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Começa negociação
da pauta interna

Ato no Consuni com a
entrega da pauta de rei-
vindicações interna a
Aloísio Teixeira encerrou
os três dias de paralisa-
ção na UFRJ. O movi-
mento na universidade
mobilizou a categoria,
mas poucos suspende-
ram as atividades, con-
forme ocorreu na maioria
das instituições da base
da Fasubra.

Uma agenda de nego-
ciação proposta pelo pró-
prio reitor começará a ser
cumprida esta semana.
Como Aloísio Teixeira es-
tará viajando até o dia 5 de
dezembro, a direção sin-
dical se reunirá com a
vice-reitora e pró-reitores.
Mas, no dia 7 de dezem-
bro, os dirigentes finali-
zam a negociação da pau-
ta com o reitor.

Página 3, 4 e 5

ÚLTIMO
DIA
O prazo deO prazo deO prazo deO prazo deO prazo de
inscrição parainscrição parainscrição parainscrição parainscrição para
p a r t i c i p a ç ã op a r t i c i p a ç ã op a r t i c i p a ç ã op a r t i c i p a ç ã op a r t i c i p a ç ã o
na festana festana festana festana festa
termina nestatermina nestatermina nestatermina nestatermina nesta
s e g u n d a -s e g u n d a -s e g u n d a -s e g u n d a -s e g u n d a -
feira, dia 30feira, dia 30feira, dia 30feira, dia 30feira, dia 30
de novembro.de novembro.de novembro.de novembro.de novembro.

Com a participação dos aposentados, o SINTUFRJ realiza ato na 30ª
Vara Federal, na quarta-feira, 9, pelo imediato pagamento da ação dos
3,17%. Paralelo a atividade, lança campanha pelo recebimento de todas
as ações judiciais. Reunião de organização das atividades na terça-feira,
8, às 10h, na subsede sindical no HU. Página 6

Dia 9 de dezembro ato pelos 3,17%

Seminário em janeiro preparatório para o Fórum Social. Página 7
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DOIS PONTOS

A audiência pública “Em De-
fesa Lei Maria da Penha”, organi-
zada pela Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), no dia 16 de novembro,
discutiu o Projeto de Lei nº 152/
2009, de reforma do Código de Pro-
cesso Penal, que está tramitando
no Senado Federal e que se aprova-
do com o texto original colocará
em risco a Lei nº 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha) e a necessidade de
uma grande mobilização para ga-
rantir as conquistas do movimen-
to de mulheres.

Participaram da audiência a
deputada estadual Inês Pandeló
(PT-RJ), presidente da Comissão; a
senadora Sérys Shessarendko (PT/
MT); a juíza Anne Cristine Schee-
le Santos, do 1º Juizado de Violên-
cia Doméstica e Familiar Contra
a Mulher do Rio de Janeiro; a co-
ordenadora da Divisão de Polícia
de Atendimento à Mulher do Es-
tado, delegada Martha Rocha; Ar-
lanza Rabello, do Nudem/Defen-
soria Pública do Rio de Janeiro; e
Marcelo Lessa Bastos, da Associa-
ção do Ministério Público do Rio
de Janeiro; e de Marcos Kac, do
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro.

A senadora Serys, vice-presiden-
te da Comissão Temporária que
apreciará o PL, apresentou 15
emendas que visam garantir as con-
quistas da Lei Maria da Penha.

TarefasTarefasTarefasTarefasTarefas
A audiência deliberou pela rea-

Mobilização em defesa da Lei Maria da Penha
lização de uma grande mobiliza-
ção no Estado do Rio de Janeiro e
mais as seguintes ações: Moção de
Repúdio aos dispositivos do PL 156/
2009, que ameaçam a Lei Maria da
Penha, que será apresentada na Alerj
pela deputada Inês Pandeló; coleta
de assinaturas em abaixo-assina-
do; e coleta de assinaturas na peti-
ção eletrônica: http://www.petition
online.com/mpenha/ e envio de
mensagens para os membros da
Comissão Temporária que exami-
na o PL  156/2009, que são:
Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: Demóstenes
Torres (DEM):
demostenes.torres@senador.gov.br
Vice-Presidente: Vice-Presidente: Vice-Presidente: Vice-Presidente: Vice-Presidente: Serys Slhessa-
renko (PT):
serys@senadora.gov.br
Relator Geral: Relator Geral: Relator Geral: Relator Geral: Relator Geral: Renato Casa-
grande (PSB):
renatoc@senador.gov.br
Almeida Lima (PMDB):
almeida.lima@senador.gov.br
Marco Maciel (DEM):
marco.maciel@senador.gov.br
Marconi Perillo (PSDB):
marconi.perillo@senador.gov.br
Papaléo Paes (PSDB):
gab.papaleopaes@senado.gov.br
Patrícia Saboya (PDT):
patricia@senadora.gov.br
Romeu Tuma (PTB):
romeu.tuma@senador.gov.br
Tião Viana (PT):
tiao.viana@senador.gov.br
Valter Pereira (PMDB):
valterpereira@senador.gov.br

HistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistórico
A Lei Maria da Penha que foi

sancionada pelo presidente Lula
no dia 7 de agosto de 2007, altera
o Código Penal e permite que
agressores sejam presos em fla-
grante ou tenham prisão preven-
tiva decretada. Também acaba
com as penas pecuniárias, àque-
las em que o réu é condenado a
pagar cestas básicas ou multas.
Altera ainda a Lei de Execuções
Penais para permitir que o juiz
determine o comparecimento
obrigatório do agressor a progra-
mas de recuperação e reeducação.

A lei também impõe uma série
de medidas para proteger a mulher
agredida, que está em situação de
agressão ou cuja vida corra riscos.
Entre elas, a saída do agressor de
casa, a proteção dos filhos e o direi-
to de a mulher reaver seus bens e
cancelar procurações feitas em
nome do agressor. A violência psi-
cológica passa a ser caracterizada
como violência doméstica.

Outro benefício da lei é que
ela estipula a criação, pelos tribu-
nais de Justiça dos estados e do

Distrito Federal, de um juizado
especial de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher para
dar mais agilidade aos processos.
Além disso, as investigações serão
mais detalhadas, com depoimen-
to também das testemunhas. An-
tes da Lei Maria da Penha, o cri-
me de violência doméstica era
considerado de “menor potencial
ofensivo” e julgado nos juizados
especiais criminais junto com
causas como briga de vizinho e
acidente de trânsito.

Lançamento Tempo em Curso
O professor do Instituto de Economia e coordenador do Laeser (Laboratório de Análises Estatísticas

Econômicas e Sociais das Relações Sociais), Marcelo Paixão, informa que foi lançado no dia 19 de
novembro, no site, o boletim eletrônico Tempo em Curso: as  Desigualdades de Cor ou Raça e Gênero no
Mercado de Trabalho Brasileiro. O documento está à disposição dos interessados em www.laeser.ie.ufrj.br

Dia Internacional de
Combate a Violência
Contra a Mulher

Projeto Educação
Esportiva da UFRJ

A coordenação do projeto informa que no
dia 10 de dezembro encerra os treinos com a
garotada este ano e que o retorno será em
fevereiro de 2010. Aproveita a oportunidade
para agradecer a todos pelo trabalho realizado
em 2009 e desejar um Feliz Natal e Próspero
Ano Novo.

A data desta mobilização mundial é
25 de novembro. No Rio de Janeiro a
Marcha Mundial das Mulheres organi-
zou um ato unificado, a partir das 15h,
na Cinelândia. A atividade constou de
panfletagem, aulas públicas, apresenta-
ção de Hip-Hop, distribuição de materi-
ais sobre violência contra a mulher.

“O Mundo dos
Trabalhadores e seus
Arquivos”

Este é o título do livro que a CUT e o Arquivo do
Museu Nacional lançam no dia 1º de dezembro, às
17h, evento para o qual todos estão convidados.
Local: salão nobre do Arquivo Nacional, na Praça da
República, 173, Centro do Rio de Janeiro.

Feira
Agroecológica
na UFRJ

A feira oferecerá diversos gê-
neros alimentícios, todos produ-
tos orgânicos da agricultura fa-
miliar do Estado do Rio de Ja-
neiro. Prestigie e traga sua saco-
la. Realização no dia 3 de de-
zembro, das 9h às 14h, no jar-
dim central do Restaurante Uni-
versitário, no Fundão.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento no dia

23 de novembro, da enfermeira Maria Denise Oli-

veira Vanny, do HUCFF.Ela era casada com o téc-

nico-administrativo Isaias Janeiro (Passarinho),

também do HUCFF.

Agradecimento
A técnica-administrativa aposentada Nilcéia

Gomes Vasconcellos, uma das homenageadas pelo
IPPMG durante a comemoração dos   30 anos de
atividades do Laboratório Materno-Infantil, agrade-
ceu à equipe do Jornal SINTUFRJ a matéria pública
sobre o evento na página 6 da edição 888.
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 ESTADO DE ALERTA !

Reitor recebe reivindicações
e propõe agenda de reuniões
SINTUFRJ cobra estruturação da CIS para contribuir com o avanço da carreira e a solução de  pendências

A presença no salão nobre da
Reitoria, durante sessão do Conse-
lho Universitário na quinta-feira,
26 de novembro, de um grupo de
militantes com enormes faixas es-
palhadas pelo chão marcou o últi-
mo dia da paralisação da categoria.

Depois de distribuírem aos con-
selheiros o manifesto da Fasubra
contra o divisionismo na catego-
ria, pela continuidade das negoci-
ações do acordo firmado com o go-
verno em 2007 e a liberdade de
atuação sindical cerceada por al-
guns reitores a dirigentes da Fede-
ração, os coordenadores do SINTU-
FRJ Francisco de Assis, Jeferson Sa-
lazar, Johnson Braz e Nivaldo Hol-
mes, acompanhados dos militan-
tes entregaram ao reitor da UFRJ,
Aloísio Teixeira, a pauta interna
de reivindicações da categoria.

O documento destaca a neces-
sidade urgente de estruturação da
Comissão Interna de Supervisão
(CIS). Veja nas páginas seguintes a
íntegra da pauta de reivindicações.

Agenda de reuniõesAgenda de reuniõesAgenda de reuniõesAgenda de reuniõesAgenda de reuniões
Depois de explicar que estaria em

viagem até o dia 5 de dezembro, o
reitor sugeriu a elaboração de uma
agenda de reuniões da coordenação
do SINTUFRJ com a vice-reitora, Syl-
via Vargas, e os pró-reitores para tratar
dos pontos da pauta. E que a reunião
com ele, possivelmente no dia 7 de
dezembro, finalizaria a negociação.

O coordenador-geral Johnson
Braz lembrou que a estruturação da
CIS na UFRJ ainda carece de institu-
cionalização, mas é de extrema im-
portância diante da retomada da
Comissão Nacional de Supervisão
da Carreira (CNSC). Ele avaliou
também como sendo uma questão
imprescindível, fortalecer a unida-
de dos servidores diante da ameaça
de divisão.

Francisco de Assis, também coor-
denador-geral do SINTUFRJ, afirmou
que é preciso fortalecer a Fasubra
como negociadora de toda a catego-
ria, porque há segmentos sendo rece-
bidos pelo governo em separado. “Não
reconhecemos nenhuma outra ne-
gociação que não seja com a Fasu-
bra”, acrescentou Isaías Gonçalves,
representante da categoria no Conse-
lho Universitário, explicando que a
única interlocutora em defesa da car-
reira é a Federação.

EXECUTIVA DO SINTUFRJ entrega ao reitor Aloísio Teixeira as reivindicações da categoria, em ato no Consuni

Comissão Nacional da Carreira
reúne-se na quinta-feira, 3

Nesta quinta-feira, 3 de dezembro, às 10h, a Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira (CNSC) faz sua primeira reunião em Brasília, depois
de dois anos desativada. Marcada anteriormente para o dia 24 de novembro,
a reunião foi adiada pelo MEC devido a problemas de infraestrutura.
Segundo informações do plantão da direção da Fasubra, a justificativa do
ministério foi a falta de tempo hábil para providenciar passagens e hospe-
dagem a todos os integrantes da Comissão.

O clima é de expectativa. A CNSC, que é formada por titulares e
suplentes representantes do MEC, Andifes, Conselho Nacional das Institui-
ções da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
Fasubra e Sinasefe, faz esta primeira reunião principalmente por pressão da
Federação dos técnicos-administrativos das Ifes. Desde outubro, a Fasubra
acirrou a cobrança ao MEC, que incluiu realização de manifestação em
frente ao ministério.

Para a Fasubra a retomada dos trabalhos da Comissão é fundamental
para os desdobramentos da lei da carreira e a implantação dos programas de
capacitação com o seu devido financiamento. A categoria tem inúmeros
desafios em relação ao cumprimento do acordo de 2007 em que a carreira
é um dos centros. A reafirmação de sua concepção, a correção das distorções
e o retorno do step constante estão na ordem do dia.

Nesta reunião do dia 3 será discutido também o formato completo do
programa de capacitação em relação ao mestrado profissionalizante. Ele
será feito através da Capes para todas as universidades, sendo dois terços de
forma presencial e um terço em serviço (local de trabalho). Haverá uma
chamada pública e o curso será ministrado através de um consórcio de
universidades.

Os integrantes da Fasubra na CNSC são: Paulo Henrique dos Santos,
José Almiran Rodrigues, Hilbert David Oliveira, Vânia Gonçalves e Vanda
do Carmo (titulares); e Fátima dos Reis, Cenira da Matta e Lúcia Helena
Ramos (suplentes).

De acordo com levanta-
mento da direção do SIN-
TUFRJ com a ajuda dos tra-
balhadores nas unidades, os
três dias de paralisação na
UFRJ revelou um quadro di-
ferenciado em cada Centro.
Mas mesmo contando com
adesão parcial da categoria,
o movimento foi conside-
rado satisfatório pela co-
missão de mobilização.

“Várias unidades aderi-
ram ao movimento, umas
totalmente e outras parci-
a l m e n t e .  E s t i v e m o s  n a
Praia Vermelha na quarta-
feira (dia 25) e verificamos
uma grande adesão de fun-
cionários.  Enquanto que
em alguns locais o expedi-

ente foi quase normal nos
três dias e em outros nem
tanto”, informou o coorde-
nador de Comunicação, Ni-
valdo Holmes, acrescentan-
do, no entanto, que a co-
missão de mobilização per-
correu toda a instituição
com carro de som e distri-
buindo material impresso.

Já o trabalho de mobi-
lização para o ato de entre-
ga da pauta interna de rei-
vindicações ao reitor, no
C o n s e l h o  U n i v e r s i t á r i o
quinta-feira,  dia 26,  foi
bem feito pelo grupo de
militantes que se propôs a
visitar a maioria das uni-
dades no Fundão e Praia
Vermelha.

Balanço

Paralisação na UFRJ: adesão
parcial, mas satisfatória
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 ESTADO DE ALERTA !

Documento entregue ao reitor da UFRJ

Plano de Carreira x CISPlano de Carreira x CISPlano de Carreira x CISPlano de Carreira x CISPlano de Carreira x CIS
Tendo em vista que a Fasu-

bra, desde a greve de 2007, conti-

nua na luta para estender o di-

reito ao Incentivo de Qualifica-

ção, e considerando ainda que

desde outubro deste ano foi no-

meada a Comissão Nacional de

Supervisão da Carreira, urge a es-

truturação da CIS na UFRJ para

que, com a PR-4, possa estudar e

aperfeiçoar formas de implemen-

tação da formação e qualifica-

ção progressiva de todos os servi-

dores com vistas ao estabeleci-

mento do mérito e da qualifica-

ção como critérios para o desen-

volvimento na carreira. Além dis-

so, é fundamental também a atu-

ação da CIS, em conjunto com o

setor de Gestão de Pessoas para

realizar estudos acerca de recom-

posição dos quadros de pessoal,

das políticas permanentes de

qualificação continuada e da cri-

ação e aperfeiçoamento de crité-

rios que permitam, num hori-

zonte de aprovação da ascensão

funcional, maior grau de liber-

dade para a transposição dos car-

gos da carreira.
Os trabalhadores avaliaram

que esta reitoria tem canalizado

todos os esforços de trabalho na

implantação do plano Diretor da

UFRJ e do Reuni, o que em nossa

opinião é muito importante para

toda universidade, pois tal inici-

ativa tem fomentado o debate

entre o conjunto da comunidade

universitária sobre a universida-

de que temos e a que queremos

para o futuro próximo. Nesse

mesmo sentido de planejar o fu-

turo da nossa carreira, a Lei nº

11.091/05 prevê obrigações para

cada gestor implantar o PDIC

(Planos de Desenvolvimento dos

Integrantes da Carreira) que são

compostos de programas de ava-

liação, capacitação e dimensio-

namento da força de trabalho. O

PDIC deve interagir com o Plano

de Desenvolvimento Institucio-

nal, conforme indica a lei, pois

a missão dos servidores técnicos-

administrativos em educação

está diretamente relacionada

com o fazer institucional. Mas,

lamentavelmente, ainda não vi-

mos desta reitoria o mesmo es-

forço aplicado na implantação

do plano Diretor em relação a

esta questão que é tão importan-

Rio de Janeiro,
26 de novembro de 2009

Magnífico Reitor

Em assembleia

geral realizada no

dia 19/11/09, os

trabalhadores

técnicos-

administrativos em

educação da UFRJ

deliberaram por

aderir à paralisação

nacional convocada

pela Fasubra para

os dias 24, 25 e 26/

11 por entender que

o governo federal

não está cumprindo

o acordo de greve

de 2007 e ainda

tenta, de forma

unilateral, dividir a

nossa categoria

quando apresenta a

possibilidade de

uma carreira

separada para os

trabalhadores dos

hospitais

universitários e

trabalhadores do

antigo nível

superior. Além

disso, os

trabalhadores

deliberaram por

incluir na pauta de

reivindicações

demandas internas

que esta reitoria se

comprometeu e até

apresente data

ainda não atendeu,

a saber:

te para os trabalhadores da UFRJ,

pois a infraestrutura da CIS (Co-

missão Interna de supervisão da

Carreira), prometida pelo reitor

na posse dos seus integrantes, ain-

da não foi atendida. Assim, po-

demos considerar que o papel

propositivo desta Comissão In-

terna de Supervisão da Carreira

ficou prejudicado em razão do

não investimento institucional

na sua infraestrutura.
Sabemos do esforço da PR-4

em apresentar cursos de capaci-

tação para toda categoria, porém,

reconhecemos que ainda não

existe um programa de capacita-

ção que atenda todos os traba-

lhadores desta instituição. De

qualquer forma avaliamos posi-

tivamente o esforço e o trabalho

conjunto para atender a deman-

da da categoria que de forma or-

ganizada busca se capacitar. Um

exemplo é o caso dos nossos mar-

ceneiros/carpinteiros, que bus-

cam atualizar seu conhecimen-

to em novas tecnologias e se ca-

pacitarem para atuar na restau-

ração dos nossos prédios históri-

cos. Assim, é importante que esta

reitoria programe e garanta esta

turma de capacitação em 2010.

Dimensionamento deDimensionamento deDimensionamento deDimensionamento deDimensionamento de

PPPPPessoal e Anexo IVessoal e Anexo IVessoal e Anexo IVessoal e Anexo IVessoal e Anexo IV
Por todo o exposto reivindi-

camos com a máxima urgência

que a PR-4 forneça imediata-

mente uma sala fixa com toda

infraestrutura para que a CIS

possa atualizar o número de tra-

balhadores das Classes A e B –

que possuem especialização,

mestrado e doutorado; o número

de trabalhadores da Classe C –

que possuem mestrado e douto-

rado; e o número de trabalhado-

res da Classe D – que possuem

doutorado.
A estruturação da CIS e a ga-

rantia de seu efetivo funciona-

mento são ações políticas da mai-

or importância na conjuntura da

luta dos técnico-administrativos

das Ifes. É a partir do diagnóstico

das necessidades de ajuste na car-

reira na base das universidades que

a Comissão Nacional de Supervi-

são da Carreira vai poder propor o

aperfeiçoamento.
A parceria política desta rei-

toria com o Sindicato, neste mo-

mento, constitui-se em umas das

ações que mais contribuirão para

o desenvolvimento e aperfeiçoa-

mento da carreira dos profissio-

nais da educação, não somente

da UFRJ mas de todo o país. Sa-

bemos que em nível interno, as

reitorias não têm condições de

alterar a estrutura da tabela. Con-

tudo, ao implementar estas ações,

previstas na Lei nº 11.091, po-

dem contribuir, através do for-

necimento de infraestrutura para

o funcionamento da CIS, com o

dimensionamento de pessoal,

que fornecerá os elementos não

só para a reestruturação da tabe-

la e aperfeiçoamento do anexo

IV, como para a discussão con-

ceitual da carreira, no sentido da

afirmação da identidade dos pro-

fissionais da educação enquanto

atores no contexto acadêmico e

pedagógico das Ifes. Portanto, eis

aí uma excelente oportunidade

para que a atual gestão da reito-

ria da UFRJ entre para a história

de luta dos profissionais da edu-

cação, contribuindo para a con-

quista de um direito que vem

sendo construído há mais de

quinze anos.

P r o c e s s o sP r o c e s s o sP r o c e s s o sP r o c e s s o sP r o c e s s o s

A d m i n i s t r a t i v o sA d m i n i s t r a t i v o sA d m i n i s t r a t i v o sA d m i n i s t r a t i v o sA d m i n i s t r a t i v o s

PPPPP e n d e n t e se n d e n t e se n d e n t e se n d e n t e se n d e n t e s
Bombeiro hidráulicoBombeiro hidráulicoBombeiro hidráulicoBombeiro hidráulicoBombeiro hidráulico – Foi

avaliado pelos trabalhadores o re-

conhecimento do empenho des-

ta reitoria na solução de uma

injustiça cometida por gestões

anteriores para com os trabalha-

dores bombeiros hidráulicos em

que os mesmos tiveram rebaixa-

mento funcional e salarial. Sen-

do assim, acreditamos que esta

reitoria deve continuar no rumo

de garantir na íntegra a correção

desta falha administrativa, pois

esses trabalhadores necessitam do

ressarcimento financeiro da per-

da sofrida durante longos 15

anos. Assim, solicitamos esforços

desta reitoria para priorizar o

pagamento de exercícios anteri-

ores para este grupo de trabalha-

dores. Cumpre ressaltar que a PR-

4 já realizou reunião com esses

trabalhadores criando expectati-

vas de que era possível o paga-

mento destes passivos ainda este

ano. Contudo, até a presente data

não foi solucionado o problema.
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 ESTADO DE ALERTA !

Auxiliares Administrativos
Recebemos correspondência de mem-

bros da categoria informando que esta

reitoria realizou reunião com alguns in-

tegrantes do processo administrativo im-

petrado pelo grupo de auxiliares admi-

nistrativos que fizeram concurso de in-

gresso em 1994, cuja exigência de escola-

ridade foi superior ao exigido para o car-

go. Além disso, esse grupo já exerce atri-

buições de assistente em administração

desde seu ingresso na universidade. Os

informes da referida reunião indicam

que esta reitoria se comprometeu em le-

var esta demanda ao MEC, o que em

nosso entendimento é muito importan-

te. Contudo, necessitamos de informa-

ções do andamento desse processo em ra-

zão das diversas cobranças dos trabalha-

dores.

Operadores de máquinas agrícolas
Depois de várias reuniões, inclusive

com a presença do Magnífico Reitor,

foram apontados caminhos para solu-

ção deste processo administrativo, cujo

objeto é a correção funcional desse gru-

po de trabalhadores. Porém, fomos in-

formados que está demanda esta retida

há mais de um ano na Procuradoria

sem qualquer parecer. Portanto, solici-

tamos gestão desta reitoria junto à Pro-

curadoria Federal para que o processo

siga o seu curso com celeridade.

Melhorias nas Condições deMelhorias nas Condições deMelhorias nas Condições deMelhorias nas Condições deMelhorias nas Condições de

TTTTTrabalho e Saúde dorabalho e Saúde dorabalho e Saúde dorabalho e Saúde dorabalho e Saúde do

TTTTTraba lhadorraba lhadorraba lhadorraba lhadorraba lhador

Exames Periódicos
O movimento sindical reivindi-

cou e o governo federal tem adotado

iniciativas no sentido de estabelecer

políticas para a área de promoção à

saúde do servidor. A instituição do exa-

me periódico na Lei nº 8.112, de 12 de

dezembro de 1990, faz parte das inici-

ativas governamental. Tem como

objetivos básicos a prevenção do

agravamento de situações já insta-

ladas e a promoção da saúde do

trabalhador. O exame permite ava-

liar a condição de saúde dos servi-

dores e detectar precocemente doen-

ças relacionadas ou não ao traba-

lho. Esta ação se dá por meio de

exames clínicos e de avaliações la-

boratoriais gerais e específicas, com

base nos riscos (físicos, químicos,

biológicos, ergonômicos, mecâni-

cos, psicossociais, dentre outros) a

que estão expostos os servidores nas

diversas atividades exercidas. Assim,

queremos resgatar o compromisso

firmado pela comissão da reitoria

que implantou a assistência à saú-

de do servidor, através de convênio

com a Caurj, em que os recursos dos

não optantes em aderir ao plano de

saúde seriam aplicados para execu-

ção do exame periódico para todos

os trabalhadores e em política de

promoção. Lamentavelmente até a

presente data não temos noticia de

que este compromisso tenha sido

cumprido. Além disso, não se sabe

se os recursos não utilizados foram

devolvidos ao governo federal ou des-

tinados a outros fins.
Assim, manifestamos nossa pre-

ocupação para que não se repita ou

se cogite da possibilidade de devo-

lução desses recursos ao governo. Por-

tanto, reivindicamos ações que

apontem para implantação do exa-

me periódico para todos os traba-

lhadores, como já prometido.

Registramos ainda que a rela-

ção contratual com a Caurj deva ser

observada, pois parte das tabelas pro-

postas e firmadas em convênio não

estão sendo oferecida à categoria.

Alem disso, seria importante redis-

cutir em mesa conjunta Caurj/PR-

4 e SINTUFRJ a possibilidade de

que as mesmas tabelas e serviços

oferecidos aos trabalhadores da Co-

petec sejam estendidos aos traba-

lhadores da UFRJ.

DVST
Recentemente chegou ao nosso

conhecimento que a Divisão tinha

diminuído a carga de atendimento

em função de falta de refrigeração

nas salas para atender a categoria.

Lamentamos que programas de aten-

ção e promoção à saúde sejam dimi-

nuídos por  falta de profissionais e de

condições estruturais.  Ademais, vá-

rios trabalhadores já buscaram o sin-

dicato para reclamar da situação in-

salubre na Divisão, após ter sido ins-

talada na vizinhança uma empresa

de coleta de lixo que presta serviço à

universidade. Desta forma, o que de-

veria ser modelo de condições de tra-

balho para atuar corrigindo as even-

tuais faltas de condições de outros

setores lamentavelmente não tem

sido a melhor referência.
Assim, queremos resgatar o com-

promisso divulgado na imprensa de

construção de um novo prédio para

a DVST, numa relação Universida-

de e Governo do Estado, em que tal

compromisso seria cumprido em

troca da cessão de um terreno para

instalação do Corpo de Bombeiros

na Cidade Universitária – o que já

foi executado – contudo a contra-

partida ainda não foi efetuada.

Por conseguinte, solicitamos

com urgência a organização de um

seminário em parceria com o SIN-

TUFRJ para debater com a catego-

ria a questão do Siass, HUs e o papel

da DVST na perspectiva de que a

Divisão não seja apenas um setor de

perícia médica como tem aponta-

do a política do governo federal.

Por fim, aproveitamos para dei-

xar as nossas saudações sindicais e

universitárias.

Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva

do SINTUFRJdo SINTUFRJdo SINTUFRJdo SINTUFRJdo SINTUFRJ

Continuação da página 4

Ato no Consuni paraAto no Consuni paraAto no Consuni paraAto no Consuni paraAto no Consuni para
entrega da pauta deentrega da pauta deentrega da pauta deentrega da pauta deentrega da pauta de
reivindicações internareivindicações internareivindicações internareivindicações internareivindicações interna
ao reitor mobilizouao reitor mobilizouao reitor mobilizouao reitor mobilizouao reitor mobilizou
militantes, quemilitantes, quemilitantes, quemilitantes, quemilitantes, que
compareceram comcompareceram comcompareceram comcompareceram comcompareceram com
faixas e panfletosfaixas e panfletosfaixas e panfletosfaixas e panfletosfaixas e panfletos
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Aposentados liderarão ato e
campanha por ações judiciais

Dia 8 de dezembro,
às 10h, na subsede
no HU, reunião de
organização das
atividades

No dia 9 de dezembro, uma quar-
ta-feira, os técnicos-administrativos
aposentados da UFRJ vão liderar ato
em frente à 30ª Vara Federal, no Cen-
tro do Rio de Janeiro, pela agiliza-
ção do processo dos 3,17%. Nesse
mesmo dia, o SINTUFRJ lança a
campanha pelo pagamento de todas
as ações judiciais que aguardam há
anos uma decisão favorável da Justi-
ça, mostrando ao Judiciário que os
funcionários estão morrendo sem
que seus direitos sejam pagos.

A organização da campanha e
da participação dos aposentados no
ato na 30ª Vara Federal serão os as-
suntos da reunião de aposentados na
terça-feira, dia 8 de dezembro, às
10h, na subsede sindical no HU. A
proposta do SINTUFRJ é que sejam
produzidos materiais específicos para
a campanha, como  camisetas, fai-
xas, panfletos e cartazes. O objetivo
da ação é chamar a atenção dos juí-
zes, desembargadores, procuradores
de que as pessoas da terceira idade
têm pressa em receber o dinheiro das
ações judiciais.

Pressão totalPressão totalPressão totalPressão totalPressão total
As duas propostas – da manifes-

tação e da campanha – foram leva-
das pelo coordenador-geral do Sindi-
cato, Francisco de Assis, à reunião dos
aposentados na quarta-feira, 25 de
novembro, segundo dia de paralisa-
ção dos técnicos-administrativos em
defesa da carreira; mudança na lei
para reenquadramento dos aposenta-
dos na nova carreira; e pelo atendi-
mento da pauta de reivindicações in-
terna entregue ao reitor Aloísio Tei-
xeira pela diretoria executiva da enti-
dade. As propostas foram aprovadas
por unanimidade pelos presentes.

Francisco de Assis explicou aos
aposentados que a proposta de reali-
zação do ato em frente à 30ª Vara
Federal tem por finalidade pressio-
nar a juíza que assumiu a ação dos
3,17% em substituição ao magis-
trado anterior, a não travar o anda-
mento do processo, conforme ela
deixou transparecer que faria à as-
sessoria jurídica do SINTUFRJ.

“Essa ação já está no final; o
SINTUFRJ cumpriu toda a parte a
técnica, inclusive pagou pela reali-
zação dos cálculos judiciais. Por-
tanto, são absurdas as exigências que
a atual juíza passou a fazer. E como
nesta ação tem um grupo grande de
aposentados, estamos propondo pro-
duzir fatos de impacto”, disse Fran-
cisco.

O que Francisco propôs e que foi
aceito pelos aposentados, relaciona-

Universidade lamenta atitude equivocada da Defensoria Pública da União
que entrou com ação contra a adesão ao Enem. Mas nada mudou

A Defensoria Pública da União
anunciou que ajuizará ação civil
pública com pedido de liminar con-
tra a utilização do Exame Nacional
no Ensino Médio (Enem) no vestibu-
lar da UFRJ. A ação seria pelo des-
cumprimento de recomendação fei-
ta anteriormente pela Defensoria ao
reitor sob alegação de que não have-
ria como garantir a lisura do processo
se os resultados individuais de cada
aluno não podem se tornar públicos

  VESTIBULAR 2010

e também porque a adesão ao Enem
é voluntária, fatores considerados in-
compatíveis com o vestibular.

A ação seria também contra o
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), que é o órgão do Ministério da
Educação responsável pelo Enem, e o
próprio MEC.

Posição da UFRJPosição da UFRJPosição da UFRJPosição da UFRJPosição da UFRJ
O reitor explicou na sessão do

Conselho Universitário de quinta-
feira, dia 26 de novembro, que leu
a recomendação e a considerou
como sendo apenas para conheci-
mento. E acrescentou que, como
não concordou com o que leu, dei-
xou “a vida seguir em frente”. Alo-
ísio acredita que deve haver ações
similares à da Defensoria  contra o
MEC, o Inep e a UFRJ em outras
dirigidas a outras Ifes.

Mesmo assim, o reitor informou

que o Conselho de Ensino de Gradua-
ção (CEG) aprovou documento que
justifica a posição da universidade
em relação ao Enem e que irá emba-
sar a ação da Procuradoria em defesa
da UFRJ. Disse ainda que como o
MEC e o Inep também são réus, está
em contato com a Procuradoria des-
ses órgãos para construção de defesa
comum.

O reitor considerou a posição
da Defensoria Pública da União

lamentável e equivocada. Disse que
há muitos setores da sociedade que
precisam da Defensoria, mas o ór-
gão se preocupou com ações que
devem ser resolvidas no âmbito da
autonomia da universidade e que
permitem democratização do aces-
so. Tanto é que, com as novidades
no vestibular da UFRJ, o número
de inscritos que em geral é em tor-
no de 50 mil candidatos, subiu este
ano para 75 mil.

A reunião dos aposentados na
quarta-feira, dia 25, não tratou
somente de luta por garantia de
direitos. A poesia estava no ar. Fer-
nando Pessoa foi recitado pela co-
ordenadora Petronila Diniz e a
aposentada e poetisa Zezé Barcelos
brindou os presentes com três poe-
mas de sua autoria, e foi homena-
geada com versos pela coordena-
dora e também escritora Marylena
Salazar.

Zezé Barcelos que é ex-coorde-
nadora de Aposentados do SINTU-

FRJ descobriu a literatura quando se
aposentou. Ela foi na reunião dar
seu testemunho de que há muito a
se fazer após a aposentadoria, inclu-
sive estudar e adotar uma nova ati-
vidade profissional, porém mais pra-
zerosa. Zezé já foi premiada várias
vezes e agora se prepara para lançar
um livro de contos infantis e mais
um de poemas. “Não estou aqui
para me exibir, mas como incenti-
vo a que todos escrevam sobre suas
experiências de vida e adocem a vida
com poesia”, incentivou Zezé.

A psicóloga Alzira Monteiro
participou da reunião para agra-
decer a moção de apoio dos apo-
sentados ao desrespeito ao seu tra-
balho profissional na UFRJ. Em
fevereiro ela foi afastada da DVST,
onde coordenava um grupo de psi-
codrama, e posta em disponibili-
dade. “Estou há 32 anos no serviço
público e estou sendo achincalha-
da por uma gestão, porque sou im-
pedida de exercer minha função
no meu posto de trabalho”, de-
nunciou.

do à campanha, é diariamente um
grupo de até 20 aposentados, com
camisetas e faixas, dar plantão em
frente á 30ª Vara Federal. “O espaço

Poesia e denuncia

é pequeno, por isso não é possível se
levar muita gente. Mas acho que
esta é uma forma lúdica e que cria
impacto”, afirmou o dirigente, lem-

brando que existe lei amparando o
direito da terceira idade a receber
antes de qualquer outra pessoa o que
lhes é devido judicialmente.

FRANCISCO DE ASSIS (ao microfone) chama aposentados à luta pelo pagamento já das ações juidicias

Foto: Cícero Rabello
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 ATIVIDADES

GT-Educação discute Fórum Social Mundial
Reunião foi uma das atividades da paralisação e mais de 30 companheiros participaram

O primeiro dia de paralisação
dos técnicos-administrativos em
educação, na terça-feira, 24, foi
marcado pela realização da reunião
mensal do GT-Educação do SINTU-
FRJ e reuniu mais de 30 pessoas. A
discussão foi sobre a atuação dos
delegados eleitos na Conferência
Nacional de Educação e, principal-
mente, a participação do Sindicato
no Fórum Social Mundial (FSM),
que será realizado de 27 a 31 de
janeiro de 2010, em Porto Alegre
(RS).

Para comemorar uma década
de realização do FSM foi planejado
o “Fórum Social Mundial-Dez Anos-
Grande Porto Alegre”, que consistirá
em duas iniciativas paralelas: um
seminário de reflexão sobre o pro-
cesso do FSM, de 25 a 29 de janeiro,
organizado por algumas entidades
e redes promotoras do evento; e um
Fórum auto-organizado, que deverá
ocorrer em várias cidades da região
Metropolitana de Porto Alegre.

Os integrantes do GT-Educação
debateram a participação da cate-
goria no seminário de reflexão sobre
o FSM e ficou decidida a promoção
de um seminário preparatório em
janeiro. Somente irão ao FSM aque-
les que participarem das reuniões do
grupo de trabalho e do seminário.

Seminário do SINTUFRJSeminário do SINTUFRJSeminário do SINTUFRJSeminário do SINTUFRJSeminário do SINTUFRJ
O tema de dez do Fórum Social

Mundial será a crise global – en-
tendida não apenas como crise eco-
nômica, mas também ambiental,
alimentar, energética, civilizacio-
nal, enfim, humanitária – vista
como elemento de identidade co-
mum do processo de 2010. O desa-
fio que se coloca em 2010 é não
apenas o de responder aos ataques
em curso contra as condições de
vida e de trabalho, mas também o
de construir uma saída diferente
para a crise, que permita substituir
o neoliberalismo por um modelo
social mais justo.

O seminário de reflexão é tam-
bém uma aposta na vitalidade do
processo do FSM, com objetivo de
estimular e impulsionar o Fórum
Social Mundial 2011, que se des-
dobrará em um calendário ao lon-
go do ano de 2010: o Fórum Te-
mático “Crise de civilização” no
primeiro trimestre, na Região An-
dina; o Fórum Social dos EUA, em
julho; o Fórum Social Europeu,
que ocorrerá em Istambul, em se-
tembro de 2010; os Fóruns Mun-
diais de Educação no 2º semestre,
e o próprio Fórum Social Mundi-
al 2011, que será realizado como
evento centralizado, na África, em
janeiro de 2011.

Debate concorridoDebate concorridoDebate concorridoDebate concorridoDebate concorrido
Na reunião do GT-Educação os

participantes discutiram exata-
mente o desafio de 2010. Feita a
leitura da Carta de Princípios, for-
mulada em 2001, a maioria colo-
cou a necessidade de sua atualiza-
ção. Mas houve controvérsias em
relação à natureza do Fórum Soci-
al Mundial: se continuaria a ser
um espaço de debate democrático
de ideias ou se passaria a ser um
evento de real proposição contrário
ao neoliberalismo. Este é um de-
bate antigo sobre o FSM.

Em sua Carta o Fórum não se
pretende uma instância represen-
tativa da sociedade civil mundial.

O tema educação, a realidade
brasileira e a garantia de acesso à
população foram bem discutidos,
com o consenso de que os delega-
dos do SINTUFRJ deverão fazer suas
intervenções no sentido de possibi-
litar que o tema consolide-se na
Carta de Princípios, além de tentar
ratificar as posições do movimento
dos trabalhadores em educação nos
vários debates que serão travados.

“O movimento dos trabalha-
dores pode fazer a diferença nas
discussões. Alçar a educação que
precisamos”, afirmou a coordena-
dora de Educação, Cultura e For-
mação Sindical, Dulce Machado.
Nilson Theobald, também coorde-
nador da área, ressaltou a questão
da inclusão digital. “Quando se
fala em educação, hoje, não se pode
deixar de fora a internet. A educa-

ção digital é o caminho para a
democratização”, disse. A outra co-
ordenadora de Educação, Chantal
Russi, finalizou a reunião desta-
cando a importância do seminário

Foto: Cícero Rabello

e a socialização de documentos so-
bre do evento através da página on
line do  Sindicato: “O que preten-
demos daqui para frente para o Fó-
rum Social Mundial é a real dis-

O Fórum Social Mundi-
al é um evento altermundi-
alista organizado por mo-
vimentos sociais de diver-
sos continentes, com obje-
tivo de elaborar alternati-
vas para uma transforma-
ção social global. Seu slo-
gan é  “Um outro mundo é
possível”. O Fórum preten-
de-se como um espaço aber-
to e democrático, e tem se
demonstrado um grande
momento de encontro da es-
querda mundial, do movi-
mento antiglobalização e
dos movimentos sociais.

O número de participan-
tes tem crescido nas suces-
sivas edições: de 10 mil a
15 mil no primeiro Fórum,
em 2001, a cerca de 120
mil em 2009. O Fórum So-
cial  Mundial  nasceu em
Porto Alegre onde foram re-
alizadas suas três primei-
ras edições.  Em sua ori-
gem, o FSM foi proposto

Dez anos de FSM

como um contraponto ao Fó-
rum Econômico de Davos, na
Suíça. O Fórum Social Mun-
dial  amadureceu,  consol i-
dou-se e ganhou o mundo.
Assim, atualmente as datas

de ambos os eventos não
são mais coincidentes. O
FSM conquistou luz pró-
pria e o Brasil e Porto Ale-
gre têm uma profunda par-
ticipação neste processo.

REUNIÃO APROVOU a realização de seminário em fevereiro para preparar a intervenção da categoria no FSM em Porto Alegre

cussão que devemos fazer no semi-
nário. Me comprometo também a
organizar um arquivo com a car-
tas dos fóruns anteriores e infor-
mações relevantes.”



ÚLTIMAPÁGINA

Charles Darwin é homenageado na Biologia
O Instituto de Biologia da

UFRJ, que é dirigido pela profes-
sora Maria Fernanda Quintela da
Costa Nunes, comemorou os 150
anos da publicação do livro A Ori-
gem das Espécies, de Charles Da-
rwin, inaugurando na terça-fei-
ra, 24 de novembro, na entrada
da unidade (bloco A do CCS), a
estátua do autor da obra que revo-
lucionou o mundo das ciências.

Na sexta-feira, 27, o Instituto
abriu ao público a Exposição
Charles Darwin: Olhar, Obra e
Ecos, no hall do bloco A. As ho-
menagens ao cientista fazem par-
te dos festejos dos 40 anos de exis-
tência do Instituto de Biologia da
UFRJ e foram organizadas pela
professora do Departamento de
Genética, Claudia Russo.

A estátua de Darwin é assina-
da pelo artista plástico do Museu
Nacional Fábio Braga, mede 1,75
metros e foi feita em resina para
mais tarde passar para o bronze.
Mas para isso o Instituto terá que
conseguir recursos.

O revolucionárioO revolucionárioO revolucionárioO revolucionárioO revolucionário
Há 150 anos, no dia 24 de

novembro, Charles Darwin brin-
dou o mundo com a publicação
do estudo A Origem das Espécies,
em que formula a teoria da evo-
lução dos seres vivos mediante
uma seleção natural que favorece
nos indivíduos variações úteis na
luta pela existência. Variações es-
sas que são transmitidas, mas re-
forçadas, aos descendentes.

De acordo com a doutrina evo-
lucionista de Darwin, as espécies
procedem a uma das outras por
evolução. E, por uma seleção na-
tural, sobrevivem os indivíduos e
as espécies melhor adaptadas. Es-
sas ideias revolucionaram as con-
cepções biológicas da sua época.

Logo depois de A Origem das
Espécies, Charles Darwin publi-
cou A Origem do Homem, em
que aprofunda sua teoria sobre a
descendência do homem e do ma-
caco de um antepassado comum.
Por formular essas ideias, o cien-
tista foi violentamente combati-
do pelas mais diversas correntes

A cidade serrana de Pe-
trópolis foi escolhida para
sediar a Copa Fasubra Zum-
bi dos Palmares, evento que
reunirá técnicos-adminis-
trativos de 16 universidades
federais do país de 4 a 11 de
dezembro. Os jogos serão

Petrópolis é a sede da Copa Fasubra Zumbi dos Palmares
disputados nos campos Cas-
catinha, Petropolitano e Ser-
rano, do Esporte Clube Colo-
ral.

A comissão organizadora
da competição formada pelo
SINTUFRJ, Sintuff, Asunirio
e Sintur-RJ está otimista com

o sucesso da Copa, principal-
mente depois da acolhida ca-
rinhosa da população de Pe-
trópolis. Nesta segunda-feira
e na quarta-feira, 2, a Coor-
denação de Esportes do Sindi-
cato dará entrevistas à rádios
e jornais da cidade.

religiosas, que vêm no homem a
imagem de Deus. Consequente-
mente, em torno do pensamento
de Darwin cristalizaram as polê-
micas vitorianas sobre a natureza
social, metafísica e fisiológica do
homem. Porém, por mais opo-
nentes que tenha, a opinião tor-
na-se favorável ao cientista, que
nasceu em 1809 e morreu em
1882.

“A publicação do livro A Ori-
gem das Espécies marca a mu-
dança no reconhecimento do lu-
gar do ser humano na adversida-
de. Noventa por cento do que Char-
les Darwin falou ainda forma a
teoria evolutiva hoje”, afirmou a
professora Claudia Russo.

“Acho que a principal contri-
buição deste biólogo foi mostrar
que os seres humanos são ani-
mais como qualquer outro. Para
que essa teoria que já dura 150
anos e que teve grande importân-
cia na sociedade e na ciência fosse
aceita, Darwin enfrentou a pode-
rosa Igreja Cristã e as elites domi-
nantes do século XIX e, sozinho,
as venceu”, lembrou o professor
do Departamento de Biologia,
Ricardo Iglesias.

Outro admirador de Charles
Darwin presente à solenidade de
inauguração da estátua do cien-
tista foi o presidente da Fundação
Universitária José Bonifácio, Ray-
mundo de Oliveira. Segundo ele,
a Igreja ainda fica com urticária
quando ouve falar em Darwin.
“O Darwin foi o primeiro a dar
uma resposta científica e racio-
nal para a existência da vida e da
forma completa da vida.”

A exposiçãoA exposiçãoA exposiçãoA exposiçãoA exposição
Claudia Russo, coordenadora

da Exposição Charles Darwin:
Olhar, Obra e Ecos, explicou como
o Instituto de Biologia conta a
trajetória do cientista, no bloco A
do Centro de Ciências da Saúde.
No primeiro andar estão as obras
que mostram a importância da
mudança do olhar sobre a espé-
cie; e no segundo andar, a parte
comparativa da evolução do vôo
nos invertebrados.

ESTÁTUA DO CIENTISTA domina a entrada do Instituto de Biologia, no bloco A do CCS, e
exposição explica sua teoria da evolução das espécies
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A evolução política da academia é o reconhecimento e o respeito à paridade nas eleições


