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Com a tradicional festa de
fim de ano, que reúne a catego-
ria e família, encerramos 2009.
Tivemos uma trégua do traba-
lho para descansar e repor as
energias. Revigorados, esta-
mos de volta. Ainda bem que a
luta continua. A todos os com-
panheiros um 2010 incrível.

Bem-vindo 2010!
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Agenda de
atividades para
janeiro de 2010

ENCONTRO DE GERAÇÕES: Esse é o segredo do sucesso da festa do Sindicato de todos os anos. Páginas 11 e 12

Quarta-feira, 13 de janeiro, às 10h. Pauta: Informes e eleição de delegados à Plenária
Estatutária da Fasubra. Local a ser definido. Nesse mesmo dia, às 12h, ato na Justiça Federal.

DIA 6    Às 11h: Abertura de envelopes das empresas candidatas à auditoria no SINTUFRJ.
Às 13h30: Reunião da diretoria, na subsede sindical no HU.

DIA 11    Às 13h30: Reunião da diretoria, na subsede sindical no HU.

DIA 12    Reunião com reitor – Mesa permanente de negociação. Horário a confirmar.

DIA 13    Às 10h, Assembleia Geral da categoria.
Às 12h: Ato na Justiça Federal.

DIA14    Às 14h: Seminário preparatório para o Fórum Social Mundial em comemoração aos 10 anos do FSM.
Palestrante Professor João Carlos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na subsede sindical no HU.

DE 23 A 29    Dias 23 e 24 – Plenária da Fasubra, em Porto Alegre, e de 25 a 29 – Fórum Social Mundial.

Comunicado: Informamos à categoria que nos meses de janeiro e fevereiro o Jornal do SINTUFRJ
diminuirá o número de edições e circulará nas seguintes datas: em janeiro de 4 a 17 e de 18 a 31; em
fevereiro, de 1º a 21 e de 22 a 28. Em março o jornal retorna à sua normalidade.

Assembleia Geral

A Luta continua . . .

R  E  T  R  O  S  P  E  C  T  I  V  A .  Páginas 6 e 7
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DOIS PONTOS

Com dois jogos amistosos
contra os times infantil e juve-
nil do América Futebol Clube e
um almoço coletivo, os respon-
sáveis pelo Projeto Educação
Esportiva da UFRJ encerraram
as atividades de 2009, na terça-
feira, 15 de dezembro. A con-
fraternização foi no campo da
Prefei tura Universi tária,  no
Fundão, onde são realizadas as
atividades esportivas e sociali-
zantes o ano todo, e reuniu 128
crianças e adolescentes.

Em 2010, o projeto muda de
horário: os encontros serão pela
manhã, das 8h às 12h, em vez
da tarde, quando o sol é mais
quente. Outra novidade é a par-
ticipação do serviço de fisiotera-
pia do HU. As atividades esporti-
vas serão campo de estágio para
os estudantes dessa área da UFRJ.
Atualmente o projeto envolve a
Comunicação e a Escola de Edu-
cação Física e Desporto.

O Projeto Educação Esporti-
va da UFRJ existe desde 2006, mas
somente há um ano, com o apoio
do reitor e do superintendente de
Pessoal, Roberto Gambine, foi
oficializado pela PR-4. O objeti-
vo era atender filhos de servido-
res, Vila Residencial e comuni-
dades vizinhas. Como agora há
muitos dependentes de prestado-
res de serviços da universidade,
parte da garotada vem de longe,
como São Gonçalo, Barra da Ti-
juca e Baixada Fluminense.

Futebol é apenas uma ponta
do projeto, explicam os coorde-
nadores Vilton Cardoso, Jorge
Luiz dos Santos do Carmo e Nel-
son Vial. As crianças e jovens de
10 a 17 anos de idade têm acesso
a informações que os ajudam a
adquirir novos hábitos de saúde,
higiene e de comportamento. Eles
passam a entender e a valorizar o
companheirismo e o trabalho em
equipe, por exemplo. Também
são integrados aos eventos orga-
nizados pela universidade, como
a Semana Nacional da Ciência e
Tecnologia. Tudo de que preci-
sam para as atividades esportivas
é fornecido pela UFRJ.

“Oferecemos infraestrutura e
apoio de qualidade que muitos
clubes não têm. Eles se sentem
valorizados e vêm com prazer”,
disse Vial. O maior orgulho dos
coordenadores e da equipe técni-
ca, formada por Ricardo Jesus e
Jorge Emanuel, é que o projeto já
revelou vários talentos para equi-

Um projeto que ensina mais que futebol

Dê sua opinião sobre a festa
do Sindicato

Atenção, categoria: A direção sindical quer saber o que você achou
da nossa festa de 17 de dezembro. Também está interessada em ouvir a
sua opinião e sugestões para o próximo ano. Escreva para
festa@sintufrj.org.br.

pes profissionais de futebol. Em
2010, todos esperam pela con-
cretização de um sonho: uma
sede própria bem equipada, com
ves-tiário e armários para mais
conforto dos atletas. “Um espaço
só para o projeto e que seja um
centro de referência no campus”,
resumiram os coordenadores.

InscriçãoInscriçãoInscriçãoInscriçãoInscrição
Até o dia 2 de março, quando

termina o recesso do projeto, es-
tão abertas as inscrições para as
seguintes modalidades esportivas:

Pré-mirim e mirim (a partir
de 1998): às quartas-feiras e sex-
tas-feiras, das 8h às 12h; e infan-
til (a partir de 1996) e juvenil (a
partir de 1994): às terças-feiras e
quintas-feiras, das 8h às 12h.

Auditoria no SINTUFRJ
O edital seletivo para contratação de uma empresa de auditoria especializada na área de

pessoal para auditagem de movimentações financeiras e folhas de pagamento já está sendo
divulgado em jornais de grande circulação. No dia 18 de dezembro foi publicado no Jornal
do Commercio Jornal o Globo

Fotos: Cícero Rabello

Coordenadores: Vilton Cardoso, Nelson Vial e Jorge Luiz  dos Santos do Carmo

Equipe da UFRJ: Camisa
azul da show no campo da
Prefeitura no amistoso
contra o América
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REIVINDICAÇÕES

Uma mesa de negociação per-
manente e reuniões ampliadas
com a categoria, como por exem-
plo para discutir o programa de
valorização funcional e a saúde
do trabalhador na UFRJ, foram
alguns dos avanços obtidos na
negociação com a Reitoria. A reu-
nião dos  coordenadores-gerais do
SINTUFRJ Iaci Azevedo, Francis-
co de Assis e Johnson Braz com o
reitor Aloísio Teixeira e o pró-
reitor de Pessoal, Luiz Afonso
Mariz, foi realizada na terça-fei-
ra, 15 de dezembro. No dia 12 de
janeiro, às 14h, a negociação
continua.

 A pauta e a solicitação de
reunião de negociação foram en-
tregues ao reitor durante a mobi-
lização nacional da categoria em
defesa da carreira, dias 24,25 e 26
de novembro. As principais rei-
vindicações são: infraestrutura
para a CIS funcionar e eleição ;
Programa de Capacitação; solu-
ção dos processos administrati-
vos pendentes e de exercícios an-
teriores; desfecho do processo de
correção funcional dos operado-
res de máquinas agrícolas; cum-
primento do compromisso assu-
mido de a Reitoria utilizar re-
cursos dos não optantes do plano
de saúde com exames periódicos
para todos e em políticas de pro-
moção à saúde e ainda infraes-

Categoria terá fórum permanente
de negociação com Reitoria
A UFRJ é a primeira instituição a adotar a sistemática. Negociação da pauta interna já começou

trutura adequada para funciona-
mento da DVST.

Negociação permanenteNegociação permanenteNegociação permanenteNegociação permanenteNegociação permanente
Francisco de Assis explicou a

reivindicação da direção do SIN-
TUFRJ de que se estabeleça uma
mesa de negociação permanen-
te, tal como já existe entre gover-
no e sindicatos, e que se reúne
periodicamente.

O reitor considerou a propos-
ta viável e que se poderia pensar
em como criar um ambiente ins-
titucional em que o instrumen-
to possa ser garantido de fato, de
forma que quem quer que ocupe
a Reitoria nos próximos anos seja
obrigado a manter o canal de
negociação aberto. “Assim como
temos o Fórum de Diretores e
Decanos uma vez por semana,
podemos fazer um fórum com as
entidades representativas. Acho
que seria possível. Ainda não é
institucional. Mas é um passo”,
disse o reitor.

Bombeiros,Bombeiros,Bombeiros,Bombeiros,Bombeiros,
DVST e auxiliaresDVST e auxiliaresDVST e auxiliaresDVST e auxiliaresDVST e auxiliares
Sobre a integralidade do pa-

gamento dos atrasados dos bom-
beiros hidráulicos, o pró-reitor
explicou vem sendo pago pelo go-
verno. Os coordenadores cobra-
ram também infraestrutura para
a DVST.  O reitor disse que espera
resolver a situação em breve.

Indagado sobre a situação dos
auxiliares administrativos, o rei-
tor disse que considera urgente
corrigir a situação dos auxiliares
administrativos (que pleiteiam
o enquadramento como assisten-
tes de administração). O reitor
explicou que esteve com a Secre-
taria Executiva do MEC, e que do
ponto de vista formal vê dificul-
dades na solução, temendo que
outras Ifes reivindiquem o mes-
mo. Disse que reforçou o caráter
excepcional do caso na UFRJ,
porque os auxiliares fizeram con-
curso para desempenhar ativida-
des com exigência de qualifica-
ção própria de assistentes. O rei-
tor disse ainda que o pró-reitor e
o superintendente de Pessoal, Ro-
berto Gambine, já estão se dedi-
cando a elaborar documento que
embase a argumentação para ser
encaminhado ao MEC.

CIS e capacitaçãoCIS e capacitaçãoCIS e capacitaçãoCIS e capacitaçãoCIS e capacitação
O coordenador Johnson lem-

brou que a Comissão Nacional de
Supervisão do plano de Carreira já
realizou a primeira reunião (no
dia 3). É na Comissão onde deve-
riam desaguar as recomendações
e problemas apontados pelas co-
missões internas, mas a da UFRJ
ainda tenta se estruturar. O reitor
incumbiu o pró-reitor de definir o
lugar da CIS na UFRJ.

 “É um compromisso meu. É
uma vergonha a CIS não ter a
mínima condição de funcionar”,
concordou o reitor.

O reitor explicou que a Rei-
toria teve avanços na formula-
ção do plano de valorização fun-
cional, e que foi formada uma
comissão, mas que está parada.
Ele propôs que o pró-reitor orga-
nize uma reunião ampliada so-
bre a questão, com a participa-
ção também dos representantes
da categoria para que a proposta
do plano seja submetida a uma
crítica.

A coordenadora Iaci Azevedo
considerou importante que a
mesa de negociação permanente
da pauta de reivindicações inter-
nas conte com a presença da Fa-
subra e da CUT.

O reitor sugeriu uma reunião
ampliada no início de março
para apresentar o projeto desen-
volvido e para que se possa avan-
çar na discussão da proposta, que
depois voltaria às vias normais
de apresentação nos colegiados.

Exames periódicosExames periódicosExames periódicosExames periódicosExames periódicos
Luiz Afonso Mariz sugeriu

mais uma reunião, desta vez com
a participação da Caurj, DVST,
PR-4 e SINTUFRJ para discutir a
realização dos exames periódicos.

Johnson questionou se de fato

houve devolução de recursos des-
tinados à UFRJ não utilizados
pelos servidores que não aderi-
ram ao plano. Francisco lembrou
que houve uma adesão pequena
na UFRJ, de cerca de 2% em 2008.

O reitor explicou que o orça-
mento não é repassado para a
UFRJ, apenas previsto, e que a
universidade não tem como ope-
rar o recurso destinado para o pla-
no de saúde que não é liberado
para a administração.

DVSTDVSTDVSTDVSTDVST
Francisco lembrou que, pela

política do governo de criação de
um Sistema Integrado de Assis-
tência ao Servidor, o perfil reser-
vado à DVST  – fugindo da pro-
posta inicial de assistência – é
meramente pericial. E acrescen-
tou que gostaria que houvesse dis-
cussão sobre como a UFRJ vai ade-
rir ao Sistema e se se mantém o
perfil da DVST de assistência.

Mariz explicou que nos últi-
mos concursos incluiu vagas de
médicos de diversas especialida-
des para reforçar os programas da
DVST, como de Diabetes, Hiper-
tensão e Obesidade. Aloísio Tei-
xeira sugeriu que se abra discus-
são sobre o tema – sobre a política
de saúde do trabalhador e o papel
da DVST, inclusive com a partici-
pação de alguém do governo.

FRANCISCO DE ASSIS ALOÍSIO TEIXEIRA IACI AZEVEDO JONHSON BRAZ
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Fotos: Cícero Rabello Foto: Divulgação
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Campanha segue com nova ida ao TRF
  FOME DE JUSTIÇA

A expectativa que masi trabalhadores compareçam no próximo ato, quarta-feira, 13 de janeiro
Está em curso a campanha do

SINTUFRJ pelo pagamento das
ações judiciais, contra a PEC que
institucionaliza o calote dos pre-
catórios e contra a Meta 2, que pa-
ralisa processo em fase final de exe-
cução. E a proposta da coordena-
ção geral de que um grupo de servi-
dores se reveze indo à 30ª Vara Fede-
ral para pressionar pelo andamen-
to das ações se consolidou mesmo.

No dia 16 de dezembro, o pes-
soal mais uma vez se reuniu
como combinado, na Cinelân-
dia, para depois se dirigir ao 13º
andar do prédio do Tribunal Re-
gional Federal (TRF), mas desta
vez com camisas confeccionadas
exclusivamente para a campa-
nha “Fome de Justiça”. O grupo
demonstrou aos profissionais da
Vara sua apreensão pela demora
de processos que já estavam em
fase de execução. À frente esta-
vam a coordenadora-geral do
SINTUFRJ, Iaci Azevedo, e o de
Aposentados, Arnaldo Gonçalves.

Iaci apresentou à superviso-
ra Márcia Nascimento a reivin-
dicação do grupo. Márcia expli-

cou que o processo está concluso
com a juíza aguardando despa-
cho ou decisão. Ela argumen-
tou que um processo com mui-
tas pessoas acaba sendo mais di-
fícil de andar, porque é mais
volumoso e isso dificulta a aná-
lise: “O processo está com ela (a
juíza). Já tem um esboço de de-

cisão. Mas não se pode dar pra-
zos”, explicou, informando que
o recesso da Justiça iniciaria na
sexta-feira, dia 18, e terminaria
no dia 6 ou 7 de janeiro. A su-
pervisora explicou ainda que o
juiz até ponderou a possibilida-
de de desmembrar o processo.
“Mas, na altura que chegou e

por estar prestes a pagar, qual
seria a utilidade?”, ponderou. E
foi incisiva ao lembrar que o
processo está caminhando com
prioridade para os idosos, dife-
renciado por uma marca tanto
no papel quanto no sistema.

O aposentado Nélson Mariz
lembrou que, semana passada, o

grupo foi informado pela diretora
da Vara que o processo está na
mesa do juiz. A supervisora insis-
tiu na explicação: “Não sei se há
condições de se fazer algo nesses
últimos dias (antes do recesso),
mas tem um relatório e um esbo-
ço de decisão, uma minuta. Não
está no ‘zero a zero’, não”, disse
Márcia, que fez questão de regis-
trar que o assessor jurídico do SIN-
TUFRJ, André Viz, tem sido dili-
gente, indo com frequência saber
notícias do processo: “Vocês estão
bem representados”, disse.

Iaci explicou que a categoria
tem reivindicado ao Sindicato a de-
finição do processo, e que por isso a
entidade organizou a ida do grupo à
Vara. Depois, lembrou aos compa-
nheiros presentes na atividade que a
campanha  tem que  crescer, arregi-
mentando cada vez mais trabalha-
dores aposentados e da ativa, e que
os presentes convidassem outros
companheiros para integrar a  nova
ação, no dia 13 de janeiro.

 “A gente não pode ficar na inér-
cia”, reconheceu a aposentada Eu-
nice Vianna.

O SINTUFRJ mantém aberta
no Banco do Brasil a conta de nº
45799, na agência 3652-8 para
recebimento de valores devidos a
título de honorários advocatícios
referentes à ação coletiva que con-
quistou para cerca 8.000 sindica-
lizados o direito ao crédito das
perdas de planos econômicos nas
contas de FGTS.

A referida ação garantiu o cré-
dito na conta da grande maioria
dos sindicalizados a partir de agos-
to de 2003, mas muitos não re-
passaram ao advogado Julio Ro-
mero Pereira, contratado para tal
fim, o percentual de dez por cen-
to relativo à verba honorária con-
tratada, aprovada em assembleia
e ratificada na procuração que
lhe foi dada.

Conforme já noticiado em
edições anteriores, houve o ajui-
zamento de uma segunda ação
coletiva com o mesmo propósi-
to pelo citado advogado, e não
sendo reconhecido o direito nes-
ta ação, o SINTUFRJ foi conde-

  FGTS

Um apelo à categoria
da direção sindical

nado ao pagamento de uma
multa atribuída às iniciativas
do advogado. Depois de instau-
rado o litígio entre o SINTUFRJ
e Julio Romero, este foi destitu-
ído. Mas, com a intervenção da
assessoria jurídica do SINTUFRJ,
houve uma conciliação na qual
o advogado assumiu o ônus do
eventual pagamento do valor da
multa com os recursos a serem
arrecadados dos honorários ad-
vocatícios ainda não quitados
pelos sindicalizados.

Portanto, a diretoria do SIN-
TUFRJ reitera a solicitação a to-
dos os sindicalizados beneficia-
dos pela decisão judicial do
FGTS e que não efetuaram a
quitação dos honorários que fa-
çam o depósito identificado na
referida conta. Não apenas bus-
cando o cumprimento da obri-
gação assumida com o advoga-
do, mas também para garantir
os recursos necessários à even-
tual necessidade de quitação da
multa pelo SINTUFRJ.

Eleita no dia 27 de novembro
com 65% dos votos, a nova direto-
ra da Faculdade de Letras, Eleo-
nora Ziller Camenietzki, tomou
posse em uma cerimônia rápida,
no salão do Conselho Universitá-
rio, com a presença do reitor
Aloísio Teixeira, da vice-reitora
Sylvia Vargas e do pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso Mariz.

Em breve discurso, Eleonora
falou da possibilidade de traba-
lho conjunto e coletivo com o
propósito de que a Faculdade de
Letras ocupe o lugar que merece
na universidade. Luiz Afonso
lembrou  ter dito a ela que um
dia chegaria lá. O reitor afir-
mou esperar uma nova era para
a Letras, que a unidade se una ao
ambiente universitário que se
está criando e no qual a é indis-
pensável.

Iaci Azevedo, Francisco de As-
sis e Johnson Braz, coordenado-
res-gerais do SINTUFRJ e outros
companheiros técnico-adminis-
trativos, docentes e estudantes

Eleonora toma posse na
Faculdade de Letras

acompanharam a cerimônia de
posse de Eleonora, que integrou o
movimento técnico-administrati-
vo e foi dirigente do SINTUFRJ en-
tre 1993 e 1996.

Eleonora começou sua mili-
tância no movimento secundaris-
ta no final da década de 80. Neta
de Armando Ziller, dirigente do

Comitê Central do Partido Co-
munista Brasileiro, ela tam-
bém tem participação relevan-
te no PCB. Já era funcionária
da Faculdade de Letras na épo-
ca em que decidiu integrar a
gestão do SINTUFRJ com pro-
postas para a pasta de cultura e
formação sindical.

Fotos: Decania CLA

CERIMÔNIA foi no Salão do Consuni e presidida pelo reitor
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 ÚLTIMO CONSUNI

A sessão do Conselho Universi-
tário do dia 10 de dezembro, a
última do ano, estava pautada
para apresentar e aprovar o orça-
mento para 2010 e a proposta de
regimento do Complexo Hospita-
lar, além de algumas adequações
do estatuto da UFRJ para escolha
de representantes do conselho na
FUJB, entre outros pontos.  Mas
pouco avançou e acabou suspen-
sa, no início da tarde, ao pedido
de verificação de quórum por par-
te de um conselheiro.

A proposta do orçamento, se-
gundo o reitor, deverá ser avalia-
da pela Comissão de Desenvolvi-
mento do Conselho, com isso, sua
apreciação foi transferida para a
próxima sessão, a primeira de
2010, prevista para dia 14 de ja-
neiro. Mas antes disso houve es-
paço para sua apresentação pelo
pró-reitor de Planejamento e De-
senvolvimento, Carlos Levi. A
bancada técnico-administrativa
solicitou que se cumpra a deter-
minação da Lei da Carreira que
designa 1% dos recursos das Ifes
para capacitação de pessoal (e
não R$ 600 mil, como previsto
no documento apresentado).

Levi explicou a execução de
2009 (até início de novembro),
apontando elementos de desequi-
líbrio. “Uma despesa que não foi
prevista e teve que ser incorporada
pela UFRJ foi o pagamento do pes-
soal extraquadro como serviço de
pessoa física, por força do acordo
com o Ministério do Trabalho.”

A cobertura orçamentária do
Tesouro foi de R$ 144 milhões, mas
com déficits de quase R$ 4 milhões
entre a previsão e a execução nas
despesas com energia elétrica, por
exemplo, e com o aumento dos
recursos de bolsas na ordem de R$ 5
milhões (ampliados de R$ 12 mi-
lhões para R$ 17 milhões) e ainda
a execução de R$ 26 milhões no
pagamento de extraquadros que
não estavam previstos, o déficit ge-
ral ficou em R$ 29 milhões, contra
a previsão de um déficit de custeio
na ordem de R$ 14 milhões.

“A gente tinha expectativa de
resolver a questão dos extraquadro
ainda no exercício de 2009, por con-
ta das negociações com o MEC e
com o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG). Mas
não houve solução. Se não fosse isso
a gente estaria numa situação bas-
tante confortável e com o quadro
equilibrado”, afirmou o pró-reitor.

Levi concorda que estes profis-
sionais são imprescindíveis para o
funcionamento dos hospitais e que
a UFRJ deve continuar com o pa-

UFRJ fecha 2009 com déficit de R$ 29 milhões
Pagamento dos extraquadros dos HUs foi uma despesa não prevista: R$ 26 milhões

gamento em 2010. Mas sobre a
hipótese de que esse déficit se acu-
mule no próximo ano, ele tem a
perspectiva de que o MPOG possa
dar solução para o caso nos próxi-
mos meses.

2010 promissor?2010 promissor?2010 promissor?2010 promissor?2010 promissor?
Apesar disso, Carlos Levi men-

cionou uma evolução do custeio:
“em 2009 a gente operou R$ 170
milhões; em 2010 vamos operar
recursos da ordem de R$ 203 mi-
lhões. Também no que diz respei-
to a orçamento de capital, perce-
bemos significativa melhora. Es-
taremos operando 2010 com a ex-
pectativa de R$ 32 milhões”, co-
memorou.

Para 2010, segundo os limites
orçamentários para pessoal, encar-
gos e benefícios de ativos e inati-
vos, estão previstos R$
1.393.038.336. Para outros custei-
os, incluindo recursos de R$ 7 mi-
lhões para o Complexo Hospita-
lar, estão previstos R$ 179 milhões.
E ainda quase R$ 27 milhões de
receitas próprias. Para recursos de
capital, são esperados R$ 29 mi-
lhões. Para o Complexo Hospita-
lar estão previstos R$ 44 milhões.

A distribuição de recursos en-
tre centros e unidades vai seguir a
matriz de 2009, com um aumen-
to de 20%. Serão distribuídos em
três parcelas (eram quatro), com
o ingresso no rateio de novas uni-
dades como o NCE, Colégio de Apli-
cação e o de Altos Estudos.

Há ainda um aumento nos
recursos para manutenção e con-
servação de prédios: em 2009 fo-
ram R$ 4.2 milhões; em 2010 a
UFRJ está indicando a alocação
de R$ 7 milhões. “Lembrando
que, por conta do convênio com
o Banco do Brasil, estão previstos
R$ 3. 5 milhões, o que cria um
conjunto de recursos razoável
para fazer frente às demandas de
conservação”, avalia.

CuidadoCuidadoCuidadoCuidadoCuidado
O representante técnico-admi-

nistrativo Agnaldo Fernandes argu-
mentou que, por mais que tenha
havido evolução no aporte de recur-
sos, seria importante a vinculação
do orçamento da Educação Supe-
rior a uma base mais sólida, como
o crescimento do PIB. “Se compa-
rado ao orçamento anterior, há cres-
cimento. Mas o crescimento do PIB
não se reverte em aumento de apor-
te de recursos na Educação. Ano
que vem tem eleições, e se o aporte
de recursos tem decréscimo, pode
jogar por terra todos os projetos apro-
vados até aqui”, disse.

Despesas mais expressivasDespesas mais expressivasDespesas mais expressivasDespesas mais expressivasDespesas mais expressivas
Serviço de energia elétrica – R$ 22.480.242
Dívida de 2008 – R$ 5.068.203
Serviço de limpeza e conservação – R$14.565.109
Vigilância ostensiva – R$ 10.546.696
Serviço de água e esgoto – R$ 6.367.817
Outros serviços de terceiros pessoa física – R$9.265.092
Auxílio financeiro a estudantes/bolsas – R$ 12.772.436
Capacitação e qualificação de servidores – R$ 265.724

Ele lembrou ainda a reivindi-
cação de recursos para Capacita-
ção dos servidores técnico-admi-
nistrativos. “Estão previstos R$ 600
mil, mas há a reivindicação de
que haja aporte de 1% do orça-
mento e esse montante não chega
a 0,5%. Queríamos reivindicar a
revisão dos valores.”

“E que a Reitoria conclua a ela-
boração do nosso programa de ca-
pacitação e qualificação”, acrescen-
tou o coordenador do SINTUFRJ e
também representante da bancada
técnico-administrativa no Consu-
ni, Jeferson Salazar.

Conselheiros elogiaram a exis-
tência da matriz de distribuição e
do planejamento, mas considera-
ram propostas como a necessidade
de divulgação do orçamento com
mais antecedência e detalhamento
de itens como os aluguéis e recursos
destinados aos novos campi e agili-
dade na execução do orçamento.

O reitor Aloísio Teixeira lem-
brou que antes de 2004 o orçamen-
to não era discutido ou conhecido.
“A reunião de hoje é uma vitória
da qual talvez poucos possam ava-
liar a dimensão. O que avançou? O
orçamento não é mais desconhe-
cido. Hoje se sabe, do ponto de vis-
ta das receitas autorizadas, o que
tem ou não.”

Aloísio explicou que a matriz de
distribuição foi feita com base em
formulários com solicitações das uni-
dades sobre material de consumo per-
manente e serviços com terceiros. Com
isso, no próximo ano, o orçamento
participativo distribuirá quase R$ 16
milhões às unidades e decanias. Dez
dessas unidades vão receber mais de
R$ 240 mil, o que, segundo o reitor, é
um grande avanço.

Vistas ao regimentoVistas ao regimentoVistas ao regimentoVistas ao regimentoVistas ao regimento
Relator do processo sobre a pro-

posta de Regimento Interno do
Complexo Hospitalar, o represen-
tante técnico-administrativo Jefer-
son Salazar apresentou parecer fa-
vorável à aprovação do documento,
mas com algumas alterações.

Jeferson explicou que a UFRJ
vem discutindo há pelo menos
20 anos a necessidade de consti-
tuição de um Complexo como
um instrumento de coordenação
e integração das diversas unida-
des que prestam assistência. Em
dezembro de 2008, o Consuni
aprovou a proposta de sua cria-
ção na Estrutura Média da UFRJ.
A Comissão de Implantação rea-
lizou reuniões com diretores dos
hospitais, unidades acadêmicas,
entidades representativas dos seg-
mentos e uma oficina de plane-

jamento, o que gerou a proposta
apresentada.

O representante da categoria
defendeu com veemência a demo-
cratização das estruturas colegia-
das do Complexo Hospitalar e de
todas as unidades da UFRJ, que se
traduz na participação dos estu-
dantes, técnicos-administrativos e
usuários: “Urge a democratização
das unidades.”

Mas o decano do Centro de Ci-

ências da Saúde, Almir Fraga, ar-
gumentou que o documento é gran-
de e complexo, e em alguns aspec-
tos ambicioso, com possíveis con-
flitos de planejamento acadêmi-
co. Justificando que não se sentia à
vontade para propor alternativas
naquele momento e com o propó-
sito de ouvir as unidades, pediu
vistas do processo. Com isso, o tema
deve voltar à pauta também na
próxima sessão.

ALOÍSIO TEIXEIRA: Orçamento será definido somente em janeiro
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CARLO LEVI: Expectativa de R$ 32 milhões para 2010
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O ano de 2009 começou com o
SINTUFRJ apresentando para a ca-
tegoria o Plano de Lutas Interno e as
decisões da Plenária Nacional da
Fasubra: garantia dos recursos para
aplicação da tabela de 2009 nos pra-
zos estabelecidos; derrubada do PLP
92, que cria as Fundações Estatais de
Direito Privado; em defesa dos HUs e
sua permanência nas Ifes; manu-
tenção da paridade dos aposentados;
contra o congelamento das ações
judiciais.

Em janeiro foi realizada a pri-
meira reunião ampliada do GT-Se-
gurança, incluindo todos os traba-
lhadores em funções de risco, como
porteiros e recepcionistas. Quatro di-
retores representaram o SINTUFRJ
no Fórum Social Mundial, do qual
participaram a Fasubra e a CUT. As
entidades defenderam o direito uni-
versal, integral e equitativo à saúde
e à seguridade.

No dia 2 de fevereiro, o Sindi-
cato publicou edital para eleição
de delegados sindicais de base. No
dia 11, a CUT liderou o ato contra
a crise econômica. No Rio de Ja-
neiro o ato foi em frente à Vale, no
Centro da Cidade, e o SINTUFRJ
esteve presente.

  RETROSPECTIVA 2009

Um ano de mobilizações, debates, seminários,
paralisações, atos nas ruas, congresso

Em 11 de fevereiro, a entidade
realizou a primeira assembleia do
ano. O SINTUFRJ fez pressão com a
bancada e participou de várias
ações, inclusive em Brasília, na
campanha contra as fundações es-
tatais de direito privado, também
colhendo assinaturas nos abaixo
assinados a bancada dos técnicos-
administrativos no Conselho Uni-
versitário defendeu o voto daquele
colegiado contra o projeto do go-
verno de criação das Fundações Es-
tatais de Direito Privado como con-
dição para que votassem a favor da
alteração do artigo 17 do Estatuto
da UFRJ, para inclusão do Com-
plexo Hospitalar na estrutura mé-
dia da universidade.

O SINTUFRJ iniciou março co-
brando da Reitoria as promessas as-
sumidas com a entidade em 2008. A
principal tinha a ver com a carreira.
A categoria aguardava o programa e
a implantação da Avaliação de De-
sempenho da UFRJ. Finalmente no
dia 5 de março, por pressão do SIN-
TUFRJ e da bancada dos técnicos-
administrativos, o Consuni votou
contra a entrada na universidade da
Fundação Estatal de Direito Priva-
do. Muito concorrida foi a aula inau-

gural do Curso Pré-Vestibular, que
há 22 anos atende a categoria e seus
dependes e outros trabalhadores sin-
dicalizados cutistas.

A maioria dos membros do
Conselho Universitário aprovou o
recurso em favor do enquadramen-
to de técnicos-administrativos no
Plano de Carreira. Essa decisão do
Consuni no dia 5 de março benefi-
ciou mais de 500 auxiliares de ad-
ministração.

O Jornal do SINTUFRJ dedicou
duas páginas ao Dia Internacional
da Mulher. Foram entrevistadas
antigas e novas militantes na cate-
goria. No dia 30 de março, a CUT e
os sindicatos cutistas pararam o
Centro do Rio de Janeiro em defesa
do emprego.

Em abril, através do GT-Edu-
cação, o SINTUFRJ começou a pre-
parar a categoria para participar
das etapas municipal e estadual da
Conferência Nacional de Educação
(Conae). O time feminino da UFRJ,
sob o comando da técnica do Sin-
dicato, Carla Nascimento, foi vice-
campeão no I Campeonato Cario-
ca de Futebol Society.

O SINTUFRJ e a AmaVila apre-
sentaram ao Conselho Participati-

vo e Conselho Técnico do Plano Di-
retor suas propostas, em reuniões re-
alizadas na Praia Vermelha e no
Fundão. O Sindicato, por meio do
Departamento Jurídico, propõe à
categoria duas novas ações judi-
ciais: incorporação do Plano Bres-
ser e FGTS. A do FGTS seria uma
alternativa para os que não se be-
neficiaram com o recebimento dos
atrasados do FGTS da ação da 9ª
Vara Federal.

A entidade voltou a cobrar da
Reitoria solução para a crise na
DVST: desmonte de serviços, ins-
talações inadequadas, problemas
com funcionários. O Sindicato
também se voltou para a reestru-
turação do Instituto de Neurolo-
gia, com eleição paritária por pres-
são do SINTUFRJ, que depois de
anos de intervenção da Reitoria
estava esvaziado. Pressionado por
eleição paritária, o SINTUFRJ
acompanhou todo o processo de
escolha de uma nova direção para
o Hesfa, mais uma unidade de
saúde da UFRJ que há quatro anos
estava sob intervenção, e reivindi-
cou com os funcionários a recu-
peração imediata do prédio que
caía aos pedaços.

A diretoria sindical denunciou
e cobrou providências pelo não pa-
gamento de salários aos terceiriza-
dos do NCE.

Os aposentados se organiza-
ram para reivindicar direitos, e
no dia 15 de abril foi realizada a
primeira reunião de trabalho
com a participação do GT-Car-
reira e a assessoria jurídica do
SINTUFRJ. No dia 12 de maio, a
diretoria enviou ofício ao reitor
para reunião que discutiria a
implantação dos Programas de
Desenvolvimento da Carreira. De
10 a 16 de maio, ocorreu o XX
Confasubra, que criou duas no-
vas coordenações: de Mulher e de
Raça e Etnia.

Junho foi o mês de manifesta-
ções em Brasília contra as Funda-
ções Estatais de Direito Privado, e o
SINTUFRJ levou caravana. Os ex-
traquadros do HU e do IPPMG pa-
raram por contrato de trabalho. A
mobilização desses trabalhadores
pelo atendimento dessa reivindi-
cação se mantém. A coordenação
de Desenvolvimento de Pessoal se
comprometeu a criar curso de ca-
pacitação para os marceneiros e
carpinteiros.

10ª CONCUT: categoria é representada por delegados eleitos em assembleia

6ª MARCHA da Classe Trabalhadora:SINTUFRJ presente com militantes de base DIA NACIONAL DE LUTA: Categoria estava presente no ato no Rio de Janeiro

Fotos: Cícero Rabello
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Reedição de GTs, plenárias históricas,
encontros de aposentados e Copa Fasubra

  RETROSPECTIVA 2009

O SINTUFRJ passou a participar
de todos os debates com a categoria e
a sociedade do Comitê Técnico do
Plano Diretor. O GT-Antirracismo
retomou suas atividades a partir de
estudo do Estatuto da Igualdade
Racial. Vitória do SINTUFRJ no pro-
cesso dos bombeiros hidráulicos, que
tiveram reconhecido o direito ao pa-
gamento dos atrasados do período
em que foram rebaixados de fun-
ção: de bombeiro para encanador,
até a regularização em 2005. Foram
15 anos de espera. O GT-Educação
realizou seminário na Praia Verme-
lha para discutir a agenda da Co-
nae. O SINTUFRJ realizou encon-
tros com os funcionários dos hospi-
tais da UFRJ para discutir o Com-
plexo Hospitalar.

A direção sindical atuou pesa-
do na prevenção à categoria da
gripe suína, ouvindo especialistas
no Jornal do SINTUFRJ, promo-
vendo reuniões, mostrando esta-
tísticas e cobrando providências
da Reitoria. Dirigentes e militan-
tes de base participaram da II Con-
ferência Estadual de Promoção da
Igualdade Racial e da II Confe-

rência Nacional de Promoção da
Igualdade Racial.

De novo, a entidade cobrou do
reitor, junto com a CIS, os progra-
mas da carreira. Com a Fasubra, os
coordenadores do SINTUFRJ parti-
cipam do II Encontro Nacional de
Recursos Humanos da Administra-
ção Pública Federal. Nos dias 11 e
12 de junho, a Fasubra realizou
uma de suas maiores plenárias e
aprovou o Plano de Lutas. O Jornal
do SINTUFRJ chamou a atenção
da categoria para a I Conferência
Nacional de Comunicação.

Os técnicos-administrativos se
organizaram  e ampliaram a re-
presentação no Conselho de Centro
do CFCH. O GT-Saúde propôs a ree-
dição das Comissões Locais de Saú-
de do Trabalhador (Colsats).

Uma semana de luta por direi-
tos, com agitação nas unidades e
vigília na Reitoria, teve início em
20 de julho. A direção sindical pres-
sionou o reitor para que defendesse
em Brasília as conquistas judiciais
da categoria sob a ameaça do
MPOG. Vinte mil trabalhadores da
UFRJ seriam prejudicados com a

perda desse direito, ou seja: 99% da
força de trabalho.

Dia Nacional de Luta: 14 de
agosto. O SINTUFRJ mobilizou a
categoria nos seus locais de traba-
lho e levou dezenas de técnicos-
administrativos para o ato na Can-
delária e passeata na Avenida Rio
Branco.

Em setembro, o Sindicato rea-
lizou mais seminários preparatóri-
os para a Conae. Durante três dias,
de 8 a 10, Carreira, Saúde e Aposen-
tadoria foram temas discutidos com
a categoria por especialistas nos as-
suntos. Os coordenadores da entida-
de participaram do IV Fórum Naci-
onal das Comissões Internas de Su-
pervisão da Carreira. A  entidade
cobrou da Reitoria programas de
saúde preventiva e denunciou des-
caso com a CIS, que continuou sem
sala própria para funcionar e docu-
mentos da categoria foram aban-
donados em corredores.

O SINTUFRJ é anfitrião da VIII
Copa Fasubra Zumbi dos Palma-
res. Plenária Nacional da Fasubra
dias 19 e 20 de setembro definiu 21
de outubro como Dia Nacional de

Luta em Defesa da Carreira. O Sin-
dicato continuou acompanhando
e cobrando solução para os extra-
quadros dos HUs. A convite do Sin-
dicato, o coordenador técnico do
Plano Diretor, Pablo Benetti, deba-
teu as propostas para uma nova
UFRJ até 2020 com os aposentados.

As quatros universidades públi-
ca do Rio de Janeiro organizaram  e
realizaram o I Encontro Estadual
de Aposentados das Ifes, dias 15 e
16 de setembro. Em 21 de outubro,
Dia Nacional de Luta, o SINTU-
FRJ realizou debate sobre o pré-
sal, e a palestra sobre como se apo-
sentar nos dias de hoje. E a assem-
bleia no pilotis da Reitoria apro-
vou calendário de mobilização
para sustentação dos eixos de luta
da pauta interna de reivindicações
levada ao reitor.

O Dia do Servidor foi comemo-
rado pelo SINTUFRJ e a PR-4 com
show e feira de talentos. A entidade
também organizou palestras com
ex-dirigentes sindicais, que relem-
braram as lutas históricas e troca-
ram experiências com os novos mi-
litantes.

A categoria em estado de aler-
ta realizou assembleia dia 19 de
novembro e aprovou adesão à pa-
ralisação nacional dias 24, 25 e
26 em defesa da carreira, da pauta
interna e a reestruturação da CIS.
No primeiro dia, o GT-Educação
reuniu mais de 30 técnicos-admi-
nistrativos para discutir o Fórum
Social Mundial de 2010. Um gru-
po de trabalhadores com faixas e
cartazes, sob a liderança do SIN-
TUFRJ, foi até o Conselho Univer-
sitário e distribuiu aos conselhei-
ros o manifesto da Fasubra, que
defendia a continuidade das ne-
gociações com o governo para a
implantação total da carreira. Nes-
se ato a Coordenação Geral  entre-
gou ao reitor a pauta de reivindi-
cações interna e, agora, a catego-
ria tem um fórum permanente de
negociação com a Reitoria.

Fome de Justiça é o nome da
campanha que o SINTUFRJ lançou
em dezembro para cobrar da Justiça
o andamento das ações judiciais em
fase de pagamento. A campanha vai
prosseguir  em 2010, com idas se-
manais às Varas Federais.

21 DE OUTUBRO: Dia Nacional de Luta. Passeata na Av.Rio BrancoCONSUNI vota contra as Fundações Estatais de Direito Privado

ASSEMBLEIA-ATO no hall da Reitoria em defesa de direitos

Fotos: Cícero Rabello
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  UNIDADES

Novo diretor tem planos ambiciosos para o HU

“Uma instituição que promo-
ve assistência vinculada ao ensino
e pesquisa em todos os níveis deve
ser vista de forma diferenciada”,
afirmou José Marcus Raso Eulálio
em discurso emocionado no dia de
sua posse, 17 de dezembro, no au-
ditório Alice Rosa,  repleto de con-
vidados, inúmeras autoridades uni-
versitárias e representantes dos go-
vernos federal e estadual.

José Marcus incluiu, entre os
objetivos imediatos, realização de
um grande concurso público para
reduzir o déficit de recursos hu-
manos, valorização dos cerca de
mil extraquadros, obtenção de or-
çamento próprio condizente com
as necessidades de funcionamen-
to da unidade, abastecimento,
manutenção e pactuação de me-
tas produtivas de acordo com a
especificidade do hospital. O novo

Biologia elege com apoio de toda a comunidade
A chapa única Evolução, en-

cabeçada pelo professor do Depar-
tamento de Genética do Instituto
de Biologia, Antonio Solé-Cava,
obteve 401 votos dos três segmen-
tos num total de 441 votantes na
consulta para a direção. Pelo crité-
rio da paridade, regra definida na
Congregação, foram 87,3% de vo-
tos na chapa: 95,3% dos alunos,
80,6% dos professores e 76,9% dos
técnicos-administrativos. Votos
contrários, nulos e brancos reuni-
ram 12,7%.

O novo diretor considerou o
resultado muito bom, pois, segun-
do ele, na história da unidade o
comparecimento dos segmentos
era menor. Antonio Solé-Cava des-
tacou a participação dos estudan-
tes, 322 no total, informando que
menos de 100 costumavam ir às
urnas. “Avaliamos o resultado
como muito positivo. Mostrou a
unidade e o desejo da comunida-
de, refletindo os debates realiza-
dos. Agora é apreender as ideias,
conversando com cada um dos
setores, para fazer um diagnósti-

diretor foi muito aplaudido.
Fizeram parte da mesa o secre-

tário estadual de Saúde e Defesa
Civil, Sérgio Côrtez, o representan-
te do Ministério da Saúde, Oscar
Berro, a nova vice-diretora Vera
Halfoun, o reitor Aloísio Teixeira e
a vice-reitora Sylvia Vargas, o ex-
diretor Alexandre Cardoso, a vice-
decana do Centro de Ciências da
Saúde, Fernanda Quintela, e o di-
retor da Faculdade de Medicina,
Antônio Ledo.

O diretor, que ocupará o cargo
de 2010 a 2013, fez alguns agrade-
cimentos e citou os funcionários
Ismê Catureba, Gilca Jacou, Lau-
ra Gomes, Claudionor Modesto e
Edson Lima como exemplos de
dedicação.

Ele reconhece que são planos
ambiciosos: “Entendo que o limi-
te entre o sonho e a realidade deve
pontuar nossas ações diárias. Ouso
dizer que considero meus sonhos
possíveis porque tenho convicção
de que não estão restritos a uma
gestão temporal. São sonhos de
uma sociedade que precisa trilhar
o caminho do desenvolvimento e
precisa ter como referência insti-
tuições públicas de qualidade”,
concluiu.

Complexo hospitalarComplexo hospitalarComplexo hospitalarComplexo hospitalarComplexo hospitalar
Alexandre Cardoso, diretor de

2006 a 2009, no seu discurso disse que
o hospital “sofre de crônicas deficiên-
cias, desde o nascimento” e requer
investimentos importantes para atu-
alização do parque tecnológico, re-
novação de pessoal e custeio.

Ele mencionou a dificuldade
que teve de manter a contratação
de pessoal com verbas de custeio,
até o momento em que a Reitoria
assumiu os extraquadros. “É difí-
cil a tarefa da gestão em meio a
esse mar de dificuldades. Esse mo-

delo precisa mudar”, afirmou.
Segundo Cardoso, a nova ges-

tão vai receber o HU ainda com
dívidas, mas com o reconhecimen-
to do MEC de que não são marca-
dores de má gestão, mas de necessi-
dades que devem ser sanadas para a
sobrevivência do hospital.

O reitor Aloísio Teixeira lem-
brou que o ex-diretor assumiu a
direção em um momento delica-
do, mas conseguiu reunificar o
hospital e enfrentar as graves defi-

co e construir nosso planejamento.
Nesse processo será importante a
contribuição dos servidores com
suas sugestões.”

A nova direção do Instituto de
Biologia (IB) cumprirá mandato de
2010 a 2014. O resultado da consul-
ta paritária foi homologado pela
Congregação dia 17 de dezembro.
Até a posse, dia 1º de março, será

Foram realizados dois debates
entre a chapa Evolução e a comu-
nidade do IB, segunda-feira, 14 de
dezembro: um pela manhã e outro
à tarde, no Salão Azul. A atual dire-
tora da unidade, Maria Fernanda
Santos Quintela, declarou seu
apoio e confiança no trabalho que
será desenvolvido pelos integrantes
da chapa.

Os técnicos-administrativos
participaram dos debates fazendo
perguntas, apresentando os proble-
mas da unidade e propondo me-
lhorias. Os coordenadores do SIN-
TUFRJ e funcionários do IB, Fran-
cisco de Assis e Nivaldo Holmes,
estavam presentes. Eles acreditam
que a expectativa da comunidade
é por diálogo e transparência. Mas
a reestruturação da administração
de acordo com levantamento das

necessidades do IB preocupa os funci-
onários.

Entre as prioridades da nova
administração, Solé-Cava citou a
realização de prestação de contas
anual, reafirmando os princípios
defendidos pela chapa: transpa-
rência, democracia com coparti-
cipação e integração de ideias. En-
tre as propostas, ressaltou o inves-
timento em infraestrutura com
ênfase em segurança (câmeras,
combate a incêndio, iluminação
de emergência) e estruturação do
sistema hidráulico e elétrico.

O funcionário Gilvan quis  saber
como ele fará  em relação às necessi-
dades do plano de carreira dos TAEs,
pois muitos estão em desvio de fun-
ção e exercendo cargos aquém de sua
qualificação. Solé-Cava disse que pro-
curaria uma relação justa, mas den-

tro da lei: “Vamos considerar as
situações e verificar se os setores
estão funcionando. Mas tudo será
feito com muito diálogo. Não fa-
remos nada sem ser conversado.”

O administrador do IB, Gerci-
no Teotonio Filho, cobrou apoio
para solução dos problemas de se-
gurança e infraestrutura, princi-
palmente em relação ao subsolo.
“A Administração é o setor mais
cobrado e não tem apoio nenhum.
Fica muito difícil. O subsolo é um
problema crônico e queremos dar
soluções. A nova administração pre-
cisa de um novo olhar para o se-
tor”, desabafou.

Solé-Cava respondeu ao ad-
ministrador que será feito o pos-
sível, pois diante da falta de re-
cusos uma reestruturação com-
pleta não seria viável.

As expectativas dos técnicos-administrativos

feita a transição. Os novos dirigen-
tes do IB são: Solé-Cava (direção-

geral); Blanche Bitner-Mathé
(vice), Cassia Sakuragui (Ensino),

Jean Valentin (Pesquisa) e Marcelo
Vianna (Extensão).

ELEITO Antonio Solé-Cava

ciências. O reitor reforçou o com-
promisso com o hospital e propôs o
enfrentamento conjunto de ques-
tões como a terceirização, proble-
mas nos elevadores, insumos e o
desafio da implantação do Com-
plexo Hospitalar. “Não é uma tare-
fa simples. O Complexo Hospitalar
é política da Reitoria e decisão do
Conselho Universitário, e nós va-
mos implementar”, afirmou o rei-
tor, pontuando que o hospital é
universitário.

REITOR Aloísio Teixeira dá posse ao novo diretor do Hospital Clementino Fraga Filho (HUCFF)

JOSÉ Marcus Raso Eulálio

Fotos: Cícero Rabello
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  PNE

Resultado dos encontros regionais irá
para a Conae

O seminário nacional para de-
bater o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), realizado em Brasília
no dia 10 de dezembro, reuniu re-
presentantes das seis regiões do país
e produziu a Carta de Brasília. Esse
documento, que reúne as propostas
da sociedade civil para a constru-
ção do PNE, será apresentado na
Conferência Nacional de Educação
(Conae), a ser realizada entre 28 de
março e 1º abril de 2010.

A Carta de Brasília é o somató-
rio dos debates da série de encon-
tros realizados nas cidades de Cuia-
bá (MT), Belo Horizonte (MG),
Natal (RN), Porto Alegre (RS), Sal-
vador (BA) e Palmas (TO) promo-
vidos pela Comissão de Educação e
Cultura da Câmara dos Deputados
ao longo do ano. O coordenador-
geral da comissão organizadora da
Conae e secretário-executivo do
MEC, Francisco das Chagas Fernan-
des, comprometeu-se a pôr a Carta
em debate.

A Carta de Brasília, entre ou-
tras propostas, contém dezoito pon-
tos que defende um novo PNE de
fato e de direito para a educação
brasileira. Veja alguns deles: uni-
versalização da educação; reconhe-
cimento da diversidade; sistema
próprio para indígenas, quilombo-
las, campo, entre outros; obrigato-
riedade do ensino de história e cul-
tura afro-brasileira; cumprimento
da Lei do Piso Salarial do Magisté-
rio, com plano de carreira, cargos e
salários aos profissionais da educa-
ção; priorização dos recursos do pré-
sal para a educação pública; apli-
cação de 7% do PIB na educação
brasileira até 2011 e de 10% até
2014; e acesso ao serviço público
exclusivamente por concurso com
o fim da contratação temporária e
da terceirização.

O PNE terá de ser submetido ao
Congresso Nacional e terá vigência
de 2011 a 2020. A Fasubra e o SIN-
TUFRJ têm investido fortemente
na participação dos técnicos-admi-
nistrativos em educação das Ifes
neste debate e na elaboração do
PNE. A expectativa é que desta vez o
Legislativo leve em conta todo o
processo de discussão e as propostas
da sociedade para a aprovação do
novo plano para a educação no país.

No seminário nacional parti-
ciparam pela Fasubra as coordena-
doras de Educação Rosângela Go-
mes Soares da Costa e Janine Vieira
Teixeira. Pelo SINTUFRJ, os repre-
sentantes foram os coordenadores
Jonhson Braz e Nilce Corrêa, a téc-

A Carta de Brasília, que reúne todas as
propostas dos encontros, deve ir a debate

nica em assuntos educacionais da
UFRJ, Ana Maria Ribeiro, e pela
base, Aroldo de Jesus. Eles partici-
param também das etapas prepa-
ratórias para a Conae. Confira as
avaliações de Jonhson e Aroldo.

Documento fortaleceráDocumento fortaleceráDocumento fortaleceráDocumento fortaleceráDocumento fortalecerá
a Conaea Conaea Conaea Conaea Conae

Para o coordenador-geral do
SINTUFRJ  Jonhson Braz, a partici-
pação nos debates sobre o PNE foi
muito positiva. Ele fez um históri-
co do processo e afirmou que a Car-
ta de Brasília fortalecerá a Conae,
mas avaliou que a grande disputa
será no Congresso Nacional:

“As entidades que participa-
ram da discussão e os parlamen-
tares envolvidos elaboraram um
trabalho que considero muito sé-
rio. A maioria das propostas apre-
sentadas teve origem no chamado
PNE da sociedade, que fora gesta-
do a partir de toda uma discussão
oriunda dos movimentos sociais,
contudo, rejeitado pelo governo
federal no final da década de 90,

na ocasião da elaboração do
atual Plano Nacional de Educa-
ção. Portanto, o documento fi-
nal, que será encaminhado à Con-
ferência Nacional de Educação
(Conae), nada mais é do que um
resgate das estratégias, diretrizes,
metas e programas para a educa-
ção nacional. Elas foram elabo-
radas de forma democrática atra-
vés do envolvimento das entida-
des nacionais da área da educa-
ção agregadas no Fórum Nacio-
nal em Defesa da Escola Pública
e sistematizadas no último Con-
gresso Nacional de Educação
(Coned).

Estas propostas, hoje enrique-
cidas pelo diagnóstico dos encon-
tros regionais do Plano Nacional
de Educação e sintetizadas nas car-
tas produzidas em cada encontro
que vieram a culminar na Carta
de Brasília, certamente virão a for-
talecer a Conferência Nacional de
Educação. Isso porque desta vez o
Congresso Nacional procurou en-
volver a sociedade nos debates e

apresentará suas propostas na Co-
nae. Compreendemos que o tempo
e o espaço para a discussão foram
de certa forma limitados, mas o
importante vem sendo feito, que é
detectar as dificuldades regionais
na área para apresentar possíveis
soluções a serem debatidas e siste-
matizadas na Conae. Até lá a pers-
pectiva é que haja um debate rela-
tivamente tranquilo. A disputa
mesmo será no Congresso Nacio-
nal, para garantir que as diretrizes
discutidas na Conae sejam incor-
poradas à nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação que terá vigên-
cia de 2001 a 2020.”

Aroldo acredita numa políticaAroldo acredita numa políticaAroldo acredita numa políticaAroldo acredita numa políticaAroldo acredita numa política
mais inclusivamais inclusivamais inclusivamais inclusivamais inclusiva

Aroldo de Jesus, vestiarista do
Instituto de Neurologia Deolindo
Couto e funcionário da UFRJ há
23 anos, é um dos integrantes da
base do SINTUFRJ que participou
das etapas preparatórias para a
Conae e das reuniões do GT-Edu-
cação do Sindicato. Este seu en-

volvimento o qualificou a ser elei-
to como delegado às etapas mu-
nicipais e estaduais da Conae. E
na etapa estadual  elegeu-se como
suplente.

O técnico-administrativo afir-
ma que pessoalmente todo o pro-
cesso foi muito enriquecedor e im-
portante. Aroldo vê com esperança
a implantação de uma política
universal para a educação no Bra-
sil, em que todos tenham as mes-
mas oportunidades, principal-
mente para a população pobre:
“Aprendi muito. Fizemos longas
reuniões no GT-Educação e houve
muitas discussões nas etapas para
a Conae. Isto foi muito bom. No
seminário nacional sobre o PNE
teve um deputado do Ceará que
queria colocar mais propostas ain-
da. Tudo o que acumulei levarei
também para debater no Fórum
Social Mundial em janeiro de
2010. Depois, temos a Conae e es-
pero que consigamos definir uma
política educacional mais justa
para toda a população.”

SINDICALISTA JONHSON BRAZ MILITANTE DE BASE, AROLDO DE JESUS

Fotos: Cícero Rabello
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ISP promove campanha de
igualdade no setor público
O objetivo é superar discriminações a mulher, negros, jovens e LGBT neste universo do trabalho

A Internacional de Ser-
viços Públicos (ISP), enti-
dade à qual a Fasubra é
filiada, está desenvolvendo
campanhas de igualdade
de oportunidades no setor
público para diversos seg-
mentos de trabalhadores.
Entre as campanhas está a
da Igualdade de Oportuni-
dades no mundo do traba-
lho para trabalhadoras e
trabalhadores negros, jo-
vens e LGBT (lésbicas, gays,
bissexuais e transgêneros).
Esta campanha tem como
projeto específico para o
serviço público em todo o
Brasil incorporar a Promo-
ção da Igualdade de Opor-
tunidades nas políticas sin-
dicais.

Sobre esta campanha no servi-
ço público, setor em que a ISP
defende o princípio da igualdade
de gênero, oportunidades e a equi-
dade no emprego para todos, fo-
ram realizadas reuniões dos Co-
mitês Igualdade Racial, Jovens e
LGBT, nos dias 25, 26 e 27 de no-
vembro, em São Paulo. Participa-
ram 34 pessoas, representando 19
entidades, entre elas a Fasubra. A
coordenadora-geral do SINTUFRJ
e coordenadora de Raça e Etnia da
Fasubra, Iaci Azevedo, representou
a Fasubra. Estes comitês foram
criados no seminário “Promoção
da Igualdade de Oportunidades no
Setor Público no Brasil”, dias 18 e
19 de setembro, realizado na sede
da CUT-Ceará.

A campanha da ISP nasceu
da necessidade de superar a dis-
criminação existente no mundo
do trabalho do setor público em
relação a mulheres trabalhado-
ras, trabalhadores negros, jovens
e LGBT. Tais campanhas refle-
tem um esforço mundial da ISP
para consolidar um serviço pú-
blico de qualidade com acesso
universal. No movimento sindi-
cal, segundo a secretária sub-re-
gional da ISP, Mônica Valente, o

O que é a ISP

objetivo é promover mais inclusão
com igualdade de oportunidades.

ProjetoProjetoProjetoProjetoProjeto
O objetivo da campanha que

reunirá os subsídios para este pro-
jeto da ISP é o de fortalecer e conso-
lidar os espaços conquistados e do
movimento, mas  sensibilizado
para que o tema de igualdade de
oportunidades seja incorporado nas
políticas sindicais dos ramos da
saúde, municipal, administração
pública e urbanitários. O projeto
vai trabalhar com três grupos-alvo
identificados com as questões da
igualdade racial, dos jovens e do
grupo LGBT – sindicalistas, repre-
sentantes das filiadas das direções
das entidades e/ou segmentos en-
volvidos (jovens, negros e negras e
LGBT) – e será desenvolvido de 2009
a 2011.

CalendárioCalendárioCalendárioCalendárioCalendário
A reunião de São Paulo em no-

vembro foi a primeira dos comitês.
A atividade começou com um res-
gate do projeto anterior e logo após
houve debate para esclarecimen-
tos. O novo projeto foi então apre-
sentado e os participantes ressalta-
ram a necessidade de encarar os
desafios frente à nova proposta.

Tais desafios referem-se a uma
nova composição dos comitês, com-
binando  representação dos setores
saúde, municipais, utilidades e
administração central com os seg-
mentos jovens, LGBT e negros e
negras. Um novo papel para os co-
mitês e um trabalho mais voltado
para as problemáticas do mundo
do trabalho onde a discriminação
se expressa também fazem parte
destes desafios.

As discussões deram-se através

de trabalhos de grupos organiza-
dos por setor, e após cada traba-
lho o debate foi socializado em
plenário. Discutiu-se também
calendário e planejamento das
atividades até 2011, sendo apro-
vada uma carta-compromisso dos
participantes com as metas e re-
sultados do novo projeto junto às
suas entidades e à ISP. Ao final
da atividade foi realizada rodada
de avaliação feita por cada um
dos participantes.

Ficou decidido que na compo-
sição dos três comitês Igualdade
Racial, LGBT e Jovens, cada um
terá seis representantes. Pela Fasu-
bra no comitê da Igualdade Raci-
al, setor administração central,
Iaci Azevedo é a representante. Foi
exatamente na reunião do traba-
lho de grupo deste setor que Iaci
apresentou um diagnóstico de

como andam as discussões e os tra-
balhos sobre igualdade racial, mu-
lheres, jovens e LGBT. A represen-
tante destacou a criação de três co-
ordenações (mulheres, igualdade
racial e etnia, política social) em
congresso da Federação este ano.
Ela informou que na agenda da
Federação estão programados reu-
nião de mulheres, discussão sobre
mulheres na direção, oficina sobre
tema gênero em janeiro e GT iti-
nerante sobre igualdade racial no
mês de março.

Em 2010 e em 2011, respecti-
vamente, haverá quatro seminári-
os nacionais, um para cada ramo
(municipal, saúde, administração
central e urbanitários/utilidades),
com os três segmentos LGBT, ne-
gros/negras e jovens. Objetiva-se
engajar a imprensa sindical e dos
movimentos so-ciais no projeto.

A ISP é a federação sindical
internacional para os trabalha-
dores de serviços públicos e reúne
646 sindicatos filiados em 158
países. Juntos, esses sindicatos re-
presentam mais de 20 milhões
de trabalhadores no serviço pú-
blico na administração pública,
nos serviços sanitários e sociais,

nas universidades, nos serviços
municipais e nas empresas de ser-
viços públicos, como água, sanea-
mento, energia elétrica e gás, lim-
peza urbana, entre outros.

Esta federação coordena as lu-
tas dos trabalhadores do serviço
público, defendendo seus direitos e
buscando justiça social e econô-

mica, como também a qualidade
e a acessibilidade dos serviços pú-
blicos. Ela representa oficialmen-
te os trabalhadores do setor públi-
co na Organização Internacional
do Trabalho (OIT), tem status
consultivo no Conselho Econômi-
co e Social da Organização das
Nações Unidas e é observadora em

outras organizações, como a Or-
ganização Mundial do Comércio
e a Unesco.

Na estrutura da ISP há Comitês
de Mulheres que atuam em nível
mundial, regional e sub-regional e
todas suas estruturas decisó-rias apli-
cam o princípio de paridade entre
homens e mulheres.

PARTICIPANTES dos três comitês reunidos. A campanha da ISP se propõe a combater a discriminação no mundo do trabalho
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Muita diversão,
brincadeiras e presentes

O sol e a chuva decidiram fa-
zer presença na festa de fim de
ano, no dia 17 de dezembro, que o
SINTUFRJ preparou para a cate-
goria. Cerca de mil pessoas com-
pareceram ao Espaço Cultural,
próximo à Prefeitura Universitá-
ria da UFRJ, para a tradicional
confraternização que reúne famí-
lias e colegas de trabalho da uni-
versidade. À tarde o calor não deu

trégua, dando um gosto a mais
aos sorvetes e à cervejinha. Mas
no início da noite um pé d´água
impediu o show da Banda Teia,
que encerraria a comemoração,
o que não arrefeceu a alegria e a
satisfação da galera.

As crianças esbaldaram-se nos
brinquedos, com as guloseimas e
com os presentes distribuídos. Os
adultos com o bom papo, a cerve-

ja de todas as horas e com as surpre-
sas do sorteio para os sindicalizados
que se inscreveram e estavam pre-
sentes. Mais de 50 foram sorteados.
O grande agraciado foi o servente de
limpeza da Prefeitura, Délcio Ro-
drigues Machado. Ele levou o últi-
mo brinde e o mais cobiçado: uma
TV Tela Plana LG Ultra Slim de 29
polegadas. Funcionário há 35 anos
da UFRJ, Délcio declarou: “Espeta-

cular! Esse presente abrirá 2010
com brilho especial.”

O segundo presente mais cobi-
çado, as bicicletas, saiu para as
mulheres: Simone Vasconcelos,
Maria Cristina Vieira Bastos e Ro-
selinda Passos Franco foram as
sortudas. Simone, a primeira a
ganhar, é fun-cionária há 20 anos
da UFRJ. Ela trabalha no HU e
declarou: “Maravilhoso! Nunca

ganhei nada do Sindicato. Vou
dar a bicicleta para a meu filho.”
Maria Cristina, 20 anos de UFRJ e
funcionária do gabinete do rei-
tor, comemorou duplamente:
“Esse fim de ano tenho motivo
duplo, porque minha filha foi
sorteada para o Pedro II e ganhei
uma bicicleta do Sindicato.” Ro-
selinda, muito sorridente, disse:
“Ganhei minha bicicleta.”
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Traquinagens
Uma festa sem crianças não é

festa. Elas deram um show à parte
como sempre. Júnior, 3 anos, filho
de José Carlos Sotero, nadava na
piscina de bolas.  Lucas Sarmento,
6 anos, filho de Glória Sarmento,
funcionária do CCS, 22 anos de
UFRJ. Sua mãe, muito feliz, ado-
rou a festa: “Apesar dos problemas,
está mais organizada do que ano
passado. Só tem que melhorar as
filas que estavam enormes.”

Na hora da  distribuição de brin-
quedos, Rayane Silva de Souza, 5
anos, era só alegria. Dona Leila
Maria, esposa de José Batista de
Souza, funcionário da Odontolo-
gia e há 20 anos na UFRJ e mãe de
Rayane, declarou: “Todo ano eu
venho. Gosto muito das festas do
Sindicato.”

Os amigos da Prefeitura, João
Pereira, o Boró, Valmir Gomes e
Ismar de Souza acompanhado dos

filhos Jonatan, 10 anos, João Vítor,
12 anos, aproveitaram tudo: “A fes-
ta está maravilhosa. Tem uns pe-
quenos contratempos, mas é uma
das melhores que já participamos.
Esperamos ainda mais animação,
porque está só começando!”

A família de Rosângela Fer-
reira da Silva, 20 anos de UFRJ e
funcionária da Escola de Quími-
ca, exibia com orgulho o neto de
um mês, da filha Vanessa Maga-

lhães: Miguel Magalhães Peixo-
to. “Sempre venho às festas do Sin-
dicato, desde que a minha filha
era pequena. Gosto das festas. Este
ano está melhor com o toldo e
acho que foi melhor organizada
do que ano passado.” O marido de
Rosângela, Mário Aquino, 29 anos
de UFRJ, que sempre a acompa-
nha nas festas, sugeriu alternati-
vas para as crianças: “O Sindica-
to poderia pôr os netos como de-

Muito trabalho e agradecimentos
A comissão organizado-

ra, o pessoal de apoio e a
dire tor ia  t iveram muito
trabalho e procuraram fa-
zer o melhor possível para
proporcionar uma boa festa
para todos. Mas como não

há na história como agradar a
gregos e troianos, houve pro-
blemas de última hora que
mesmo assim foram contorna-
dos e resolvidos.

A coordenadora de Políti-
cas Sociais, Carmen Lúcia,

em nome da comissão orga-
nizadora, agradeceu aos com-
panheiros que prestigiaram a
festa, aos apoiadores e diri-
gentes. A comissão, além de
Carmen, foi composta pela
coordenadora de Educação,

Dulce Lima; pelo coordenador
de Esporte, Edmilson Gomes,
o Pulé; e pela base: Jairo, Vil-
ton Cardoso, Antônio Eduardo
e Djalma Cabral (aposenta-
do).  O Sindicato comprou
mais de 500 brinquedos para

distribuir às crianças.
A categoria deve estar

alerta ao período de inscri-
ção para a festa de final de
ano. Isso se faz necessário
para que o SINTUFRJ orga-
nize melhor a festividade.

Fotos: Cícero Rabello

pendentes, porque nossos filhos
já são adultos. Poderia tam-
bém dar cestas básicas para os
associados. É uma só vez por
ano e muita gente não vem. É
uma forma de compensar, por-
que a gente que é auxiliar ad-
ministrativo, está com salário
ainda muito defasado.


