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Todos à assembléia quinta-feira, 31, às 10h, no auditório do CT.

Seminário discuteSeminário discuteSeminário discuteSeminário discuteSeminário discute
Canal do CunhaCanal do CunhaCanal do CunhaCanal do CunhaCanal do Cunha.

PÁGINA 8

Eles estão chegando!

Fotos: Cícero Rabello

ANA PAULA, com
o filho, na UFRJ

Descongelamento

Já

A UFRJ recebeu na semana
passada os novos funcionários
aprovados em concurso recente.
São quase 200 novos compa-
nheiros que passam a integrar os
quadros profissionais da univer-
sidade. Eles foram recebidos pelo
pró-reitor de Pessoal, e o coorde-
nador-geral do SINTUFRJ, Fran-
cisco de Assis, falou sobre a im-
portância política do movimen-
to sindical na luta constante
pela dignidade profissional e por
melhores condições de trabalho.
O Jornal do SINTUFRJ entrevis-
tou alguns desses novos servido-
res técnico-administrativos em
educação para saber sobre suas
aspirações.          PÁGINAS 3 E 4

Sindicato intensifica mobilização na luta pelo descongelamento das nossas ações judiciais. Numa reunião na tarde de
sexta-feira, os coordenadores-gerais Francisco de Assis e Iaci Azevedo foram informados pelo pró-reitor de Pessoal, Luiz
Afonso Mariz, e pelo superintendente Roberto Gambine, que a PR-4 já começou a  fazer os cálculos da incidência do
reajuste sobre as ações dos 28,86% e dos 3,17%. Próxima reunião foi marcada para às 16h desta terça-feira.        PÁGINA 2

Delegados Sindicais

Já
Os delegados sindicais

estão sendo convocados para
reunião às 14h desta quar-

ta-feira, dia 30, na subsede do
Sindicato, no HU. Na pauta: des-
congelamento das Ações Judici-

ais e Diretrizes do Plano Diretor.
A reunião é aberta à participação
de qualquer servidor e faz parte

da mobilização pelo Desconge-
lamento Já! É importante que os
companheiros delegados conver-

sem nas suas bases para in-
tegrar o conjunto da cate-
goria na luta.

\\\
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CAMPANHA

Todos à assembléia quinta-feira, 31, às 10h, no auditório do CT (Fundão).

Ainda não temos nada de con-
creto, portanto, pressão em cima da
Reitoria e do governo. Mexeram com
o seu bolso, mexa-se também.

Alguns técnicos-administrativos
atenderam ao chamado do SINTU-
FRJ e compareceram na quinta-fei-
ra, 24, à sessão do Conselho Univer-
sitário, como havia sido deliberado
na assembléia da véspera. Trabalha-
dores da base junto com dirigentes
da entidade ocuparam as cadeiras
de ouvintes do Consuni para acom-
panhar o informe do pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso Mariz, sobre a
reunião da UFRJ com o Ministério
do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG) sobre o congelamento
das nossas ações judiciais.

Em seguida, a categoria se reu-
niu sob o pilotis da Reitoria para a
assembléia convocada pelo Sindi-

Descongelamento Já!
cato. Vários dos presentes se mani-
festaram em relação ao resultado
da reunião de Brasília, da qual tam-
bém participou o assessor jurídico
do Sindicato, André Viz. Por unani-
midade, os trabalhadores aprovaram
a realização de uma nova assem-
bléia para quinta-feira, 31, às 10h,
no auditório do CT. Até lá, o SINTU-
FRJ reforçará a mobilização nas ba-
ses para aumentar a adesão à cam-
panha Descongelamento Já, terá
tempo para analisar o despacho do
MPOG e questionar a PR-4 sobre
alguns pontos da questão ainda não
esclarecidos.

“Traga mais um”“Traga mais um”“Traga mais um”“Traga mais um”“Traga mais um”
“O Sindicato vai utilizar todo

o seu aparato como carro de som,
jornal, página eletrônica, cartaz,
bate-pronto para chamar a cate-

Depois de um chá de cadeira de
duas horas – a reunião marcada
para as 16h só começou às 18h – e
de troca de interlocutor – o secretá-
rio de Recursos Humanos, Duvani-
er Paiva, que estava agendado, foi
substituído, na última hora, pelo
diretor do Departamento de Nor-
mas, Procedimentos Judiciais e
Órgãos Extintos (Denop), Antonio
de Pádua Casella – finalmente
teve início a reunião entre a Rei-
toria da UFRJ e o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG) para tratar do des-
congelamento das nossas ações
judiciais.

Participaram da reunião o pró-
reitor de Pessoal, Luiz Afonso Ma-
riz, o superintendente Roberto
Gambine e o assessor jurídico do
SINTUFRJ, André viz. Mas integra-
ram a comitiva a Brasília os coor-
denadores do Sindicato, Iaci Azeve-
do e Jéferson Salazar, que lá foi
engrossada pela dirigente da CUT
nacional, Lucia Reis. Na pauta,
além das ações dos 3,17% e 28%,
congeladas há dois meses, também

goria a engrossar essa campanha.
Mas cabe à categoria também co-
laborar nesse esforço de convenci-
mento dos companheiros de que o
problema é grave e só iremos sair

vitoriosos com a participação de
todos na luta”, disse o coordena-
dor-geral do SINTUFRJ Francisco
de Assis. No Consuni, o coordena-
dor disse que a preocupação da ca-

NO CONSUNI. A categoria esteve presente à sessão do Conselho para ouvir as explicações

Reunião da Reitoria com o MPOG
constava o descongelamento dos
26%, que perdura desde 2006, e o
pagamento de horas extras aos ser-
vidores que já receberam por fun-
ções gratificadas.

Mariz fala no ConsuniMariz fala no ConsuniMariz fala no ConsuniMariz fala no ConsuniMariz fala no Consuni
Mariz deu os informes sobre a

reunião em Brasília logo no início
da sessão do Conselho Universitá-
rio. Iniciou contando do atraso e
da substituição do representante do
MPOG, mas quanto a isso ele até
achou bom: “Fomos recebidos por
um profissional que entende de de-
cisões judiciais”, disse.

Sobre os 3,17% e os 28%, o re-
presentante do MPOG, Antonio Ca-
sella, disse na reunião que havia
sido enviado à UFRJ no dia 21de
julho o processo administrativo
aberto no mês passado pelo SINTU-
FRJ, requerendo o descongelamen-
to das ações judiciais. E, em virtu-
de ao adiantado da hora, não ha-
via mais funcionários no minis-
tério para providenciar uma có-
pia do despacho, não sendo possí-
vel, segundo o pró-reitor, saberem
do teor do documento. Somente
na manhã de quinta-feira, já na
UFRJ, Mariz tomou conhecimen-
to da decisão do MPOG explicita-
da no papel.

De acordo com o advogado An-
dré Viz, Casella demonstrou preo-
cupação com o ocorrido, e infor-
mou que o assunto deveria ser ana-
lisado à luz do encaminhamento
do processo.

26%26%26%26%26%
Sobre os 26%, o Plano Verão,

Mariz disse ter conseguido que o
ofício endereçado ao ministro do
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, Paulo Bernardo, fosse entre-
gue. O documento relata que a
UFRJ e o próprio reitor Aloísio Tei-

xeira estão sujeitos a multas e até
prisão por descumprimento da de-
cisão judicial para mudança da
rubrica no contracheque – de jurí-
dica para rubrica administrativa,
conforme era até 2005, antes do
congelamento.

DespachoDespachoDespachoDespachoDespacho
O despacho contém orientação

da Coordenação-Geral de Procedi-
mentos Judiciais do MPOG para
que a Pró-Reitoria de Pessoal da
UFRJ “observasse uma Medida Pro-
visória de 2001, para proceder aos

lançamentos em valores, nos limi-
tes objetivos das decisões judiciais,
incluir os servidores, proceder à au-
torização,  solicitar recursos ao se-
tor que cuida do orçamento para
homologar, e, após adotadas essas
providências, a ação será analisada
no âmbito da coordenação”.

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação
Segundo André Viz, na prática

isso significa que a Pró-Reitoria de
Pessoal terá que calcular os valores
da folha, um a um, e por decisão
judicial, passando a trabalhar as
decisões judiciais na folha de pa-
gamento como valor informado.
Só então o MPOG irá analisar ao
final se o valor está correto ou não.
“Com base nessa informação, o
SINTUFRJ acompanhará toda a
tramitação dessas providências, na
busca do efetivo descongelamento
dos valores das decisões judiciais”,
adiantou Viz.

Depois da ida dos coordenado-
res-gerais Jeferson Salazar e Iaci
Azevedo à Fasubra, por deliberação
da assembléia do dia 15, a federa-
ção  já entrou na briga: está fazen-
do o levantamento das Ifes que fo-
ram afetadas pelo congelamento
para propor encaminhamento uni-
ficado.PRÓ-REITOR Antônio Mariz O ASSESSOR André Viz

Fotos: Cícero Rabello

tegoria é quanto ao respeito às
decisões judiciais pela Reitoria e
pelo governo. (Veja a moção apro-
vada nesta sessão do Conselho
Universitário na página 7).
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Sangue novo na universidade
Servidores técnico-administrativos aprovados em concurso se apresentam à universidade

Os 87 aprovados no re-
cente concurso para técni-
co-administrativo da Clas-
se E da UFRJ estiveram
pela primeira vez na Cida-
de Universitária na condi-
ção de futuros funcionários
da instituição, na terça-fei-
ra, 22. Eles foram recepcio-
nados, em nome da UFRJ,
pelo pró-reitor de Pessoal,
Luiz Afonso Mariz, e pelo
SINTUFRJ, no auditório Ar-
quimedes Memória, no pré-
dio da Reitoria. Segundo
informou a PR-4, esse con-
curso não fez parte da co-
tas de vagas que serão cri-
adas pela adesão ao Reuni
– o programa de reestrutu-
ração do governo para as
universidades federais.

Com um elogio à competência
e estimulando a sindicalização ao
SINTUFRJ, Mariz saudou os profis-
sionais: “Todos nós deveríamos
aplaudi-los pela conquista; fiquem
certos de que vocês são os melhores.
Foi um concurso disputadíssimo,
onde a relação candidato-vaga su-
perou em muito o vestibular para
a Faculdade de Medicina, o curso
mais concorrido da UFRJ”.

E acrescentou: “É muito im-
portante que vocês se liguem ao

movimento sindical, pois muitas
vezes não se consegue resolver os
problemas administrativamente e
temos que entrar na justiça. Ações
coletivas são as que dão melhor
resultado, e o SINTUFRJ tem os
melhores e os mais experientes ad-
vogados em serviço público. Eu faço
parte da entidade”.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ, Francisco de Assis, apresentou
a entidade: “Somos o seu Sindica-
to, e nossa tarefa é zelar e lutar

pelos direitos da categoria. Temos
quase a totalidade dos trabalhado-
res da Universidade sindicalizados
na entidade, inclusive centenas de
docentes, o que demonstra que o
Sindicato tem representatividade e
legitimidade. Trabalhamos em
parceria com a Reitoria com o ob-
jetivo de ampliar nossas conquis-
tas, mas também polemizamos,
porque a Universidade perdeu sua
autonomia para tomar todas as de-
cisões. Quem ingressa hoje na UFRJ

não repõe os quadros que faltam,
mas ameniza a carência de pessoal
existente”.

Tem crise, mas é bomTem crise, mas é bomTem crise, mas é bomTem crise, mas é bomTem crise, mas é bom
Nesse dia, os concursados fica-

ram sabendo em qual unidade irão
trabalhar e agendaram com a Di-
visão de Saúde do Trabalhador
(DVST) a data do exame admissio-
nal. Com a chegada desses novos
funcionários, o universo feminino
na UFRJ se ampliou. São 58 mu-

lheres contra apenas 29 homens.
Para recepcioná-los, a Pró-Reito-
ria de Pessoal mobilizou parte do
seu estafe, como a Margareth Car-
neiro Rios, do Planejamento e
Acompanhamento Admissional,
setor ligado à Divisão de Recursos
Humanos. A tarefa dela foi expli-
car aos novatos os seus deveres, di-
reitos e benefícios. Já à  equipe da
DVST, formada pela diretora Vânia
Glória e Regina Campos, coube
mais ação do que conversa.

A partir de 4 de agosto, de se-
gunda a sexta-feira, a DVST come-
ça a fazer os exames admissionais.
Os aprovados na cota de portadores
de necessidades especiais se subme-
terão a uma avaliação de caracte-
rização de deficiência por uma jun-
ta multidisciplinar da UFRJ.

Luiz Afonso Mariz falou da
UFRJ aos concursados com emo-
ção e entusiasmo, mesmo admi-
tindo a existência de problemas.
“Temos os melhores alunos, pes-
quisadores, professores e técnicos-
administrativos. Em breve vou me
aposentar, mas gostaria de contar
com a longevidade para ficar nes-
ses campi mais tempo. Logo vocês
também terão esse sentimento
pela UFRJ”.

Expectativa de quem entra
anos, primeira colocada no
concurso na sua área, a partir
de agora coloca seu talento à
disposição da UFRJ. Sua ex-
periência profissional não se
limita apenas às redações
comerciais; já trabalhou em
assessorias de órgãos públi-
cos, como na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura do Rio de
Janeiro, e de empresas priva-
das, e atuou como repórter,
redatora, editora e revisora na
imprensa sindical. “Não sei o
que esperar da UFRJ, deve ser
um clima agradável de traba-

lho. Gostei muito da recep-
ção, foi calorosa e com emo-
ção. Pela primeira vez conhe-
ci um chefe (o pró-reitor de
Pessoal) que estimulasse a
sindicalização dos trabalha-
dores”, disse.

“Para mim é tudo novida-
de, a minha vida tem sido só
estudar, está será a minha
primeira experiência como pro-
fissional”, disse Ari Miranda
da Silva, 29 anos, morador de
Duque de Caxias, químico for-
mado pela Universidade Fede-
ral Rural, onde cursou o mes-

trado e faz o doutorado. Para
ele, trabalhar na UFRJ é devol-
ver à sociedade o que foi gasto
com sua educação: “Tenho
consciência de que minha for-
mação foi bancada pela popu-
lação, por isso espero atuar
na UFRJ de forma a retribuir o
que foi feito por mim”.

Telma Fernandes, 42 anos,
quarta colocada em Serviço
Social, mestra pela Unicamp,
casada, mãe de um menino de
1,4 mês, professora universitá-
ria da rede particular, olhou
para os futuros colegas e con-

A primeira colocada para
ocupar uma das duas vagas
oferecidas de Pedagogia, Ana
Paula Moura, 34 anos, tomou
posse do cargo com a filha de
quatro meses nos braços e o
marido ao lado segurando a
mão do seu outro filho, o João
Pedro, de dois anos. “No dia
da prova chovia muito, a Ana
Carolina foi comigo porque
tinha só dois meses e mama-
va toda hora. Foi um sufoco”,
contou. Ela espera poder con-
tinuar trabalhando no Progra-
ma de Alfabetização da PR-
5, que coordena na condição
de prestadora de serviço.
Mestra em Educação, ex-
professora-substituta da Fa-
culdade de Educação da
UFRJ e concluindo doutora-
do, a nova técnica-adminis-
trativa da UFRJ acredita que,
com sua visão diversificada
do ensino público, por ter
passado por três universida-
des públicas e por sua atua-
ção de anos com educação
popular, terá muito a contri-
buir com a UFRJ.

Jornalista de ponta dos
bons tempos do Jornal do
Brasil, Luciana Crespo, 49

cluiu: “Acho que sou a mais
velha das candidatas aprova-
das no concurso”. Sua expec-
tativa em relação ao trabalho
na UFRJ é atuar com princípi-
os que coincidam com as po-
líticas públicas garantindo di-
reitos sociais, e desenvolver
ações de relacionamento da
UFRJ com a sociedade. “Para
mim, ser um funcionário públi-
co é ter um compromisso em
relação ao próprio cargo; in-
clusive, juridicamente tem
maior responsabilidade como
figura pública”.

ARI. “ Tudo é novidade. Será a minha primeira experiência” LUCIANA. “Foi uma recepção calorosa e com emoção”

Fotos: Cícero Rabello

RECEPÇÃO. UFRJ e Sindicato dão boas-vindas aos novos técnicos-administrativos
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Classe D apresentou-se na quinta
Na quinta-feira, dia 24,

foi a vez dos convocados
no concurso da UFRJ para
a Classe D (antigo nível
médio) escolherem o local
de trabalho e marcar o exa-
me físico admissional. Fo-
ram 88 pessoas:  quatro téc-
nicos em Contabilidade,
dois técnicos de Laborató-
rio e 82 Assistentes em Ad-
ministração. Boa parte des-
sas pessoas são graduadas
e pós-graduadas, e recebe-
ram com festa a notícia dos
percentuais de incentivo à
qualificação.

Vagner Trocate, de 29 anos,
estava desde outubro desempre-
gado. Ele conta que passou em 9º
lugar para o concurso, no cargo
de Assistente em Administração.
“Para mim é um alívio e uma
felicidade. Já havia tentado o
concurso da UFRJ de 2004, pas-
sei, mas preferi continuar no
emprego, porque havia sido pro-
movido. No ano passado me man-
daram embora”. Vagner, que é
graduado em Engenharia Mecâ-
nica, vê no incentivo à qualifi-
cação uma forma de valorizar o
esforço pessoal dos servidores.

Já Thaís Andrade, de 19 anos,
recebeu com surpresa a notícia
de que havia passado no concur-

so, também para o cargo de Assis-
tente em Administração. “Sem-
pre tive a idéia de que concurso
era algo impossível, por conta da
concorrência e do nível de difi-
culdade das provas”. Sua maior
expectativa hoje é conseguir con-
ciliar o novo emprego com os
estudos.

Governo cria mais 11 mil vagas
Depois de aprovadas pelo Con-

gresso Nacional, o presidente da
República, Luiz Inácio Lula da
Silva, assinou no dia 16 de julho
as Leis de n° 11.739 e 11.740,
criando cargos efetivos, em co-
missão e funções gratificadas, no
âmbito do Ministério da Educa-
ção, para instituições federais de
ensino superior e de educação pro-
fissional tecnológica. Os concur-
sos para preenchimento das va-
gas serão realizados ainda este
ano.

São 11.729 novas vagas para
técnicos-administrativos e 15.576
para docentes em todo o país. Mas

só serão beneficiadas as universi-
dades federais que aderiram ao Reu-
ni. Para funções de cargos de dire-
ção (CD) e funções gratificadas
(FG), foram criadas as seguintes
vagas: 900 (CD), 1.200 (FG1), 400
(FG2), 300 (FG3), 150 (FG4), 150
(FG5), 100 (FG6), 100 (FG7).

Na UFRJNa UFRJNa UFRJNa UFRJNa UFRJ
O pró-reitor de Pessoal, Luiz

Afonso Mariz, preferiu não fazer as
contas do número de vagas desti-
nadas à UFRJ, pois ainda pode ha-
ver alterações, tanto para técnicos-
administrativos quanto para pro-
fessores. Mas informou para quais

unidades serão destinados os novos
cargos. Nos campi da UFRJ, no Rio
de Janeiro: Faculdade de Adminis-
tração e Ciências Contábeis, Insti-
tuto de Ciências Biomédicas, Ins-
tituto de Química, Instituto de
Física, Instituto de Matemática,
Escola de Belas Artes, Núcleo de
Pesquisas de Produtos Naturais,
Faculdade de Letras, Escola de Ser-
viço Social, Instituto de Biofísica,
Instituto de Estudos em Saúde Co-
letiva, Faculdade de Arquitetura,
Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais, Faculdade de Educação,
Escola de Comunicação, Escola de
Enfermagem, Faculdade de Me-

Mais surpresa ainda ficou Fer-
nanda de Almeida, de 24 anos.
“Não achei que fosse passar. En-
quanto os outros candidatos es-
tudavam, eu estava na materni-
dade ganhando minha filha”.
Ela conta que fez a prova acom-
panhada da bebê, recém-nasci-
da. “Minha filha tinha semanas.

Tive que parar a prova diversas
vezes para amamentar. Estou
muito feliz em ter conseguido
passar, apesar das dificuldades”.
Fernanda é graduada pela UFRJ
em Letras, e hoje faz mestrado
na instituição em Lingüística
Aplicada.

De acordo com Celso Gere-

mias, de 48 anos, passar no con-
curso foi um desafio conquistado
“com muito suor e esforço”. Ele,
que é graduado em Engenharia e
hoje cursa o último ano de Física
na UFRJ, estava desde 2005 de-
sempregado. “Agora é continuar.
Estudei e me preparei muito para
estar hoje aqui”, comemorou.

dicina, Escola de Música, Institu-
to de Nutrição, Farmácia, entre
outras. E para a maioria das uni-
dades do campus avançado de Ma-
caé/Xerém.

Até 2012, a UFRJ será contem-
plada com 700 vagas de docentes e
1.600 para técnicos-administrati-
vos, através de concurso público,
porque aderiu ao Reuni, infor-
mou Mariz.  Com a pressão do
Ministério Público contra o em-
prego de mão-de-obra terceiriza-
da pela Universidade, o pró-reitor
está otimista com a concessão de
mais vagas e realização dos con-
cursos em prazos já esperados. “O

juiz da 8ª Vara Federal, por exem-
plo, quer saber quantos terceiri-
zados temos nos oito hospitais
universitários”, disse.

Último concursoÚltimo concursoÚltimo concursoÚltimo concursoÚltimo concurso
Quase todos os aprovados no

recente concurso para técnico-ad-
ministrativo da UFRJ tiveram
seus nomes homologados por
Mariz até o dia 5 de julho, data-
limite, por ser este um ano elei-
toral. “Está garantido até 2 de
julho de 2010, período de dois
anos, pelo menos o dobro do nú-
mero de vagas oferecidas no con-
curso”, informou o pró-reitor.

Fotos: Cícero Rabello

OXIGÊNIO NOVO. Concursados ingressando na UFRJ para renovar os quadros profissionais da universidade

FERNANDA.  Prova com o bebê recém-nascido THAÍS.  Passar em concurso era algo impossível VAGNER. Estava desempregado: “felicidade”
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Hospitais universitários:
SAÚDE

folha já está separada
Medida é mais um passo para a implantação das fundações estatais de direito privado

O governo segue na sua
política para transformar a
gestão dos hospitais univer-
sitários e implantar as fun-
dações de direito privado.
A ameaça de privatização
cresce a cada dia com o
cumprimento dos procedi-
mentos instituídos pela Por-
taria nº 4, de 29 de abril, da
Secretaria de Planejamen-
to e Orçamento do MEC,
que cria as condições para
a desvinculação dos HUs
das universidades.

No início de julho a UFRJ rece-
beu comunicação do Sistema de
Administração Financeira (Siafi)
solicitando o cumprimento de
mais uma etapa desta portaria: a
criação das unidades pagadoras no
Sistema de Administração de Re-
cursos Humanos (Siape) para cada
hospital federal de ensino. O que
significa dizer que cada hospital
universitário do país, no caso da
UFRJ são oito, tem sua folha de
pagamento já separada da univer-
sidade.

Na prática, segundo a superin-
tendente-geral da Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento
(PR-3), Regina Célia Loureiro, a
separação só se dará em 2009 devi-
do ao orçamento. “Por enquanto o
orçamento continua a vir para a
UFRJ como tem acontecido até
hoje. Nós acreditamos que a sepa-
ração só será feita em 2009, porque
o orçamento deste ano já veio todo
para a UFRJ”, explicou Regina.

 No entanto, perguntada se o
governo decidisse realizar a separa-
ção antes deste prazo, haja vista
que os HUs já têm criadas suas uni-
dades pagadoras, ela não descartou
tal possibilidade, mesmo não acre-
ditando que isso possa acontecer
ainda esse ano. Vale lembrar tam-
bém que a portaria estabelece o
prazo até 31 de dezembro de 2008
para que as universidades providen-
ciem a efetiva transferência dos sal-
dos contábeis relativos aos bens pa-
trimoniais dos HUs.

Fasubra é contraFasubra é contraFasubra é contraFasubra é contraFasubra é contra
Enquanto direções de hospitais

universitários acham positivo que
os créditos orçamentários sejam di-
retamente passados para suas uni-
dades gestoras, conforme institui a

ção instituída com a criação da
fundação estatal. Por isso, a plená-
ria nacional realizada em junho
aprovou a realização de campanha
nacional contra a aprovação do pro-
jeto de lei complementar que cria
as fundações públicas de direito
privado (PLC 92/2007), como tam-
bém a campanha pela suspensão
da Portaria.

O dirigente argumentou que a
Fasubra é a entidade que deflagrou
esta luta desde o início e que pro-
cura articular e chamar as demais
entidades do serviço público: “Fi-
zemos um primeiro seminário so-
bre fundação estatal e agora vamos
realizar outro para aprofundar o
debate sobre a relação da assistên-
cia e do ensino”.

Segundo ele, o debate não se
limita à questão de pessoal, mais
também à de patrimônio. “Os HUs
são entes públicos, uma conquista
da sociedade, e a sua defesa está
ligada ao seu princípio de realizar
ensino, pesquisa e extensão, cum-
prindo sua missão acadêmica e so-
cial”. Walter chama a atenção para
o fato de que a portaria possibilita
uma transferência total tanto de
pessoal quanto de patrimônio lí-
quido, que são públicos, para o se-
tor privado.

Portaria nº 4, a Fasubra luta con-
tra as fundações estatais
como alternativa de
gestão e defende
a suspensão
desta porta-
ria. “É difí-
cil quan-
tificar o
que é
ensino
e o que
é assis-
t ê n -
c i a .
Esta é
a grande
ques tão ,
por isso o
MEC propõe a
desvinculação”,
observa Rolando
Rubens, coordenador
de Políticas Sociais e Anti-
Racismo da Fasubra. Segundo
ele, a decisão final caberá aos con-
selhos universitários que votarão
pela transformação ou não dos HUs
em fundações estatais. “Estamos

lutando em todas as frentes,
mas a nossa batalha fi-

nal será nos Conse-
lhos Universi-

tários”, ava-
lia Rolan-

do.
Wal-

ter Go-
m e s ,
tam-
b é m
coor-
dena-
dor de
Polí-

t i c a s
Sociais

da Federa-
ção, afirma

que apesar da
Portaria nº 4 pos-

sibilitar maior
transparência orçamen-

tária e de gestão, ela não
apazigua o problema

da privatiza-

Diretor vê pontos positivos
Segundo Alexandre Pinto Cardoso, diretor do Hospital Universitário Clementino

Fraga Filho (HUCFF), a Portaria nº 4 trouxe dificuldades imediatas para os HUs, mas
ela possibilita um orçamento diferenciado: “O que para os hospitais universitários é
positivo, porque pode fazer frente às suas necessidades”. O diretor, apesar de ser
veementemente contra a desvinculação dos HUs das universidades, avalia que a
criação das unidades pagadoras é uma questão operacional. “Veio um comunicado
do Siafi para a universidade operacionalizar o que determina a portaria. Isso não
significa ruptura. Agora, se é uma medida que aponta para a transformação em
empresa pública de direito privado é outra discussão”, argumenta.

Para Alexandre Cardoso, o grande problema dos HUs é o financiamento, e isto
tem que ser amplamente discutido e debatido nos conselhos de saúde e na universida-
de. “Nossa dificuldade é apropriar recursos. É a dotação orçamentária. Noventa por
cento dos nossos recursos provêm de serviços prestados ao SUS. Isto não é adequado. O
MEC deveria também apropriar recursos para manutenção do hospital”, afirma.

Fotos: Cícero Rabello



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 825 - 28 de julho a 3 de agosto de 2008 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

CIDADE

Trânsito assusta no Fundão
Prefeitura da UFRJ, em parceria com o Detran, vai lançar campanha educativa “Pé no Freio”

Em pouco menos de 2 meses,
dois acidentes de trânsito provoca-
ram o atropelamento de dois estu-
dantes no Fundão. O mais recente foi
o de uma aluna em frente à Reitoria.
Dessa vez não morte, mas o caso dei-
xa a seguinte pergunta no ar: o que
está sendo feito para conter a onda de
acidentes de trânsito na Cidade Uni-
versitária?

De acordo com o presidente da
Comissão de Trânsito da Cidade Uni-
versitária e vice-prefeito Ivan Carmo,
está prevista uma série de ações até
agosto. “Estamos agindo para que no
início do próximo semestre já tenha-
mos os semáforos e os controladores
de velocidade instalados”, afirmou.
Ele alega que o atraso na instalação
dos equipamentos – prevista inicial-
mente para julho – se deve à limita-
ção orçamentária. Segundo o prefei-
to Hélio de Mattos, o campus tem
uma circulação flutuante de cerca de
65 mil pessoas e 25 mil carros. Até
2010 serão 35 mil veículos.

“Acidentômetro”“Acidentômetro”“Acidentômetro”“Acidentômetro”“Acidentômetro”
Ivan Carmo cita como princi-

pais ações emergenciais a instalação
de sinalizadores, sonorizadores e lom-
badas eletrônicas. Os equipamentos
serão postos na Avenida Horácio de
Macedo, no trecho entre o CT e a
Faculdade de Letras, e no trecho entre
a Escola de Educação Física e o CCS.

Foto: Cícero Rabello

Também está prevista a instalação
de semáforos na avenida Pedro Cal-
mon, no trecho em frente à Reitoria,
e na Avenida Athos da Silveira, entre o
CT e o CCMN.

No início de julho o prefeito Hé-
lio de Mattos e o vice-prefeito Ivan
Carmo se reuniram com autoridades
do Detran para debater a situação. O
objetivo foi discutir um conjunto

medidas preventivas e de combate aos
acidentes de trânsito registrados no
campus. Uma dessas ações é a cam-
panha educativa “Pé no Freio”, que
será realizada na UFRJ, e pode se es-

tender para outras universidades. En-
tre as novidades está a instalação de
um “acidentômetro” de 10 metros de
altura, que divulgará o número de
acidentes no Fundão.

TRÁFEGO NO FUNDÃO. Vias largas e muitas retas levam muitos motoristas a abusarem da velocidade no campus

NOTAS

CUT: plenária
em agosto

A Central Única dos Trabalha-
dores realiza entre os dias 5 e 8 de
agosto a 12ª Plenária Nacional da
CUT, em São Paulo. Esta plenária
traz o tema “Fortalecer a Demo-
cracia e Valorizar o Trabalho” e
receberá os delegados eleitos nas
plenárias estaduais realizadas pelo
país. Do Rio de Janeiro foram elei-
tos 12 delegados, sendo um deles a
coordenadora do SINTUFRJ Dulce
Machado.

A pauta desta plenária tratará
da conjuntura nacional e interna-
cional; balanço de atuação da CUT;
programa de desenvolvimento; po-
lítica sindical; estatuto e finanças;
recomposição da Executiva Nacio-
nal e plano de lutas. Durante a 12ª
plenária, no dia 4 de agosto, será
realizada também a 2ª Plenária
Nacional de Mulheres.

Campanha de vacinação da Rubéola
A coordenadora do Centro de Vacinação de Adultos da DVST (CVA/

DVST), Maira Fontanelli, informa à comunidade universitária que a
Campanha Nacional de Mobilização contra a Rubéola inicia-se dia 9 de
agosto, mas o CVA/DVST começará o trabalho no dia 11, funcionando
normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 12 de
setembro. A meta do Ministério da Saúde é a eliminação da rubéola e da
síndrome da rubéola congênita(SRC) até 2010.
Público-alvoPúblico-alvoPúblico-alvoPúblico-alvoPúblico-alvo – Homens até 39 anos e mulheres até 49 anos. Todos
deverão ser vacinados, independente do histórico vacinal, e já tendo tido
ou não a doença.

II Encontro de Perícia dos
Serviços de Saúde

A UFRJ será sede deste encon-
tro que ocorrerá nos dias 5 e 6 de
agosto, das 8h às 17h, no auditó-
rio Horácio Macedo (antigo Ro-
xinho), no Centro de Ciências Ma-
temáticas e da Natureza, Ilha do
Fundão. O objetivo é formular as
bases do novo modelo de perícia
médica, com vistas à implemen-
tação do Sistema de Atenção à
Saúde do Servidor – SIASS, em
todo poder Executivo Federal.

Foram destinadas 120 vagas
para participantes de todo o país
ao encontro, que já nos primeiros
dias de inscrição para o Rio de
Janeiro foram todas preenchidas.
Segundo a Secretaria de Recursos
Humanos (SRH) do Ministério do
Planejamento, já há lista de es-
pera caso sejam abertas inscri-

ções extras. Àqueles que deseja-
rem tentar podem se inscrever
pelo portalsipec.planejamento.
gov.br e aguardar até o prazo fi-
nal de inscrição, que é dia 31 de
julho. Mas a Secretaria informa
que não há garantias, pois estas
inscrições estão condicionadas ao
preenchimento das vagas de ou-
tros estados.

O II Encontro de Perícia é vol-
tado para profissionais dos servi-
ços de perícia, assistência e pro-
moção à saúde do servidor, que
compõem a equipe multidiscipli-
nar, nas áreas de: Medicina, En-
fermagem, Serviço Social, Psico-
logia, Fisioterapia, Terapia Ocu-
pacional, Fonoaudiologia, Segu-
rança do Trabalho (engenheiro e
técnico) e Odontologia.

Consuni aprova moção
O pró-reitor de Pessoal propôs e os membros do Conselho Universitá-

rio aprovaram a seguinte moção ao Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão:

“Frente às recentes informações sobre as mudanças ocorridas que
levaram ao congelamento dos valores referentes ao pagamento de deci-
sões judiciais dos servidores da UFRJ, docentes e técnico-administrativos,
o Conselho Universitário, reunido em 24/7/2008, resolve: exigir do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão o cumprimento das decisões
judiciais com imediato descongelamento dos percentuais que incidem
sobre as tabelas de remuneração dos servidores”.
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DOIS PONTOS

Sindicato cobra explicações de
diretora sobre impasse no IFCS

A coordenação do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação
da UFRJ encaminhou na segun-
da-feira, dia 21, um documento à
diretora do Instituto de Filosofia
e Ciências Sociais (IFCS), Jessie
Jane, informando sobre os ques-
tionamentos levantados na reu-
nião de funcionários do IFCS,
ocorrida no dia 17, e as decisões
tomadas na ocasião. O motivo da
reunião dos servidores do institu-
to foi a decisão da diretora de im-
plantar o ponto eletrônico para os
servidores técnico-administrativos
– entendida como uma atitude
de retaliação aos funcionários.

O coordenador-geral Jéferson
Salazar citou o caso no expedien-
te da sessão do Conselho Universi-
tário da última quinta-feira, dia

24, e pediu ajuda aos órgãos cen-
trais para resolver o impasse: “Ape-
lo à Reitoria e Pró-Reitorias para,
em conjunto, buscarem uma so-
lução para o impasse gerado pela
direção do IFCS”.

Através do documento, a dire-
tora também foi informada sobre
a formação de uma comissão que
tentará solucionar o conflito jun-
to à direção. Durante toda a se-
mana o Jornal do SINTUFRJ ten-
tou, sem sucesso, entrevistar Jessie
Jane, para que o seu posiciona-
mento pudesse ser também expos-
to e para que a professora se posi-
cionasse sobre o conteúdo do do-
cumento enviado no início da se-
mana passada. O Sindicato ainda
está na expectativa de obter uma
resposta da diretora. INDIGNAÇÃO. Reunião no IFCS entre funcionários e direção do Sindicato há duas semanas

Fotos: Cícero Rabello

Plano Diretor: Consuni
surpreende e vota diretrizes

Uma manobra regimental incluiu na or-
dem do dia da última sessão do Conselho Uni-
versitário realizada na quinta-feira, 24, a vota-
ção das diretrizes do Plano Diretor. A proposta de
incluir o assunto partiu do professor Carlos
Vainer (IPPUR) e foi subscrita por outros cinco
conselheiros. O conselheiro Jéferson Salazar,
integrante da bancada de técnicos-administra-
tivos no Consuni, votou contra, a inclusão do
tema na pauta. “A iniciativa foi legal e legíti-
ma, mas me posicionei contra uma vez que
assunto que suscita e suscitou tantos debates
deveria ser discutido da forma mais democráti-
ca possível”, explicou.

“A minha restrição foi em relação ao méto-
do, que poderia sugerir que o Conselho Univer-
sitário estivesse com receio da discussão e se
aproveitou de um período de pouca mobiliza-
ção para aprovar as diretrizes”, acrescentou. Jé-
ferson fez questão de esclarecer que em relação
ao conteúdo das diretrizes, sua posição é favorá-
vel, embora com ressalvas. A aprovação das dire-
trizes do Plano Diretor da UFRJ, no seu mérito,

não significa que as discussões estejam encerra-
das. Até a consolidação do documento final,
previsto para fins de agosto, haverá um período
para a apresentação de destaques.

JÉFERSON. Voto contra

Representantes de universidades fede-
rais de vários estados se reuniram na se-
mana passada para o 2° Encontro Nacio-
nal de Manutenção das Ifes (instituições
federais de ensino superior), realizado no
campus da UFRJ. Segundo o vice-prefeito
da Cidade Universitária, Ivan do Carmo, o
tema central da reunião foi a defesa da

implantação de uma política de manu-
tenção nas universidades. “O fato é que se
discute planos para as universidades e
manutenção sempre fica em segundo pla-
no”, observou Ivan. Segundo ele, entre as
resoluções do encontro está a necessidade
de incorporar as políticas de manutenção
nos planos estratégicos das universidades.

Encontro debate manutenção das Ifes

A direção da Escola de Educação Infan-
til da UFRJ informou que a partir desta
segunda-feira, 28, até a outra, 4 de agosto,
a Creche Universitária vai entrar em reces-
so. Na sessão do Conselho Universitário de
quinta-feira, o conselheiro integrante da
bancada de técnicos-administrativos, Jéfer-
son Salazar, vocalizou a insatisfação dos
pais com os transtornos que serão provoca-

dos para o cotidiano das famílias com a
medida. Segundo Jéferson, que também é
coordenador-geral do SINTUFRJ, o Sindi-
cato vai solicitar a liberação do ponto dos
funcionários cujos filhos estudam na Es-
cola Infantil. Jéferson lembrou que muitos
deles não têm com quem deixar as crian-
ças, e em alguns casos a única alternativa é
levá-los ao local de trabalho.

Creche: recesso desagrada

Projeto Educação Esportiva

Categorias: Masculino e Feminino
 Mirim: (nascidos em 1995,1996 e 1997)
 Infantil: (nascidos em 1993 e 1994)
 Juvenil: (nascidos em 1991 e 1992)

Mais informações com Jorge do Carmo no local
da inscrição.

O Projeto Educação Esportiva
UFRJ, através da PR-4, está ofe-
recendo a prática desportiva de
futebol aos filhos e dependentes
dos servidores da UFRJ e a mo-
radores das comunidades vizi-
nhas ao campus da Cidade Uni-
versitária.

As inscrições já estão abertas e
são gratuitas, de terça a sexta-
feira, das 14h às 16h, no Campo
de Futebol da Prefeitura Univer-
sitária – UFRJ, Ilha do Fundão,
Cidade Universitária.
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Seminário discute obras do Canal do Cunha
Reunião vai ocorrer no próximo sábado, no auditório da subsede do Sindicato no HU

No próximo sábado, dia 2 de
agosto, será realizado, com o
apoio do SINTUFRJ, o Seminá-
rio Popular sobre a Despoluição
Integrada do Canal do Cunha e a
Preservação da Serra da Miseri-
córdia – Baía de Guanabara. A
inscrição será no dia do evento,
às 9h. O seminário acontecerá
no auditório da subsede do Sin-
dicato, no subsolo do Hospital
Universitário Clementino Fraga
Filho. De acordo com a organi-
zação, são esperados cerca de 150
participantes.

Entre os principais pontos que
serão debatidos no seminário está
a despoluição do Canal do Cu-
nha, que afetará milhares de pes-
soas. Outro tema polêmico trata
da questão da Serra da Misericór-
dia, uma área ambiental que está
completamente abandonada
pelo poder público. Ambienta-
listas denunciam que a região
sofre com a degradação provo-
cada principalmente por uma
empreiteira ligada à empresa
Votorantim, que retira materi-
ais como granito que servirão às
obras do PAC.

No caso das obras de recupe-
ração do Canal do Cunha, eco-
logistas questionam, principal-

mente, o custo das obras e o volu-
me de lama que se pretende reti-
rar do canal. Ninguém discute a
necessidade de se realizar uma dra-
gagem, mas o volume de 10 mi-

lhões de m3, como é previsto, é
excessivo. A lama está contami-
nada de esgoto e materiais pesa-
dos. A obra, que era orçada ini-
cialmente em R$ 40 milhões, pas-

sou para R$ 300 milhões. O am-
bientalista Sérgio Ricardo, um dos
organizadores do seminário e que
é integrante da ONG Verdejar,
anunciou que a itenção é de que,

após o encontro, várias entida-
des entrem de forma conjunta
com uma ação, junto ao Minis-
tério Público, de denúncia de
superfaturamento das obras.

O diretor da Associação de
Moradores da Vila Residencial
(AmaVila), Marcelo Cantizano,
questiona a não-inclusão da co-
munidade nas obras de despolui-
ção do Canal do Cunha: “É uma
grande contradição realizar uma
obra cara como esta sem tratar o

AmaVila contesta obras
esgoto da Vila. São dual mil pessoas
jogando esgoto in natura no Ca-
nal do Cunha”. De acordo com o
representante, a Vila precisa de uma
elevatória para fazer a captação do
esgoto da comunidade e do Parque
Tecnológico.

Cantizano revela insatisfação

com relação às obras da estação de
tratamento de esgoto de Alegria:
“Não sabemos quais impactos esta
estação nos trará. O canal separa a
estação da Vila e da UFRJ. Uma
corrente de ambientalistas afirma
que a qualidade do ar ficará preju-
dicada, porque o cheiro será insu-

portável”. Todos esses questiona-
mentos serão apresentados no semi-
nário. “Se eles não resolverem a ques-
tão principal, que é o tratamento
dos dejetos industriais e residenciais
que são lançados a todo momento
na baía e no canal, será uma obra
para atender apenas às grandes em-

preiteiras”, afirmou Cantizano.

ServiçoServiçoServiçoServiçoServiço
Quem desejar obter mais in-

formações sobre o seminário pode
entrar em contato com o ambi-
entalista Sérgio Ricardo pelo
e-mail srverde@uol.com.br.

DIA: 2 /8/2008DIA: 2 /8/2008DIA: 2 /8/2008DIA: 2 /8/2008DIA: 2 /8/2008 – SÁBADO
HORA: HORA: HORA: HORA: HORA: DAS 9H30 ÀS 17H
LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL: AUDITÓRIO NO SUBSOLO
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA
ILHA DO FUNDÃO (CIDADE
UNIVERSITÁRIA – UFRJ)
PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:
9H30 –9H30 –9H30 –9H30 –9H30 – ABERTURA
- Reitor da UFRJ
- Prefeito da UFRJ
- Presidente da Fiocruz
- Reitor da SUAM
- AMA Vila Residencial da UFRJ
- SINTUFRJ
- SESC RAMOS

SEMINÁRIO POPULAR SOBRE A DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DO CANAL DO CUNHA E A PRESERVAÇÃO DA SERRA DA MISERICÓRDIA – BAÍA DE GUANABARASEMINÁRIO POPULAR SOBRE A DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DO CANAL DO CUNHA E A PRESERVAÇÃO DA SERRA DA MISERICÓRDIA – BAÍA DE GUANABARASEMINÁRIO POPULAR SOBRE A DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DO CANAL DO CUNHA E A PRESERVAÇÃO DA SERRA DA MISERICÓRDIA – BAÍA DE GUANABARASEMINÁRIO POPULAR SOBRE A DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DO CANAL DO CUNHA E A PRESERVAÇÃO DA SERRA DA MISERICÓRDIA – BAÍA DE GUANABARASEMINÁRIO POPULAR SOBRE A DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DO CANAL DO CUNHA E A PRESERVAÇÃO DA SERRA DA MISERICÓRDIA – BAÍA DE GUANABARA
CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃCONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃCONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃCONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃCONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

- UNICEF
10H30 –10H30 –10H30 –10H30 –10H30 – EXPOSIÇÃO 1 - PROJETO DE
DRAGAGEM DO CANAL DO CUNHA
- PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA
BAÍA DE GUANABARA (PDBG) – OS
IMPACTOS E BENEFÍCIOS DA
CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DA
ALEGRIA
- CENPES – PETROBRAS
- SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE/SERLA
- CEDAE
- ALEXANDRE PESSOA (FIOCRUZ,
SANITARISTA)

- ELMO AMADOR (GEÓGRAFO, EX-
DIRETOR DO INSTITUTO DE
GEOCIÊNCIAS, UFRJ)
- COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE CREA-
RJ (PROF. ADACTO OTONI)
- REPRESENTANTES DOS PESCADORES
DO CAJU
OBS: 15 MIN CADA
12H30 - 12H30 - 12H30 - 12H30 - 12H30 - DEBATE COM A PLENÁRIA
(Perguntas e respostas)
13/14H - 13/14H - 13/14H - 13/14H - 13/14H - ALMOÇO
14H30 -14H30 -14H30 -14H30 -14H30 - EXPOSIÇÃO 2 – PROJETOS PAC
DOS COMPLEXOS DO ALEMÃO E DE
MANGUINHOS
- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- GOVERNO DO ESTADO – SECRETARIA
ESTADUAL DE OBRAS
- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO
- DEPOIMENTOS DOS GRUPOS LOCAIS
QUE ATUAM NOS CONSELHOS
GESTORES DO PAC DO ALEMÃO E DE
MANGUINHOS
16H –16H –16H –16H –16H – DEBATE COM A PLENÁRIA
(Perguntas e respostas)
17H – 17H – 17H – 17H – 17H – PLENÁRIA FINAL: ELABORAÇÃO E
APROVAÇÃO DA CARTA DA SERRA DA
MISERICÓRDIA E DO CANAL DO CUNHA
ORGANIZAÇÃO: ORGANIZAÇÃO: ORGANIZAÇÃO: ORGANIZAÇÃO: ORGANIZAÇÃO: AMA VILA RESID. /UFRJ –
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

DA SERRA DA MISERICÓRDIA –
VERDEJAR – SINTUFRJ - RAÍZES
EM MOVIMENTO – CRESAM –
NASCEBEM – ÉFETA - CENTRO DE
CULTURA E ARTES DA MARÉ –
MOBILIDADE E AMBIENTE BRASIL
– REDECCAP MANGUINHOS -
FÓRUM SOCIAL DE MANGUINHOS -
APELT-ASSOC. PESCADORES DE
TUBIACANGA/ILHA DO
GOVERNADOR – ASSOC.
PESCADORES DO CAJU – COLÔNIA
PESCA DO CAJU - PREFEITURA DA
UFRJ
APOIO: APOIO: APOIO: APOIO: APOIO: SINTUFRJ

VILA RESIDENCIAL. Comunidade sofre com problemas de saneamento básico e falta de urbanização

Arquivo/SINTUFRJ - Niko Júmior


