.
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Venezuela e Hugo Chávez: de
novo a imprensa comeu bola

De novo a imprensa bra-
sileira comeu bola sobre a
Venezuela. Em 2002 foi
aquela vergonha dos nos-
sos semanários e comenta-
ristas saírem soltando fo-
guetes na sexta-feira can-
tando em prosa e verso a
queda de Hugo Chávez, en-
quanto no domingo à noite
ele reentrava vitoriosamen-
te no Palácio Miraflores re-
conduzido pelo povo e por
militares legalistas que re-
jeitaram o tradicional papel
sujo que as classes dirigen-
tes sempre atribuíram às
Forças Armadas na Améri-
ca Latina.

Desta vez foi o contrário. Em-
balados por bocas de urna duvido-
sas, comentaristas no domingo à
noite e os jornais conservadores na
segunda pela manhã anunciavam
a vitória do “sim” no plebiscito
venezuelano. As violas, violinos,
guitarras e trombetas já se afina-
vam a torto e a direita. Seria uma
vitória “apertada” numa “Vene-
zuela dividida” e que permanece-
ria dividida enquanto Hugo Chá-
vez permanecer no poder. Também

se lançaria mão dos conhecidos
acordes das “instituições em peri-
go”, do “enterro da democracia”, e
por aí afora e adentro.

Pois o “não” ganhou. De re-
pente, passou a importar pouco que
as diferenças nas duas partes do
plebiscito ficaram em torno de 1%,
1,5%. As manchetes do conservan-
tismo proclamaram em uníssono:
“A Venezuela”, assim em bloco, “A
Venezuela disse não à reforma de
Chávez”. A vitória apertada do
“não” e as reações subseqüentes
confirmaram duas teses que estive-
ram presentes nas análises aqui da
Carta Maior.

As manchetes conservadoras se
perguntam com estardalhaço qual
será agora o futuro de Hugo Chávez
e de seu governo. É bom nos per-
guntarmos qual será o futuro da
direita venezuelana, impulsiona-
da por esta inesperada e até incô-
moda vitória no plebiscito de do-
mingo passado. (Incômoda porque
lhe traz a obrigação da democra-
cia, o que é um peso para ela).
Retomará sua inspiração golpista
que pode lançar o país numa guer-
ra civil? (Fonte: Flávio Aguiar -
Carta Maior)

Esquerda perde Heloneida Studart
Sua idade? Que importância

tem esse dado? O importante é que
Heloneida Studart desfilou por nos-
sas vidas feito escola de samba,
num bem-sucedido enredo dedica-
do à ética, à coragem, à solidarie-
dade e à firmeza das suas posições. 

Dedicou-se de corpo e alma à
defesa das causas mais generosas
e à defesa incondicional dos tra-
balhadores, das mulheres e dos
excluídos.

Heloneida Studart foi jornalis-
ta, escritora, ensaísta, teatróloga,
líder feminista e deputada esta-
dual por seis mandatos, honrando
o voto popular através de sua atua-
ção incansável e de um longo acer-
vo de leis da maior importância,
merecendo destaque a Lei nº 2648 /
1996, que garante o exame de DNA
gratuito para as mães de baixa ren-
da, e a Lei nº 4.102 /2003, que de-
termina a realização de cirurgia
plástica reparadora da mama nos
casos de câncer e outros.

Premiada como uma das mu-
lheres que mais lutaram pela jus-
tiça social no Brasil, Heloneida foi
uma das indicadas em 2005 ao Prê-
mio Nobel da Paz, e integra ainda
o dicionário Mulheres do Brasil,
de autoria de Schuma Schumaher

e Érico Vital Brazil, que selecionou
em seus verbetes as cem mulheres
mais importantes para nossos 500
anos de história.

Heloneida deu expressiva con-
tribuição à literatura brasileira
através de seus vários livros de ro-
mance e ensaio, onde se destacam
Mulher, Objeto de Cama e Mesa,
que vendeu 280 mil exemplares, e
Mulher, A Quem Pertence Seu
Corpo? No teatro a peça Homem
Não Entra ficou em cartaz duran-
te cinco anos e representou um mar-
co do teatro brasileiro nos anos 70,
pela brilhante defesa dos avanços e
da promoção das mulheres. Naque-
le mesmo período, em 1973, ao
lado de outras lideranças fundou o
Centro da Mulher Brasileira, enti-
dade pioneira da luta feminista
em nosso país. Eleita deputada es-
tadual em 1978 para o seu primei-
ro mandato, dedicou-se à resistên-
cia democrática, enfrentando com
altivez e destemor as forças do
arbítrio. Reeleita deputada estadu-
al em 1986, atuou como relatora
da Subcomissão de Direitos e Ga-
rantias Fundamentais da Assem-
bléia Constituinte Estadual, além
de ter participado no Congresso Na-
cional do Lobby do Baton, respon-

sável pela conquista de uma série
de direitos para as mulheres na
Constituição Federal.

Ingressou no Partido dos Traba-
lhadores em janeiro de 1990, sendo
reeleita deputada estadual por mais
quatro mandatos por esta legenda,
que costumava chamar de “última
trincheira na defesa do trabalhador
brasileiro.” Derrotada nas eleições
de 2006, dedicava-se à literatura, à
organização de um projeto cultu-
ral, além da defesa sem tréguas das
conquistas sociais do governo Lula,
rebatendo as calúnias veiculadas
pela grande imprensa.

Heloneida faleceu nesta segun-
da-feira, dia 3 de dezembro, às
8h 30, na Casa de Saúde São José,
no Humaitá, Zona Sul do Rio, onde
se recuperava de uma cirurgia no
coração. Sua perda deixa uma enor-
me saudade do seu jeito afetuoso,
ou de suas análises de conjuntura,
ricas em citações literárias de Ber-
tolt Brecht e Émile Zola. Contudo,
deixa também um riquíssimo
exemplo de conduta ética e de mi-
litância a ser seguido por todos nós.
Às 12h desta segunda-feira, 10 de
dezembro, Heloneida será home-
nageada no Burado do Lume, Cen-
tro da Cidade.
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Foto: ABR

PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ vota no referendo. O “SIM” perdeu por muito pouco

HELONEIDA em 1979. Vida na defesa do povo oprimido



Poste cai na Vila Residencial
Na madrugada de sábado,

1º de dezembro, um poste tom-
bou na Vila Residencial sobre o
telhado da varanda de um dos
moradores. Com a queda, ou-
tros dois postes também tomba-
ram. A Light foi imediatamente
acionada e prontamente respon-
deu à solicitação, terminando na
tarde de domingo a substituição
dos três postes de madeira por
outros de concreto. O problema é
que quase todos da Vila são de
madeira, da época da construção
da ponte Rio-Niterói, e até hoje,
trinta anos depois das obras, ain-
da não foram substituídos.

Os moradores estão assusta-
dos com o risco de vida que cor-
rem com o estado físico dos
postes, que podem continuar
caindo. Além desse problema,
os moradores da Vila enfren-
tam outro problema: os poucos
postes de concreto que existem
na comunidade estão fora de
angulação, dando impressão de
que estão caindo. A Associação
de Moradores da Vila Residen-
cial (Amavila), está passando
um abaixo-assinado para ser
encaminhado à Light pedindo
uma solução mais rápida para
o problema.

Fotos: Divulgação

Oficinas dão show
O hall da Reitoria recebeu na manhã do

dia 6 de dezembro a festa de encerramento das
oficinas desenvolvidas pelo Programa Huma-
nizar, da Coodenadoria de Desenvolvimento de
Pessoal (Codep) da PR-4. As atividades tiveram
início às 12h30. A Oficina de Teatro, dirigida
por Carlos Alberto, se encarregou de dar o tom
inicial, mostrando que as surpresas estavam só
começando.

A oficina de dança de salão empolgou ao
público. O fim da apresentação do grupo foi
marcado por um grande baile de forró, com
todo o público arrastando pé. O grande final
ficou por conta da apresentação conjunta dos
corais da Escola de Química, CCJE, Coppe,
Codep e infantil da Escola de Música da UFRJ,
que emocionou o público com uma cantata
de Natal.

Último jogo do ano
O Esporte Clube Cidade Universitária, grupo de veteranos que joga

todas as quartas-feiras no campo de futebol da Prefeitura Universitá-
ria, comandado por José Kilson Netto, se reuniu no dia 5 de dezembro
para comemorar a última pelada do ano e o aniversário de oito anos do
grupo. A partida terminou empatada em 2 a 2, com gols de Arceu, do
Instituto de Matemática, e Fabinho Kilson, pelo time amarelo, e
Baiano e Geraldo, também do IMA, que marcou gol contra, pelo time
azul. Depois da pelada foram distribuídos troféus e sorteados brindes
para os presentes. Participam do grupo funcionários da UFRJ, seus
filhos e amigos das comunidades vizinhas ao Fundão.

Os artilheiros da temporada, premiados na ocasião, foram:
Primeiro lugar: Primeiro lugar: Primeiro lugar: Primeiro lugar: Primeiro lugar: Ricardinho – filho de funcionário
Segundo lugar:Segundo lugar:Segundo lugar:Segundo lugar:Segundo lugar: Henrique – servidor lotado na Coppe
Terceiro lugar:Terceiro lugar:Terceiro lugar:Terceiro lugar:Terceiro lugar: Fabinho Kilson – filho do treinador Kilson
Quarto lugar:Quarto lugar:Quarto lugar:Quarto lugar:Quarto lugar: Baiano – da Maré

Luis Fernando ganha

prêmio do IAB

Roberto Gambini, superintendente-geral da
PR-4, abriu o evento convidando todos os técni-
cos-administrativos que ainda não participam
das atividades desenvolvidas pela Codep a partici-
parem. O pró-reitor de Pessoal, Luiz Afonso, rea-
firmou o convite de Gambini e informou que
para o ano que vem as oficinas estarão abertas
também aos alunos e que uma nova oficina está
sendo preparada: a de Dança do Ventre. Com o
final das apresentações dos projetos, todos foram
convidados para participar dos comes e bebes no
salão da Reitoria.

O Programa Humanizar foi elaborado pela
Codep com o objetivo de promover atividades
culturais e educativas visando à melhoria da
qualidade de vida do servidor. As inscrições para as
oficinas desenvolvidas pelo programa estarão aber-
tas em janeiro.

O artista plástico Luis Fernando Couto, programa-

dor visual do Jornal do SINTUFRJ, foi um dos agracia-

dos com o prêmio Urbanidade 2007, do Instituto dos

Arquitetos do Brasil, com a obra Celo: instrumento

musical feito de diferentes papéis e sucata miúda. A premiação foi no

dia 7, na sede do IAB do Rio, no Flamengo.

Seu trabalho fez parte da exposição “Reciclasa – novos usos para antigos

materiais”, idealizada pela ONG Leia Brasil e patrocinada pela IBM com a

finalidade de consolidar o conceito de reciclagem de material.

O projeto reuniu 50 artistas, arquitetos e artesãos que com suas obras

compuseram uma casa completa – com sala, quarto de casal e de crianças,

escritório e cozinha – utilizando material reciclável tanto para a estrutura,

revestimento, quanto para móveis e decorações.

A exposição, que circulou por 10 cidades do país, de agosto de 2006 a

novembro de 2007, esteve no Rio em 2006 no IAB e agora vai ficar em definitivo

no museu da cidade de Hortolândia, em São Paulo.

O Celo de Luis Fernando é de 1985, quando o debate da questão ambiental

ainda buscava espaço na agenda pública. Mas já na época o conceito de

reaproveitamento foi levado ao extremo pelo artista, na coleção da qual a peça

faz parte composta de outras miniaturas de sucata.

Amélia Zaluar, curadora responsável pelo artesanato com sucata e material

reciclável da exposição, explicou que o prêmio do IAB – para projetos ligados à

arquitetura – tem repercussão nacional. “E o nosso projeto ganhou sozinho”,

comemorou a curadora, que não guarda elogios para o trabalho de Luis

Fernando, que faz parte do conjunto de obras: “Conheço o trabalho dele há

muitos anos. É uma pessoa fantástica. O Celo é de uma coleção de instrumen-

tos musicais em que ele usou papel. Seu trabalho é incrível”.

Os sindicalizados que
apresentarem este selo
terão direito a dois
ingressos com 50% de
desconto.


