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A Caixa Econômica Federal
começou a liberar o dinheiro
do FGTS para as contas dos sin-
dicalizados participantes da
ação movida pelo SINTUFRJ. A
decisão da Justiça é resultado
de luta obstinada da categoria
em busca de seus direitos.

Página 3
e editorial “A categoria merece”

Acordo em xeque

Alteração no texto do acordo
assinado entre a Fasubra e o
governo não foi submetida
às bases. Assembléia
decidiu propor a
convocação, em caráter de
urgência, de uma plenária
nacional da Fasubra para
discutir o assunto.

Página 5

Balanço da greve

Assembléia da categoria

analisou movimento para

extrair lições da primeira

paralisação no governo Lula.

Página 4

7º Congresso do
SINTUFRJ marcado
para 8, 9 e 10 de
outubro.

Página 6

Vaivém na Faculdade
de Educação

Reitoria vai recorrer de
decisão que reintegrou
diretora no cargo.

Página 7

Boa notícia

Biblioteca do IFCS vai ser
recuperada.

Última página

FGTSFGTS
Assembléia Geral
Dia 17 de setembro, quarta-feira,
às 14h, no Quinhentão

PAUTA:  FTGS -  Aprovação do Regimento Eleitoral
para eleição da direção do SINTUFRJ

CONTAS COMEÇAM A SER
LIBERADAS PELA CAIXA
CONTAS COMEÇAM A SER
LIBERADAS PELA CAIXA
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ARBITRARIEDADE

O
reitor Aloísio Teixeira
disse na reunião do
Conselho Universitário

que vai examinar as denún-
cias de arbitrariedades na Fa-
culdade de Letras para tomar
“as medidas adequadas”. A
agressão ao repórter fotográ-
fico do Jornal do SINTUFRJ
ocorrida no dia 27 de agosto
foi reafirmada na reunião do
Consuni por integrantes da
representação dos técnicos-
administrativos. Além da coa-
ção ao fotógrafo, os conselhei-
ros foram informados de que
exemplares das duas últimas
edições do jornal que traziam
matéria sobre o fato foram re-
colhidos por orientação da di-
retora da unidade, Edione
Trindade de Azevedo. Exem-
plares da edição 582 chega-
ram a ser queimadas.

Na semana passada, estu-
dantes da Faculdade de Le-
tras procuraram o Sindicato
para informar sobre o “desa-
parecimento” das edições da

Reitor  da UFRJ, Aloísio Teixeira diz que vai examinar as denúncias para tomar as “medidas adequadas”

Agressão na Letras
caixeta onde o jornal é distri-
buído na unidade. Eles dis-
seram que pessoas vincula-
das à direção da faculdade
estavam percorrendo a uni-
dade com um abaixo-assina-
do, cujo texto critica o jornal.
A direção do SINTUFRJ afir-
ma que “jamais será omissa
diante de sua responsabili-
dade de denunciar qualquer
arbitrariedade e/ou, perse-
guição a funcionários da en-
tidade”. Sustenta, ainda, que
está alerta “aos ataques à uni-
versidade pública” e a even-
tuais feudos que venham a
se criar na UFRJ por direções
autoritárias.

Carta terrorista
A Faculdade de Letras, que

já foi considerada uma das
unidades de vanguarda de-
mocrática da UFRJ, nos últi-
mos meses vem sendo en-
volvida por fatos que redu-
zem o ambiente a um clima
de obscurantismo. A ação que

 A professora Sara Gra-
nemann, da Escola de Servi-
ço Social, participou, na ter-
ça-feira, dia 9, da reunião dos
aposentados, quando escla-
receu as principais dúvidas a
respeito da reforma da Previ-
dência Social, à luz do texto
já aprovado pela Câmara dos
Deputados. Atualmente, o
projeto de mudanças do go-
verno para a Previdência en-
contra-se no Senado.

Cerca de 40 aposentados
assistiram à palestra da pro-
fessora, no Espaço Cultural
do SINTUFRJ. Ela iniciou di-
zendo que o objetivo da re-
forma é a introdução da pre-
vidência complementar. E

tentou cercear o trabalho do
profissional do Jornal do
SINTUFRJ é apenas uma
mostra desta atmosfera estra-
nha à tradição de liberdade
que deve prevalecer na uni-
versidade pública. No dia 17
de junho, por exemplo, a Di-
visão de Pessoal da unidade
recebeu uma carta anônima
com ameaças a integrantes
de dois departamentos onde
estão lotados professores
que tinham se manifestado
contra os métodos adotados
na administração do projeto
de extensão Cursos de Lín-
gua Abertos à Comunidade
(CLAC).

As ameaças não pararam
por aí. No dia 26 de junho
outros dois departamentos
também receberam carta
anônima. O texto do docu-
mento apócrifo é policiales-
co, lembrando práticas ado-
tadas durante a ditadura mi-
litar, que perseguiu, prendeu
e cassou professores e funci-

onários nas universidades
brasileiras. Os autores da car-
ta informam conhecer placas
de veículos, endereços e fa-
miliares “dos que discordam
do CLAC”. Diz um trecho: “Se
o CLAC acabar, a vingança
virá e poderá acontecer de di-
versas formas, assim como
poderá ocorrer no prazo de
um dia, um mês, um ano, mas
virá.” A carta ameaça não só
os que são contra o CLAC, mas
também “os que são a favor,
mas não fazem nada” para
defender o curso.

À época, a professora Gu-
mercinda Gonda, uma das
docentes ameaçadas e que in-
tegra o Departamento de Le-
tras Vernáculas, denunciou o
fato em assembléia da Adufrj.
A professora disse que os pro-
fessores não são contrários à
existência do projeto, mas a
alguns aspectos da adminis-
tração do curso. Ela destacou
a taxa de R$ 160 cobrada por
semestre aos estudantes para

participar do curso. Ela disse:
“Eu defendo a universidade
pública, gratuita e de qualida-
de em todos níveis, incluindo
a extensão.”

Os reflexos da nova con-
juntura vivida na UFRJ pare-
ce não ter chegado à Facul-
dade de Letras.  

Adufrj repudia

Associação dos Do-
centes da UFRJ – Seção
Sindical do Andes Sindi-
cato Nacional divulgou
nota de repúdio à agres-
são na Faculdade de Le-
tras. Veja o texto: “A dire-
toria da Adufrj-Ssind vem
a público repudiar esse
ato antidemocrático de
truculência ocorrido na
Faculdade de Letras e so-
licita à Reitoria providên-
cias no sentido de coibir
que atos dessa natureza
se repitam na UFRJ.”

Palestra sobre a Previdência
por trás disso, afirmou, exis-
te o interesse do fortaleci-
mento dos fundos de pen-
são. Taxação, paridade e pen-
sões foram objeto de questio-
namento dos aposentados.

Taxação – Segundo Sara,
de acordo com o aprovado
até agora no Congresso Na-
cional, os aposentados que
ganham mais de R$ 1.440,00
terão que pagar a Previdên-
cia Social se quiserem man-
ter o mesmo salário da ativa.
Já para os futuros aposenta-
dos do serviço público, esse
teto sobe para R$ 2.400,00.

Paridade – Hoje quem se
aposenta tem direito aos
mesmos aumentos salariais

conquistados pelos trabalha-
dores da ativa. Mas, confor-
me explicou Sara, se a refor-
ma for aprovada, o reajuste
salarial dos aposentados será
em cima apenas do venci-
mento básico, ficando de fora
as gratificações e outras ru-
bricas. “Isso é muito grave,
porque o vencimento básico
às vezes significa apenas um
quarto do salário do servidor
aposentado”, alertou a pales-
trante.

Pensões – Sobre as pen-
sões, Sara disse que pelo pro-
jeto do governo, também já
aprovado pelos deputados,
elas serão reduzidas em 30%.
Além disso, aumentou o tem-

po de contribuição em 5 anos
para os atuais e futuros ser-
vidores. Sara espera  que o
Senado altere o que foi apro-
vado  pela Câmara. 

TIRANDO DÚVIDAS.
Sara deu esclarecimen-
tos sobre o projeto de
reforma da Previdência

Foto: Niko Júnior
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CONQUISTA

A Caixa Econômica Fede-
ral começou a liberar desde
terça-feira, dia 26 de agosto, o
dinheiro do FGTS  para as con-
tas dos sindicalizados partici-
pantes da ação movida pelo
SINTUFRJ por conta da repo-
sição de perdas provocadas
pelos planos Verão (de maio
de 1989, e Collor (março de
1990). O saque, com os valores
reajustados do fundo (em mé-
dia, reajuste de 67%), poderão
ser feitos em qualquer agência
da Caixa.

A decisão judicial deter-
minava a reativa-
ção de todas as
contas de uma vez
só. A instituição, no
entanto, contrarian-
do o que decidiu a
Justiça, está fazen-
do a liberação do
dinheiro em lotes.
Se por um lado este
método facilita a
vida do Sindicato,
evitando a centrali-
zação do dinheiro e
o pagamento indi-
vidualizado, por
outro traz transtor-
no: nem todos es-
tão recebendo o di-
nheiro ao mesmo
tempo.

E mais: não é
possível saber a
data precisa de
quando a conta de
cada um será rea-
tivada, o que nos
obriga a buscar
permanentemente informa-
ções nas agências.

Mas uma coisa é certa:
mesmo liberando as contas

Vitória histórica
COM LUTA: Contas do FGTS começam a ser liberadas como resultado da ação movida pelo SINTUFRJ

A categoria merece
A decisão da Justiça é resultado de uma luta

obstinada da categoria em busca de direitos, ação
legítima de todo trabalhador. Esta conquista tem
um sentido emblemático num país onde a classe
trabalhadora é freqüentemente desrespeitada. A
própria origem da ação traduz esta realidade: os
planos econômicos Verão (1989) e Collor (1990)
impuseram correção dos salários abaixo da infla-
ção e congelou os saldos do FGTS. Este vitorioso
episódio, sem dúvida nenhuma, será mais um a
entrar na história da luta dos trabalhadores em
Educação da UFRJ.

Atenção
Ao consultar sua conta na CEP informe ao funcio-

nário que lhe atender que você faz parte do processo
judicial do SINTUFRJ. E também preste atenção se na
parte superior esquerda da tela está escrito Ordem
Judicial. Esta é a garantia de que seus valores já foram
reajustados, caso contrário, não entre com a solicita-
ção de saque agora, pois seu valor ainda não está
reajustado.

Mas se o seu valor estiver disponível, conforme
orientação acima, será necessário preencher e assinar
uma solicitação de saque, quando a CEF terá 5 dias
úteis para liberação do seu dinheiro. Para sacar valo-
res acima de R$ 2.000,00, será necessário solicitar que
seja feita reserva financeira no mesmo dia em que for
solicitada a liberação do dinheiro.

Como agir
Atentos – A realização do pagamento em lotes, de forma

desordenada, isto é, sem critério de ordem alfabética ou nu-
mérica, obriga a constantes consultas à Caixa Econômica Fe-
deral. Só mesmo indo até uma agência da instituição o traba-
lhador ou trabalhadora saberá se já estão liberados os seus
valores reajustados do FGTS. A direção do Sindicato continu-
ará acompanhando os movimentos da CEF, pois de forma
alguma poderá deixar de ser cumprido o prazo final de acerto
de contas do fundo até o dia 30 deste mês.

Como saber se o
dinheiro está liberado?

A CEF informou que as contas estão sendo reativadas à
medida que são digitadas de acordo com a listagem do
processo. Essa listagem não está em ordem alfabética e
não obedece a nenhuma seqüência numérica. Portanto, só
é possível saber se o seu nome já foi digitado e o seu
dinheiro liberado indo até uma agência da CEF.

Como proceder?
Ao ir até uma agência da CEF é preciso estar munido da

seguinte documentação:
 Identidade
 Nº do PIS/PASEP
 Carteira de Trabalho: cópia frente e verso da página

onde tem o retrato; cópia da página do contrato de traba-
lho, com carimbo da UFRJ; e cópia da página de anotações
gerais onde consta mudança de regime (de CLT para RJU).

Obs.: Quem não tiver Carteira de Trabalho, a CEF ori-
entará como proceder.

CEF no Fundão
A partir desta terça-feira, dia 16, a agência Madureira da Caixa Econômica Federal

estará atendendo os trabalhadores da UFRJ num posto avançado instalado dentro da
UFRJ, no Fundão, cujo local será definido logo.

Mas quem quiser um atendimento com maior comodidade, na agência em Madurei-
ra, (Rua Carvalho de Souza, 283), basta ligar e agendar um horário pelos telefones
3350-0375/3350-2489, e falar com Fernando, Cesar, André ou Andréia. O gerente-
geral da agência é Clóvis Bustamante Filho.

por lotes, a Caixa Econômi-
ca não poderá fugir do pra-
zo final para liberação do
dinheiro, ou seja, até 30 de

setembro, sob pena de paga-
mento de uma multa diária
de descumprimento no valor
de R$ 200 por pessoa.
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Abordagens diferentes
na assembléia avaliaram a
greve de mais de 50 dias  con-
tra a reforma da Previdência
e que apontou para pauta es-
pecífica em sua reta final. A
coordenadora do SINTUFRJ,
Neuza Luzia, por exemplo,
identificou na sua análise a
falta de capacidade do movi-
mento em dialogar com a so-
ciedade e problemas de or-
ganização, que só permitiram
raros momentos de visibili-
dade da paralisação nacional,
e mesmo assim quando ser-
vidores apanhavam da polí-
cia. Para a dirigente, a confu-
são deveu-se a falta de clare-
za em relação ao eixo da gre-
ve, que na sua opinião per-
manece até agora. “Não era
uma greve econômica, por-
tanto exigia um grau de uni-
dade que não houve”, acu-
sou. Segundo Neuza, foi “hor-
rível” o comportamento po-
lítico de alguns segmentos
envolvidos no movimento
que, em alguns casos, acaba-
ram fortalecendo sua luta es-
pecífica em detrimento da
unidade do movimento. A
coordenadora encerrou sua
intervenção mandando um
recado à Fasubra: “Não va-
mos mais aceitar entrar em
greve unificada se realmente
ela não tiver esta característi-
ca ”.

Erros
A coordenadora do Sintu-

frj, Simone Silva colocou a
unidade dos trabalhadores
como um dado essencial para
a luta dos servidores, por isso
é tão necessário discutir os
erros no sentido de corrigi-
los para avançar. “Se houve
erro na saída da greve por
parte de entidades como An-
des, FENASPS e Unafisco,
também houve na entrada,
quando a Fasubra indicou
greve por 3 dias e a base o-
rientou greve por tempo in-
determinado”, disse Simone.
Sobre a situação do eixo da
greve, a coordenadora disse
que todas as propostas foram

BALANÇO: Funcionários da UFRJ analisaram a greve, extraindo lições da primeira paralisação no governo Lula

Categoria avalia greve

MOVIMENTO

rejeitadas pelo governo. Até
aqueles que têm toda espe-
rança no governo, como é o
caso da direção majoritária
da CUT, não foram ouvidos
“O fato é que é necessário
lembrar que estavamos fa-
zendo greve contra um go-

vernos que inspirou a pos-
sibilidade de mudança no
país e que a perplexidade e
a esperança de que o gover-
no fosse diferente ainda pai-
ravam e paira na cabeça de
muitos de nossa categoria”,
afirmou.  “Mas o que a gre-

ve demonstrou é que o go-
verno aprovou a PEC40 mas
nós não ficamos olhando
pela janela esperando que
o governo fizesse por nós,
fomos à luta, fizemos pas-
seatas, denúncias, reunimos
70 mil em Brasília, e vamos

continuar lutando agora con-
tra a PEC 67 no senado”, pro-
meteu Simone.

Francisco dos Santos, da
Biologia, propôs uma mu-
dança de tática para as próxi-
mas greves na UFRJ. “Primei-
ro temos que construir o pro-
cesso de paralisação, porque
a universidade não é uma fá-
brica. Este tema tem que ser
ponto de pauta do nosso con-
gresso”, recomendou.

Marcílio Lourenço, do
IPPMG, disse que “os proble-
mas ocorreram porque a
maioria dos sindicatos dos
servidores não jogou peso no
movimento. A principal lei-
tura que temos que fazer é
sobre o governo que nós ele-
gemos. Não adianta alimen-
tar ilusões para o próximo
ano, porque nada vai melho-
rar. Os ataques aos servido-
res vão continuar”.

Rogério Batista, funcioná-
rio lotado no gabinete do rei-
tor, questionou a eficácia  dos
outdoors espalhados pelas
cidades denunciando os par-
lamentares que votaram a fa-
vor da PEC 40: “Só servem
para fazer propaganda deles.”
Isto porque, segundo Batista,
a imagem do servidor públi-
co está desgastada. “A CUT,
que ficou em cima do muro e
se escondendo do nosso mo-
vimento, não esclareceu so-
bre a nossa luta, e, além dis-
so, as passeatas nas ruas só
reuniram os servidores fede-
rais”, disse.

Para Sebastião  de Olivei-
ra, da Escola Anna Nery, mui-
tas das bases estavam tími-
das em fazer greve, porque,
segundo ele, para a maioria
do povo brasileiro a conjun-
tura é vitoriosa. Paulo César,
do CT, afirmou que “não ha-
via vontade política de al-
guns de enfrentamento com
o governo”. Ele acrescentou:
“Mas graças aos bravos que
estavam na luta conseguimos
aquelas pequenas mudanças
na PEC40 que, antes, era mui-
to pior.”

O MOMENTO. O ápice da mobilização da greve foi a Marcha a Brasília, no início de agosto



5
 –

 J
O

R
N

A
L 

D
O

 S
IN

T
U

FR
J 

–
 N

o
 5

8
4
 -

 1
5
 a

 2
1
 d

e 
se

te
m

b
ro

 d
e 

2
0
0
3

NEGOCIAÇÕES

Os funcionários da UFRJ
decidiram em assembléia
propor a convocação, em ca-
ráter de urgência, de uma ple-
nária nacional da Fasubra
para rediscutir o acordo já as-
sinado com o governo. Essa
decisão foi provocada pelo
fato de a FASUBRA assinar um
acordo cujo texto foi modifi-

F U R A D A :  A l t e r a ç ã o  n o  t e x t o  d o  a c o r d o  n ã o  f o i  s u b m e t i d a  à s  b a s e s

UFRJ quer rediscutir acordo
cado na última hora, sem que
a alteração fosse submetida
à avaliação da base da Fede-
ração. Os trabalhadores pre-
sentes avaliaram que a in-
clusão do Considerando nº
4 altera significativamente o
que foi proposto inicialmen-
te pelos ministérios em mesa
de negociação, acarretando

Considerando no 4 que foi
acrescentado ao acordo

CONSIDERANDO que a Comissão Interministerial cons-
tituída pela Portaria Conjunta nº 21, de 05 de julho de 2003,
concluiu seus trabalhos apontando alternativas de enca-
minhamento com vistas à  estruturação de uma carreira
aplicável aos servidores técnico-administrativos e técnico-
marítimos das instituições federais de ensino vinculadas
ao Ministério da Educação, alternativas estas que não ex-
pressam posição definitiva do Governo sobre importantes
questões como formas de provimento e de evolução do
servidor na carreira, matérias que deverão ser objeto de
aprofundamento na Mesa Nacional de Negociação Perma-
nente, quando das discussões em torno das diretrizes ge-
rais de planos de carreira, ao fim do que caberá ao Poder
Executivo adotar as iniciativas legislativas e constitucio-
nais que julgar oportunas;

O que era ruim ficou pior
O acordo assinado, que já era ruim, conseguiu ficar

pior. Além desse aspecto determinante, há a questão polí-
tica: a assembléia avaliou como sendo um precedente “gra-
víssimo” a Fasubra não levar em conta a necessidade de
ouvir as bases, antes de assinar o documento. “Não quere-
mos bater na Fasubra, mas o método abala a credibilidade
da Federação junto às suas bases. Se entendemos que esse
governo não governa para os trabalhadores, não podemos
assumir um acordo que nos é prejudicial”, afirmou a coor-
denadora do SINTUFRJ, Neuza Luzia. Foi dela a autoria da
proposta aprovada na assembléia de convocação de uma
plenária nacional para reverter o acordo assinado com o
governo.

Segundo a dirigente, algumas universidades que apoia-
ram o acordo já estão realizando assembléias e revendo a
posição anterior. O coordenador do SINTUFRJ e membro
da Executiva Nacional da CUT, Agnaldo Fernandes, tam-
bém se manifestou contra a atitude da Federação em não
discutir com a categoria as modificações impostas ao acor-
do. “Poderia ter sido apenas uma vírgula, o que não foi,
mas a Fasubra cometeu um erro grave”, acrescentou.

mais prejuízos para os técni-
cos-administrativos das uni-
versidades do país. O Termo
de Acordo proposto desde o
início não agradou à catego-
ria  que o rejeitou em assem-
bléia.

O Considerando nº 4, in-
cluído na proposta governa-
mental nos últimos minutos

que antecederam a assinatura
do acordo entre Fasubra e go-
verno, desqualifica o trabalho
da Comissão Interministerial
(participação dos ministérios
da Educação e do Planeja-
mento), que durante mais de
um mês (entre junho e julho)
se reuniu para estudar os as-
pectos financeiros e jurídicos,
da  proposta do Plano de Car-
go Único (PCU). O governo,
como se sabe, assumira o com-
promisso público de implan-
tar o plano ainda este ano.  O
governo, com esta atitude,

deixa de assumir responsa-
bilidade com o relatório que
ajudou a elaborar.

O texto do Considerando
no  4 (veja a íntegra, abaixo)
afirma que as “alternativas”
apresentadas pela Comissão
“não expressam posição de-
finitiva do Governo” sobre o
assunto, e transfere a discus-
são para a Mesa Nacional de
Negociação Permanente des-
sa importante decisão, que
tem a ver com a vida profissi-
onal e financeira do trabalha-
dor.

SURPRESA. Os funcioná-
rios da UFRJ - com partici-
pação ativa em vários mo-
mentos de decisão - foram
surpreendidos com a infor-
mação segundo a qual ti-
nham apreciado o texto de
um acordo diferente do que
foi assinado entre a Fasu-
bra e o governo. Por esta
razão, querem rediscutir o
assunto.
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N a assembléia da sema-
na passada foram esta-
belecidas as datas defi-

nitivas para realização do
congresso da categoria, bem
como outros prazos. O even-
to se realizará nos dias 8, 9 e
10 de outubro, e as teses de-
verão ser entregues imprete-
rivelmente até as 12h do dia
19 de setembro, em disquete,
com 4.500 caracteres, para
publicação na edição do Jor-
nal do SINTUFRJ que circu-
lará no dia 22. Nesse mesmo
dia (22/9) começa a eleição
dos delegados ao 7º Consin-
tufrj, que se estenderá até o
dia 7 de outubro. A fixação da
data das próximas eleições
que vão indicar a nova dire-
toria do Sindicato foi adiada
para uma nova assembléia.

Pauta do congresso
A assembléia aprovou a

proposta de pauta apresen-
tada pelo Sindicato e acres-
centou mais alguns temas.
Assim, o 7º Consintufrj dis-
cutirá nos três dias de sua rea-
lização as seguintes questões:

Conjuntura nacional e in-
ternacional; Universidade e
sociedade; Os rumos do sin-
dicalismo no Brasil; Balanço
da gestão sindical e presta-
ção de contas; Plano de lutas
e as seguintes alterações pro-
postas para o estatuto da en-
tidade: representação dos
aposentados como delega-
dos sindicais; Normas de fun-
cionamento do Conselho Fis-
cal; Revisão no número de
delegados sindicais e sua re-
presentatividade; Majorita-

 JAZZ, E DE GRAÇA
Todas as quartas-feiras a partir das 22h. Quem gosta de jazz já tem um bom programa.

O projeto Instrumental de Quintal do Niño de Artes Luiz Mendonça apresenta o “UFRJazz
ensemble”. Os funcionários sindicalizados que apresentarem um comprovante entram
de graça. O Niño de Artes fica na Praça João Pessoa, 2, na Lapa. Quem quiser mais
informações pode ligar para 2508-8217, ou consultar o site www.ufrj.br/ufrjazz.

riedade da direção sindical;
e Composição numérica da
diretoria do Sindicato.

Debate – Foi deliberado
pela assembléia que o Jornal
do SINTUFRJ reservará um
espaço para que a categoria
debata sobre a melhor meto-
dologia de composição de
direção sindical: proporcio-
nalidade ou majoritariedade.
Portanto, a partir da próxima
edição o Jornal do SINTUFRJ
abrirá suas páginas para arti-
gos sobre o tema, com tama-
nho definido de 2.500 carac-
teres. Como se sabe, a pro-
porcionalidade - sistema que
garante a participação de re-
presentantes das chapas con-
correntes de acordo com  per-
centual de votos - foi derru-
bada no último Congresso.   

7º Consintufrj
nos dias 8, 9 e
10 de outubro

Os trabalhadores dos Correios em dez estados, inclusive
do Rio de Janeiro, cruzaram os braços desde a última sexta-
feira, reivindicando 69% de reajuste salarial. O movimento,
que tende a ser nacional, já conta com adesão também da
categoria no Distrito Federal. Em São Paulo, houve passeata
na Avenida Paulista em direção à Praça da República, local
onde foram organizados os piquetes, que viraram a madru-
gada. Assembléias da categoria pipocam em todo o país de
adesão ao movimento.

A previsão das lideranças do movimento é de que a greve
dos Correios possa ser longa, já que as negociações com a
direção da empresa, recém-iniciadas, não indicam avanços.
Até agora o governo só acenou com contrapropostas muito
aquém do índice reivindicado. Um exemplo foi a proposta
apresentada de aumento de R$ 0,50 para o tíquete-refeição. A
categoria em todo o país pede o apoio dos trabalhadores.

Greve nacional dos Correios Campanhas salariais

Petroleiros e bancários de
todo o país e os metalúrgicos
de São Paulo estão em cam-
panha salarial. Os trabalha-
dores já deram início às ne-
gociações com os patrões,
mas parece que ainda está
longe de haver um desfecho
favorável às categorias para
os impasses que se colocam.
A grande novidade é que, pela
primeira vez, os metalúrgicos
de São Paulo realizam uma
campanha salarial unificada
entre CUT e Força Sindical.

Setembro foi escolhido pelos movimentos sociais de
todo o mundo para ser um mês de manifestações. Várias
ações estão sendo organizadas para manifestar a indig-
nação da sociedade ao modelo neoliberal, à crescente
militarização e ao imperialismo americano. Os protestos
foram organizados para que coincidissem com o mês da
V Reunião Ministerial da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), que ocorreu entre os dias 10 e 14 em
Cancún, México. Essa reunião é encarada pelos movi-
mentos sociais como uma tentativa dos países ricos de
incluírem nos encargos da OMC temas prejudiciais aos
países pobres, como os que tratam de investimentos e
compras governamentais e acordos comerciais e de pro-
priedade intelectual. A aprovação das normas que regu-
lam os investimentos que cada país pode fazer acaba com
o direito à soberania dos países, pois tudo deverá estar de
acordo com as normas da OMC para que possa ser feito.
Assim, obras de saneamento, políticas de saúde, de edu-
cação, todas as decisões governamentais, enfim, só serão
realizadas se seguirem as diretrizes da OMC, que serão
feitas de acordo com os interesses dos países ricos.

Setembro de lutas

Congressos da categoria é
sempre um momento impor-
tante para reflexão sobre a
conjuntura, a universidade,
abrindo espaços para o pla-
nejamento da luta

CATEGORIA
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO

U

Reitoria vai recorrer
CRISE: Speranza França  conseguiu suspender na Justiça seu afastamento da direção da unidade

m agravo de instru-
mento concedido pela
Justiça no dia 5 de se-

tembro, reconduziu Speran-
za França da Mata à direção
da Faculdade de Educação. A
decisão judicial foi imediata-
mente cumprida pela Reito-
ria, mas segundo o Chefe de
Gabinete do reitor, João
Eduardo do Nascimento, a
Universidade irá recorrer
dessa decisão Na reunião do
Conselho Universitário rea-
lizada dia 11, Aloísio Teixeira
afirmou que estão sendo reu-
nidos elementos para muni-
ciar o escritório da Advocacia
Geral da União (AGU) na ela-
boração do recurso. Speran-
za foi afastada do cargo por
decisão do reitor depois que
a diretora ignorou a determi-
nação do Conselho de Ensi-
no para Pós-Graduandos que
havia anulado o edital do
Curso de Pós-Graduação da
Faculdade, medida avaliada
pelo Conselho Universitário.

O Conselho de Ensino de
Graduação reunido no dia 10
de setembro, aprovou nota
de repúdio à atitude adotada
pela professora Speranza em
“recorrer à Justiça comum em
todas as situações referentes
às questões administrativas
e acadêmicas que são de
competência dos Conselhos
da Universidade”. A nota tam-
bém reitera “apoio ao ato do
Magnífico Reitor que deter-
minou o afastamento da re-
ferida professora de Diretora
da Faculdade de Educação e
a abertura de processo admi-
nistrativo disciplinar para
apurar irregularidade de sua
gestão”.

Protesto
No Consuni do dia 11, pro-

fessores da Faculdade de
Educação leram nota em

apoio ao ato do reitor que
afastou a diretora e nomeou
a decana do Centro de Filo-
sofia e Ciências Humanas
(CFCH), Suely Souza de Al-
meida, “com vistas à retoma-
da das práticas institucionais
democráticas e da suprema-
cia dos valores e normas aca-
dêmicas”. A nota, assinada
por 32 docentes, representan-
tes da Congregação, ativos e
aposentados, sustenta que o
afastamento de Speranza “é
imprescindível para que se
coloque um fim na política
ininterrupta de destruição dos
espaços públicos da Faculda-
de, cujas conseqüências têm

sido a iminência do descre-
denciamento do programa de
pós-graduação. Eles também
anunciaram que realizarão
um ato no dia 16, às 17h, na
unidade de ensino.

Louvor
Nesta reunião do Consu-

ni, Suely de Almeida, nomea-
da pelo reitor para respon-
der pela Educação por 60 dias,
prestou contas dos seus pri-
meiros atos. Segundo a deca-
na, de 14 de agosto a 5 de
setembro, atuou de acordo
com o determinado pela por-
taria do reitor, promovendo
a restauração da normalida-

de do funcionamento do Pro-
grama de Pós-Graduação e
normalização da vida acadê-
mica e administrativa da uni-
dade.

De acordo com o relató-
rio apresentado pela decana,,
foi central a decisão de rees-
truturar o programa de pós-
graduação em Educação,,
com medidas como o rein-
gresso dos docentes afasta-
dos, avaliação e redefinição
das linhas de pesquisa do
programa, considerando a
nova composição do corpo
docente e elaboração de no-
vos editais de seleção para o
mestrado e doutorado. O

Consuni aprovou o relatório
e os atos administrativos e
acadêmicos adotados pela
professora. Os conselheiros
também aprovaram um voto
de louvor à Suely, extensivo
ao conjunto de técnico-admi-
nistrativos e professores ci-
tados no relatório, que in-
cluiu a professora Norma
Musco, substituto eventual da
decana na Faculdade.

Olho vivo na sucessão
Manifestações no Consu-

ni destacaram a importância
da participação da comuni-
dade na pesquisa que indi-
cará a nova direção da Facul-
dade de Educação, para evi-
tar qualquer ação arbitrária.
A pesquisa ocorrerá de 30 de
setembro a 1o de outubro, das
9h às 20h. Apenas uma chapa
está inscrita, formada pelos
professores  Marcelo Correia
e Castro e Renato Oliveira,
candidatos a diretor e vice.
Na avaliação de Marcelo, o
processo eleitoral não será
alterado pela situação atual
que envolve a direção da Fa-
culdade. “O processo foi dis-
cutido na Congregação sob a
presidência da diretora. Por
analogia com as leis federais
que regulamentam a escolha
de dirigentes, a eleição deve
ser feita em 60 dias antes do
fim do seu  mandato que  ter-
mina no dia 30 de dezembro”,
disse.

Apenas uma urna na Fa-
culdade de Educação colherá
os votos da pesquisa. A apu-
ração será dia 2 de outubro, a
partir das 9h e a homologa-
ção dos eleitos dia 3, às 10h. O
primeiro debate já aconteceu
e foi considerado muito bom
por Marcelo. O próximo será
dia 17 de outubro, às 14h. Os
debates acontecem no Salão
Anísio Teixeira.    

Técnicos-administrativos integram comissões do CEG
Os funcionários estão conseguindo cada vez mais espaço nos debates institucionais da UFRJ. É o caso da Comissão Permanente de Licenciatura e na

Comissão de Avaliação das Universidades Brasileiras. A participação de técnicos-administrativos e estudantes nas duas comissões foi aprovada.



Úl t ima p á g i n a

T
udo indica que, desta
vez, vai ter fim um dra-
ma que se arrasta na

UFRJ há 380 dias e que con-
denava à ruína pelo menos
60 mil livros, a maioria raros,
que compõem o maior acer-
vo de Ciências Sociais do
país. A notícia logo se espa-
lhou pelo Instituto de Filo-
sofia e Ciências Sociais
(IFCS), na quinta-feira, dia 11,
assim que terminou a reu-
nião especial da Congrega-
ção, em que o reitor, Aloísio
Teixeira, apresentou o plano
emergencial que garantirá a
reabertura da biblioteca da-
quela unidade de ensino.
Mas a grande notícia foi o
compromisso assumido com
a Reitoria pela Prefeitura do
Rio de Janeiro de, num prazo
de seis meses, promover a
total recuperação dos 700
metros quadrados da área
onde se encontram hoje em-
pacotados mais de cem mil
obras sob a responsabilida-
de do IFCS.

Estas garantias encerra-
ram uma semana de expecta-
tiva e mobilização de funcio-
nários e estudantes, e do pró-
prio diretor do IFCS, Franklin
Trein. Uma contaminação ge-
neralizada por fungos, cupim
e umidade no teto e paredes
no espaço destinado à bi-
blioteca foi a causa da inter-
dição. Essa situação que se ar-
rastava há vários anos provo-
cou doenças graves nos tra-
balhadores e até em usuários
da biblioteca. Laudo parcial da
Divisão de Saúde do Traba-
lhador (DVST) comprova ca-
sos agudos de alergia e de ma-
les respiratórios em pelo me-
nos 15 pessoas.

Reitoria apresenta nesta segunda-feira plano de emergência para recuperar abrigo do maior
acervo de Ciências Sociais do país. A meta é que as obras sejam concluídas em seis meses

Em todo esse longo período de interdi-
ção da biblioteca, alunos e professores
continuaram tendo acesso aos principais
livros utilizados nos cursos ministrados
no IFCS. “A iniciativa de manter uma mi-
nibiblioteca funcionando foi dos dedica-
dos funcionários. Eles reuniram 15 mil tí-
tulos e, em condições precárias, atende-

ram às necessidades de todos. Faço ques-
tão que isto seja registrado”, solicitou o
diretor do IFCS. Segundo ainda o profes-
sor Franklin, somente depois de um mês
de trabalho contínuo dos operários é que
se sentirá confortável quanto concretiza-
ção de suas expectativas e sonhos. “Sou
bom gato escaldado”, disse.

Funcionários garantiram minibibliote-
ca

Biblioteca do IFCS
será recuperada

Emergência
Na reunião da Congrega-

ção, o reitor comprometeu-
se a colocar em prática, a par-
tir desta segunda-feira, o pla-
no emergencial que permiti-
rá aos poucos a biblioteca
voltar à plena atividade. Para
isso, Aloísio Teixeira terá que
providenciar a compra de um
aparelho para higienização
dos livros e do ambiente. Se-
gundo o professor Franklin
Trein, essas medidas serão
implementadas enquanto
aguardam a conclusão das
obras prometidas pela Pre-
feitura. O secretário munici-
pal de Obras, Eder Dantas, e
o presidente da Rio-Urb,
Jorge Fortes, compromete-
ram-se a concluir a licita-
ção pública até o dia 30
de setembro para,
num prazo de
seis meses, a par-
tir da contratação
da empresa que fará os
serviços, entregar a bibliote-
ca à UFRJ totalmente recupe-
rada.

Obras
Consta do planejamento

da Prefeitura, de acordo com
Franklin Trein, a recuperação
de toda a estrutura dos telha-
dos e assoalhos e emboço das
paredes dos 700 metros qua-
drados da biblioteca, um tra-
balho que só poderá ser exe-
cutado por firma especializa-
da em obras de prédios tom-
bados pelo Patrimônio His-
tórico Nacional, que é o caso
do IFCS. O material usado
terá que ser especial, pois o
IFCS tem mais de 200 anos e
sua construção ainda foi à
base de óleo de baleia. Para

não haver mais problemas
com fungos, será feito o redi-
mensionamento do ar que
circula no ambiente. Para
isso, será preciso re-
condicionar o
quadro de ener-
gia de recepção
e distribuição,
para que a tem-
peratura e a umi-
dade sejam ade-
quadas à preser-
vação das
obras.   


