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Dia Nacional de Mobilização, 6/7, sindicatos filiados à CUT e Categorias em luta cobriram de vermelho o Centro do Rio. Página 4

Dia 5, a Cinelândia foi palco de manifestação dos servidores federais, organizada pelo comando unificado. Página 5

ASSEMBLEIA GERAL - Dia 12 de julho, às 10h, no auditório do Quinhentão, no CCS. Pauta: indicativo do CNG de suspensão da greve.
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Comando Nacional orienta suspensão da greve
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Nossos Direitos

28,86%
Cooptação de clientelaCooptação de clientelaCooptação de clientelaCooptação de clientelaCooptação de clientela

com método questionávelcom método questionávelcom método questionávelcom método questionávelcom método questionável
Chegou ao conhecimento

da direção do SINTUFRJ que
uma pessoa, no Hospital Uni-
versitário, está distribuindo um
kit com três documentos:

 um pedido de revogação
da procuração do sindicalizado
do advogado do Sindicato na
ação dos 28,86%;

 um contrato de honorári-
os advocatícios para um novo
advogado, onde consta que o
servidor deverá pagar 10% sobre
os atrasados dos 28%;

 uma procuração com po-
deres para um denominado ad-
vogado representar o servidor na
ação dos 28%.

Quando o servidor assina a
procuração é cobrado o valor de
R$20,00. 

O objetivo é que o servidor
saia da ação do Sindicato e con-
trate ele para a liberação de va-
lores referentes à ação dos 28%.

O SINTUFRJ não só não re-
comenda a adesão a esta pro-
posta, como considera uma prá-
tica antiética, por não ser ético
um advogado oferecer serviço e
porque não deixa claro os possí-
veis prejuízos que o servidor po-
derá ter.

Nossa posiçãoNossa posiçãoNossa posiçãoNossa posiçãoNossa posição
1 – O SINTUFRJ informa que a
ação coletiva dos 28% se encon-
tra em fase de execução e já
houve consenso no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) sobre
a legitimidade do SINTUFRJ
para mover a execução.
A execução se encontra em an-
damento. É uma temeridade
falar de liberação de valores
quando é público que a ação se
encontra em fase de discussão
dos cálculos.
2 – O SINTUFRJ adverte tam-
bém que é preciso que os servi-
dores estejam atentos à prática
de tais ações e não se deixem
levar por falsas promessas que
poderão causar sérios prejuízos.
3 – Lembramos que o processo
do Sindicato é uma ação dife-
renciada e qualquer movimen-
to inadequado pode gerar perda
de direitos já conquistados.
4 – O SINTUFRJ aponta ainda
que essa pessoa está cobrando
honorários.

O SINTUFRJ lembra que o
ato de revogar uma procuração
é espontâneo. Mas é importan-
te tomar cuidado.

Prezados companheiros e pre-
zadas companheiras do SINTUFRJ.

Em nome do Laboratório de
Análises Econômicas, Históricas,
Sociais e Estatísticas das Relações
Raciais (LAESER), agradeço ao Sin-
dicato pela matéria realizada no
jornal 957 desta entidade sindical
fazendo menção ao lançamento e
conteúdo do Relatório Anual das
Desigualdades Raciais no Brasil;
2009-2010.

De fato, nosso Laboratório reali-
za diversas atividades de pesquisa,
ensino e extensão vinculadas ao
tema das assimetrias de cor ou raça
em nosso país, sem perder sua infle-
xão de gênero. Esta opção diversas
vezes nos coloca em uma difícil si-
tuação – dentro e fora da UFRJ –

Mensagem de agradecimento
gerada pela incompreensão e ina-
ceitação de que o pensamento cien-
tífico produzido na Universidade
pública possa ser feito tendo por eixo
as condições de vida dos contingen-
tes historicamente discriminados de
nossa sociedade, como é o caso dos
afrodescendentes e mulheres.

Saber que nosso estudo contou
com vosso interesse e apoio nos
honra enormemente. Fazemos,
sim, parte de uma mesma comu-
nidade acadêmica e esta será tão
mais forte quanto mais frequente-
mente consigamos dialogar sobre
os produtos de nossas pesquisas, re-
flexões e ações.

Um grande abraço do Marcelo
Paixão - Prof. Instituto de Econo-
mia; Coordenador do LAESER

Carta
A penúltima edição publica-

da por este jornal foi motivo de
muita discussão entre os alunos.
A matéria que falava sobre o au-
mento da violência no campus
da cidade universitária exibiu
uma charge que mostra clara-
mente um homem caucasiano
sendo abordado em seu veículo
particular por dois outros ho-
mens negros.

A charge com valores racistas
reforça o preconceito, estereóti-
pos e estigmas.

A imagem é indigna e ofende
não só os alunos da Escola de
Serviço Social como é também
extensiva a negras e negros deste
país, que em sua maioria são
trabalhadores e excluídos que so-
frem um cruel processo de desi-

Nota da redação

CONVÊNIO SINTUFRJ E CAURJ
O grande dife-

rencial do plano de
saúde CAURJ é que
ele pertence a todos
nós. É o nosso Pla-
no de Saúde. Co-
nheça mais sobre o
plano de saúde
CAURJ.
www.caurj.com.br
Telefones: 25425085
(geral), 77337606
(Polo CT). 3104-
6354 (Polo CCS)

O SINTUFRJ pede desculpas pela
publicação da charge, reconhecendo
os argumentos apresentados pelos
companheiros do CA.

O SINTUFRJ sempre esteve enga-
jado nas lutas da classe trabalhadora,
contra a opressão, a desigualdade de
gênero e etnia e contra toda forma de
discriminação e os demais instru-
mentos de que o capitalismo se vale
para perpetuar a exclusão.

É importante que se destaque que
não houve naturalização intencio-
nal. Nosso ilustrador André Amaral é
militante das causas da cultura po-
pular. Nosso Conselho Editorial e o
Jornal do SINTUFRJ sempre se preo-
cuparam em pautar o tema das desi-
gualdades com a freqüência dos de-
mais, denunciando arbitrariedades e
reivindicando justiça social.

gualdade social e simbólica em
diversos espaços socias.

Os frequentes casos de racis-
mo na qual estávamos vivenci-
ando , haja visto as declarações
do deputado federal Jair Bolso-
naro , as inúmeras ações existen-
tes no Poder Judiciário contra a
utilização de cotas para estudan-
tes negros, as frequentes mortes
de jovens negros nas favelas cari-
ocas e tantos outros, nos deixam
claro que o racismo ainda existe
em nosso país. A população ne-
gra no Brasil carece de medidas
de reparação emergenciais pelos
quase 400 anos de escravismo cri-
minoso e pela desigualdade a
qual somos submetidos ainda
hoje.

Pensamos ser necessário uma

discussão acerca da naturaliza-
ção do racismo na sociedade bra-
sileira.

O Centro Acadêmico de Servi-
ço Social a tempos constrói gru-
pos de discussão sobre as opres-
sões hoje existente, com isso nos
posicionamos com repúdio e in-
tolerância a praticas racistas,
machistas, homofóbicas, a tro-
tes abusivos  e o bulling. Coloca-
mos-nos nesta luta contra toda e
qualquer forma de opressão e no
compromisso da construção de
uma sociedade justa e igualitá-
ria.

Centro Acadêmico De Serviço
Social José Paulo Netto / Ufrj
Assinam: DCE-Mário Prata / Anel-
Assembleia Nacional dos Estu-
dantes -Livre

Enfermaria I - Plano acomodação en-
fermaria, de acordo com a Portaria nº 01/
2008, do Ministério do Planejamento. Co-
participação de 10% em consultas.

Apartamento III - Plano acomo-
dação quarto, de acordo com a Porta-
ria nº 01/2008, do Ministério do Pla-
nejamento, sem coparticipação.

Faixa
Etária
00 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58

> 59

Valor Por
Beneficiário

82,49
89,65
119,98
124,70
141,36
146,65
182,93
201,27
233,59
313,25

Faixa
Etária
00 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58

> 59

Valor Por
Beneficiário

95,00
106,95
149,95
178,12
203,32
204,11
220,73
281,02
412,32
460,62
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MOVIMENTO

Comando Nacional de Greve orienta suspensão
da greve a partir de 14 de julho

O Comando Nacional de Greve
(CNG) da Fasubra recebeu no dia 5 de
julho documento do governo assina-
do pelos secretários do MEC, Luiz
Cláudio, e do Ministério do Planeja-
mento, Duvanier Paiva, que foi obje-
to de avaliação do CNG no dia 6. Após
horas de avaliação da conjuntura na-
cional, cenários e contexto da greve
nacional da Fasubra e do documento
enviado pelo governo, foi encami-
nhada votação de duas propostas.

A primeira proposta, com 47 vo-
tos, defendeu a continuidade da gre-
ve, com radicalização nas bases e em
Brasília, no entendimento de que o
documento encaminhado pelo go-
verno não apresentava qualquer ca-
lendário ou proposta concreta. 

A segunda proposta, com 52 vo-
tos, defendeu como estratégia a sus-
pensão da greve, investindo na nego-
ciação com realização de plenária na
primeira quinzena de agosto, para
avaliar as negociações.

 
O investimento na negociaçãoO investimento na negociaçãoO investimento na negociaçãoO investimento na negociaçãoO investimento na negociação
é uma marca na atuação daé uma marca na atuação daé uma marca na atuação daé uma marca na atuação daé uma marca na atuação da
FasubraFasubraFasubraFasubraFasubra

A decisão do CNG-Fasubra
aposta na negociação com o go-

verno como uma ação estratégi-
ca. (...) Temos que estar atentos
ao prazo da definição do orçamen-
to de 2012, bem como o movi-
mento das demais entidades do
serviço público federal, que se en-
contram em negociação com o
governo (...)

O CNG-Fasubra optou pela ra-
zão necessária em momentos de
impasse, para não expor a catego-
ria a uma situação de risco, per-
manecendo na greve, sem pers-
pectiva de negociação, em função
da posição final do governo, de
não negociar em greve, mesmo
com todos os esforços e ações de-
senvolvidas nesses 30 dias de greve
(...).

Diante disso, o CNG orienta as
entidades de base que avaliem a
posição deste Comando e delibe-
rem em suas assembleias pela sus-
pensão da greve, a partir do dia 14
de julho, antecedida de assemblei-
as nos dias 7, 8, 11, 12 de julho. As
informações das resoluções das As-
sembleias de Base deverão ser en-
caminhadas à Fasubra, até as 17
horas do dia 12 de julho. (...) Con-
tinuemos na Luta!!!

A mesa geral de negociação do
conjunto dos servidores federais com
o governo, dia 6 de julho, reservou
uma “grata surpresa” para a Fasu-
bra: ela ficou de fora da discussão da
política salarial.

O governo apresentou uma pla-
nilha que contém as reivindicações
e o impacto orçamentário apresen-
tados pelas entidades nacionais do
Serviço Público. Essa planilha tem
uma repercussão financeira estima-
da em R$ 19 bilhões, e não levou

Fasubra fora da mesa com governo
em consideração a repercussão apre-
sentada pela Fasubra de R$ 6,5 bi-
lhões por ano. Para a Condsef, fal-
tou um montante de R$ 4 bilhões.

Nesta planilha havia reivindi-
cações e impactos orçamentários
apresentados por várias entidades,
contendo também pisos, tetos sala-
riais, tabelas e outros itens. Mas não
constavam nem o piso salarial de
R$ 1.635,00 e tampouco a repercus-
são financeira da Fasubra.

Houve protesto por parte da Fa-

subra, e a justificativa dada pelo
governo foi de que a planilha trata-
va de demandas novas apresentadas
pelas entidades nacionais e que a
Fasubra não estava negociando por
estar em greve.

As discussões prosseguiram mes-
mo assim, e houve consenso por par-
te das entidades de que a demanda
orçamentária geral necessária gira
em torno de R$ 50 bilhões por ano,
sendo cerca de R$ 20 bilhões para
correção dos índices inflacionários,

mais R$ 30 bilhões para atender às
distorções das diversas carreiras.

Mas o secretário de Recursos Hu-
manos do Planejamento, Duvanier
Paiva, afirmou que houve ganho
real para diversas categorias no go-
verno Lula, entre elas os TAEs,  des-
cartando a possibilidade de conse-
guir os R$ 50 bilhões. Ele disse que
entre 2008 e 2010 o impacto orça-
mentário foi de R$ 38 bilhões em
decorrência dos acordos, e que o re-
sultado da planilha apresentada pelo

governo é de R$ 19 bilhões para todo
o conjunto do funcionalismo. As-
sim, segundo ele, será preciso um
esforço da bancada sindical para a
proposta geral conciliar com as me-
sas específicas.

O tempo para concluir negocia-
ções é curto. O governo tem até o dia
31 de agosto para encaminhar ao
Congresso Nacional propostas com
previsão de orçamento para 2012. A
próxima reunião da mesa geral será
no dia 15 de julho.

O Comando Local de Greve
(CLG), reunido na sexta-feira, dia
8, aprovou por maioria, o indicativo
do Comando Nacional de suspensão
da greve a partir do dia 14 de julho

CLG aprova indicativo da Fasubra
por entender que não podemos ficar
de fora da mesa de negociação e
assim fragilizar nosso movimento.

Considerando que as negocia-
ções não avançavam, optamos por

entra em greve, e o governo suspen-
deu a negociação. Enquanto os de-
mais servidores públicos optaram
por negociar e hoje participam da
mesa de negociação, mas Fasubra

está de fora.
Diante desta conjuntura, acha-

mos prudente acatar o indicativo do
comando, sair da greve e integrar a
mesa de negociação. Se as negocia-

ções não avançarem, aí, sim, reto-
mamos a greve no início de agosto,
com o conjunto do Serviço Público.
Essa foi a lógica que norteou a deci-
são do Comando Local da UFRJ.

O documento assinado pelo MEC e MPOG
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MOVIMENTO

Ato e caminhada marcam
ato dos servidores federais

No dia 5 de julho a Cine-
lândia, centro do Rio, foi palco
da manifestação dos servidores fe-
derais organizada pelo Comando
Estadual Unificado (UFRJ, UFF,
UFRural-RJ e Uni-Rio). O ato foi
marcado pela denúncia contra a
política econômica de Dilma
Rousseff, aliada ao corte de ver-
bas para educação e saúde, e con-
tra a manutenção de projetos de
lei que ferem os direitos dos ser-
vidores.

Os técnicos-administrativos
em educação (TAEs) das univer-
sidades federais em greve, inclu-
ídos os da UFRJ, marcaram pre-
sença. Eles aproveitaram para de-
nunciar a truculência do gover-
no socializando a resposta do
Ministério do Planejamento à
Fasubra de só reiniciar a negoci-
ação com a Federação após a sus-
pensão da greve.

 “Há muito dinheiro no go-
verno. Nós pagamos muitos im-
postos e 44% são reservados para
pagamento da dívida externa que
não fizemos e não nos cabe, há
ainda desvio de dinheiro e o que
sobra é pouco para investimento
público. Os bancos lucram e não
há prioridade para saúde e edu-
cação, áreas estratégicas para
atendimento das necessidades da
população. Estamos nas ruas por
isso, como também pelo reajuste
salarial, contra a privatização
dos hospitais universitários e por
uma universidade pública, gra-
tuita e de qualidade”, disse Fá-
bio Marinho, do Comando Local
de Greve da UFRJ.

 A data da manifestação foi
deliberada em plenária nacional
dia 19 de junho como uma das
formas de pressionar o governo
durante reunião com o conjunto
das entidades dos servidores mar-
cada anteriormente para o dia 5
de julho, mas adiada para o dia
seguinte. Os servidores nos esta-
dos paralisaram suas atividades
realizando protestos pelo atendi-
mento de demandas urgentes,
cumprimento de acordos e me-
lhores condições de trabalho no
serviço público. No Rio, os traba-
lhadores da Biblioteca Nacional,
Iphan, Ibram paralisaram suas
atividades no dia de luta.

O ato foi reforçado pela re-
presentação dos estudantes das
universidades federais, da UNE e
de alunos do Pedro II, que foram

levar seu apoio aos TAEs. Os pro-
fessores da UFRJ aderiram ao dia
de luta. Os professores e funcio-
nários da rede estadual em greve

do ato na Cinelândia criticando
a política do governo federal e
denunciando a política de priva-
tização do governo Sérgio Cabral.

Fotos: Emanuel Marinho

desde o dia 7 de junho, que fize-
ram manifestação pela manhã
no Largo do Machado, zona sul
da cidade, também participaram

Houve concentração e panfleta-
gem dos trabalhadores à popula-
ção na Cinelândia, com passeata
ao MEC.
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MOVIMENTO

Dia Nacional de Mobilização da CUT
Rio leva os trabalhadores e as bandeiras da Central para o centro da cidade

No Dia Nacional de Mobiliza-
ção, 6 de julho, a Central Única dos
Trabalhadores, a maior central da
América Latina, sacudiu o país com
várias atividades em 27 estados bra-
sileiros, com manifestações nas prin-
cipais capitais. A CUT vem realizan-
do com o MST e movimentos soci-
ais esse processo de mobilização para
colocar em pauta um conjunto de
reivindicações que atenda às neces-
sidades da classe trabalhadora da
cidade e do campo, assim como às
necessidades mais prementes do país.
A histórica central dos trabalhado-
res vem demarcando também sua
diferença em relação às demais cen-
trais.

No Rio de Janeiro diversos sin-
dicatos filiados à CUT e categorias
em luta cobriram de vermelho a
Avenida Rio Branco, no centro da
cidade. Destaque para os técnicos-
administrativos em educação das
universidades federais em greve,
entre eles os trabalhadores da UFRJ.
Os bancários, por sua vez –, muitos
vieram do interior do estado para a
manifestação –, fecharam pela
manhã as agências da Avenida Rio
Branco. “Estamos brigando por sa-
lários mais valorizados e por uma
sociedade com menos desigualda-
de. Nacionalmente fomos para as
ruas e no Rio mandamos nosso
recado”, afirmou o presidente da
CUT-RJ, Darby Igayara.

A vice-presidente da CUT-RJ,
Neuza Luzia, técnica-administra-
tiva da UFRJ, ressaltou que a luta
puxada pela CUT envolve toda a
classe trabalhadora, e nesse con-
texto estão os servidores públicos
federais, trabalhadores celetistas e
informais, assim como os da cida-
de e do campo: “Isso é a CUT, que
une a luta do setor público com a
luta do setor privado, mostrando
que nossa luta é de classe. O lado
da CUT é ao lado do trabalhador
organizando sua luta e arrancan-
do vitórias. Esta mobilização é a
primeira de uma série e avaliamos
que é o momento de avançar para
conquistar e não ficarmos reduzi-
dos a uma política apenas defensi-
va e de resistência”.

 A dirigente, que também coor-
dena o Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação da UFRJ (SINTU-
FRJ), informou sobre a greve da
categoria deflagrada nacional-
mente dia 6 de junho: “Entramos
em greve porque estamos há três
anos sem reajuste salarial e há mais
de um ano o governo enrola na
mesa de negociação. Reivindica-
mos não só reposição, lutamos con-

tra a privatização dos nossos hospi-
tais universitários, por mais inves-
timentos no setor público e em de-
fesa da universidade pública, gra-
tuita e de qualidade”. Represen-
tando o Comando Local de Greve
da UFRJ, a coordenadora do SIN-
TUFRJ, Gerly Miceli, chamou a
atenção da população para a luta
contra a privatização dos HUs e da
universidade pública.

Os trabalhadores, em sua mai-

oria com as blusas e bandeiras ver-
melhas da CUT, concentraram-se
na Candelária para seguir em pas-
seata pela Avenida Rio Branco em
direção à Cinelândia. Atenderam
ao chamado da Central, além dos
bancários e técnicos-administra-
tivos das universidades, petrolei-
ros, metalúrgicos, aeronautas e
aero-viários, químicos, trabalha-
dores em telecomunicações, ele-
tricitários, servidores públicos fe-

derais, servidores do município de
São Gonçalo, servidores das justi-
ças federais, professores do muni-
cípio, entre outras categorias.
Além da questão salarial, eles cri-
ticaram também a condução da
política econômica pela presiden-
te Dilma Rousseff.

“CUT e MST são aliados histó-
ricos e lutam pelos trabalhadores,
por conquistas. Se não for pela uni-
dade dos trabalhadores do campo e

Conheça a
pauta
nacional
da CUT

 Ganhos reais e cláusu-
las sociais nas campa-
nhas salariais do segun-
do semestre

 Redução da jornada de
trabalho sem redução de
salário

 Fim do fator previden-
ciário

 Assentamento das fa-
mílias acampadas; su-
plementação orçamentá-
ria do Incra para 2011;
atualização dos índices
de produtividade

 Construção de esco-
las em todos os assenta-
mentos

 Fortalecimento do Pro-
grama de Aquisição de
Alimentos (PAA) e da Co-
nab

 Garantir a universali-
zação da assistência téc-
nica

 Aprovação da PEC do
Trabalho Escravo

 Combate à terceiriza-
ção e à precarização

 Reforma política com
democratização do Es-
tado

 Reforma Tributária

 Plano Nacional de Edu-
cação

da cidade, não há como avançar”,
disse a representante do MST du-
rante a passeata. Ao final da mani-
festação na Cinelândia, no início
da noite, o presidente da CUT con-
siderou a mobilização vitoriosa. O
secretário de Relações de Trabalho,
Marcello Azevedo, anunciou para
os trabalhadores e para a popula-
ção: “Estamos nas ruas para dizer
que não somos iguais às outras cen-
trais. Temos história e bandeiras
únicas. Onde tem luta tem CUT e
quem luta conquista”.

Fotos: Emanuel Marinho
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O governo quer impor controle
eletrônico de ponto nos hospitais
universitários. Em nossa reação con-
tra essa afronta, já tivemos uma
vitória: o Consuni aprovou moção
de repúdio à medida. Vamos lutar
pela autonomia. Esta semana, nos
reuniremos com os companheiros
das unidades de saúde para discutir-
mos os novos encaminhamentos.

Um ofício do MEC encami-
nhado em maio obriga os hospi-
tais universitários a implantar,
a partir de 1º de julho, ponto
eletrônico, sob pena de suspen-
são do pagamento dos adicionais
de plantão hospitalar (APHs). O
SINTUFRJ considerou este ulti-
mato uma ingerência na nossa
autonomia.

No dia 30 de junho, o Conselho
Universitário aprovou moção de re-
púdio à imposição. A iniciativa par-
tiu da conselheira Neuza Luzia,
para quem a atitude do MEC foi de

EM DEFESA DOS HUs

Ponto eletrônico nos HUs A UFRJ diz não a ataque contra
autonomia

Governo encaminha PL (ex-MP 520) dos HUs
Depois da derrubada da MP 520, no Senado, que criava a

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para gerir os
hospitais universitários e uma porta aberta para a privatiza-
ção, o governo não sossegou. No dia 5 encaminhou ao Con-
gresso Nacional projeto de lei, em regime de urgência, com
conteúdo parecido.

O PL 1749/2011 também autoriza o Poder Executivo a
criar a tal empresa, e tem de ser apreciado em 45 dias tanto
pela Câmara como pelo Senado.

Logo no primeiro artigo, tal empresa é apresentada sob a
forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de
direito privado, um dos centros da crítica à MP 520, e ainda
por cima com prazo de duração indeterminado.

Num dos tópicos com que defende a medida, o governo

argumenta: “Sob o formato de empresa pública, será possí-
vel implantar um modelo de gestão administrativa, orça-
mentária e financeira baseado em resultados e em efetivo
controle de gastos, dotada de instrumentos mais eficazes e
transparentes de relacionamento entre o hospital e a uni-
versidade. O relacionamento entre a EBSERH e cada uni-
versidade será objeto de um contrato, que especifique as
obrigações das partes e as metas de desempenho esperadas
da Empresa Pública, com respectivos indicadores para a
avaliação e o controle pela Universidade”.

Quando se estabelece metas, neste caso sob a lógica
capitalista. As metas a que se refere o PL serão acerca de
número de exames, procedimentos, relação pacientes x nú-
mero de profissionais, gastos?

As metas que defendemos são outras, como o princípio da
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, a impor-
tância dos hospitais para a formação e o papel da Universida-
de de promover pesquisas que reflitam as demandas da so-
ciedade e não do mercado.

Todos a postosTodos a postosTodos a postosTodos a postosTodos a postos
Como se vê, o governo voltou à carga; e como

afirmamos, não podemos baixar a guarda. Temos de
nos manter mobilizados contra mais este ataque. To-
dos às reuniões nas unidades de saúde organizadas
pelo SINTUFRJ.

Leia a íntegra do PL em http://www.camara.gov.br/pro-
posicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511029

GERLY coordena o ato, em frente ao IPPMG, em defesa dos HUs

ataque à autonomia e de ingerên-
cia na administração da universi-
dade e dos HUs. O reitor Aloísio
Teixeira concordou: “Está em de-
sacordo com artigo 207, que deter-
mina que a universidade tem au-
tonomia e de gestão administrati-
va. Não deve ser o MEC a dizer como
vamos controlar a frequência de
nossos trabalhadores”.

“De posse deste encaminha-
mento político, a direção do SIN-
TUFRJ solicitou ao pró-reitor de
Pessoal, Roberto Gambine, que
providenciasse os desdobramentos
administrativos da decisão do Con-
suni. Ficou acertado que seriam
divulgados na página da PR-4 e
aos diretores das unidades hospita-
lares as orientações baseadas na
decisão do colegiado”, explicou a
coordenadora de Políticas Sindi-
cais Gerly Miceli. Na última quin-
ta-feira, a PR-4 reiterou o compro-
misso.

A jornada de 30 horasA jornada de 30 horasA jornada de 30 horasA jornada de 30 horasA jornada de 30 horas
Outro debate remete a uma

questão importante: a briga pela
implantação da jornada das 30
horas nos HUs. O Decreto nº 4.836/
2003 diz o seguinte: “Art. 3º Quan-
do os serviços exigirem atividades
contínuas de regime de turnos ou
escalas, em período igual ou supe-
rior a doze horas ininterruptas, em
função de atendimento ao público
ou trabalho no período noturno, é
facultado ao dirigente máximo do
órgão ou da entidade autorizar os
servidores a cumprir jornada de tra-
balho de seis horas diárias e carga
horária de trinta horas semanais...”
Ou seja: o reitor pode autorizar os
servidores nestas condições a ado-
tar a redução de jornada sem redu-
ção de salário.

Próximos passosPróximos passosPróximos passosPróximos passosPróximos passos
Segundo Gerly, o SINTUFRJ vai

convocar reuniões nos hospitais,

com os servidores e direção, para
discutir a padronização dos enca-
minhamentos em relação ao pon-
to eletrônico para estas unidades, e
organizar os companheiros para
lutarmos juntos contra o projeto
de lei que o governo apresentou da
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (veja matéria abaixo).
Também será discutida a implan-
tação do que diz o Decreto nº 4.836/
2003 com relação à carga horária.

AlertaAlertaAlertaAlertaAlerta
A coordenadora Gerly alerta que

essas são medidas para preparar os
hospitais para a entrada da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares:
“Por esse motivo, a gente tem que ter
em foco a necessidade de proteção dos
servidores destas unidades, que estão
mais expostos, sob todas as formas,
inclusive resolvendo essa questão da
carga horária. O SINTUFRJ está orga-
nizando estes trabalhadores para es-

tarmos juntos à Reitoria reivindican-
do a aplicabilidade do decreto pelo
reitor”.

EncaminhamentosEncaminhamentosEncaminhamentosEncaminhamentosEncaminhamentos
O SINTUFRJ está levantando

essa discussão na comunidade da
área de saúde para reivindicarmos
que o reitor faça valer a sua auto-
nomia.

A moção
“O Conselho Universitá-“O Conselho Universitá-“O Conselho Universitá-“O Conselho Universitá-“O Conselho Universitá-

rio da UFRJ reunido em 30/rio da UFRJ reunido em 30/rio da UFRJ reunido em 30/rio da UFRJ reunido em 30/rio da UFRJ reunido em 30/
6/2011 aprova repúdio ao6/2011 aprova repúdio ao6/2011 aprova repúdio ao6/2011 aprova repúdio ao6/2011 aprova repúdio ao
ofício de 23/6/2011 enca-ofício de 23/6/2011 enca-ofício de 23/6/2011 enca-ofício de 23/6/2011 enca-ofício de 23/6/2011 enca-
minhado pelo MEC, que dáminhado pelo MEC, que dáminhado pelo MEC, que dáminhado pelo MEC, que dáminhado pelo MEC, que dá
um ultimato para a implan-um ultimato para a implan-um ultimato para a implan-um ultimato para a implan-um ultimato para a implan-
tação do ponto eletrônicotação do ponto eletrônicotação do ponto eletrônicotação do ponto eletrônicotação do ponto eletrônico
nos HUs, por considerar quenos HUs, por considerar quenos HUs, por considerar quenos HUs, por considerar quenos HUs, por considerar que
esta iniciativa fere frontal-esta iniciativa fere frontal-esta iniciativa fere frontal-esta iniciativa fere frontal-esta iniciativa fere frontal-
mente a autonomia univer-mente a autonomia univer-mente a autonomia univer-mente a autonomia univer-mente a autonomia univer-
sitária garantida no artigositária garantida no artigositária garantida no artigositária garantida no artigositária garantida no artigo
207 da Constituição.”207 da Constituição.”207 da Constituição.”207 da Constituição.”207 da Constituição.”

Foto: Emanuel Marinho



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 960 - 11 a 17 de julho de 2011 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 7

MOVIMENTO

A avaliação da greve deu o tom nas
reuniões realizadas pelo Comando Lo-
cal de Greve (CLG). Os trabalhadores
da Prefeitura, da Creche e da Escola de
Belas Artes fizeram uma avaliação pro-
funda com o Comando na última
quinta-feira, 7 de julho.

Na reunião os funcionários fo-
ram informados de todos os passos
do Comando Nacional e os últimos
fatos relacionados ao governo. Por
isso, o Comando destacou a impor-
tância da participação de todos na
assembleia geral do dia 12 de julho
para colocar suas avaliações.

Nas reuniões o Comando in-
formou com detalhes todo o pro-
cesso da greve, apresentou os docu-
mentos trocados entre Fasubra e
governo, e o debate girou sob a luz
da negociação com o funcionalis-
mo, a qual o governo deixou a Fa-
subra de fora da mesa geral, provo-

Unidades discutem greve

Clube da Esquina com nova direção
No dia 2 de julho foi eleita a nova diretoria do Clube da Esquina, do IPUB, (biênio

2011-2013). A chapa única, Resistência, elegeu como presidente Eliud Guerreiro e como
vice Eliezer Paulino Tavares.

O Clube da Esquina – Por uma sociedade sem manicômios completou 15 anos de
existência em junho, e comemorou a data com uma bela festa em maio. É uma
entidade de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 1996 por iniciativa
de profissionais de saúde mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e dos institutos
Philippe Pinel e Franco Basaglia.

O objetivo primordial do Clube é prestar serviços de lazer assistido à clientela da rede
de assistência à saúde mental do município de Rio de Janeiro e de municípios vizinhos.

O encontros e atividades dos associados são realizados aos sábados.

Marceneiros apresentam trabalhos finais
Segue, ainda esta semana, no hall da Reitoria (atrás dos elevadores), a bela exposição

dos trabalhos finais do Curso de Restauração de Móveis da PR-4  em conjunto com a SGC
e DVDE, sob orientação de Benito Gonzáles, Nivaldo Carneiro e Marcelo Brasil. Entre os
móveis antigos restaurados estão armários, mesas, cadeiras, que ilustram o sucesso do
curso.

O curso, de 180 horas, e que concedeu certificado para a progressão funcional, contou
com 29 marceneiros de diversas unidades da UFRJ, como Museu Nacional, CLA, EBA e
Prefeitura. “O resultado foi excelente”, comemora Benito, explicando que todas as
etapas do curso foram gravadas num CD. O grupo de organizadores sonha em ampliar a
proposta inicial. Eles  planejam criar uma Marcenaria-Escola, com marceneiros capaci-
tados, para dar aulas para outros órgãos públicos e abrir cursos para capacitar estudantes
da escola pública. O projeto está em análise na PR-4.

Vigilância elege sua direção
Pela primeira vez os trabalhadores da Divisão de Segurança (Diseg) da Prefeitura

Universitária escolheram seus diretores. A apuração foi no dia 4 de julho e a chapa única,
Juscelino Ribeiro e Jorge Trupiano, obteve 80% dos votos. No dia seguinte a Comissão
Eleitoral homologou o resultado.

Ofício já foi encaminhado ao prefeito para ciência da decisão dos trabalhadores. O
presidente da Comissão Eleitoral, Antonio Gutemberg, comemorou esta conquista da
organização dos trabalhadores da segurança patrimonial da UFRJ.

“Estamos em consonância com a decisão do XIX Seminário de Segurança das
Instituições Públicas de Ensino Superior, que deliberou pela realização de eleições
diretas para os diretores das Divisões de Segurança. Esta eleição é mais um passo no nosso
processo de organização e avanço de nossas conquistas”, declarou.

Desde a existência da Diseg, há quase 20 anos, a escolha dos diretores era prerrogativa
do prefeito. Na última eleição, embora os trabalhadores tivessem tido a oportunidade de
escolha, a decisão final ainda foi do prefeito.

Assembleia no dia 12 vai analisar indicativo
Na assembleia geral do dia 12, terça-feira, às 10h, no Quinhentão, os técnicos-

administrativos em educação da UFRJ vão analisar o indicativo do Comando Nacional
de Greve de suspensão da greve a partir do dia 14.

Na assembleia do dia 6, no Quinhentão, eles aprovaram a continuidade da greve
conforme indicado pela Fasubra até então.

As deliberações aprovadas foram:
1 - Criação do Livro do Movimento, que os trabalhadores passarão a assinar nas

atividades de greve;
2 - Cabe ao Comando Nacional dirigir a greve, mas todo fato novo que ocorrer

(negociação, etc.) deverá chegar às bases acompanhado de avaliação política e com
propostas de encaminhamentos para análise do Comando Local de Greve e da assembleia
geral;

3 - O CLG encaminhará à PR-4 ofício solicitando padronização de orientação às
unidades sobre a folha de ponto.

cando assim um intenso debate
com os trabalhadores.

Em relação aos aspectos especí-
ficos de cada unidade o debate tam-
bém foi produtivo. Ficou decidido
que os encaminhamentos serão da-
dos quando a rotina normal de tra-
balho for retomada.

Ainda sobre a greve, na Escola de
Belas Artes foi discutida a atitude
desrespeitosa por parte de uma pro-
fessora para com uma funcionária.
A professora incitou um aluno a
desacatá-la. Ofício foi encaminha-
do à Pró-Reitoria de Pessoal, à Ouvi-
doria, ao CLG e à Direção do SINTU-
FRJ solicitando providências. Na
Prefeitura os trabalhadores querem
discutir a organização da unidade
em relação aos serviços essenciais.
Eles querem traçar um mapa destes
serviços para não haver problemas
em greves futuras. REUNIÕES nas unidades fazem avaliação da greve. Na Prefeitura, o tema foi o serviço essencial

COMEMORAÇÃO: à esquerda a nova presidente, Eliud, e à direita o vice, Eliezer.

Fotos: Emanuel Marinho
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Visivelmente emocionados, Aloísio Teixeira e Sylvia Vargas dão posse ao novo reitor e vice-reitor e se despedem das equipes

Carlos Levi e Ledo à frente da universidade

Em cerimônia solene no audi-
tório do CT, na manhã de sexta-
feira, dia 8, foram empossados o
reitor e o vice-reitor eleitos pela
comunidade universitária para
quatro anos de mandato na UFRJ
(2011-2015), Carlos Levi e Antonio
Ledo. Antes de concorrerem aos car-
gos, Levi ocupava a Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento
e Ledo, a direção da Faculdade de
Medicina.

A UFRJ não dispensa oportuni-
dade de cumprir seus rituais acadê-
micos, mas esta solenidade de trans-
missão de cargos na administra-
ção central foi especial, afirmou
Aloísio Teixeira. Porque foi a pri-
meira vez, desde 1998, ano em que
o MEC interveio na UFRJ, que um
reitor dá posse a outro reitor eleito
pela comunidade universitária.

O respeito aos rituais acadêmi-
cos, segundo Aloísio, “é a manifes-
tação da nossa decisão de perma-
necermos fiéis às tradições do pas-
sado; e é a afirmação desses valores
que guiam a nossa vida”.

SINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJ
A coordenadora-geral do SIN-

TUFRJ, Neuza Luzia, falou em
nome da entidade: “O momento é
de bastante emoção para nós que
vivemos o período duro e difícil,
marcado por muita luta, para ver
respeitado o artigo 207 da Consti-
tuição. Com orgulho constatamos
que os que tomam posse vão en-
contrar uma universidade mais
unida, e muito obrigada a Aloísio
e Sylvia por terem recolocado a
UFRJ no cenário nacional. Temos
sempre que associar reivindicação
sindical à luta pela universidade
gratuita e de qualidade, e juntos
combater qualquer ameaça de in-
tervenção”.

Neuza aproveitou o espaço para
expor a luta atual da categoria: “A
pouca sensibilidade do governo nos
levou à greve. Nossos salários estão
defasados, porque há três anos não

temos aumento e correção da tabe-
la”, e finalizou afirmando que “A
nossa intenção é devolver para a
universidade tudo o que conquis-
tarmos com o aprimoramento pro-
fissional”.

Sylvia VargasSylvia VargasSylvia VargasSylvia VargasSylvia Vargas
“Sinto-me realizada pelo reco-

nhecimento ao esforço que fiz para
não decepcionar os que em mim
confiaram essa tarefa de tanta res-
ponsabilidade. No entanto, minha
mensagem nesse dia é voltada para
um sentimento forte: o de grati-
dão. Sou grata ao professor Aloísio
Teixeira pela sua confiança que
tanto me honrou e pelo muito que
com ele aprendi ao longo desse tem-
po, no cultivo da paciência, tole-
rância, obstinação pelas boas cau-
sas. Sou profundamente agradeci-
da aos nossos colegas da adminis-
tração central, aos diretores de uni-
dades, aos professores, aos estudan-
tes que entenderam as nossas in-
tenções e a este
admirável corpo
técnico-adminis-
trativo em educa-
ção que tanto
prezo.”

A n t o n i oA n t o n i oA n t o n i oA n t o n i oA n t o n i o
LedoLedoLedoLedoLedo “Não pode
haver universida-
de sem projeto
nacional e proje-
to nacional sem
universidade ver-
dadeira”, afir-
mou o vice-reitor
que assumiu,
prometendo aten-

ção especial a sua área, a saúde.
Prometeu vencer a mesmice do co-
tidiano seguindo o caminho da
utopia sempre defendido por Aloí-
sio e que o atrai. Homenageou a
amiga Sylvia Vargas e saudou a neta
de um mês de vida e a UFRJ, “patri-
mônio do povo brasileiro”, e se com-
prometeu, lembrando versos de
Eduardo Galeano, “com leveza e
ternura seguir caminhando e per-
seguindo a utopia”.

Aloísio TeixeiraAloísio TeixeiraAloísio TeixeiraAloísio TeixeiraAloísio Teixeira
A emoção, denunciada pela voz

embargada e os olhos molhados, não
alterou o humor refinado do reitor Alo-
ísio Teixeira, que conduziu a cerimô-
nia com a sua habitual sinceridade.
“Estou emocionado e não sei se serei
breve. Gostaria de saudar a plateia: te-
nho uma história com cada um; com
outros, muito mais histórias”. E já
com saudades acrescentou: “a festa é
para quem entra e não para quem sai,
e eu só quero fazer agradecimentos”.

“Primeiro a você, Levi, por ter
aceitado essa tarefa que é muito
árdua. Em 2003 não sabia o que
me esperava, mas você sabe o que
te espera, porque viveu todas as
dificuldades conosco. Grandes lu-
tas aguardavam a nossa universi-
dade. Avançamos nestes anos, mas
o problema da autonomia conti-
nua em aberto. Ainda não con-
quistamos o estatuto da autono-
mia. Se o Reuni não deixar de ser
programa de governo para tornar-
se de Estado, perderemos tudo o
que conquistamos. Precisamos
transformar a carência de forma-
ção superior em patamares acei-
táveis”, defendeu.

“Eu tive a sorte de ser reitor
num momento excepcional”, dis-
se Aloísio, recordando as dificul-
dades vividas com R$ 44 milhões
de orçamento, cuja metade era
para pagar a Light. “Eram tem-
pos de planejar e fazer o orçamen-
to participativo, e conseguimos tri-

plicar o núme-
ro de bolsas para
a UFRJ e chega-
mos este ano a
R$ 400 milhões
de custeio e ca-
pital. Mas o mé-
rito das ações vi-
toriosas é, se-
gundo o reitor,
da força da co-
munidade uni-
versitária.

A l o í s i o
agradeceu à
equipe de traba-
lho, destacando

a vice-reitora Sylvia Vargas e aos
movimentos, “começando com os
estudantes. Em 2003 prometi que
encontrariam espaço para rebeldia,
porque assim se formam cidadãos.
Eles introduzem nas nossas lutas o
fator de urgência, nos obrigam a
ser mais ágeis e radicais. Agradeço
as invasões à Reitoria. Agradeço ao
movimento dos técnicos-adminis-
trativos pela presença, cobrança e
ajuda constante pela construção da
nova universidade.”

“A um grupo agradeço em espe-
cial e diferente: porque a gente nem
vê e nem sabe que existe. São os
trabalhadores do segundo andar da
Reitoria”. Aloísio citou o nome de
todos os funcionários do gabinete,
secretarias e da copa, acrescentan-
do: “Por esse grupo terei sempre
carinho especial.”

Carlos LeviCarlos LeviCarlos LeviCarlos LeviCarlos Levi
O último a discursar foi o rei-

tor empossado Carlos Levi. “Assu-
mo o cargo de reitor desta univer-
sidade após 41 anos de convivên-
cia com as instalações da nossa
Cidade Universitária. E não me
cabe outra atitude que não seja a
de reconhecer o peso das minhas
responsabilidades e admitir a com-
plexidade das tarefas que enfren-
tarei. Estas responsabilidades se
amplificam quando as assumo
num momento em que se desen-
volvem importantes esforços para
promover necessários avanços no
sistema educacional, em geral.
Enquanto se recuperam os inves-
timentos e se amplia o apoio às
expansões e reestruturações das
nossas universidades federais.
Cabe-me, portanto, rogar aos deu-
ses do destino que me brindem
com o talento e a arte capazes de
orientar esta universidade na dire-
ção correta, lhe fazendo cumprir o
papel compatível com as suas po-
tencialidades e com repercussão
proporcional à sua tradição e à
sua história”.

Fotos: Emanuel Marinho
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