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Assembléia Geral
Dia 2 de setembro, terça-feira, às 10h,

no auditório do CT

PAUTA: Avaliação da Greve
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A Fasubra e o governo devem assinar hoje à tarde, em Brasília,
os termos de um acordo negociado na semana passada. O

 UFRJ VAI REALIZAR CONCURSO PARA CONTRATAR PESSOAL. PÁGINA 7   FOTÓGRAFO DO SINTUFRJ É
AGREDIDO NA FACULDADE DE LETRAS. PÁGINA 2   SERVIDORES COM ESTABILIDADE AMEAÇADA. PÁGINA 4

acordo, de itens, foi avaliado em assembléia geral da categoria na sexta-
feira, provocando várias dúvidas. Esta foi uma das razões que levou a

categoria a não acatar a orientação do Comando Nacional de Greve da Fasubra que
indicava imediata aprovação da proposta. Páginas 3 e 4
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Úl t imap á g i n a

limentar-se no Fun-
dão não é tarefa fácil.
As opções são limita-

das, preços salgados e, em
alguns casos, condições de
higiene bem abaixo do razoá-
vel. A direção da universida-
de identifica o problema. O
chefe de gabinete da Reito-
ria, João Eduardo Fonseca diz
que alimentação é um dos
itens que serão tratados co-
mo prioridade. Mas para isso
está sendo feito um levanta-
mento de experiências em
outras universidades, como
a UFMG, que tem uma vila
com alojamento, complexo
esportivo e de lazer e serviço
de alimentação de alta quali-
dade a um preço acessível.

Outra iniciativa será o
contato com o governo do Es-
tado para discutir a possibi-
lidade de cooperação na área
de alimentação (desenvolvi-
da com base na estrutura  dos
restaurantes populares).

“Bandejões nós sabemos
fazer. Tivemos um serviço in-
dustrial com oito bandejões,
equipamentos e pessoal. Mas
isso foi pulverizado. Hoje não
dispomos rigorosamente de
nada. Diante de tão poucos
recursos, não é fácil; mas é
um compromisso”, diz João
Eduardo esperando que até
o início do próximo ano a

Cardápio salgado
Reitoria estuda alternativas para melhorar serviço. Construção de Bandejão é uma das opções

A Roleta livre da fome
 A luta pelos bandejões de qualidade e a preços acessíveis é antiga. Há 11 anos,

no dia 24 de março de 1992, os funcionários invadiram o bandejão do CT, ignorando
a roleta. Centenas de pessoas da comunidade entraram sem pagar, apenas apresen-
tando documento de que eram da UFRJ. Eles decidiram em assembléia protestar contra
o aumento de preços. O ato se repetiria toda terça-feira até que a Reitoria (de Nelson
Maculan) negociasse preço, qualidade, condições de trabalho. Mas a luta maior estaria
por vir.

Pior do que o aumento de preço condenado pela categoria, a Reitoria seguiu
fechando todos os bandejões, restringindo o serviço ao espaço do CCMN, gerando
filas intermináveis e uma espera de horas. Em entrevista ao Jornal da ASUFRJ a
Reitoria explicou que alimentação e transporte não estavam entre suas prioridades.
Até que os bandejões foram totalmente extintos.

Em fevereiro de 1993, mais de cem funcionários foram ao Conselho Superior de
Coordenação Executiva e ao gabinete da Reitoria exigindo que, ou o valor do vale-
refeição fosse aumentado o suficiente para pagar refeição em qualquer lugar do
campus ou se implantasse meio expediente. Sem uma resposta objetiva, ameaçaram
um “almoço com o reitor”: levariam quentinhas ao Consuni. Para evitar isso, Maculan
determinou a complementação do valor do vale para que os funcionários pudessem
pagar uma refeição no
Burguesão (restauran-
te particular do CT), ou
restaurantes do Centro
e Praia Vermelha. A
Reitoria se comprome-
teu a entregar vale-re-
feição compatível com
a refeição fora do Bur-
guesão.

Esse foi só o início de
um longo e tenebroso
período de terceirização
de serviços na UFRJ:
de transportes, manu-
tenção, vigilância etc.   

Memória

HISTÓRIA. Há 11 anos funcionários ocuparam bandeijão

Reitoria possa contar com um
projeto. Logicamente, o estu-
do da questão dos trailers se
inclui nesse contexto.

Trailers
Em maio, a vigilância sa-

nitária interditou 15 trailers.
Quatro tiveram interdição to-
tal. Eles foram proibidos de
manipular comida e servir
refeições sem as devidas con-
dições de higiene exigidas
pela Vigilância Sanitária. A
Associação de Proprietários
de Trailers do Fundão enca-
minhou à Reitoria, no início
de agosto, um documento em
que pede a reabertura dos
trailers que serviam refeições
em frente ao HU, mas que fo-
ram fechados. Mais de 300 as-
sinaturas, a maioria dos usuá-
rios que ficaram sem o servi-
ço, reforçam o pedido.

Os trailers do HU aten-
diam no horário do almoço
cerca de 1.500 pessoas e ven-
diam refeições a preços aces-
síveis.

Neves lembra o projeto de
transferência dos trailers do
HU para uma área própria, na
quadra em frente à creche,
que não foi para a frente. Se-
gundo ele, a associação ban-
cou as obras, mas a transfe-
rência não ocorreu. Segundo
ele, o reitor Vilhena barrou.   

SINAL DOS TEMPOS. Acima, ruínas no local em que funcionava o bandejão com comida barata e farta. Ao lado, o requinte do restaurante terceirizado

Foto: Vanor Correa
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MOVIMENTO

 Os trabalhadores técni-
co-administrativos da UFRJ
continuam em greve. A deci-
são foi aprovada na assem-
bléia de sexta-feira, dia 29,
em meio à avaliação do acor-
do negociado entre a Fasu-
bra e o governo. Todos os
nove itens que compõem o
Termo de Acordo provoca-
ram várias interpretações,
principalmente o 2º e o 7º.
Esta foi uma das razões que
levou a categoria a não aca-
tar a orientação do Comando
Nacional de Greve da Fede-
ração que indicava a imedia-
ta aprovação da proposta e
retorno ao trabalho nesta ter-
ça-feira, 2 de setembro, após
realização de uma nova as-
sembléia hoje, dia  1º  (confi-
ra a íntegra da proposta na
página 4).

Negociação
A negociação da Fasubra e

Sinasefe com os ministérios do
Planejamento, da Educação e
a Casa Civil foi na noite de
quinta-feira. Na manhã de sex-
ta-feira, minutos antes do iní-
cio da assembléia, chegou ao
SINTUFRJ o fax da Federação
com os informes das negocia-
ções e a íntegra do que foi pro-
posto pelo governo. Portanto,
nem o Comando Local de Gre-
ve conhecia detalhes da pro-
posta.

Proposta
Pelo entendimento da

maioria dos trabalhadores
na assembléia, a proposta do
governo não contempla as
reivindicações contidas no
Plano de Cargo Único (PCU)
- que o  governo se compro-
meteu em implantar ainda
este ano. Ao contrário, a pro-
posta retira qualquer possi-
bilidade de implantação do
Plano. Além disso, o texto le-
vanta dúvidas sobre como fi-
carão os salários com os va-
lores propostos no acordo. O
item 2, por exemplo, diz que
o servidor terá que fazer op-
ção pela carreira estruturada.
E que os ganhos judiciais não
serão incorporados aos salá-
rios, mesmo no final das
ações, sendo transformados

DECISÃO: Categoria decide manter a greve e volta a se reunir em assembléia nesta terça

Acordo deixa dúvidas
em “vantagem judicial”.

Avaliações
A coordenadora do SIN-

TUFRJ Neuza Luzia defendeu
a necessidade de uma avali-
ação jurídica sobre o item 2
do acordo, porque ele não
deixa claro se de fato vai
transformar ganho judicial
em vantagem linear. Neuza
quer também que o governo
explique melhor como vai
distribuir, na prática, as ver-
bas que disponibilizará (item
4 da proposta), dentro do pla-
no de carreira que propõe.
“Hoje não temos condições
de confiar nesse governo; te-
mos que ter uma garantia
maior de que no futuro vai
ser cumprido o que está sen-
do proposto agora. Se a gen-
te reconhece que ao assinar
esse acordo estamos abrin-
do mão de valores judiciais,
é fundamental que seja esta-
belecido um canal de nego-
ciação para pagamento dos
atrasados, sem depender de
decisões de juízes. É temerá-
rio acatar essa proposta com
dúvidas”, afirmou.

“Esta proposta do gover-
no é uma armadilha, porque
não deixa claro o que é real-
mente vantajoso para nós”,
acusou Hércules José Arruda,
do Instituto de Física. Paulo
César dos Santos, do Centro
Tecnológico, também criti-
cou a proposta e se manifes-
tou contra o calendário pro-
posto pelo Comando Nacio-
nal de Greve da Fasubra, afir-
mando que “a categoria não
tinha conhecimento técnico
para avaliar a proposta no
tempo determinado”.

Para o coordenador do
SINTUFRJ José Carlos Perei-
ra, a proposta do governo
descaracteriza o plano de car-
go de carreira da categoria e
ainda é confusa. “Primeiro o
governo sinalizou em im-
plantar o acordo de greve de
2001 e, agora, quer discutir o
acordo do acordo e apresen-
ta um outro quadro em cima
de uma greve.”

Francisco de Assis dos
Santos, da Biologia, compa-

rou o acordo assinado nos
últimos dias pelos servido-
res do INSS com o projeto de
PCU da categoria, concluin-
do que são iguais em alguns
pontos. “Fizemos greve pela
PEC 40 e não pelo PCU, por-
tanto, essa proposta do go-
verno nada tem a ver com a
nossa luta pelo PCU”.

Denise Góes, coordenado-
ra do SINTUFRJ, não tem dú-
vidas de que o Comando de
Greve da Fasubra avaliou que
não há condições hoje de no-
vas negociações com o gover-
no sobre o PCU. “O PCU está
morto e enterrado”, disse,
acrescentando: “Temos que
estar atentos é com relação ao
item 2, que é sobre “vantagem

judicial”, e a opção de escolha
de carreira. Isso significa que
a proposta é ruim. Aliás, quem
faz a opção de pagar ao FMI
não vai pagar plano nenhum.
A pergunta que faço é a se-
guinte: Será que o nosso mo-
vimento segura mais tempo
de greve?”

Decisões
A assembléia aprovou

que fosse comunicado ao
CNG da Fasubra que é ne-
cessário mais tempo para
avaliação técnica da propos-
ta. Ficou acertado que seria
encaminhado à assessoria
jurídica da Federação, todos
os questionamentos levan-
tados na assembléia. Outra
decisão importante da as-

sembléia foi não acabar com
a greve mesmo após a assi-
natura do acordo. O movi-
mento de paralisação será
apenas suspenso, como uma
salvaguarda para que o go-
verno cumpra realmente com
o acordo que está propondo
dentro do prazo de três anos
que ele próprio estabelece.

Assembléia
A próxima assembléia da ca-

tegoria está marcada para esta
terça-feira, dia 2, às 10h, no au-
ditório do CT. É importante a
presença do máximo possível
de trabalhadores porque o mo-
mento é de tomada de decisão,
e o que está em jogo é a sobre-
vivência profissional e financei-
ra de cada um. 

LUTA.  Em greve desde 8 de julho, funcionários decidiram se manter o movimento

Foto: Niko

Assembléia de terça
Assembléia geral realizada na terça-feira, dia 26 votou pela manutenção da greve para

fortalecer as negociações do Comando da Greve, em Brasília, que mantinha entendimen-
tos com representantes do governo. A assembléia também decidiu manter a mobilização
na luta contra a reforma da Previdência em tramitação no Congresso. Os funcionários
criticaram a proposta apresentada pelo governo na última sexta-feira, que contrariou
radicalmente as expectativas que apontavam para a implantação do Plano de Cargo Único
(PCU), de acordo com compromisso assumido pelo governo, através do chefe da Casa
Civil José Dirceu. Também foi avaliada a capacidade de manter a greve nacional da
categoria por muito tempo.Neste sentido a decisão foi manter a greve para que o comando
nacional pudesse pressionar o governo para melhorar a proposta apresentada pelo MEC.
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MOVIMENTO

P

AMEAÇA

or esta ninguém espe-
rava. A Procuradoria-
Geral da República en-

trou com ação direta de in-
constitucionalidade junto ao
Supremo Tribunal Federal
(STF) que vai colocar o go-
verno numa encrenca de bom
tamanho e criar expectativa
entre milhares de funcioná-
rios públicos federais. A ação
é contra a lei que criou o Re-
gime Jurídico Único em 1990.
Como se sabe, até dezembro
de 1990 havia servidores re-
gidos pela Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT) e pela
Lei nº 1.711, de 1952.

AÇÃO: Procuradoria-Geral da República quer que Supremo se pronuncie sobre
contratação de servidores

Problema à vista
A lei da década de 1950

previa dois regimes para ser-
vidores: estatutários (apo-
sentadoria integral) e celetis-
tas (aposentadoria do INSS).
Em 1990, a Lei nº 8.112 esti-
pulou que existiria apenas
um regime no serviço públi-
co, o estatutário. O artigo 243
da referida lei trata da trans-
posição de regimes: determi-
nou a incorporação ao regi-
me jurídico único dos servi-
dores de então, inclusive os
contratados sob o regime da
CLT.

O eventual acolhimento
desta ação obrigaria aqueles

servidores a retornarem à
condição de celetistas. A
abrangência da conseqüên-
cia de uma ação como esta
está mobilizando as assesso-
rias jurídicas de todas as en-
tidades integrantes da Coor-
denação Nacional dos Servi-
dores Públicos Federais para
estudar o assunto.

De acordo com o advoga-
do Rogério Coelho, da Asses-
soria Jurídica da Fasubra, um
pronunciamento do STF acei-
tando a inconstitucionalida-
de traria conseqüências na
aplicação da PEC 40 (se apro-
vada pelo Congresso). “Para

que os servidores sejam
abrangidos pelas novas re-
gras que seriam criadas pela
reforma da Previdência, os
servidores devem estar in-
vestidos em cargos públicos
na condição de efetivos”, diz
Rogério Coelho.

 “No caso do acolhimento
da ação, com o Supremo con-
ferindo efeito retroativo à sua
decisão, estaria desconstituí-
da a investidura em cargos
efetivos de todos os servido-
res públicos federais estabi-
lizados pela Constituição de
1988 que não foram habilita-
dos por concurso.”   

1. O Governo Federal
compromete-se a constituir
comissão, no prazo de 5 (cin-
co) dias a contar da assinatu-
ra deste Termo, composta por
representantes do Ministério
da Educação, da Secretaria de
Recursos Humanos do Minis-
tério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão e de repre-
sentantes da FASUBRA e do
SINASEFE, destinada a ela-
borar, até 30 de setembro de
2003, proposta de Projeto de
Lei versando sobre a estrutu-
ração da carreira aplicável
aos cargos e empregos dos
servidores técnico-adminis-
trativos e técnico-marítimos
ativos, inativos e pensionis-
tas das instituições federais
de ensino vinculadas ao Mi-
nistério da Educação, de que
trata a Lei n° 7.596, de 10 de
abril de 1987 e o Decreto n°
94.664, de 23 de julho de 1987,
ressalvados os de professor
de 3º grau, de professor de 1°
e 2° graus e dos integrantes
da área jurídica abrangidos

Veja o acordo
pela Medida Provisória n°
2.229-43, de 6 de setembro de
2001;

2. Do Projeto de Lei a que
alude o item 1 anterior de-
verá constar, necessariamen-
te, os requisitos de adesão
dos servidores à carreira es-
truturada, dentre os quais a
concordância expressa e ir-
retratável deste no sentido
de que as parcelas remune-
ratórias decorrentes de ga-
nhos salariais obtidos judi-
cialmente até a data imedia-
tamente anterior à da vigên-
cia da mencionada norma
legal tenham seus valores
nominais praticados até
aquela data transformados,
por ocasião da adesão à car-
reira estruturada pelo referi-
do PL, em “Vantagem Judici-
al”, sobre esta passando a
incidir exclusivamente os ín-
dices de correção relativos à
revisão geral de remunera-
ção prevista no art. 37, X, da
Constituição Federal;

3. Compromete-se o Go-

verno Federal a atribuir ao
referido Projeto pedido de
urgência quando do seu en-
vio ao Congresso Nacional,
comprometendo-se as partes
em envidar esforços no sen-
tido de buscar a aprovação
do mesmo até 31 de outubro
de 2003;

4. O Governo Federal, atra-
vés do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão,
compromete-se a disponibili-
zar R$ 16.021.700,00 no exercí-
cio de 2003, R$ 143.616.000,00
no exercício de 2004, e R$
314.814.000,00 no exercício de
2005, correspondendo este úl-
timo à anualização do incre-
mento de despesas previsto
para 2004, com vistas à viabili-
zação da aplicação das tabelas
salariais relativas à carreira de
que trata o item 1 anterior;

5. As tabelas salariais a
que alude o item 4 serão cons-
tituídas a partir dos atuais ven-
cimentos básicos dos servi-
dores que vierem a integrar a
carreira a ser estruturada pelo

Projeto de Lei referido no
item 1, devendo o impacto
destas ficar limitado aos
montantes orçamentários fi-
xados no item 4 anterior;

6. A aplicação do disposto
no item 4 deste Termo de
Acordo não implica em ve-
dação de utilização de recur-
sos destinados à reestrutu-
ração de carreiras, previsto
para o orçamento de 2004,
para a aprovação de ajustes
na carreira criada na forma
do item 1.

7. Os servidores abran-
gidos por este Termo de
Acordo e que não fizeram a
opção pela carreira consti-
tuída na forma do item 1
anterior, no prazo previsto
em lei, permanecerão na si-
tuação atual, não se lhes
aplicando as vantagens sa-
lariais decorrentes da apli-
cação do Pojeto de Lei refe-
rido no item 1;

8. Os servidores técnico-
administrativos e técnico-
marítimos das instituições

federais de ensino vincula-
das ao Ministério da Educa-
ção comprometem-se a re-
tornar ao trabalho em todo
o País até o dia 2 de setem-
bro próximo, bem como a
repor o serviço represado
durante a greve iniciada em
8 de julho de 2003, até que
este seja totalmente norma-
lizado;

9. Em razão do disposto
no item anterior, o Ministé-
rio da Educação comprome-
te-se a providenciar a devo-
lução, em folha suplemen-
tar, dos descontos efetuados
sobre a remuneração dos
servidores técnico-adminis-
trativos e técnico-marítimos
das instituições federais de
ensino vinculados a ele, pro-
movidos em face da partici-
pação desses na greve inici-
ada em 8 de julho passado,
bem assim a suprimir das
respectivas fichas funcionais
quaisquer anotações refe-
rentes à mencionada parali-
sação laboral.
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UNIVERSIDADE

Conselho Universitá-
rio vai pautar um de-
bate específico sobre

autonomia universitária. A
proposta foi feita na última
reunião do Consuni pelo rei-
tor Aloísio Teixeira, ao fazer
um breve balanço dos seus
primeiros 60 dias à frente da
UFRJ. Na sua opinião, a falta
de verbas compromete o exer-
cício da autonomia nas uni-
versidades públicas.

 A idéia surgiu depois que
Aloísio Teixeira retornou de
Brasília, onde participou de
reuniões da Andifes na sema-
na passada com os ministros
do Planejamento, Guido Man-
tega, e da Educação, Cristovam
Buarque. O reitor traçou um
cenário pouco animador para
a universidade pública nos
próximos anos e disse que a
UFRJ, pela sua importância,
tem que assumir um papel
de liderança no debate sobre
o futuro das instituições pú-
blicas de ensino superior.

Paralelo
O reitor traçou um parale-

lo curioso entre a situação da
universidade à época da di-
tadura militar e o período ini-
ciado com a restauração da
democracia no país. “No re-
gime militar, professores fo-
ram presos, perseguidos e
casados, e a liberdade de pen-
samento estava cerceada”,
disse. “Mas a  universidade
não sofria com a falta de re-
cursos.” Ele disse que depois
da abertura política a univer-
sidade pública só foi aqui-
nhoada com verbas nos pri-
meiros dois anos do governo
Sarney (1985/86), através do
Ministério da Ciência e Tec-
nologia. Depois disso, obser-
vou Aloísio, a situação só se
agravou.

FUTURO: Reitor vai agendar debate no Consuni para discutir futuro da universidade na nova conjuntura

UFRJ: sem verbas
não há autonomia

O Falta de verbas
O reitor disse que o qua-

dro que se desenvolveu foi
de sistemática queda dos re-
cursos, o que, de certa forma,
se traduz em restrições con-
cretas ao exercício da auto-
nomia e do fortalecimento de
uma universidade inserida
num projeto de nação. Ele
disse que uma prova da rea-
lidade que se desenhou nos
últimos quinze anos é que o
próprio governo passou a in-
centivar a criação de escolas
privadas de 3º grau no país. E
deu um exemplo: o BNDES
(o banco de investimentos do
governo) tem linhas específi-
cas de crédito para universi-
dades privadas, enquanto as
universidades públicas care-
cem de verbas para diárias e
passagens, assiste deteriora-
ção de seu patrimônio físico
e não tem dinheiro para in-
vestir em pesquisas.

Aloísio Teixeira acha difí-
cil esse quadro mudar no go-
verno Lula. “Embora o diálo-
go tenha se ampliado, as op-
ções econômicas estão levan-
do o governo a trilhar um ca-
minho de difícil retorno”, afir-
mou. Ao relatar o resultado
de seus encontros em Brasí-
lia, o reitor da UFRJ definiu
como “chocha” a reunião
com o ministro do Planeja-
mento, que prometeu criar
condições para a realização
de concursos ainda este ano
para contratação de pessoal
na UFRJ e descontingenciar
verbas para despesas com
diárias e viagens de profes-
sores. Segundo o relato do
reitor, Guido Mantega disse
que o governo tem interesse
na estrutura de um plano de
cargo de técnicos-administra-
tivos em negociação com a
Fasubra.

Expectativa contrariada
Coordenadora do SINTU-

FRJ e integrante da bancada
da categoria no Consuni, De-
nise Góes disse que as ações
do governo têm-se traduzido
numa radical reversão de ex-
pectativa em relação às espe-
ranças que provocou na so-
ciedade. “Faltam verbas para
a universidade, o governo
não cumpre acordos com o
funcionalismo público, mas,
em compensação, mantém o
seu relacionamento subser-
viente com FMI.” A coorde-
nadora Ana Maria Ribeiro tra-
çou um quadro da greve e da
luta dos servidores, e disse
que eles querem o cumpri-
mento dos acordos, especial-
mente o que se relaciona à
implantação do Plano de
Cargo Único (PCU). Ana de-
fendeu uma posição mais
“ofensiva” dos setores pen-
santes das universidades no
sentido de apresentar pro-
posta ao governo.   ALOÍSIO. "Reunião com ministro em Brasília foi chocha"

HESFA. Falta de verbas
compromete patrimônio
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UNIVERSIDADE

Conheça o calendário

O SORTEIO SERÁ NO AUDITÓRIO DO QUINHENTÃO, NO CCS. A LISTAGEM COM O RESULTADO

DO SORTEIO SERÁ DIVULGADA NO DIA 1º DE DEZEMBRO NA SEDE DO CAP (RUA J.J. SEABRA,
S/Nº, LAGOA, CEP 22470-130).

Edital do CAP
é aprovado no CEG

PEDIDO DE ISENÇÃO

PRÉ-INSCRIÇÃO

RETIRADA DO CARTÃO

DATAS DOS SORTEIOS

HORÁRIO DO SORTEIO DA 1ª SÉRIE

HORÁRIO DO SORTEIO DA 5ª SÉRIE

HORÁRIO DO SORTEIO DA CLASSE INICIAL

MATRÍCULA DA CLASSE INICIAL

MATRÍCULA DA 5ª SÉRIE DO E.F. E 1ª SÉRIE DO E.M.

15 A 24/9, DAS 8 ÀS 16H

29 E 30/9, 1 A 3/10, DAS 8 ÀS 16H

20 A 23/10, DAS 8 ÀS 16H

29/11
9H

9H45
11H30
8 E 9/12, DAS 8 ÀS 16H

3 E 4/2/2004, DAS 8 ÀS 16H

Durante o expediente do
CEG, a diretora, Militza Put-
ziger, solicitou a palavra
para ler um texto da direção
do CAp sobre a matéria pu-
blicada na última edição do
Jornal do SINTUFRJ. A dire-
ção considerou graves algu-
mas afirmações que não
procediam com os fatos.

A matéria expressou o re-
lato da representação dos
funcionários, que com par-
ticipação ativa nas discus-
sões locais e no Conselho
de Centro do CFCH durante
a formulação do edital evi-
tou a mudança dos critérios,
permitindo a manutenção
do atual sorteio no acesso à
5ª-série. A plenária pedagó-
gica (instância que reúne só
os docentes) em julho havia
aprovado a proposta de
adoção de uma prova de ni-
velamento. Mas houve a re-
sistência, desde então, dos
técnicos-administrativos.
No Conselho de Centro do
CFCH, após  um bom deba-
te, votou-se pela manuten-
ção do sorteio.

A conselheira represen-
tante dos técnicos-adminis-
trativos no CEG e coordena-

Em breve estará disponível o tão
aguardado edital do Colégio de Aplica-
ção da UFRJ, um dos colégios mais bem
colocados no ranking do ensino funda-
mental e médio do Rio. As normas, da-
tas e demais informações para o aces-
so – cujo calendário antecipamos a se-
guir – constam do edital de admissão
de alunos. O edital  foi aprovado no
Conselho de Centro do Centro de Filo-
sofia e Ciências Sociais no dia 18/8, no
qual o critério de sorteio foi mantido, e
no Conselho de Ensino de Graduação,
na última sessão do dia 27 de julho, por
unanimidade. VAGAS

OS INTERESSADOS DEVERÃO EFETUAR DEPÓSITO IDENTIFICANDO COMO FAVORECIDO “UFRJ -
CAP 2004”, NOS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO

BRASIL, DESTINADO À AGÊNCIA 0287-9, CONTA Nº 7333-4 –  DEPÓSITO IDENTIFICADO Nº
10.562-7, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS).

O FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PRÉ-INSCRIÇÃO DEVERÁ SER OBTIDO NO COLÉGIO DE

APLICAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL, A PARTIR

DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

INFORMAÇÕES DETALHADAS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, PEDIDO DE ISENÇÃO, PROVA DE

NIVELAMENTO, SORTEIO E MATRÍCULA SERÃO DIVULGADAS COM A PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM BREVE

E SUA VEICULAÇÃO NO SITE DA UFRJ.

ENSINO FUNDAMENTAL

SÉRIE INICIAL (PREPARATÓRIA À 1ª SÉRIE)
5ª SÉRIE

ENSINO MÉDIO - 1ª SÉRIE

45 VAGAS

21 VAGAS

30 VAGAS
dora-geral do SINTUFRJ,
Ana Maria Ribeiro, disse que
o Jornal do SINTUFRJ, está
aberto para a manifestação
da diretora.

Entretanto, destacamos
que não há nenhum clima, e
muito menos a intenção, de
fomentar o antagonismo en-
tre categorias na matéria: o
Jornal do SINTUFRJ publi-
cou exclusivamente a posi-
ção dos representantes dos
técnicos-administrativos
que, aliás, foi a mesma pu-
blicamente exposta por eles
nos debates que se sucede-
ram nos colegiados, confor-
me ratifica Patrícia Ferreira.
Junto com os demais repre-
sentantes, Edmilson Pereira
e Mônica Pietrolongo, que-
remos compartilhar com
toda comunidade a satisfação
pela aprovação, nas instâncias
superiores da UFRJ, do edital
do CAp. O que esteve, sim, em
disputa foram as idéias e vi-
sões do papel da escola públi-
ca, cujo debate terá continui-
dade dentro do espírito demo-
crático que neste episódio sin-
gular saiu fortalecido, assim
como o  próprio CAp na afir-
mação de seus propósitos.

Vestibular: inscrição prorrogada até 5 de setembro
O número de inscrições para o vestibular da UFRJ ficou, de fato, abaixo do registrado

nos anos anteriores. Dados da UFRJ informavam, até a última sexta-feira, dia 22, 25 mil
candidatos inscritos. No ano passado foram 46 mil, e nos anteriores, quase 50 mil. A
conselheira Ana Maria Ribeiro propôs a prorrogação da inscrição que terminava dia 29 de
agosto. Ela foi estendida até o dia 5 de setembro.

Comissão discute Avaliação Institucional
Na reunião do CEG do dia 27 foram definidos os membros da comissão que vai discutir

propostas para Avaliação das Universidades Brasileiras. São eles Ana Canen (da Faculdade
de Educação e representante do CFCH), Maria Luiz Mesquita da Rocha (também do CFCH),
Wanda Vilhena Freire (CLA), Ana Maria Ribeiro (representante dos técnico-administrati-
vos) e Fábio Samu (representante discente).

Na sessão do CEG do dia 20 surgiu a informação de que o MEC estaria estudando
alternativa de avaliação das instituições em substituição ao atual Provão de fim de curso. A
notícia, afinal, não se confirmou, e verificou-se que não havia tal proposta, pelo menos
para breve. Porém, ficou a idéia de que o assunto deveria entrar em pauta na Universidade.

Polêmica
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ADMINISTRAÇÃO

A expectativa do pró-rei-
tor de Pessoal, Luiz Afonso
Mariz, é de que ainda este ano
serão realizados concursos
para contratação em 2004. De
um total de 887 vagas distri-
buídas entre todas as insti-
tuições federais, escolas e
universidades, para técnico-
administrativo de nível supe-
rior, a UFRJ ficou com 110. E
das 2.427 vagas abertas para
o nível médio, coube a UFRJ
260. Mas, de acordo com le-
vantamento feito pelo pró-
prio Ministério da Educação,
à UFRJ tem hoje uma carên-
cia de 2.785 novos técnicos.
Segundo Mariz, a situação
pode ser ainda mais grave,
pois os números não reve-
lam, os problemas vividos pe-
las unidades, como a carên-
cia de qualificação de mão-
de-obra, muitas vezes em
conseqüência de desvios de
função e até pela idade avan-
çada do servidor.

As vagas destinadas à
UFRJ pelo Ministério do Pla-
nejamento não acabam com
a falta de pessoal na institui-
ção, cujo quadro se agravou
com os pedidos de aposen-
tadoria ocorridos somente
este ano, em razão da refor-
ma da Previdência Social.
Luiz Afonso Henriques Mariz
informou que 139 técnicos-

PESSOAL: Pró-reitor diz que contratações não serão suficientes para fazer frente à falta de pessoal

Concurso ainda este ano
administrativos e 89 docen-
tes solicitaram aposentado-
ria de janeiro a julho deste
ano. “Vamos perder 48 pro-
fessores adjuntos 4 e 21 titu-
lares, profissionais com de-
dicação exclusiva e experiên-
cia, uma massa crítica que
nenhum concurso consegui-
rá repor,” disse Mariz. En-
quanto o pró-reitor dava essa
entrevista ao Jornal do SIN-
TUFRJ, chegaram
à sua mesa 8 no-
vos 8 pedidos de
aposentadoria: 3
de técnico-admi-
nistrativo e 5 de
docentes.

Balcão
Mariz avisa: “Desta vez não vai ser implementada a política de balcão, na hora de distribui-

ção de vagas pelas unidades da UFRJ. O critério que contará será o técnico, e não da amizade.”
O pró-reitor fez essa afirmação lembrando tempos recentes

em que prevalecia a política de favoritismos em
detrimento de reais necessidades.

HOSPITAIS – Os 8 hospitais universitários
da UFRJ também terão seu quadro de pessoal

reforçado. O Ministério do Planejamento libe-
rou 421 novas contratações para os HUs de todo
o país. Desse total a UFRJ ficará com 326 vagas,

sendo que 270 para o Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho. A distribuição das

vagas para médicos, enfermeiros, psicó-
logos, auxiliares de enfermagem, entre

outros profissionais de saúde na uni-
versidade, foi decidida em reu-

nião entre a Reitoria, a SR-4 e
a Câmara dos Hospitais do
Centro de Ciência da Saúde
(CCS).

O pró-reitor de Pessoal informou
que os aprovados no concurso reali-

zado ano passado pela UFRJ serão
aproveitados para o preenchimen-

to das vagas abertas para os hos-
pitais. Ele disse que nesta pri-

meira fase já foram chamados
326 profissionais. A maioria
para o HU do Fundão.

O Conselho Universitá-
rio referendou carta ela-
borada na reunião do CEG
condenando a matéria da
edição, de O Globo (do-
mingo, 24 de agosto) sob
o título “Violência afasta
classe média do Fundão”.
A carta – endereçada à

Vagas
A falta de docentes também é grave e não será reparada com o próximo concurso. O

Ministério do Planejamento destinou à UFRJ 119 vagas para docentes de 3º grau, de um total
de 2.085 vagas distribuídas entre todas as IFES. E apenas 5 para o Colégio de Aplicação, das
151 vagas concedidas para professores de 1º e 2º graus. Pelos dados do próprio ME, através do
Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siap) a universidade necessitaria de 617
professores de 3º grau e 46 de 1º e 2º graus. Por vários motivos, entre eles aposentadoria e
falecimento, a UFRJ perdeu, de 1995 até 2002, 1.207 docentes do seu quadro fixo.

Matéria no ´Globo´ indigna conselheiros
direção do jornal – vai ser
publicada como matéria
paga nos principais jornais
da cidade.  O reitor, Aloísio
Teixeira, disse que fazia
suas as palavras contidas
no documento do CEG. Para
Teixeira, não se pode es-
conder um problema que de

fato existe, mas a dimen-
são dada pelo jornal não
corresponde à realidade.
Ele lembrou que não foi no
campus da UFRJ que uma
estudante foi vítima de uma
bala perdida - numa refe-
rência indireta ao caso
ocorrido há dois meses na

Universidade Estácio de
Sá, no Rio Comprido.

 “(...) o responsável pela
matéria acaba servindo ao
propósito incompreensível
e condenável de afastar da
maior universidade públi-
ca do Estado do Rio de
Janeiro e uma das mais

importantes do país os
candidatos que nela de-
sejam ingressar e empre-
ender sua qualificação
profissional e cidadã, o
que constitui um desser-
viço lamentável ao inte-
resse público(...)”, diz um
trecho da carta.



Úl t imap á g i n a

limentar-se no Fun-
dão não é tarefa fácil.
As opções são limita-

das, preços salgados e, em
alguns casos, condições de
higiene bem abaixo do razoá-
vel. A direção da universida-
de identifica o problema. O
chefe de gabinete da Reito-
ria, João Eduardo Fonseca diz
que alimentação é um dos
itens que serão tratados co-
mo prioridade. Mas para isso
está sendo feito um levanta-
mento de experiências em
outras universidades, como
a UFMG, que tem uma vila
com alojamento, complexo
esportivo e de lazer e serviço
de alimentação de alta quali-
dade a um preço acessível.

Outra iniciativa será o
contato com o governo do Es-
tado para discutir a possibi-
lidade de cooperação na área
de alimentação (desenvolvi-
da com base na estrutura  dos
restaurantes populares).

“Bandejões nós sabemos
fazer. Tivemos um serviço in-
dustrial com oito bandejões,
equipamentos e pessoal. Mas
isso foi pulverizado. Hoje não
dispomos rigorosamente de
nada. Diante de tão poucos
recursos, não é fácil; mas é
um compromisso”, diz João
Eduardo esperando que até
o início do próximo ano a

Cardápio salgado
Reitoria estuda alternativas para melhorar serviço. Construção de Bandejão é uma das opções

A Roleta livre da fome
 A luta pelos bandejões de qualidade e a preços acessíveis é antiga. Há 11 anos,

no dia 24 de março de 1992, os funcionários invadiram o bandejão do CT, ignorando
a roleta. Centenas de pessoas da comunidade entraram sem pagar, apenas apresen-
tando documento de que eram da UFRJ. Eles decidiram em assembléia protestar contra
o aumento de preços. O ato se repetiria toda terça-feira até que a Reitoria (de Nelson
Maculan) negociasse preço, qualidade, condições de trabalho. Mas a luta maior estaria
por vir.

Pior do que o aumento de preço condenado pela categoria, a Reitoria seguiu
fechando todos os bandejões, restringindo o serviço ao espaço do CCMN, gerando
filas intermináveis e uma espera de horas. Em entrevista ao Jornal da ASUFRJ a
Reitoria explicou que alimentação e transporte não estavam entre suas prioridades.
Até que os bandejões foram totalmente extintos.

Em fevereiro de 1993, mais de cem funcionários foram ao Conselho Superior de
Coordenação Executiva e ao gabinete da Reitoria exigindo que, ou o valor do vale-
refeição fosse aumentado o suficiente para pagar refeição em qualquer lugar do
campus ou se implantasse meio expediente. Sem uma resposta objetiva, ameaçaram
um “almoço com o reitor”: levariam quentinhas ao Consuni. Para evitar isso, Maculan
determinou a complementação do valor do vale para que os funcionários pudessem
pagar uma refeição no
Burguesão (restauran-
te particular do CT), ou
restaurantes do Centro
e Praia Vermelha. A
Reitoria se comprome-
teu a entregar vale-re-
feição compatível com
a refeição fora do Bur-
guesão.

Esse foi só o início de
um longo e tenebroso
período de terceirização
de serviços na UFRJ:
de transportes, manu-
tenção, vigilância etc.   

Memória

HISTÓRIA. Há 11 anos funcionários ocuparam bandeijão

Reitoria possa contar com um
projeto. Logicamente, o estu-
do da questão dos trailers se
inclui nesse contexto.

Trailers
Em maio, a vigilância sa-

nitária interditou 15 trailers.
Quatro tiveram interdição to-
tal. Eles foram proibidos de
manipular comida e servir
refeições sem as devidas con-
dições de higiene exigidas
pela Vigilância Sanitária. A
Associação de Proprietários
de Trailers do Fundão enca-
minhou à Reitoria, no início
de agosto, um documento em
que pede a reabertura dos
trailers que serviam refeições
em frente ao HU, mas que fo-
ram fechados. Mais de 300 as-
sinaturas, a maioria dos usuá-
rios que ficaram sem o servi-
ço, reforçam o pedido.

Os trailers do HU aten-
diam no horário do almoço
cerca de 1.500 pessoas e ven-
diam refeições a preços aces-
síveis.

Neves lembra o projeto de
transferência dos trailers do
HU para uma área própria, na
quadra em frente à creche,
que não foi para a frente. Se-
gundo ele, a associação ban-
cou as obras, mas a transfe-
rência não ocorreu. Segundo
ele, o reitor Vilhena barrou.   

SINAL DOS TEMPOS. Acima, ruínas no local em que funcionava o bandejão com comida barata e farta. Ao lado, o requinte do restaurante terceirizado

Foto: Vanor Correa


