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Assembléia Geral
Dia 26 de agosto, terça-feira, às 10h, no auditório do CT
PAUTA:  Avaliação da Greve pelo PCU
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Assembléia
dos funcionários
da UFRJ decidiu
pela radicalização da
luta pela implantação
do Plano de Cargo Único. O
PCU é conquista do acordo de
greve de 2001, e o atual governo
assumiu o compromisso de implantá-lo
este ano, como atesta fax enviado pelo ministro-
chefe da Casa Civil, José Dirceu. Esta semana é decisiva:

encerra o pra-
zo para o governo

enviar ao Congres-
so a previsão orça-

mentária para 2004. Em
reunião com representan-

tes da Fasubra na sexta-feira à
tarde, o ministro da Educação, Cris-

tovam Buarque, apresentou uma proposta
inaceitável, contrariando radicalmente as expectati-

vas em relação ao PCU.                                 Páginas 3 e 4

HU - HU - HU - HU - HU - Comissão de Saúde da Assembléia questiona fechamento da Emergência. Página 5

Faculdade de Educação -  -  -  -  - Depois do afastamento de Speranza, unidade começa a voltar à normalidade. Página 7

Vitória da democracia no CAp. Página 6
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Doispontos

uma reunião na
sede do Sindicato
na tarde da última

quinta-feira, a direção
do SINTUFRJ apresen-
tou uma pauta emer-
gencial de reivindica-
ções ao reitor Aloísio
Teixeira. A pauta siste-
matiza uma série de de-
mandas históricas da
categoria que ficaram
sem respostas durante
a gestão do reitor-inter-
ventor. O encontro foi
um ponto de partida
dentro do ambiente de
abertura de canais de enten-
dimentos.

 A direção do Sindicato
havia solicitado uma audiên-
cia ao reitor desde a sua pos-
se no prédio da Reitoria. Mas
Aloísio Teixeira preferiu vir
até a sede do SINTUFRJ. Du-
rante mais de duas horas Aloí-
sio Teixeira, acompanhado
de três pró-reitores, buscou
um posiciamento inicial so-
bre a pauta apresentada.

O reitor definiu sua visita
à sede do SINTUFRJ como
uma “atitude de respeito a
uma instituição integrante da
vida institucional da univer-
sidade”. Aloísio – que estava
acompanhado dos pró-reito-
res Joel Teodósio (SR-3), Luiz
Afonso (SR-4) e Marco Antô-
nio França (SR-5) – disse que
gostaria que sua presença no
Sindicato tivesse um caráter
“pedagógico” como reconhe-

cimento da representativida-
de da entidade. Em nome da
diretoria, a coordenadora-ge-
ral Neuza Luzia disse que de-
pois da obscura gestão do rei-
tor-interventor, a importân-
cia da reunião teve o signifi-
cado de marcar “a desobs-
trução dos canais” entre a ca-
tegoria e a Reitoria da UFRJ.

 Os coordenadores do
SINTUFRJ levantaram diver-
sos pontos sistematizados  na
pauta (veja ao lado) que ori-
entaram o roteiro da conver-
sa. Entre outras coisas, o rei-
tor assumiu o compromisso
de pressionar por uma solu-
ção rápida para a negociação
do nosso Plano de Cargo Úni-
co junto à Andifes, MEC e
Casa Civil. Ele garantiu ainda
que não vai haver, da parte
da Reitoria, retaliação ao mo-
vimento grevista. “Tem havi-
do pressões do governo, mas

Causa-nos espanto ler os jornais e saber da possi-
bilidade de que alguém possa ter furado a fila de
transplantes (nota na página 5) e isso não ser de
conhecimento do diretor do HU. Se para um servidor
participar da primeira caravana a Brasília, de atividades
do Conselho Fiscal ou até de uma simples reunião no
hospital tem que ter aprovação do diretor, será que
uma fila de transplante corre à revelia do diretor?

Início de
conversa

Direção do SINTUFRJ apresenta pauta emergencial de
reivindicações ao reitor em reunião na sede do Sindicato

Perguntar não ofende

a posição da Andifes é de não
enviarmos lista para que o
ponto seja cortado”, disse.

Entre os pontos aborda-
dos, discutiu-se política de
pessoal, segurança, reabertu-
ra do prédio anexo da Facul-
dade de Odontologia. A in-
clusão do Sindicato à rede de
acesso à internet que a uni-
versidade utiliza e a oficia-
lização e ampliação do espa-
ço físico do SINTUFRJ tam-
bém estão na pauta. O reitor
e os integrantes do seu estafe
ouviram com atenção a ex-
posição das reivindicações e
abordaram com atenção os
pontos levantados pela dire-
ção do Sindicato. Foi um iní-
cio de conversa para discus-
são dos problemas.   

REUNIÃO. Aloísio,
acompanhado de pró-
reitores, participou de
encontro no Sindicato

GT Anti-racismo
Reunião do Grupo de Trabalho, quar-

ta-feira, às 14h, dia 27, na sede do
Sindicato.

Vigilância
Reunião quarta-feira, dia 27, às 14h, no
Espaço Cultural:
Discutir XIV Seminário Nacional de Se-
gurança

Notas

N Ao Magnífico Reitor
Professor Aloísio Teixeira

Durante os últimos anos, lamentavelmente, os canais de diálogo
entre os movimentos organizados e a Reitoria da UFRJ foram obstru-
ídos, reflexo da política autoritária do reitor interventor. Conseqüen-
temente, reivindicações históricas de nossa categoria ficaram sem
respostas. Estamos apresentando uma pauta emergencial de reivin-
dicações.
 PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
Política de Pessoal:
- Capacitação
- Insalubridade/periculosidade
- Acumulação
- Abertura de concurso público
Segurança:
- Uma política de segurança para os Campi da UFRJ e as unidades
isoladas, que passa fundamentalmente pelo investimento político e
financeiro nesse setor, assim como a valorização dos profissionais
que atuam nessa área.
Hospital Universitário:
- Democratização
- Neutralização das ações de perseguição aos trabalhadores
- Descentralização de poder
- Auditoria/ entrega do dossiê
28,86%
- Extensão administrativa
Espaço de Chefia/ Superintendências
- Historicamente esse espaço era ocupado por servidores técnico-
administrativos, pela própria característica do cargo.
Odontologia:
- Reabertura do prédio anexo da Faculdade de Odontologia
Oficialização e Ampliação do espaço físico do Sintufrj
- A cessão do espaço atualmente utilizado pelo Sindicato necessi-
ta de ser oficializado;
- Participação da discussão da política de urbanização para a área
próxima às instalações do Sintufrj, visando nossa ampliação.
Plano de Cargo Único/Greve específica
- O nosso PCU vêm sendo fruto de muita luta. Na greve de 2001 o
Governo assinou um acordo com o movimento se comprometendo a
implementá-lo. Não cumpriu! O atual Governo ratificou o compro-
misso de fazê-lo ainda este ano. Porém, as últimas negociações de-
ram sinais de retrocesso, o que fez com que nossa categoria respon-
desse de forma dura: mantendo a greve pela pauta específica de
implantação imediata do Plano de Cargo Único.
- Ações junto à Andifes no sentido de cobrar o cumprimento do
acordo.
- Nenhuma retaliação do movimento de greve.

Atenciosamente,
Coordenação Geral do Sintufrj
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MOVIMENTO

Os técnicos-adminis-
trativos da UFRJ delibera-
ram por ampla maioria,
em assembléia na manhã
de sexta-feira, dia 22, in-
dicar à Fasubra a manu-
tenção da greve pela im-
plantação do Plano de
Cargo Único. A assem-
bléia decidiu manter a
mobilização  contra a PEC
40 (o projeto de reforma
da Previdência do gover-
no), identificando que a
greve unificada represen-
tou um marco histórico da
luta dos servidores públi-
cos federais, mas que o
movimento chegou ao
seu limite. Nesta terça-fei-
ra, dia 26, os funcionários
realizam nova assem-
bléia, às 10h, no auditório
do CT.

A assembléia tomou suas
decisões,  avaliando detida-
mente os indicativos prove-
nientes da Federação e dos
SPFs. O Comando Nacional
de Greve (CNG)da Fasubra
defendeu na plenária dos
SPFs, quinta-feira, dia 21, a
suspensão unificada e orga-
nizada da greve contra a re-
forma. Para o CNG, depois de
mais de 40 dias, a greve uni-
ficada cumpriu importante
papel no cenário nacional le-
vando à população a denún-
cia sobre os danos da refor-
ma proposta pelo governo,
mas hoje apresenta limita-
ções para sua ampliação.
Soma-se a isso a avaliação de
que este importante instru-
mento de luta, a unidade das
categorias e o acúmulo de for-
ças conquistadas devem ser
preservados para embates
futuros.

UFRJ vai radicalizar
LUTA: A manifestação desta segunda-feira, às 6h da manhã, fez parte da nova estratégia

Foi unânime  entre os
presentes a opinião de que o
tempo é curto, o que exigirá
grande mobilização. O Orça-
mento, que deve conter a pre-
visão de gastos com a implan-
tação do Plano, será fechado
até o fim do mês. Portanto, te-
mos pressa para que o projeto
seja aprovado. Diante disso, os
presentes decidiram adotar

ações radicais para dar visibi-
lidade à greve, como por exem-
plo, no reinício das aulas mos-
trando que a UFRJ não está em
clima de normalidade. Os co-
mandos de outras universida-
des serão convocados para a
mobilização.

As intervenções na assem-
bléia de sexta-feira foram
marcadas pela indignação de

Fotos: Niko Júnior

vários companheiros, que
criticaram a atitude do go-
verno em relação ao PCU.
Ficou claro que greve tendo
como âncora  luta pelo PCU
tem uma  natureza  diferente
da greve nacional dos servi-
dores públicos, exigindo
maior mobilização e unida-
de na base. “Temos que fe-
char a universidade de pon-
ta a ponta, com muita garra.
Precisamos traduzir a nossa
indignação em ações”, disse
um dirigente, traduzindo o
tom que prevaleceu na as-
sembléia.

Greve continua
Em Brasília, na quinta-

feira, a plenária dos SPFs de-

EIXO DA LUTA. Assembléia de quinta-feira, no CT, decidiu
continuar a greve pelo PCU e intensificar a mobilização contra a
PEC 40.. No dia 19, servidores (ao lado) fizeram outra marcha   a
Brasilia, com caravanas de várias partes do país.

cidiu manter a greve com a
pressão voltada para a votação
em segundo turno do projeto
de Reforma da Previdência na
Câmara, prevista para esta ter-
ça-feira. Nova plenária dos fe-
derais está marcada para sex-
ta-feira, dia 29.

Creche
Os funcionários da Creche

UFRJ que paralisaram suas
atividades em forte adesão ao
movimento grevista decidi-
ram em reunião interna reali-
zada na quarta-feira, retornar
às atividades. A decisão foi to-
mada não como um recuo ao
movimento, e sim como es-
pecificidade do atendimento
das crianças de 0 a 6 anos.
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MOVIMENTO

R

Nossa prestação de contas
semanal no Buraco do Lume -
que será feita até o fim do Manda-
to - ganhou um tom diferente na
última sexta feira (15/08). Diri-
gentes de sindicatos de servido-
res e militantes do PSTU fizeram
lá um protesto contra as mudan-
ças na Previdência. Até aí tudo
bem: sempre fomos muito críticos
em relação a essa “Reforma” e,
por isso, estamos arcando com
as conseqüências políticas e dis-
ciplinares da nossa posição. Eu e
mais dez deputados petistas não
demos nosso voto ao projeto do

INTOLERÂNCIA DEZ

CARTA

nosso Governo - três NÃO, oito
ABSTENÇÕES -, descumprindo
decisão partidária (o que é sem-
pre sofrido para nós, do PT).

O que causou espanto e algu-
ma indignação foi a forma agres-
siva como os manifestantes agi-
ram. Muitos não queriam ouvir, e
sim gritar e xingar. Revelando des-
conhecimento do Regimento da
Câmara, insistiam em dizer que o
voto de Abstenção é o mesmo
que Sim, fingindo ignorar que, em
Emenda Constitucional, o que con-
ta são 308 votos favoráveis (3/5
do total), sendo qualquer outra

atitude contrária à proposta, como
destacou o Presidente Genoíno,
tentando nos enquadrar no SIM.

Imaginem se no Lume estives-
se, por exemplo, o grande Luís
Fernando Veríssimo, que em sua
coluna do O GLOBO (17/08) disse
que a Reforma da Previdência
tem “erros e acertos”. Provavel-
mente seria linchado! Quem não
distingue os verdadeiros adver-
sários parece querer fazer dispu-
ta política menor: faturar com as
reais contradições do PT e des-
gastar a esquerda partidária, “para
tomar suas bases”. É inadmissí-

vel que pessoas da trajetória de
um Milton Temer sejam ofendi-
das. “Botar no poste os traidores”,
que são todos os que não vota-
ram exatamente do jeito que al-
guns determinaram, alardeado
como o único correto, no velho
estilo do dogmatismo medieval
ou do stalinismo, só serve para
quem é sectário. Enquanto isso o
PFL aplaude, a direita sorri. To-
mara que os sindicatos não en-
trem nessa rota estreita e infantil.

Chico Alencar  Deputado Federal –
PT/RJ, Professor da UFRJ

eunião de dirigentes
da Fasubra com o mi-
nistro da Educação,

Cristovam Buarque, na tarde
da última sexta-feira para dis-
cutir a implantação do Plano
de Cargo Único dos funcio-
nários das instituições fede-
rais de ensino acabou numa
ducha fria: o governo ofere-
ceu percentuais pífios de rea-
justes salariais, contrariando
radicalmente a lógica do PCU,
elaborado dentro do objeti-
vo de construir uma política
salarial consistente, de criar
condições de capacitação de
pessoal e de apresentar uma
perspectiva de futuro para a
carreira dos trabalhadores
das universidades federais
do país. Pela proposta apre-
sentada pelo ministro Cris-
tovam Buarque, os funcioná-
rios teriam 5% de reajuste
agora em dezembro, 5% em
novembro de 2004 e outros
5% de reajuste em dezembro
de 2004. Além do ministro,
participaram da reunião o se-
cretário-executivo do Minis-
tério e o secretário de Ensino
Superior, Carlos Antunes, e
outros assessores. Em outras

PCU: Governo oferece migalhas na reunião em que a Fasubra foi negociar o Plano de Cargo Único

Proposta inaceitável
reuniões, o governo man-
dou, além de representantes
do Ministério da Educação,
técnicos dos ministérios do
Planejamento, Orçamento e
Gestão, da Casa Civil e da Fa-
zenda.

 Governo assumiu
compromisso

O governo não está hon-
rando o compromisso assu-
mido publicamente nas nego-
ciações com a Fasubra. No iní-
cio de julho, o ministro-chefe
da Casa Civil encaminhou um
fax à Federação reafirmando
a promessa do governo de
implantar o PCU ainda este
ano. À época, uma comissão
interministerial discutia os
impactos jurídicos e financei-
ros do plano. “O Governo Fe-
deral (...) reafirma o compro-
misso com a Fasubra e Sina-
sefe de construir um Plano de
Carreira (...)”, dizia o texto as-
sinado por José Dirceu. Um
relatório da comissão inter-
ministerial foi concluído. Ao
ser encaminhado à Casa Ci-
vil, em plena greve contra a
reforma da Previdência, pon-
tos que já tinham sido esgota-

dos em negociações na co-
missão voltaram a ser levan-
tados. A situação se agravou e
o andamento das negociações
acabou emperrando.

O PCU é reivindicação
histórica da categoria, e fez
parte do acordo da greve de
2001.

Na reunião há duas sema-
nas, o representante da Casa
Civil, Luis Alberto, apresen-
tou restrições legais e orça-
mentárias e sua discordância
relativa à nossa concepção de
carreira. Para ser viabilizado,
o projeto do PCU tem que ser
transformado em projeto de
lei e encaminado ao Con-
gresso. Os dirigentes da Fe-
deração destacaram como
fundamental o cumprimento
do acordo de greve de 2001, e
lembraram da emenda ao
Orçamento de 2003 de mais
de R$ 700 milhões – a Fasu-
bra quer saber o que foi feito
com o dinheiro. No plano
político, a meta é intensificar
a mobilização tendo como
eixo a luta pelo PCU. A idéia,
inclusive, é articular uma es-
pécie de “bancada do PCU”
com deputados aliados   

O que oferece o governo

• 5% de reajuste em dezembro de 2003
• 5% de reajuste em novembro de 2004
• 5% de reajuste em dezembro de 2004

O FAX DE JOSÉ DIRCEU
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HU:

integrante da Comis-
são de Saúde da As-
sembléia Legislativa

do Rio, deputado Paulo Pi-
nheiro (PT), que é médico e
dirigiu por sete anos o hospi-
tal Miguel Couto, considerou
estranho o fechamento da
Emergência do HU sem con-
sulta ao Conselho Distrital de
Saúde, já que a unidade hos-
pitalar está inserida numa
área planejada do SUS, com-
posta de 28 bairros, reunin-
do mais de 700 mil habitan-
tes e servida apenas pelos
hospitais de Bonsucesso (fe-
deral), Paulino Werneck (mu-
nicipal) e Getúlio Vargas (es-
tadual). Nessa área, segundo
o parlamentar,  o HU  é o que
apresenta melhores recur-
sos. “Esta é uma área de bai-
xos índices de desenvolvi-
mento humano. Acari e os
complexos do Alemão e Maré
têm os piores índices de todo
o Rio de Janeiro. O restante da
região – Ramos, Olaria, Penha,
Ilha do Governador etc. – reú-
ne também muita pobreza”,
explicou.

Ele disse que nenhum
hospital universitário pode
hoje traçar sozinho o seu per-
fil, pois há uma participação
maior do controle social nes-
tas decisões, através dos
Conselhos Distritais de Saú-
de, formados pelos usuários
do SUS. “Nada mais justo, já
que os hospitais funcionam
com os impostos pagos pela

HU: Presidente da Comissão de Saúde estranha fechamento da emergência do Hospital Universitário

“Impostos pagam hospital”

Na edição anterior do Jornal SINTU-
FRJ, a diretoria do Sindicato publicou
uma carta aberta ao reitor da UFRJ soli-
citando um posicionamento sobre a Emer-
gência do Hospital Clementino Fraga Fi-
lho, fechada desde 2000 pela atual dire-
ção da unidade. Na época o reitor da
UFRJ era o interventor José Henrique
Vilhena. A decisão foi tomada à revelia,
apesar de todos os protestos públicos de
professores, estudantes e funcionários,
manifestações que contaram com o apoio
de outros setores da sociedade. A carta
foi motivada pelo fato de, naquela sema-
na, uma funcionária aposentada da uni-
versidade ter sido atropelada a cerca de
cem metros do HU, dentro do campus do
Fundão, e não poder ser atendida na

O população.” Na qualidade de
médico, Pinheiro não vê co-
mo a UFRJ pode formar pro-
fissionais de saúde sem que
a Emergência do HU funcio-
ne. “Os estudantes vão ter
que completar o aprendiza-
do fora”, avalia.

Reitor
Na reunião com diretores

do SINTUFRJ, Aloísio Teixeira
confirmou a realização de au-
ditoria no HU e manifestou sua
preocupação com a condução
administrativa do hospital.
Aloísio disse que, além de uma
auditoria que examine o as-
pecto contábil da instituição,
vai providenciar uma “audito-
ria técnica”, que avaliará os
procedimentos médicos do
HU. O reitor receia que, de uma
hora para outra, a Universida-
de se depare com uma situa-
ção semelhante ao que acon-
teceu com o hospital do Iaserj
(Instituto de Assistência dos
Servidores do Estado do Rio
de Janeiro), que está sucatea-
do, sem leitos, estoque de me-
dicamentos e Emergência.

Embora afirme que ainda
não foi convencido de que a
Emergência não faça parte do
desenvolvimento competen-
te dos profissionais da área
médica, de enfermagem e ou-
tras que têm relação com os
HUs, o reitor Aloísio Teixeira
disse que, por enquanto, não
tem planos de reabrir o setor
de emergência do HU.   

Cobrança
unidade devido à Emergência estar fe-
chada. Dona Celina foi levada em estado
grave para o Souza Aguiar, vindo a fale-
cer horas depois. Se a morte dela foi
conseqüência da falta de imediato socor-
ro médico nunca se saberá, mas o ocor-
rido chocou todos e reforçou a luta pela
reativação do setor.

Explicação
A Assessoria de Imprensa da direção

do hospital, por sua vez, garantiu que a
decisão de fechar a Emergência foi técni-
ca e de consenso na universidade, pois
o HU é para atender apenas casos de
maior complexidade (“terciário e quater-
nário”), sendo uma unidade de referên-
cia no Estado.

INACEITÁVEL. Hospital mais bem equipado de área carente mantém Emergência fechada

O Ministério Público federal abriu sindicância para
investigar as denúncias de que a fila única de pacientes
de transplantes foi furada no Hospital Universitário. Um
paciente que aparecia em 32º lugar na lista foi trans-
plantado mês passado, passando à frente de outros
doentes. O paciente é Jaime Ariston, irmão do secretá-
rio estadual de Transportes, Jaime Ariston. O chefe da
equipe de transplantes de fígado do HU, Joaquim
Ribeiro, não deu explicações convincentes à promoto-
ra, e o Ministério da Saúde já entrou no caso.

Transplantes

UNIVERSIDADE
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UNIVERSIDADE

A organização e a pres-
são dos funcionários do
Colégio de Aplicação fize-
ram com que tivessem  êxi-
to numa empreitada impor-
tante para a sociedade. Eles
conseguiram que o acesso
à 5ª série continue sendo
feito por sorteio. A decisão
foi tomada por 4 votos a 2,
com duas abstenções, no
Conselho de Centro do
CFCH na segunda-feira, 18..

Até hoje eram oferecidas
10 vagas para a 5a série, co-
locadas em sorteio. Em re-
cente plenária pedagógica
do Colégio, os docentes
propuseram o aumento
para 20 vagas e a adoção de
uma prova de nivelamento.
Os representantes dos fun-
cionários reivindicaram a
manutenção do sistema
atual, mas perderam. Fo-
ram, então, ao Conselho de
Centro. Na sessão do dia 23,
os conselheiros aprovaram
o edital do próximo concur-
so, deixando em aberto o
acesso à 5ª série. Pediram
que os dois lados apresen-
tassem mais argumentos e
remeteram o tema para a
reunião seguinte.

Em novo conselho pe-
dagógico, os docentes ten-
taram buscar o consenso
com os funcionários para
aprovação da prova de ni-
velamento. Os funcionári-
os não aceitaram, o que ge-
rou uma grande polêmica.
A disputa retornou ao Con-
selho de Centro, que optou
por manter o sorteio. A pre-
ocupação agora dos funci-
onários é que o CEG man-
tenha essa decisão.

Na avaliação dos funcio-
nários esta talvez não seja
uma tarefa fácil, já que al-
guns docentes estão igno-
rando a posição do reitor fa-
vorável ao ingresso de ca-
rentes na UFRJ, através da
avaliação do aluno de se-
gundo grau de escola públi-

DISPUTA: Funcionários conseguem manter sistema de acesso a vagas no Colégio de Aplicação

CAp: acesso por sorteio

 Atos acadêmicos aprovados
pelo CEG na semana passada,
de acordo com o calendário
aprovado pelo Consuni na
semana passada

 Término do primeiro
período: 30 de agosto de 2003

 Início do segundo período:
até 8 de setembro de 2003

 Fim do segundo período: até
16 de janeiro de 2004

 Fim do segundo período
para a Faculdade de Medicina:
30/1/2004

 Fim do segundo período
para o Colégio de Aplicação:
até 19 de dezembro 2003 (com
reposição de aulas aos sábados
e no feriado de 28/10)

 Atos acadêmicos para o
segundo período:

 Matrícula decorrente de
transferência ou isenção de
vestibular: 25/8/2003

 Rematrícula de matrícula
trancada: até 25/8/2003

 Manutenção de matrícula: até
25/8/2003

 Trancamento de matrícula:
até 7/11/2003

 Pedidos de inscrição em
disciplinas on-line: até 30/8/
2003

 Alteração de período de
inscrição em disciplinas: de 8 a
21/9/2003

 Pedidos de inscrição em
disciplinas com ou sem seus
requisitos: até 21/9/2003

 Desistência (trancamento) de
inscrição em disciplinas: até 6/
10/2003

 Prazo para a divulgação
pelos Centros e Unidades da
previsão de turmas a serem
oferecidas no primeiro período
letivo de 2004: após decorridos
60 dias do início do
segundo período letivo de
2003.

 Fechamento do período
letivo, executado pela DRE e
pelo NCE, será realizado de 14
a 16/1/2004

Ingresso no Colégio de Aplicação continua sendo através de sorteio

CEG aprova
calendário

ca. Eles disseram que en-
quanto o colégio fica de por-
tas fechadas para a fatia da
população que necessita de
escola pública, o ingresso é
facilitado para  a  classe alta
que faz  economia.

Os defensores do nivela-
mento alegam que querem
o mínimo de uma criança
da 4ª série. O que pode su-
gerir que o desempenho

cola. O ideal, segundo os
funcionários, é que hou-
vesse vagas para todos no
colégio. Mas já que não há
o melhor mesmo é manter
o sistema de sorteio. Mas, a
maioria acredita que a cri-
ança obstinada consegue
tudo, mesmo aquelas que
não tiveram chances de es-
tudar com bons profes-
sores.

das turmas caiu desde que
foi adotado apenas o sor-
teio, há alguns anos. Mas is-
so não procede. Segundo os
funcionários, não aumentou
a reprovação.

Quase 2 mil candidatos
concorrem às 10 vagas. Uma
prova de nivelamento pri-
vilegiaria quem está prepa-
rado, difícil até mesmo para
quem vem de uma boa es-
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De volta à normalidade

AUTORIDADE. O reitor prestigiou a
diretora em exercício nos atos para
a recuperação da normalidade da

Faculdade de Educação

uas semanas depois de
o reitor da UFRJ, atra-
vés da Portaria 2000,

afastar a diretora da Faculda-
de de Educação, Speranza da
Matta, a movimentação na-
quela unidade colocou em
prática os objetivos que le-
varam Aloísio Teixeira a ado-
tar tal medida. A diretora em
exercício, Suely Souza de Al-
meida, decana do Centro de
Filosofia e Ciências Huma-
nas (CFCH), reuniu pela ma-
nhã o colegiado de pós-gra-
duação e à tarde a Congrega-
ção, ato que representou um
resgate histórico da Faculda-
de de Educação. Ela anun-
ciou medidas que visam à re-
tomada da normalidade da
vida acadêmica na unidade.
O reitor da Universidade
abriu as duas reuniões, quan-
do explicou as razões que o
levaram a afastar Speranza da
Matta. Segundo Aloísio Tei-
xeira, “foi um ato de respeito
à Congregação”. Como é pro-
fessora da pós-graduação,
Speranza participou da reu-

FACULDADE DE EDUCAÇÃO: Diretora em exercício anunciou medidas para sanear unidade da UFRJ

nião do colegiado.
A Congregação, órgão má-

ximo de decisão da unidade,
aprovou por unanimidade as
decisões adotadas pela dire-
tora em exercício e que antes
foram comunicadas ao cole-
giado de pós-graduação. Um
dos primeiros pontos da
pauta foi a homologação do
nome da professora Ana Ca-
nen como diretora-adjunta
para graduados. Em seguida,
foi aprovada a proposta de
reestruturação do programa
de pós-graduação, que man-
teve os 15 professores atuais
e reintegrou os 10 que esta-
vam afastados temporaria-
mente – consistindo num dos
atos arbitrários cometidos
pela diretora afastada. E ca-
berá ao colegiado elaborar o
mais rápido possível novo
edital do programa para a se-
leção dos cursos de mestra-
do e doutorado. Outro ponto
resolvido: foram definidas as
datas para os atos acadêmi-
cos – iniciação e finalização
dos períodos –, e estabeleci-

do um plano de emergência
para a Faculdade de Educa-
ção, elaborado pelos chefes
de departamentos, que aten-
de a proposta da Reitoria  da
universidade para este o ano
de 2003.

Na sua gestão, um terço do quadro de
funcionários foi colocado em disponibilidade.
José Mauro Albino (hoje no CLA) foi um dos
prejudicados pelas arbitrariedades de Spe-
ranza. Ele foi afastado da Faculdade com 20
outros funcionários. A redução drástica do
quadro prejudicou o trabalho de vários seto-
res, e alguns serviços foram desativados,
como o trabalho de voz realizado pelo setor de
fonoaudiologia e a central de estágio.

Quatro desses técnicos-administrativos –
entre eles José Mauro – entraram com pro-
cesso no Consuni para cancelar o ato da
diretora. O Consuni suspendeu o ato, mas só
tomou uma decisão quase dois anos depois
da disponibilidade injustificada, durante os
quais os servidores ficaram formalmente
impedidos de trabalhar.

“Essa é uma decisão que já deveria ter
sido tomada a mais tempo”, disse José Mau-
ro. “A Faculdade de Educação foi muito pre-
judicada, com a administração de Speranza,
na qualidade de seus cursos de graduação,
pós-graduação e serviços prestados pelo
quadro técnico-administrativo”, diz o funcio-
nário. Ele espera que esses acontecimentos
não mais se repitam, definindo-se instrumen-
tos que evitem novos atos arbitrários contra
servidores, como a criação de um conselho
administrativo.

 A consulta à comunida-
de que vai indicar a nova di-
reção da Faculdade de Edu-
cação foi marcada para os
dias 30 de setembro e 1º de
outubro, das 9h às 20h, na Fa-
culdade de Educação, de
acordo com decisão da Con-
gregação, ainda com Speran-
za no cargo. A inscrição dos
candidatos (diretor e vice-di-
retor) será feita de 25 a 29 de

Eleição Marcada

Moção
Por iniciativa da Congrega-

ção, foi lida e aprovada uma
moção de apoio ao reitor, “que
tomou medidas visando à nor-
malização do funcionamento
administrativo e acadêmico da

Faculdade de Educação” e ex-
tensivo à decana do CFCH,
“em cuja pessoa depositamos
confiança na condução dos ór-
gãos colegiados, que regimen-
talmente preside, em total sin-
tonia com a demcoracia.”   

Perseguição a funcionários

agosto, das 9h às 13h e das
14h às 17h, na sala 218. A elei-
ção vai consolidar o proces-
so de normalização acadêmi-
ca na Faculdade – ora inicia-
do –, que se encontrava mer-
gulhada numa crise sem pre-
cedentes.

Quatro debates estão pre-
vistos entre as chapas con-
correntes, em setembro, no
salão Anísio Teixeira: dia 9,

das 9h30 às 12h; dia 17, das
14h às 17h; dia 25, das 9h30
às 12h; e dia 29, das 14h às
17h. A apuração dos resulta-
dos será no dia 2 de outubro,
a partir das 9h, e a homolo-
gação dos eleitos acontecerá
no dia seguinte, pela manhã.
Nos próximos dias será for-
mada a comissão eleitoral,
para conduzir o processo de
consulta.   



Úl t ima p á g i n a

 Com o objetivo de cons-
truir substância para uma pro-
posta de comunicação integra-
da para a UFRJ, o jornalista Fer-
nando Pedro, assessor de Co-
municação da Universidade,
reuniu para um debate os pro-
fissionais da área que atuam na
instituição, inclusive produto-
res editoriais, gerentes de mar-
keting, radialistas, fotógrafos e
programadores visuais. Foram
dois dias de discussão – 20 e 21
de agosto –, que levou cerca de
60 pessoas ao Fórum de Ciên-
cia e Cultura, e que, ao final,
rendeu subsídios suficientes
para elaboração de uma carta
contendo as principais obser-
vações dos participantes e a cri-
ação de um  Grupo de Discus-
são de Comunicação.

Ao falar na abertura do even-
to, o reitor Aloísio Teixeira de-
fendeu a necessidade de se pro-
mover a integração entre todas
as áreas de atuação na UFRJ e
de se criar uma política de co-
municação que reafirme a cre-
dibilidade da universidade e
destaque que a instituição é par-
te integrante da sociedade.
“Tem que acabar com a cultura
de promover o reitor. O que tem
que aparecer é a UFRJ. A sua
imensa produção cultural e ci-
entífica é que tem que estar nas
páginas dos jornais”, afirmou.

Para satisfação dos estudan-
tes e professores da Faculdade
de Comunicação (ECO), Aloísio
anunciou que o ministro das
Comunicações, Miro Teixeira,
prometeu viabilizar de imedia-
to uma estação de rádio para a
UFRJ, e a médio prazo um canal
de televisão.

Balanço
Ex-aluno da ECO e há 14 anos

exercendo a profissão de jorna-
lista na UFRJ, Fernando Pedro
ocupa agora pela segunda vez o
cargo de assessor de Comunica-
ção da universidade. Seu princi-
pal desafio é fazer a UFRJ falar
entre si e garantir a visibilidade a
toda a sua produção. “Usamos
de forma limitada a mídia exter-
na e na base da fidelização, ou

Quem não se comunica...
PROJETO: UFRJ quer criar quatro agências de notícias para romper barreira da informação

seja, cada unidade faz a sua
promoção”, disse. Mas ele
reconhece que existem pou-
cas assessorias de comuni-
cação estruturadas, hoje, na
instituição. Apenas 4 das 62
unidades contam com uma
infra-estrutura de assesso-
ria de imprensa e profissio-
nais que pertencem aos
quadros da universidade: o
Núcleo de Computação Ele-
trônica, a Coppe, a Escola
de Belas Artes e a Reitoria.
O restante, como o Hospital
Universitário, Instituto de
Biologia, ECO, Faculdade de
Medicina e mais sete outras
unidades age por conta pró-
pria, contratando prestado-
res de serviços ou empresas
de comunicação.

Agências
Um dos projetos de Fer-

nando Pedro para romper a
barreira da falta de circulação
das informações dentro da
universidade é criar agências
de notícias para funcionar em
pontos estratégicos. Duas fica-
riam no Fundão, no Centro
Tecnológico e no Centro de
Ciências da Saúde (CCS); uma
numa unidade da UFRJ no
Centro da Cidade e outra na
Praia Vermelha, no Fórum de
Ciência e Cultura. Segundo o
jornalista, dois computadores
em rede, uma impressora, In-
ternet, um telefax e um mobili-
ário básico de escritório se-
riam suficientes para colocar
em funcionamento cada uma
das agências.

Para tocar essas agênci-
as, ele propõe reunir os jor-
nalistas efetivos e prestado-
res de serviços para atuarem
em regime de plantão, e ain-
da haveria espaço para a for-
mação de novos profissio-
nais, através de contratação

de estagiários. “O projeto
propõe uma grande siner-
gia e a garantia de que os
profissionais de Comuni-
cação trabalhariam para a
universidade e não na pro-
moção de pessoas”, afir-
mou o assessor. 

ENCONTRO. Fernando Pedro e Aloísio Teixeira, na mesa de
abertura do encontro na Praia Vermelha

Fotos: Niko Júnior


