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SINTUFRJ NA CUT
Congresso reafirma filiação à

Central Única dos Trabalhadores

  Essa foi uma das de-
cisões do 9º Congresso do
SINTUFRJ, que durante
quatro dias (de segunda,
10, a quinta, 13 de dezem-
bro) se debruçou sobre os
desafios para a organiza-
ção dos trabalhadores da

universidade nos próximos
dois anos.

  Em relação à filiação à
CUT, a proposta de uma parte
dos delegados de realizar um
plebiscito sobre a continuida-
de da filiação da entidade à
Central foi derrotada por am-

pla margem de votos. O Con-
gresso – que reuniu quase 150
delegados – se transformou
num momento importante de
reflexão sobre o movimento
sindical e os embates específi-
cos da categoria.

  A participação de convi-

dados enriqueceu a discussão
sobre a realidade política e o
atual estágio de organização
dos trabalhadores. No plano
das resoluções, o 9º Congresso
foi profícuo: das discussões re-
sultou um vasto painel de de-
liberações na melhor tradição

de luta e capacidade de or-
ganização do Sindicato e dos
trabalhadores em educação
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.

PÁGINAS 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10 E 11

Cinco, quatro, três, dois, um... é festa!!!
Amanhã, terça-feira, é a grande

festa do SINTUFRJ para a categoria.
Passamos semanas preparando a
confraternização, que promete ser a
melhor de todos os tempos. Se no

ano passado cerca de mil pessoas vieram
se divertir, este ano o número promete
ser bem maior, já que a quantidade
de crianças inscritas quase dobrou em
comparação com o ano passado.

A criançada terá diversão ga-
rantida com brinquedos infláveis,
lanches e atividades preparadas es-
pecialmente para elas. Os adultos
terão bebida, comida e música à

vontade! Já o samba fica por conta
do elenco de shows da escola de
samba mirim Pimpolhos Samba
Show, da Grande Rio, que vem es-
quentar os tamborins e a festa.

Não esqueça: nesta terça-
feira, dia 18, você tem um com-
promisso com a companheira-
da, a partir das 15h, no Espaço
Cultural do SINTUFRJ.

Fotos: Marco Fernandes
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SINTUFRJ é CUTista
Por ampla maioria, Congresso rejeita realização de um plebiscito sobre continuidade de filiação à CUT

Uma das decisões mais impor-
tantes do Congresso – que tomou
boa parte da plenária final na ma-
nhã de quinta, dia 13, quando hou-
ve a discussão das propostas sobre
Organização Sindical – acabou por
confirmar a manutenção da vin-
culação do Sindicato à CUT.

É que o Congresso, por ampla
maioria, suprimiu a proposta,
oriunda de parte dos componentes
do grupo que discutiu o tema, de

delegar a um plebiscito na base da
categoria a decisão de desfiliação
ou não do SINTUFRJ à CUT.

A proposta do plebiscito foi alvo
de um debate cerrado. Francisco
Carlos, da Tribo, propôs a supressão
do item do relatório explicando que
uma decisão como essa deveria ser
fruto de informação, e diante disso
o plebiscito não era oportuno.

Fábio Marinho, da Conlutas,
disse, no entanto, que era importan-

te levar a questão para a base deci-
dir, por isso a importância de levar o
plebiscito para os 14 mil sindicali-
zados poderem se  pronunciar.

Neuza Luzia, da CSD, explicou
que a representação da categoria no
Congresso era qualitativa – havia re-
presentantes ali de diversas unidades
– e que o debate foi feito em todas
elas e que, acima de tudo era impor-
tante fortalecer a organização na CUT.

Denise Góes, do Vamos à Luta,

Projetos em disputa

lembrou que esta questão produ-
ziu discussões acaloradas nas reu-
niões de unidades e que em algu-
mas delas os funcionários delega-
ram a seus representantes a tarefa
de defender a desfiliação, mas la-
mentavelmente isso não se refletiu
no Congresso, e que era preciso de-
mocratizar o debate e levar a cate-
goria como um todo a manifestar
sua opinião através do plebiscito,
mas lamentavelmente faltou co-

ragem para encarar este debate.
A maioria dos delegados – como

que a antecipar o resultado da vota-
ção – vestia as camisas vermelhas
com o nome da Central e agitava as
bandeiras da CUT. Por isso não sur-
preendeu quando enorme número
de crachás rejeitando o plebiscito
ouvir a opinião da categoria atra-
vés de consulta. Decisão que con-
firmou filiação à Central Única
dos Trabalhadores.

Fábio Roberto Marinho daFábio Roberto Marinho daFábio Roberto Marinho daFábio Roberto Marinho daFábio Roberto Marinho da
Cruz  Cruz  Cruz  Cruz  Cruz  e Wandir Costa defenderam a
tese da Conlutas, articulação de en-
tidades sindicais e movimentos so-
ciais que fazem oposição ao gover-
no Lula. Para Fábio, o segundo
mandato de Lula foi ainda “mais à
direita, o que desmistifica a possi-
bilidade de disputa, porque estão
mantidos os ataques à classe traba-
lhadora, como, por exemplo, uma
nova reforma da Previdência e ou-
tros projetos que prejudicam a uni-
versidade pública.”

Neuza LuziaNeuza LuziaNeuza LuziaNeuza LuziaNeuza Luzia defendeu a tese da
corrente “CUT socialista e democráti-
ca”, CSD, e apontou diversas vitórias,
mesmo do ponto de vista internacional,
como a não assinatura da Alca (acordo
de livre-comércio das Américas, deleté-
rio para o Brasil). Disse que, enquanto
classe, os trabalhadores não ganharam
o poder, mas lutam e brigam por mu-
dança de rota,  e se a eleição de Lula não
chegou a barrar o projeto neoliberal,
com certeza o enfraqueceu, apesar de ser
um governo de composição com mem-
bros da direita.

Francisco CarlosFrancisco CarlosFrancisco CarlosFrancisco CarlosFrancisco Carlos apresentou a tese da
Tribo – Resgatando o SINTUFRJ para a cate-
goria – explicando que procuraram um dia-
gnóstico da situação da entidade e levantar
questões gerenciais e políticas, para as quais
a categoria pudesse trabalhar soluções. Se-
gundo ele, não existia, na iniciativa, ne-
nhuma intenção de ataque aos funcionários
do Sindicato. Da mesma forma, a busca de
novos rumos para o Curso Pré Vestibular não
significa restrição ao CPV. Francisco disse
ainda que a defesa  da CUT se funda no fato
de que a Central que mais avançou no país.
Léa Oliveira também defendeu a tese.

Marcílio AraújoMarcílio AraújoMarcílio AraújoMarcílio AraújoMarcílio Araújo defendeu a tese da cor-
rente Vamos à Luta (VAL) – com centro na
proposta de um sindicato autônomo e indepen-
dente de partidos ou do governo –, explicando
que os trabalhadores precisam barrar a terceira
reforma da Previdência e a trabalhista, fruto de
interesses das empresas transnacionais, que que-
rem se instalar no país com direitos trabalhis-
tas já reduzidos para os trabalhadores para au-
mento de seus lucros. Explicou também que
seu agrupamento tem convocado os trabalha-
dores a participar de uma agenda ampla, com
envolvimento de amplos setores da sociedade,
porque a luta será intensa.

No início dos trabalhos da tarde do
dia 10, os companheiros
representantes das correntes
apresentaram brevemente o conteúdo

das teses em disputa no Congresso.

DENISE, no plenário, apresentou argumentos na defesa do plebiscitoJEFERSON, no Congresso, defendendo a Central Única dos Trabalhadores

Fotos: Marco Fernandes
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Na abertura, apelo à unidade
Nos discursos que abriram o Congresso, dirigentes destacam a necessidade de superação das divergências

O esforço para im-
pedir que as divergên-
cias neutralizem a uni-
dade na ação política
na defesa dos traba-
lhadores deu o tom dos
discursos dos três coor-
denadores-gerais do
SINTUFRJ na abertu-
ra do 9º Congresso. Ana
Maria Ribeiro, Fran-
cisco de Assis e Marcí-
lio Lourenço prega-
ram o fortalecimento
do Sindicato, a neces-
sidade da unidade dos
trabalhadores e do mo-
vimento sindical, e o
avanço da organiza-
ção dos técnicos-ad-
ministrativos em edu-
cação (TAEs) para os
desafios colocados

para 2008.

Convidados saúdam Congresso

FRANCISCO DE ASSISFRANCISCO DE ASSISFRANCISCO DE ASSISFRANCISCO DE ASSISFRANCISCO DE ASSIS
Francisco de Assis fez uma saudação aos

participantes e elogiou o empenho e a dedica-
ção dos funcionários do Sindicato. Em rela-
ção às posições políticas existentes dentro do
movimento, ele argumentou que apesar das
diferenças a briga maior é contra o governo.
“De fato temos diferenças, e nosso inimigo
não está aqui. Assim, devemos estar voltados
para aqueles que nos atacam”. Antecipando as
disputas naturais que se fariam no Congresso,
ele refletiu: “É válida a força do argumento,
mas não o argumento da força”. Ele finalizou
sua fala ressaltando a necessidade de fortale-
cer o sindicato para enfrentar o governo e
qualquer política que vá de encontro aos inte-
resses dos trabalhadores.

MARCÍLIO LOURENÇOMARCÍLIO LOURENÇOMARCÍLIO LOURENÇOMARCÍLIO LOURENÇOMARCÍLIO LOURENÇO
Marcílio Lourenço destacou a importância

de se fazer uma reflexão maior para a elabora-
ção de uma agenda interna para garantir direi-
tos já assegurados e avançar ainda mais, sem
perder de vista a luta nacional diante das refor-
mas, principalmente em relação aos direitos
dos trabalhadores conquistados na Constitui-
ção de 1988. “Mais importante é que a categoria
tenha a sensibilidade para construir uma gran-
de agenda nacional. Hoje a luta maior é contra
a elite brasileira que foi derrotada em 88”.
Segundo Marcílio, em 2008 a classe trabalha-
dora perderá ainda mais, por isso a necessidade
de unificar a classe e o movimento sindical.
“Nossas divergências são menores diante do que
temos pela frente. Vamos à luta”, conclamou.

ANA MARIA RIBEIROANA MARIA RIBEIROANA MARIA RIBEIROANA MARIA RIBEIROANA MARIA RIBEIRO
Ana Maria Ribeiro externou a expectativa da

CSD em obter avanços na organização dos TAEs
para 2008. “Precisamos, para caminhar, enten-
der o nosso mundo, quais as divergências reais,
qual a necessidade de organização que passa pelo
fortalecimento da CUT e da Fasubra, para juntos
lutamos pelas principais bandeiras do movimento
sindical e dos TAEs. Saúde, Educação e Carreira
são os principais pontos, e são os nossos desafios
para 2008”.  Assim como seus antecessores, desta-
cou a necessidade da união do movimento, mes-
mo com suas divergências. A dirigente encerrou
com agradecimento especial aos funcionários
do SINTUFRJ. “Se não tivéssemos um corpo de
funcionários comprometidos com a nossa luta,
nada aconteceria”, afirmou.

Os convidados da mesa –  Neu-
za Luzia, presidente da CUT-Rio,
Léa Oliveira, uma das coordenado-
ras-gerais da Fasubra, a presidente
da Adufrj e secretária regional do
Andes, Cristina Miranda, e o repre-
sentante da Reitoria, o pró-reitor
Carlos Levi – apresentaram suas
saudações. O professor Levi desta-
cou a importância da atuação or-
ganizada dos trabalhadores para o
fortalecimento da universidade.

Segundo Levi, essa atuação permi-
te a existência de interlocutores re-
presentativos quando se discute os
caminhos da UFRJ.

Neuza elogiou a participação
do SINTUFRJ nas campanhas em-
preendidas este ano pela Central
que atuou nas ruas em prol de to-
dos os trabalhadores, e destacou a
ida de uma caravana a Santo Antô-
nio de Pádua, interior do estado,
em um ato de solidariedade de clas-

se, exemplificando a necessidade
da luta conjunta, independente de
categorias diversificadas e corren-
tes diferentes. “O movimento tem
de estar unido contra o verdadeiro
inimigo”, sentenciou.

Léa ressaltou a importância
da realização do Congresso ainda
no final deste ano para definir as
lutas e as prioridades de 2008, prin-
cipalmente partindo de um dos
maiores sindicatos filiados, ain-

da mais quando a Fasubra estará
completando 30 anos. “A mensa-
gem da Fasubra é a de que os con-
gressistas trabalhem mais pela
unidade da categoria, fortalecen-
do o SINTUFRJ que está represen-
tado em várias vozes, mas cen-
trando os pontos que unificam. E
que o Sindicato esteja nesta cons-
trução dialogando com a base, a
Federação e a CUT, ajudando tam-
bém a fortalecê-los.”

Cristina disse que, além da
importância da realização do
Congresso – que traça prioridades
e necessidades do movimento –, o
momento se faz mais especial
quando se discute a Universidade
e deve-se repensar seus caminhos.
Para ela, a “adesão” ao Reuni des-
perta uma discussão profunda,
principalmente em relação a uma
universidade aberta a todos e não
apenas à elite.

SEGUNDA-FEIRA, 10. Cristina Miranda (Adufrj), Marcílio, Ana, Francisco, Léa Oliveira (Fasubra) e Carlos Levi (Reitoria) na mesa de abertura do Congresso

Fotos: Marco Fernandes
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Visões diferentes sobre a
luta sindical
A compreensão sobre o quadro político e a caracterização do governo Lula dividem sindicalistas

Jorge Luiz Martins é represen-
tante da Intersindical, grupo que
discute a organização de uma
nova central sindical. Ele foi um
dos debatedores da segunda mesa
do dia 10, com uma análise da
situação do movimento e do país:
“Quem tem dinheiro paga (por
direitos como saúde e educação),
quem não tem fica na fila”, co-
mentou dizendo que as responsa-
bilidades do Estado estão sendo
transferidas para iniciativa priva-
da. Além da redução do papel do
Estado, ele identifica uma brutal
reestruturação produtiva, com mi-
lhares de empresas fechadas e tra-
balhadores levados à exaustão.
Para piorar, com a reforma da Pre-
vidência e a mudança da aposen-
tadoria pelo tempo de serviço para
tempo de contribuição, os que não
têm carteira assinada jamais vão
se aposentar.

Diante de um quadro como
esse, é preciso ter capacidade míni-
ma de crítica: “Se é um governo de
composição, os trabalhadores têm
que cobrar a sua pauta, porque a
burguesia cobra a dela. Acho que a
CUT e o movimento sindical ti-
nham que organizar uma agenda
de exigências. Hoje temos que fa-
zer a defesa das poucas conquistas
na Constituição de 88, uma plata-
forma que reúna servidores e todos
os trabalhadores. Não dá para ser-
vir a dois senhores, ou serve ao ca-
pital ou aos anseios do povo”, con-
cluiu.

NeoliberalismoNeoliberalismoNeoliberalismoNeoliberalismoNeoliberalismo
Rosane Silva, secretária de Po-

lítica Sindical da CUT, comentou
os efeitos do neoliberalismo nos
anos 90, com a reforma adminis-
trativa e a reestruturação produti-
va e a flexibilização dos direitos

trabalhistas. Ela lembrou também
que foi um período de combate
aos sindicatos e à CUT, com a cri-
minalização da organização sin-
dical.

Na visão da secretária da CUT,
a retomada do emprego e de direi-
tos trabalhistas permite melhor si-
tuação para a luta de sindical.
Mas ela se pergunta como romper
com o corporativismo e acredita
que isso pode ser feito com a ruptu-
ra de mecanismos como a existên-
cia de dois sindicatos no mesmo
local de trabalho. No nosso caso,
por exemplo, a existência do sindi-
cato dos professores e dos técnicos-
administrativos, já que somos to-
dos trabalhadores. Ela apontou ain-
da a importância da CUT com sua
capacidade de mobilização da clas-
se trabalhadora, da luta nas ruas e
negociações e importância da luta
nas ruas pela derrota de projetos

como o das fundações estatais e a
pressão pelo direito de negociação
coletiva no serviço público nas três
esferas.

A secretária da CUT, Lúcia Reis,
abordou os principais temas que
estão em debate no setor público
hoje, como o PLP 01, projeto limi-
tador de despesas, o projeto da fun-
dação estatal, a previdência com-
plementar para o setor público fe-
deral, a garantia da negociação
coletiva aos servidores e a regula-
mentação do direito de greve para
o segmento.

O PLP 01 está em debate na
Câmara dos Deputados desde ja-
neiro, mas, segundo ela, após as
mobilizações realizadas e a ação
incisiva da CUT e entidades fi-
liadas, ao longo de 2007, o rela-
tor e o líder do PT na Câmara
abriram negociação com as en-
tidades sindicais.

Segundo explicou, existe no
Congresso um conjunto de proje-
tos que garantem o direito a nego-
ciação, mas todos estão parados.
Ela contou que se acertou com o
governo que a garantia à negocia-
ção coletiva precede a regulamen-
tação do direito de greve. Ficou acer-
tado ainda o envio ao Congresso da
ratificação da Convenção 151 da
OIT que trata da negociação para
os servidores e que deve ser enviada
em breve.

A depender da regulamenta-
ção, pode-se restringir e inviabili-
zar o direito à greve para os servi-
dores garantido na Constituição.
Está em tramitação na Câmara
dos Deputados um PL substituti-
vo que restringe o direito de greve
dos servidores, define como essen-
cial quase todo o serviço público e
caracteriza os dias parados como
falta injustificada.

Seleção Feminina de Futebol no Congresso
As jogadoras Aline Pelegrino e Renata Costa, da

Seleção Brasileira de Futebol Feminino, estiveram na
quinta-feira, dia 13, no 9º CONSINTUFRJ, agradecendo
ao Sindicato o incentivo ao esporte. “Se todos fossem
assim a situação do futebol feminino seria diferente”,
disse Aline. A treinadora Carla Nascimento foi home-
nageada pelas jogadoras.

O coordenador do SINTUFRJ, Francisco de Assis,
parabenizou a iniciativa do Sindicato no apoio ao
futebol feminino e infantil. O coordenador Marcílio
Lourenço parabenizou a atuação das craques e a coor-
denadora Ana Maria Ribeiro atribuiu às jogadoras a
atenção especial que a diretoria vem dando à modali-
dade.

Na sexta-feira, dia 14, as jogadoras foram à Vila
Residencial para o “batismo” da Escolinha de Futebol
do SINTUFRJ, coordenada por Jorge Pierre e Jorge Igná-
cio. Mais de cem crianças participaram do evento,
tiraram fotos e ganharam autógrafos das jogadoras.

VITORIOSAS.
Aline e Renata,
atletas da Seleção
Brasileira de
Futebol Feminino,
foram duas visitas
surpreendentes ao
Congresso do
SINTUFRJ. Elas
foram apresentadas
ao plenário pelos
coordenadores de
Esporte do
Sindicato, Jorge
Ignácio e Jorge
Pierre, e pela
técnica Carla
Nascimento

LÚCIA REIS. Acompanhando de perto o PLP 01 JORGE. O Estado transfere responsabilidades ROSANE. Neoliberalismo versus sindicato

Fotos: Marco Fernandes
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Desafio paraDesafio paraDesafio paraDesafio paraDesafio para
os sindicatosos sindicatosos sindicatosos sindicatosos sindicatos
Para o dirigente da CUT, cabe

ao movimento sindical como um
todo atuar para garantir o fortale-
cimento permanente da negocia-
ção coletiva; da inclusão dos tra-
balhadores informais e ilegais no
mundo do trabalho e no sistema
de proteção social; e de interven-
ção na definição das políticas pú-
blicas. Segundo Adeilson, a Cen-
tral tem como bandeiras de luta
prioritárias a produtividade do tra-
balho, via negociações coletivas e
de valorização do salário míni-
mo. E dentro do tema jornada de
trabalho, desancadeia uma frente
por redução das horas extras, fim
do trabalho noturno e aos domin-
gos e do trabalho em turnos inin-
terruptos.

“No mundo segue“No mundo segue“No mundo segue“No mundo segue“No mundo segue
a política imperialista”a política imperialista”a política imperialista”a política imperialista”a política imperialista”
Uma política imperialista que,

segundo o coordenador da Fasubra,
Luiz Antônio de Araújo Silva, não
tem nenhum respeito à humani-
dade e que vive de saques aos países
pobres. “Viemos de duas décadas
difíceis para os trabalhadores,
quando milhares de postos de tra-
balho foram extintos e o trabalho
foi precarizado”. Na análise do di-
rigente, isso ocorreu com o intuito
de jogar na consciência do traba-
lhador a necessidade de abertura
dos mercados.

Mídia e política sindical
na mesa de conjuntura
Segundo palestrante, movimento sindical não dá importância devida à comunicação

O debate sobre conjun-
tura nacional, no primeiro
dia do 9º CONSINTUFRJ,
garantiu à categoria a opor-
tunidade de se informar
mais sobre tevê digital e
tevê pública e de discutir
as perspectivas futuras do
movimento sindical, após
um balanço, sob óticas di-
ferentes, das lutas em cur-
so e da relação dos traba-
lhadores organizados com
o governo federal.

Esta mesa foi composta pelo
dirigente nacional da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), Adeil-
son Telles, pelo coordenador da Fa-
subra, Luiz Antônio Silva, e pelo
ex-diretor do Sintuff e graduando
da UFF em Estudo de Mídia, Zeliu-
to Moreira Gomes. Cada palestran-
te teve 20 minutos para expor suas
idéias. O debate foi mediado pelo
coordenador-geral do SINTUFRJ,
Marcílio Lourenço.

A comunicaçãoA comunicaçãoA comunicaçãoA comunicaçãoA comunicação
Zeliuto abriu sua palestra cha-

mando a atenção para a impor-
tância da Comunicação como um
instrumento poderoso de luta. “Me
incomoda, há mais de 20 anos,
que o movimento sindical não se
preocupe com a importância estra-
tégica da comunicação. Sugiro que
o movimento sindical atente para
as questões que envolvem o campo
da comunicação, não apenas como

um elemento instrumental para
suas relações orgânicas, mas como
um eixo estratégico e permanente
de ação política na sua relação com
a categoria, e na busca da afirma-
ção de sua identidade”.

Ele citou o caso Renan Ca-
lheiros, que chamou de “minissé-
rie” Renan, para ilustrar o poder
que a mídia tem de distorcer fatos
e pautar o que lhe interessa que a
sociedade discuta. Segundo Zeliu-
to, a mídia conseguiu tirar de foco
o que motivou a abertura de pro-
cesso de cassação do senador, que
foi a denúncia de que era dono de
uma empresa de comunicação,
adquirida por movimentação fi-
nanceira duvidosa, evidenciando
o uso da representação pública em
causa própria, para a namorada
Mônica Veloso, transformada em
fetiche com capa na revista mas-
culina Playboy.

TV digitalTV digitalTV digitalTV digitalTV digital
Na visão de Zeliuto, o que deve

interessar à sociedade, e em parti-
cular ao movimento sindical, não
é saber qual o conversor que deve
ser comprado para ter em casa som
e imagem de cinema. “Temos que
nos preocupar é se o novo sistema
possibilitará maior democracia.
Se essa nova tecnologia traz possi-
bilidades de mudanças na cultu-
ra das práticas comunicativas na
nossa sociedade.

Esse novo sistema de TV asse-

gura à sociedade canais públicos,
como o Canal IFES, rede de TVs
Universitárias. Mas uma demanda
que segue seu curso à margem da
nossa atenção”, alertou o pales-
trante.

“Pensar novas“Pensar novas“Pensar novas“Pensar novas“Pensar novas
formas de luta”formas de luta”formas de luta”formas de luta”formas de luta”
Para o dirigente nacional da

CUT, Adeilson Telles, a tarefa no
momento do movimento sindical
é pressionar para barrar a política
de flexibilização no mundo do tra-
balho, que pretende a desregula-
mentação e redução do sistema de
proteção ao trabalhador, em parti-
cular do serviço público. “Essa é
uma tese hegemônica sustentada
pela imprensa a pretexto de elevar
o nível de emprego, e que abre uma
clivagem entre os setores públicos,
dos “privilegiados”, e o setor priva-
do”, afirmou.

Adeilson apresentou dados es-
tatísticos para chamar a atenção
dos presentes ao auditório do Qui-
nhentão sobre a necessidade do mo-
vimento sindical repensar suas
ações, “se quiser interferir nessa re-
alidade”. Segundo o cutista, hoje o
desemprego atinge de 15 a 20 mi-
lhões de pessoas; 9,1 milhões de
trabalhadores estão na informali-
dade – mais de 90% da força de
trabalho; 1,2 milhão de empresas
atuam com 5 empregados – 80%
delas ilegais; e 50% dos ocupados
são informais ou ilegais.

Para Luiz Antônio, o governo
Lula mostrou que não governava
para os trabalhadores quando, logo
no início do seu primeiro manda-
to, promoveu a reforma da Previ-
dência Social. Nesse momento, dis-
se, deu-se a cisão do movimento
sindical. “Os órgãos de classe se
dividiram por leituras diferenciadas
da relação com o governo, e, com
isso, segue a política nociva contra
os trabalhadores”, afirmou. Ele
também fez críticas à mídia. “Não
se fala mais no pagamento da dívi-
da externa, porque a mídia masca-
rou a informação para garantir,
como sempre, o capital”. Da mes-
ma forma, disse, segue agindo em
relação a mais uma reforma anun-
ciada da Previdência Social. “A mí-
dia propaga que o país para investir
precisa reformar a Previdência. Mas
essa política de precarização da se-
guridade foi experimentada em ou-
tros países e não deu certo, aprofun-
dando o desemprego e o empobreci-
mento das populações”.

Na avaliação de Luiz Antônio,
no seu segundo mandato, o presi-
dente Lula ampliou o leque de con-
tradições. “Trouxe o polêmico PAC
com intuito de garantir o desen-
volvimento do país e uma agenda
neoliberal, que inclui o ataque ao
direito de greve do funcionalismo
público, a tentativa de precarizar a
educação e a saúde com o projeto
de criação das fundações estatais
de direito privado”.

LUIZ ANTÔNIO. Críticas ao governo ADEILSON, DA CUT. Defesa do emprego ZELIUTO, DA UFF. Preocupação com a mídia

Fotos: Marco Fernandes
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 77
Total de locais de trabalho.

 67
Realizaram reuniões e elege-
ram delegados.

 5
Não elegeram delegados e não
quiseram indicar observado-
res: Inst. Matemática; PR-2;
Inst. Economia; Inst. de Físi-
ca e SG-6.

 2
Indicaram  observador: Esc.
de Música e Casa da Ciência.

 3
Não realizaram a reunião:
NUPEM; Inst. Bioquímica
Médica e Pólo Náutico.

 144
Delegados eleitos nos 67 lo-
cais de trabalho.

 23
Delegados eleitos faltosos.

 3
Suplentes credenciados.

 124
Total de delegados credencia-
dos.

Congresso
em
números

Subprefeitura da PV (2);

Escola Politécnica (1); IPPMG

(2); FACC (1); HU/Adm. (2);

INDC (1); FAU (1); CAp (1);

Prefeitura (1); EEAN (1); Inst.

Psiquiatria (2); Museu Nacio-

nal (1); PR-3 (1); Div. Trans-

portes (1); EEFD (1); Inst. Nu-

trição (1); COPPE (2); IMA (1).

<<< Galeria >>>

Os trabalhadores do SINTUFRJ
tiveram participação relevante
nos quatro dias de realização
do Congresso. No
credenciamento de delegados,
na recepção aos convidados, no
transporte de pessoas, na
infra-estrutura que ofereceu
condições eficientes para a
realização dos debates e na
cobertura jornalística do
evento. Para todos nós, foi
uma experiência de trabalho e
conhecimento.

Compromisso com a luta

Locais de trabalho
dos delegados
faltosos:

Fotos: Marco Fernandes
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Todos devem se unir em
defesa da Educação

O diretor de Educação da Fa-
subra, José Miguel Ferreira, abriu
o debate sobre educação – na ma-
nhã do dia 11 – comentando que
o SINTUFRJ tem tido papel deter-
minante na luta, participando do
GT-Educação e contribuindo para o
Projeto Universidade Cidadã para os
Trabalhadores da Fasubra. Ele acre-
dita que “devemos evitar nos dividir
enquanto nossos inimigos se unem”.
E deu um exemplo, quando direto-
res de HUs, ministros do Planeja-
mento, da Educação e da Saúde se
reúnem para discutir a transforma-
ção de hospitais universitários em
fundações: “O que defendem é mui-
to parecido: ou mudamos o rumo
ou vai passar o que eles querem”,
comentou.

Ele explica que o relatório do
GT-Educação diz que o Reuni, da
maneira que está, não consegue
atingir as metas para as quais se
propõe. “Passar para 90% os que
conseguem se formar com au-
mento em 20% a injeção de re-
cursos é uma temeridade. O pri-
meiro é preciso levantar a força
de trabalho, em que situação es-
tamos trabalhando”, comentou.
Mas ele ponderou que há ele-
mentos baseados nas propostas do
movimento, de democratização
de acesso, políticas de permanên-
cia, que devem ser considerados.
“A tarefa para o próximo ano é

dar seqüência ao aprimoramento
do Projeto Universidade Cidadã
para os Trabalhadores”, avaliou.

EstudoEstudoEstudoEstudoEstudo
Albana Lúcia, coordenadora de

Políticas Sindicais, explicou que,
para Gramsci, educar é libertar, e
para Paulo Freire, é desenvolver a
valorização humana, com incenti-
vo a sua criatividade e estímulo à
consciência diante da realidade.
Para Freire, não é preciso necessari-

amente primeiro educar para de-
pois transformar. Segundo ela, é
falsa a afirmativa de que no gover-
no Lula se inicia uma nova etapa e
que o processo de reforma neolibe-
ral persiste com vários instrumen-
tos, como projetos como a Funda-
ção Estatal de Direito Privado e o
Reuni.

A coordenadora-geral do SIN-
TUFRJ, Ana Maria Ribeiro, apre-
sentou estudo sobre o projeto de
Reestruturação e Expansão da

UFRJ, para que a categoria possa
intervir no debate que se abrirá
no próximo período. Apresentou
a legislação sobre a educação no
país, as suas modalidades. Ela
explicou que a criação de cursos
indefinidos, do ponto de vista da
inserção profissional – com ba-
charelados interdisciplinares, re-
força o emprego informal, o per-
fil para a pesquisa e  prolonga a
estada na universidade para os
que desejarem um curso profissi-

onal. O ciclo básico, por sua vez,
já é adotado na UFRJ – em cur-
sos como  do Instituto de Biolo-
gia e Comunicação e, nos mol-
des adotados, tem repercutido po-
sitivamente entre os estudantes.
Ela critica a redução do tempo
de atividade acadêmica, estabe-
lecendo uma carga horária mí-
nima que não reflete o que mui-
tos educadores e profissionais
apontam como suficiente para
uma formação básica.

A substituição de palestrantes,
que faltaram por problemas de últi-
ma hora na agenda, não compro-
meteu a qualidade da mesa sobre
Saúde, no primeiro dia do Congres-
so do SINTUFRJ. O debate interme-
diado pelo coordenador-geral do Sin-
dicato, Francisco de Assis, provocou
uma calorosa discussão sobre a crise
nos HUs e a saúde dos trabalhadores.

Compuseram a mesa do debate a
coordenadora de Políticas Sociais do
SINTUFRJ, Noemi Andrade, o coorde-
nador de Educação da Fasubra, José
Miguel Ferreira, e o coordenador de
Controle Interno do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho e re-
presentante daquela unidade hospi-
talar no Conselho Distrital de Saúde,
na AP 3.1, Maury Cantalice.

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
O comprometimento dos traba-

Crise nos HUs
lhadores dos HUs não impede que os
hospitais universitários deixem a de-
sejar no atendimento à população,
e a causa do problema é a perma-
nente crise financeira, afirmou José
Miguel. “A Fasubra é contra as fun-
dações estatais de direito privado, e
defende que o Ministério da Educa-
ção continue responsável pelas ver-
bas de custeio, mas que outras ver-
bas cheguem aos HUs através dos
ministérios da Saúde e de Ciência e
Tecnologia”, disse.

Ele não concorda que os HUs
sejam considerados hospitais de rede,
mas admitiu que ao longo dos anos
os hospitais universitários se torna-
ram vitais para a maioria da popu-
lação, e que em algumas cidades os
HUs são as únicas unidades públi-
cas de saúde existentes. Defendeu o
fortalecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS) e uma melhor distri-

buição das verbas. Lembrando que
tramita na Câmara a Emenda Cons-
titucional nº 29, que define os re-
cursos para a saúde.

Já Noemi Andrade acredita que
os problemas dos HUs não se resu-
mem apenas a financiamento; têm
também a ver com a gestão. “São
poucas as universidades federais que
ministram cursos de gestão e gestão
hospitalar, e quem estudou nas Está-
cios de Sá da vida não tem uma visão
humana. Precisamos formar os nos-
sos dirigentes hospitalares, como pro-
mover mudanças curriculares no cur-
so de Medicina”, afirmou.

Defender o SUS, segundo a diri-
gente, é uma questão de cidadania,
e tarefa do movimento sindical com-
prometido com a saúde de todos os
trabalhadores. “Só assim vamos aca-
bar com a ‘segunda porta’, que são
os planos de saúde”. Na avaliação de

Noemi, hoje ninguém da área da
saúde tem coragem de defender as
fundações estatais de direito priva-
do, e que a discussão agora sobre os
HUs deve ser feita em paralelo com a
discussão do novo modelo de uni-
versidade pública federal que está
posto.

TerceirizaçãoTerceirizaçãoTerceirizaçãoTerceirizaçãoTerceirização
Segundo Maury Cantalice, o pa-

gamento de terceirizados do Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga

Filho consome um terço do dinhei-
ro pago do contrato com o SUS para
a assistência à população. Em 2007,
do total de 3.500 trabalhadores do
HU, 900 são terceirizados, e a escas-
sez de mão-de-obra tende a piorar
no hospital em 2008 com a aposen-
tadoria prevista de 30% dos servido-
res. Disse que a dupla porta no HU
são os 12 planos conveniados para
procedimentos cirúrgicos, mas que
o hospital tem quatro anos para pas-
sar todos os seus leitos para o SUS.

CANTALICE, do Conselho NOEMI, GT-Saúde

ANA MARIA. Participar do debate ALBANA. Valor humano da educação  MIGUEL. Contribuição do Sindicato

Fotos: Marco Fernandes
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Carreira no centro do debate

Na terça-feira, dia 11, à
tarde, o debate focou nas
questões relativas à carrei-
ra dos técnicos-administra-
tivos, com presença de Tô-
nia Duarte (ASSUFRGS), do
GT-Carreira da Fasubra e
da Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira,
Luiz Osório (ASSUFPEL),
também do GT-Carreira da
Fasubra, e José Almiran Ro-
drigues, diretor de Adminis-
tração e Finanças da Fasu-
bra. Tônia Duarte abriu a
mesa lembrando a concep-
ção de carreira defendida
pela Federação, que luta
pelo PCU. “A Fasubra de-
fende um pensar a carrei-
ra dentro do serviço públi-
co na qual o cargo seja
único. Uma carreira que
tenha como princípio a va-
lorização do trabalho e que
pense qual modelo de uni-
versidade pública quere-
mos”, declarou.

Segundo Tônia, houve uma
desconstrução na carreira, espe-
cialmente no conceito de classe.

“A Fasubra, no momento da greve,
elaborou, equivocadamente, uma
proposta visando solucionar um
problema, mas que acabou culmi-
nando com a quebra da linearida-
de”, afirmou. Ela colocou como
proposta a ampliação do número
de níveis de capacitação para rea-
proximar os níveis C e D do E. “Po-
demos repensar os números de ní-
veis de classificação e de repente
juntar os níveis A e B, ou pensar a
existência de um nível depois do E.
Mas a questão central é que o trata-
mento seja linear”, afirmou.

Um outro ponto levantado por
Tônia, e também debatido pelos
outros palestrantes, foi o problema
do desvio de função na categoria.
“Cerca de 30% da categoria realiza
atividades compatíveis com níveis
E, D e C, mas possui seu salário de
servente até hoje. Isso é injusto e
mexe com a dignidade das pes-
soas”, afirmou.

Negociações a partirNegociações a partirNegociações a partirNegociações a partirNegociações a partir
de janeirode janeirode janeirode janeirode janeiro
Almiran, segundo debatedor,

trouxe uma importante notícia
para a categoria: a partir do dia
18 de janeiro de 2008, a Fasubra
terá 90 dias para discutir com o
Ministério do Planejamento a
questão da racionalização e nego-
ciar o Anexo 4 da lei de carreira
(percentual de incentivo à quali-
ficação). “É importante que a ca-
tegoria esteja afinada nestas ques-
tões”, disse. Ele destacou a impor-
tância da greve de 2005 para o
fortalecimento da greve de 2007,
que foi pelo aperfeiçoamento da
carreira. “Em 2007 o processo de
negociação foi bem difícil. Quan-
do recuamos em nossas posições
foi porque a conjuntura também
impôs”, defendeu-se.

Almiran também comentou o
problema da quebra da linearidade,
dizendo que a categoria hoje está se
dividindo porque seus conceitos de
carreira estão sendo quebrados, como
a questão da linearidade. “O gover-
no, em sua concepção, avança mui-
to mais na questão da produtivida-
de e não no avanço da carreira. Op-
tou-se por quebrar a linearidade para

se atingir mais rapidamente metas e
questões salariais, que num outro
momento seriam reajustadas”, ex-
plicou.

O papel do servidorO papel do servidorO papel do servidorO papel do servidorO papel do servidor
Luiz Osório abordou o papel do

servidor público na universidade e
seu processo de construção da his-
tória. Ele discutiu qual o papel do
servidor, que deve trabalhar com a
idéia de que é necessário pensar o
trabalho como uma forma de con-
tribuir para que a população tenha
o direito de cidadão assegurado. “É
preciso sempre lembrar e ter como
referência que o servidor trabalha
para o cidadão, que muitas vezes
acaba ficando secundarizado no
trato diário, devido às questões da
carreira, que muitas vezes nos de-
sanima”, disse.

Ele afirmou que fazer carreira
para a categoria é um grande desa-
fio, já que esta é subdividida em
300 cargos, com diferentes escola-
ridades e atribuições. Para Osório,
é preciso desenhar as reais necessi-
dades da categoria, a fim de que

todos se sintam contemplados pela
carreira. E voltou a citar o desvio
de função, já comentado por Tô-
nia, como um limitador. “Só evo-
luiremos na carreira se tivermos
qualificação com planos de de-
senvolvimento, estímulos ao ser-
vidor e reais chances para que to-
dos possam ser contemplados de
igual forma”, comentou.

Osório alertou para o risco que
a unidade da categoria corre com
a mudança da tabela. “É preciso
rever a tabela alterada, que coloca
o trabalhador da classe D 14 pata-
mares abaixo da classe E, o que
significa dizer que esse trabalha-
dor demorará 28 anos para alcan-
çar o salário de um trabalhador
da classe E. Isso é razoável para
nosso projeto? É preciso que o tra-
balhador sem escolaridade olhe
para o projeto e se sinta contem-
plado, assim como também o tra-
balhador que possui doutorado.
Sem isso dificilmente consegui-
remos unidade nas greves e nas
movimentações em prol da car-
reira”, finalizou.

TÔNIA DUARTE. “Desconstrução da carreira” LUIZ OSÓRIO. Papel do servidor na universidade ALMIRAN. Negociação no ministério

Fotos: Marco Fernandes

A concepção de carreira defendida pela Fasubra tem o PCU como referência

INÍCIO DOS TRABALHOS. Na manhã de segunda-feira, dia 10, congressistas votam e aprovam o Regimento do 9º Congresso, no Quinhentão
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AS RESOLUÇÕES DO 9º CONGRESSO DO SINTUFRJ

RELATÓRIO DA PLENÁRIA FINAL PROPOSTAS APROVADAS

1) Redução da Jornada de Trabalho
sem redução de salário nos termos da
luta empreendida pela CUT para todos
os trabalhadores.

2) Ainda no sentido de fortalecer nosso
sindicato: reformas democráticas-po-
pulares: reforma agrária, universitária,
tributária, progressiva, democratização
da gestão pública tendo como base o
Projeto Universidade Cidadã para os
Trabalhadores, tendo por norte os inte-
resses da classe trabalhadora.

3) Contra qualquer Reforma da Previ-
dência que retire Direitos dos Traba-
lhadores e dos aposentados.

4) Fortalecimento das Políticas Públi-
cas, defendendo uma política de valo-
rização dos serviços e dos servidores
públicos.

5) Manutenção do veto à Emenda nº 3.

6) Construir com a CUT uma Agenda
para o Desenvolvimento Social, com
inclusão, democracia e soberania.

7) Lutar contra a corrupção no país,
com punição dos corruptos e corrom-
pidos.

8) Lutar por uma Reforma Política, com
a participação dos trabalhadores.

9) Lutar por uma Reforma Tributária
que desonere os trabalhadores com a
redução dos juros cobrados pelos
agentes financeiros.

10) Unificar os movimentos sociais
atuando na Coordenação dos Movi-
mentos Sociais, buscando a constru-
ção de uma Agenda Positiva, que prio-
rize o debate acerca da Seguridade
Social.

>>> CONJUNTURA

11) Contra o PLP 01/2007 e PLS
611/2007, que limita as despesas
com funcionário público.

12) Ação unificada com o conjunto
dos(as) trabalhadores(as) na luta
contra qualquer reforma que retire
direitos do trabalhador ativo e apo-
sentado.

13) Mobilização permanente da ca-
tegoria, visando à garantia do Ter-
mo de Compromisso, firmado na
Greve, com todos os meios de mo-
bilização para assegurar o seu cum-
primento, inclusive com assembléi-
as itinerantes.

14) Lutar contra qualquer regulamen-
tação que restrinja o direito de greve.

15) Cabe aos sindicatos organizados
comprometidos com as categorias de
trabalhadores(as) e com o Brasil para
os brasileiros, e neste caso ao SIN-
TUFRJ em particular, defender os se-
guinte encaminhamentos futuros:
a) Ser contra o desmonte do serviço
público e a entrega do patrimônio do
País e de seu povo;
b) Suspensão da criminosa entrega
das terras amazônicas;
c) Reforma Agrária e Urbana com
terra administrada pelos movimentos
sociais – construção de moradia de
qualidade nas cidades e incentivo a
volta ao campo dos migrantes que
foram forçados a abandonar as suas
atividades rurais;
d) Investimento maciço em sanea-
mento básico pelo Poder Público,

com a garantia de distribuição de
água potável;
e) Acabar com a vergonhosa DRU,
que desvia verbas do fundo público
que deveriam ser destinadas à educa-
ção e à saúde.

16) Suspensão do pagamento da dívi-
da pública.

17) Os trabalhadores devem estar jun-
tos com os movimentos sociais nos
fóruns de discussão sobre o meio
ambiente, em especial:
– A lei de concessão de florestas;
– Projeto Rio Madeira;
– A transposição do Rio São Francis-
co;
– Contra os leilões das reservas de
petróleo.

>>> ORGANIZAÇÃO SINDICAL

1) Que o jornal do sindicato faça rotineiramente matérias divulgan-
do as ações políticas desenvolvidas pela CUT e pela Fasubra.

2) Desenvolvimento de ações para trazer a categoria aos fóruns do
SINTUFRJ;

3) Investimento em formação política dos delegados, preparatório
aos Congressos.

4) Organização de atividade, promovida conjuntamente com a
CUT, de formação política e sindical.

5) Instalação do Conselho Sindical de Base na primeira semana
do mês de maio de 2008.

6) Investimento da Organização Sindical em instrumentos de comu-
nicação com a sociedade, de imediato, de denúncia contra o
desmonte do Serviço Público, a depender da disponibilidade financei-
ra da Sindicato em uma, ou mais, das seguintes modalidades:
out-door, out-bus, faixas, cartazes, panfletos, carta à população etc.

DISCUSSÃO. Congressistas discutem a realidade sob a ótica dos trabalhadores e apresentam propostas

DEBATE ACIRRADO. O relatório desta mesa reafirmou a filiação do SINTUFRJ à CUT

Fotos: Marco Fernandes
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>>> EDUCAÇÃO
       E SAÚDE

EDUCAÇÃO
1) Defesa da Universidade Autônoma,
gratuita, pública e democrática, garan-
tindo a implementação da Universida-
de Cidadã para os trabalhadores.

2) Defesa da utilização dos recursos
públicos para gestão e expansão da
UFRJ.

3) Não entendemos o Reuni como o
projeto ideal, porém não podemos nos
excluir deste debate e das ações pro-
vocadas por ele.

4) PDI – participação ativa de todos na
reestruturação estatutária da UFRJ,
atuando também nas instâncias deli-
berativas, tais como Congregações
das Unidades, CEG, CEPG, Consuni
e todos os órgãos políticos represen-
tativos.

5) Em defesa da expansão dos campi
vinculada a uma política de assistên-
cia estudantil.

6) Em defesa da oferta de cursos para
a base com temáticas sobre políticas
públicas, autonomia, democracia etc.

7) Defendemos o término das Funda-
ções e a criação de mecanismos  de
controle financeiro das Ifes.

8) Incentivo à política de inclusão so-
cial de forma ampla que contemple
diversos setores, tais como Educação
em LIBRAS, acessibilidade etc.

9) Garantir os direitos dos técnicos-
administrativos em educação à capa-
citação e ao desenvolvimento profis-
sional, orientando-os sobre o assédio
moral.

10) Para atender melhor às questões
referentes à educação dos trabalha-
dores, faz-se necessária a presença
maciça do sindicato em todas as
unidades para levantar as demandas
locais.

SAÚDE
Defendemos:
1) Integração da DVST com os HUs
proporcionando melhor atendimento
aos servidores.

2) Melhoria nas instalações físicas da

DVST, tais como localização, suporte
tecnológico etc.

3) Incrementar os abaixo-assinados
contra as fundações estatais de direito
privado;

4) Abertura de concurso público, vincu-
lado à Universidade, suprindo o quadro
técnico-administrativo dos HUs.

5) Reivindicar a disponibilização de
serviço de pronto atendimento e emer-
gência dos HUs para os funcionários
técnico-administrativos da UFRJ e do-
centes.

6) Promover ações para orientar e cons-
cientizar acerca do assédio moral.

7) Incentivar a participação dos técni-
cos-administrativos em cursos na área
de saúde nos termos do PCCTAE, de
forma igualitária e não excludente.

8) Política de promoção à prevenção.

9) Instalação das Colsats.

10) A Diretoria do SINTUFRJ deve or-
ganizar uma discussão sobre os pro-
cedimentos de adesão ao plano de
saúde.

11) Divulgação da Ouvidoria da UFRJ.

TEMAS SENSÍVEIS. Este grupo fez propostas para a educação e a saúde

Fotos: Marco Fernandes

>>> CARREIRA DOS
TÉCNICOS-ADMI-
NISTRATIVOS

A meta principal de luta e o PCU
(plano de cargo único). Nesse ínterim,
lutamos por aperfeiçoar o atual
PCCTAE, e podemos destacar os se-
guintes tópicos:

1) Ascensão funcional: somos favo-
ráveis à alteração do inciso 2 do art.
37 da Constituição Federal, sem a
restrição imposta pelo projeto de
impedir a participação do servidor
não-estável e que o percentual deva
ser, no mínimo, de 30% das vagas
por cargo. Que a restrição de aces-
so não seja a falta de estabilidade
no serviço publico e, sim, o tempo
de serviço publico federal (10 anos),
resguardando as negociações em
conjunto com as demais entidades
dos SPFs na luta pelo retorno da
ascensão funcional.

2) Concepção de carreira: estrutura e
matriz salarial. Resgatar a linearidade,
através do aumento de 2 para 4 níveis
de interpolação e de 4 para 7 os níveis
de capacitação, tendo como referen-
cia a matriz de 2006, em até 3 anos, a
partir do início da implementação.

3) Garantir o piso histórico de 3 SM e
step de 5%, constante.

4) Racionalização: lutar pela recupera-
ção dos cargos em extinção, conforme
proposta da Fasubra, e que se busque
cargos mais genéricos que incluam os
cargos em extinção. Reabrir o debate
sobre o número de níveis de classifica-
ção, observando e respeitando a con-
cepção de carreira, respeitando os
critérios de escolaridade, experiência,
responsabilidade, risco e esforço. Al-
teração do artigo da Lei nº 11.091, que
instituiu a racionalização, para viabili-

zar a implantação das alterações.

5) Reativação da assessoria técnica
de carreira da Fasubra e parecer sobre
as implicações sobre o PCCTAE do
resultado da greve de 2007.

6) Retomada das discussões dos gru-
pos de trabalho ligados a carreira,
tanto em nível local, quanto nacional.

7) Retomada da agenda de reuniões da
CNNS, com denúncia ao não-cumpri-
mento da Lei nº 11.091 e ao acordo de
greve de 2007.

8) DPC: defender o macro-cargo por
áreas finalistas; utilização, por parte
dos órgãos das Ifes, de escolas regio-
nais de governo para desenvolvimento
da carreira; garantias dos direitos ad-
quiridos pelo servidor nos órgãos de

origem, no âmbito do Poder Executivo,
em caso de transferência e lutar pela
manutenção da paridade entre ativos e
aposentados.

9) Anexo IV: lutar pelo aumento dos
percentuais de incentivo a qualifica-
ção, com o mínimo de 3 níveis de
escolaridade acima da exigência do
cargo.

10) PL 248/98: lutar pela não aprovação.

11) PLS 611/07 (antigo PLP 01/07) –
lutar contra a sua aprovação.

12) Fundações estatais de direito pri-
vado: lutar contra o projeto.

13) Garantir o retorno dos critérios de
aproveitamento de cursos de capacita-

ção, nos moldes da fase de enquadra-
mento, em que se levava em conside-
ração o cargo e/ou o ambiente organi-
zacional.

14) Que a direção do SINTUFRJ cobre
da Reitoria da UFRJ a implementação
do PDI, PDIC e os Programas de De-
senvolvimento e que o SINTUFRJ leve
à Fasubra a mesma cobrança junto à
Andifes e ao MEC.

15) Lutar pela implementação de 1%
da folha de pagamento das Ifes para
aplicação nos planos de desenvolvi-
mento da carreira.

16) Exigir da Federação um calendário
de debates junto à base sobre os
pontos a serem discutidos na MNNP
(mesa nacional de negociação perma-
nente).

VIDA PROFISSIONAL. Congressistas elaboram sugestões para aperfeiçoar a carreira conquistada com luta
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1) Alterações de artigos referentes aos
Delegados Sindicais de Base.

Houve consenso no Grupo no diagnósti-
co, da necessidade de maior discussão
sobre os limites e do papel dos Delega-
dos Sindicais de Base frente à nova
estruturação da carreira, sendo neces-
sário aprofundar a discussão. Constitui-
ção de uma comissão específica, com-
posta por 8 (oito) integrantes, que terá
como tarefa a elaboração de propostas
de alterações estatutárias relativas ao
tema, Participação da Base no SINTU-
FRJ – Delegados(as) Sindicais de Base,
encaminhando à esta comissão as pro-
postas apresentadas no 9º CONSINTU-
FRJ, a serem levadas a um Seminário no
mês de abril de 2008, organizado pela
Direção Executiva do SINTUFRJ.
As propostas produzidas por esta Co-
missão e pelo Seminário serão objeto de
deliberação de um Congresso Extraordi-
nário convocado especificamente para
discussão de alteração no Estatuto rela-
tivo a este tema.

Propostas que serão levadas à comis-
são e discussão com a base, apresen-
tadas no 9º CONSINTUFRJ, sem preju-
ízo de outras que surgirão no debate:

CONLUTAS (na Tese) - Capítulo IV -
Seção I - Artigo 26, Inciso XVII, pas-
sando a vigorar o seguinte texto: Implan-
tar num prazo máximo de 3 (Três Me-
ses) a contar da data da posse da nova

>>> ALTERAÇÕES
    ESTATUTÁRIAS

Diretoria o Conselho de Delegados e
Delegadas Sindicais. Para tanto elegen-
do nos dias imediatos à posse os res-
pectivos Delegados e Delegadas Sindi-
cais. Sem o qual o novo mandato não
poderá vigorar.

TRIBO (Na tese não apresentou nem
artigos, nem nova redação, apenas
idéias) - No grupo apresentou as se-
guintes propostas:
Art 19 – Incluir um parágrafo único – O
conselho de delegados sindicais de base
será instalado até 30 dias após a posse
da direção em que será lavrado o ato de
posse dos delegados.
Art 22 – alteração de redação substitu-
indo dos conselheiros e conselheiras
por LOCAL de TRABALHO.
Art 44 – nova redação: Os delegados
sindicais serão eleitos(as) diretamente,
em escrutínio secreto em processo con-
junto com a direção, porém em cédulas
separadas por local de trabalho.
Criar novos parágrafos: 1 – Nos locais de
trabalho que não haja inscritos ao pleito
de Delegados Sindicais de Base a dire-
ção realizará o processo durante o pri-
meiro semestre de mandato. 2 – Os
locais de trabalho em que a representa-
ção de base seja igual ou superior a
4(quatro) membros o processo será por
chapa obedecendo ao mesmo princípio
para a direção.25

Art 45 – nova redação: O mandato do(a)
delegado(a) sindical será de 2 anos
permitida a reeleição. § 1º alteração –
substituir a palavra eleito por INSCRITO.
Art. 47 – supressão.

2 ) Alteração no Art. 5º - INCLUSÃO

– Artigo 5º - (...) § 4º. Poderão ser
admitidos(as) como filiados(as) ao SIN-
TUFRJ os(as) pensionistas e os traba-
lhadores em educação com matrí-
cula original da UFRJ redistribuídos
para outros órgãos do serviço públi-
co federal, que passam a ser denomi-
nados de sócios especiais.

3) Alteração no Art. 13 - ALTERAÇÃO
– O Congresso do SINTUFRJ se reuni-
rá ordinariamente de dois em dois
anos (...)

4) Alteração no Art. 50 - ADEQUAÇÃO
– Inciso II - Retirar a palavra anual-
mente.

5) Art. 53
ALTERAÇÃO - Inciso I – mudar de 20%

para 30%
INCLUSÃO – Inciso III – No caso previs-
to no inciso II, quando uma das chapas
obtenha na soma dos seus votos 50%
mais um dos votantes (soma total dos
votos nas urnas), a chapa será declara-
da vencedora e assumirá todos os car-
gos da Diretoria Executiva.

6) Correção no Estatuto do artigo 82
que faz referência ao artigo 65 quando o
correto é referência ao artigo 67.

7) Amadurecer junto à categoria a dis-
cussão de dois pontos:
1 - a filiação, como sócio especial, dos
trabalhadores terceirizados existentes
na UFRJ;
2 - discutir políticas para trazer os
docentes para maior participação no
SINTUFRJ.

Fotos: Marco Fernandes

>>> ELEIÇÃO DO
CONSELHO FISCAL
- 2007/2008

SINDICALISTAS colocam em discuss’ao o estatuto do Sindicato

O Conselho Fiscal é composto de
cinco conselheiros e aberto o período
de inscrição de candidatos, se inscre-
veram cinco sindicalizados como can-
didatos a titular e quatro a suplentes.
Sendo assim, foi aprovado por unani-
midade os seguintes nomes para com-
por o Conselho Fiscal do SINTUFRJ:

Titulares
 Aluisio Cícero do Nascimento (Fac.

de Letras)
 Carlos José da Costa Quintas (Inst.

de Geociências)
 Marco Aurélio Schietti Rodrigues (PR-

5)
 Sebastião Raimundo de Lima (Sub-

Prefeitura da PV)
 Vera Lucia Fernandes de Lima Sote-

ro (Decania CCS)

Suplentes
 Leandro Costa da Silva (PR-1)
 Luiz Alberto Lima Moreira (Fac. de

Direito)
 Maria da Glória Pagano (Inst. Micro-

biologia)
 Teresinha Lima de Sousa (Aposentada)

>>> BALANÇO DE
       GESTÃO
1) Repensar o contrato coletivo de
trabalho dos funcionários do Sintufrj.
Aprovado o encaminhamento: Tendo
em vista que a Diretoria do sindicato
já agendou um seminário interno so-
bre o assunto, a ser realizado na 2ª

quinzena de fevereiro de 2008 com a
participação de representantes da
Diretoria e do corpo dos funcionários
do sindicato, e a participação de
delegados sindicais de base após o
qual será submetido a uma instância
superior.

2) Reavaliar a dívida do passivo traba-
lhista.
Aprovado o Encaminhamento: A Dire-
toria do sindicato reafirma o compro-
misso de pagar o passivo trabalhista
referente às progressões de 1999/
2005, tendo sido os pagamentos dos
interstícios 2003/2005 e 2005/2007
implementados já no ano de 2007 (no-
vembro). Existem cálculos feitos pela
contadora sobre o passivo de 1999/
2005 e o pagamento será efetuado
com base no planejamento orçamen-
tário do sindicato.
(resguardado o acerto das datas – ver
na CAF)

3) Discutir o planejamento do próxi-
mo ano do CPV, procurando parce-
rias para financiamento do projeto.
Aprovado o encaminhamento: O gru-
po endossa que a Coordenação de
Educação, junto ao conselho do CPV,
estará reavaliando o projeto, assim
como buscando novos parceiros para
viabilizar o projeto com os sindicatos
que participam do CPV e entidades
públicas ligadas à área de educação
e cultura.

4) Elaborar um plano de recuperação
financeira voltado para o aperfeiçoa-
mento das atividades que correspon-

dem aos interesses da categoria.
Aprovado o encaminhamento: O gru-
po propõe que a contribuição ofereci-
da pela Tribo seja remetida para a
primeira reunião de Diretoria no ano
de 2008 para apreciação e delibera-
ção.

5) Racionalizar os gastos do Sindica-
to que envolvam doações a outras
entidades externas a UFRJ;

6) Elaborar o orçamento participativo
com percentual mínimo pré-defino
para as coordenações.

GESTÃO. Grupo discutiu encaminhamentos administrativos para o Sindicato

>>> AUDITORIA

Os delegados ao 9º CONSINTUFRJ aprovaram reme-
ter a uma assembléia geral convocada especificamente
com o ponto de pauta – Prestação de Contas, a ser
realizada após o Carnaval de 2008, onde deverão ser
trazidas as contas necessárias à aprovação, em confor-
midade com o que dispuser o Estatuto do SINTUFRJ.

O 9º CONSINTUFRJ resolve
encaminhar para análise, da As-
sessoria Jurídica do SINTUFRJ,
para no prazo máximo de 60
dias, a contar do dia 17/12/2007,
a proposta do Grupo de Trabalho
que discutiu o tema de Auditoria
das contas do Sindicato no

>>> PRESTAÇÃO DE
       CONTAS

período de 1989 a agosto de
2003, para que emita parecer
consubstanciado à luz do Esta-
tuto do SINTUFRJ e da legisla-
ção vigente.

Em caso de parecer de que
não há implicações estatutá-
rias e legais, a proposta apre-
sentada pelo grupo será levada
a uma Assembléia Geral para
discussão e deliberação.

Foto: Divulgação



ÚLTIMA PÁGINA

Ao Mestre
dos mestres

O maior arquiteto do país completou 100 anos
no sábado, 15 de dezembro de 1907

O Assessor Jurídico do SINTU-
FRJ, André Viz, entregou na última
sexta-feira o pedido para intima-
ção da Procuradoria Regional Fe-
deral, órgão que representa judi-
cialmente a UFRJ perante a Justi-
ça, para dizer se concorda com o
pagamento da parcela incontro-
versa do reajuste de 28,86%. Como
já divulgado na última semana, o
pedido se refere apenas a diferenças
do período de janeiro de 1993 a
junho de 1998.  O processo será

Oscar Niemeyer há muito deixou

de ser apenas arquiteto. É um poeta

revolucionário! Do concreto pesado

fez poesia através de curvas leves e

flutuantes, luz e sombras, amplitude

e liberdade, arte e técnica. Sua ca-

pacidade de síntese, na representa-

ção gráfica de traço único e marcan-

te, nos mostra que a beleza pode ser

dialeticamente simples e complexa.

Simples na forma e complexa na

concepção. E com conhecimento

de causa afirma que "quando uma

forma cria beleza tem na beleza sua

própria justificativa".

Filósofo da vida e da forma, Nie-

meyer representa para o mundo, e

em especial para o Brasil, uma das

maiores referências da arquitetura

moderna. Aos 100 anos, sua lucidez

e capacidade de produção não nos

permitem dúvidas quanto à essência

de um dos pensamentos do grande

Mestre: “a gente precisa sentir que a

vida é importante, que é preciso

haver fantasia para poder viver um

pouco melhor”.

Acreditamos que decorre dessa

certeza a sua inabalável convicção

ideológica e o fato de não ter se

deixado cooptar pelas vaidades hu-

manas. Pelo contrário! Ciente da

sua importância para a sociedade, é

que nos ensina a cada dia que a luta

por uma sociedade melhor e mais

justa é tarefa de todos.

Sócio fundador do Sindicato dos

Arquitetos e Urbanistas no Estado

do Rio de Janeiro – SARJ, em 19/10/

1970, Oscar Niemeyer Soares Filho

é motivo de orgulho para todos os

brasileiros e para os arquitetos em

especial. Este 15 de dezembro não

representa apenas mais uma data de

aniversário de tão ilustre persona-

gem da história da humanidade. É

uma data histórica, na qual a maior

homenagem que podemos prestar

ao nosso querido Niemeyer, pela

passagem do seu centenário, é rea-

firmarmos os compromissos que o

levaram a ser um dos fundadores do

SARJ: de defesa dos arquitetos e

urbanistas e de luta incansável con-

tra a miséria, a injustiça e as desi-

gualdades sociais.

E é com imensa satisfação que

manifestamos nossos votos de saú-

de e vida longa ao Mestre dos mes-

tres.

Jeferson Roselo Mota Salazar

Presidente do Sindicato dos Ar-

quitetos do Rio de Janeiro

AÇÕES JUDICIAIS

28,86%: pedido
de pagamento

encaminhado ao juiz, que deverá se
pronunciar sobre o pedido de intima-
ção. Quando o juiz decidir sobre a
intimação, a Procuradoria terá 30
dias para dizer se concorda ou não.
O assessor jurídico informou que
divulgará novas informações após o
despacho do juiz, e que, segundo os
cálculos apresentados, 9.589 parti-
cipantes do processo poderão ser be-
neficiados com Requisições de Pe-
queno Valor (valor até 22.000) e Pre-
catórios (valor acima de 22.000).

Atenção: trata-se da parcela incontroversa

3,17% -  Processo volta a andar
Deliberação da categoria para pagar honorários do perito é acatada pelo juiz

A estratégia adotada pelo SINTU-
FRJ, aprovada na assembléia da cate-
goria do último dia 13 de novembro,
surtiu efeito. O juiz manteve a nome-
ação de perito de sua confiança , des-
cartando a Contadoria da Justiça Fe-
deral, mesmo após o Tribunal acolher

o recurso da AGU que queria manter o
processo lá. A Contadoria já tinha fica-
do 150 dias com o processo e disse que
não poderia fazer o trabalho, mas a AGU
insistia para o processo ficar lá, para
não pagar a conta da perícia do cálculo
e o processo não andar. Com a decisão

O SINTUFRJ está selecionando dois
estagiários de direito para atuação jun-
to a Assessoria Jurídica em horário in-
tegral, que se integrarão ao programa
de qualificação e formação profissional
na área de Administração Pública. Os
candidatos deverão estar cursando en-
tre o 7º e 8º período e possuir inscrição
no quadro de estagiários da OAB/RJ.
Os currículos deverão ser encaminha-
dos para o e-mail:
trabalhista@sintufrj.org.br ou Caixa
Postal nº 68.030, a/c DEJUR/Alexandre.

ESTÁGAIO NA
ASSESSORIA JURÍDICA

de assumir o pagamento de honorários
do perito, o juiz acolheu o pedido do
SINTUFRJ, que já na sexta-feira fez o
depósito na Caixa Econômica Federal
na conta da Justiça, que somente é libe-
rado ao perito após a conclusão de seu
trabalho.

Foto: Niko Júnior

ASSESSORES JURÍDICOS do SINTUFRJ na Procuradoria Regional Federal


