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Assembléia GeralDia 16, quinta-feira, às 10h,no Salão Azul da ReitoriaDiscussão do acordo e informes judiciais

7º CONGRESSO

Reunidos em um
dos congressos
mais representati-
vos da história re-
cente do Sindicato,
os funcionários da
UFRJ debateram
conjuntura, manti-
veram a majoritarie-
dade, aprovaram
prestação de con-
tas e discutiram os
rumos da luta.
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Doispontos

Nova assembléia
analisa acordo

para a definição de uma políti-
ca comum a ser adotada.

 A federação acabou assi-
nando um acordo diferente do
que foi enviado para a base da
categoria. Com isso, o texto fi-
nal promoveu alterações que
substituem os compromissos
do governo de estruturar uma
nova carreira.

Afinal, como poderíamos
rediscutir a questão sem o de-
vido conhecimento? E reafirma-
mos que esta direção jamais
omitiu qualquer informação à
categoria conforme aventado
na assembléia. O jornal e os

inúmeros boletins produzidos
pela entidade são a prova de
quão levamos a sério a infor-
mação e sua socialização para
a categoria.

FGTS
A diretoria do Sin-

dicato foi autorizado
pelo Congresso da ca-
tegoria a repassar ao
advogado Julio Ro-
mero o dinheiro de-
positado até agora
pelos sindicalizados
na conta aberta pelo
SINTUFRJ por cont da
ação do FGTS. Como
se sabe, o valor cor-
responde a 10% do
valor obtido por cada
beneficiário com a
correção do fundo.

Depois do despacho da
Justiça que concedeu mais 60
dias à Caixa Econômica, a
contar de 14 de setembro, a
CEF tem até 13 de novembro
para reativar todas as contas
do FGTS. A Caixa pediu o pra-
zo argumentando que há um
grande número de contas de
integrantes da ação a serem
reativadas. A Justiça passou
a desconsiderar a multa que
puniria a Caixa caso o prazo
não fosse dilatado.

Conta para o depósito
dos 10% de honorário do ad-
vogado pelos terminais de
auto-atendimento ou pela
internet do Banco do Brasil

Agência 3652
Conta no 15580-2 para

depósito identificado*

Depósito identificado: nos
terminais de auto-aten-
dimento ou na Internet, esco-
lha a opção “Transferência”.
Como se trata de depósito
identificado, escolha a opção
“Depósito Identificado” e co-
loque o número do seu CPF.

Para os valores acima de
mil reais, siga as instruções
da tela. Não há necessidade
de levar comprovante al-
gum de depósito ao Sindi-
cato. Guarde-o com você.

Reunião dos operadores de máquinas agrícolas e bombeiros será realizada às 12h de terça-feira, dia 21, para discutir o encaminhamentos de
seus processos junto a SR-4 com a participação do Superintendente Roberto Gambini e diretores do Sindicato. A Reunião será no Espaço Cultural.

Atenção: Operadores de máquinas Agrícolas e bombeiros

Quinta-feira, dia 16/10, às 14h, no Espaço Cultural
Pauta: Informes do Seminário e do Congresso, Elei-

ção da Comissão de Vigilantes, Curso de Capacitação
para Vigilantes (para regulamentação junto à Polícia Fe-
deral), Definição de pauta para reunião com a Reitoria.

Reunião de Vigilantes

No último sábado mais
de 300 pessoas participaram
do Seminário “Situação Po-
lítica do Brasil e a Constru-
ção de um novo partido”. A
atividade foi construída pe-
las organizações políticas de
esquerda: Somos Todos Ra-
dicais (militantes do PT),
PSTU, OMP e vários inde-
pendentes. Militantes de ou-
tros estados vieram acompa-
nhar o evento.  Pela manhã
o Seminário foi coordenado
pelo professor da UFRJ, Ro-

Debate: novo partido
berto Leher, e as correntes
políticas fizeram  exposições. À
tarde, 5 grupos foram formados
com cerca de 60 pessoas cada
para discutir a pauta:  Conjuntu-
ra Atual e a Construção de um
novo partido.  Na plenária final
os grupos de trabalho apresen-
taram seus relatórios. Na próxi-
ma quarta-feira, 15, a comissão
organizadora do Seminário se
reúne para dar encaminhamen-
tos as demandas que o Seminá-
rio promoveu. Informações:
novopartido@flordelotus.net

Os funcionários da UFRJ deci-
diram aprofundar o debate
sobre o acordo firmado entre
a Fasubra e o governo numa
nova assembléia às 10h, des-
ta quinta-feira, no Salão Azul
da Reitoria. Três diretoras da
Federação (Neuza Luzia,
Marlene Ortiz e Cenira da
Mata, esta a confirmar) de-
vem participar da reunião. Os
trabalhadores da UFRJ, que
rejeitaram o acordo desde o
início, querem consolidar
uma posição sobre o assun-
to. A publicação na íntegra do
texto das duas posições so-

bre o acordo nas páginas 7 e
8 desta edição faz parte deste
esforço. No momento preva-
lece a deliberação anterior de
assembléia dos funcionários
contrária à assinatura do
acordo.

Acordo
 Na assembléia da semana

passada, os diretores do Sin-
dicato explicaram que decidiu-
se, na plenária dos dias 26 e 27
de setembro, submeter às ba-
ses a atual versão do acordo
para avaliação pois, como já
divulgamos em edições an-
teriores, não houve consenso

Numa madrugada chu-
vosa do dia 19 de outubro
de 1913 nasceu no antigo
estado da Guanabara (atu-
al Rio de janeiro) Marcus
Vinicius de Melo Moraes,
ou simplesmente, Vinícius
de Moraes. O início da obra
desse grande artista foi na
música: “Dizem, na minha
família, que eu cantei antes
de falar. Meu pai também
tocava violão, cresci ouvin-
do música. Depois a poesia
fez o resto.”, disse Vinícius

Homenagem a Vinicius
em entrevista dada a Cla-
risse Lispector. Mas Viní-
cius não ficou só na música
depois veio a poesia, a pro-
sa, o teatro e as críticas de
cinema.

Dos dias 14 ao 17 Viní-
cius de Moraes estará pre-
sente na lembrança das
pessoas que passarem pelo
Auditório G2 da Faculdade
de Letras. Os 90 anos de Vi-
nícius serão homenageados
com palestras, recitais de
poemas e shows.

A Adufrj-Ssind convida para a posse da nova dire-
toria (gestão 2002/2203) e do novo conselho de re-
presentantes que será realizada no dia 15 de outubro
de 2003, às 14h, na Casa da Ciência, na Rua Lauro
Muller, no 3, em Botafogo.

Posse da nova diretoria da ADUFRJ

 Nota da
redação

Excepcionalmente a edição
do Jornal do SINTUFRJ come-
çou a circular nesta terça-feira
para garantir a cobertura inte-
gral do congresso da categoria
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O 7º Congresso do SINTU-
FRJ realizado na semana pas-
sada alcançou seus objetivos
no plano político: procurar res-
ponder a exigência cada vez
maior de organização para tra-
çar os rumos da luta. Foi um
encontro representativo: dele-
gados de 70% das unidades da
UFRJ participaram do encon-
tro. Com decisões relevantes:
seguindo tendência do con-
junto da categoria, o congres-
so decidiu manter o atual cri-
tério majoritário para compo-
sição da diretoria.  Ainda so-
bre esse tema, os congressis-
tas decidiram que a direção
que será eleita nos dias  25, 26
e 27 de novembro para o biê-
nio 2003/2005 deverá encami-
nhar no próximo ano, um ple-
biscito na base da categoria
sobre majoritariedade e pro-
porcionalidade – consulta que
deverá ser antecipada por uma
ampla discussão. Outra altera-
ção estatutária incorporou a
participação de aposentados
no Conselho de Delegados
Sindicais. Aliás, a implantação
de um conselho sindical, com
representatividade, e que cum-
pra a sua função de fortalecer
a luta dos funcionários da UFRJ
foi uma das demandas do con-
junto dos delegados que par-
ticiparam do congresso.

Prestação de contas
O 7º Congresso do SIN-

TUFRJ aprovou as contas da
gestão da atual diretoria,
apresentada num minucio-
so demonstrativo acompa-

Debates e decisões
Delegados representando funcionários de 70% das unidades da UFRJ se reuniram no Quinhentão

MOVIMENTO

nhada por gráficos num ta-
blóide que consumiu 48 pá-
ginas. As contas, aprovadas
pelo Conselho Fiscal (Ge-
rusa Rodrigues da Silva e
Márcio Pinto de Oliveira)
foram, também, aprovadas
em plenário. O outro inte-
grante do Conselho Fiscal,
Francisco Carlos dos San-
tos, fez circular um docu-
mento entre os congressis-
tas. Contraditório, o docu-
mento apresentado é funda-
mentado  em inverdades.
Questiona acontecimentos
de outras gestões numa cla-
ra manobra para desquali-
ficar a direção do Sindicato.
O documento apontava que
os delegados não aprovas-
sem as contas. Depois de vá-
rias horas de debates e escla-
recimentos, o parecer acabou
desqualificado pelo próprio
autor, que anunciou sua reti-
rada ao final do debate. Du-
rante a discussão, preocupa-
ções com as contas e com
empréstimos feitos em ges-
tões anteriores foram levan-
tadas, para apurar tais pro-
blemas os congressistas
aprovaram a realização de
uma auditoria nas contas do
Sindicato desde de 1989 e da
implantação de uma Comis-
são de Ética. Esta última tem
trinta dias a partir do con-
gresso para apresentar o pa-
recer.  Esta comissão foi com-
posta pelos seguintes dele-
gados sob as regras delibera-
das pelo plenário: não ter

O REITOR DA UFRJ,  Aloísio Teixeira, o Coordenador Geral da FASUBRA, Paulo Henrique, Cleusa
dos Santos, presidente da ADUFRJ, Lúcia Reis, representante da CUT Nacional e João Ferreira, decano
do CCS participaram da abertura do congresso na manhã do dia 8, no Quinhentão, auditório do CCS.

Convidados
especiais

Além dos palestrantes que muito contribuíram para a grandeza dos debates dos
temas pautados, e dos membros da mesa de abertura,  registramos ainda a presença
no 7º Congresso da categoria das seguintes personalidades: sub-reitor de Extensão,
Marco Antônio França Faria; diretor da Faculdade de Medicina, Almir Fraga Vallada-
res; diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery, professora Maria Antonieta Tyrrel;
decana do CCMN, Ângela Rocha  e o superintendente da SR-4, Roberto Gambini. O
diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, professor Adalberto Vieyra não pode
comparecer, mas enviou telegrama parabenizando a iniciativa.

Representações
político-sindical

O presidente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), José
Maria de Almeida também prestigiou o Congresso da categoria, e a senadora petista,
Heloisa Helena,  enviou e-mail justificando sua ausência devido à agenda cheia no
Senado. Das entidades convidadas compareceram os dirigentes do SINTUFF, Zeliuto
Moreira e Maria Tereza Rodrigues, da ASUNI-RIO, Jorge Telles e do SINTUR, Estevão
Moura e Leonir.

sido diretor do SINTUFRJ e
nem membro do Conselho
Fiscal e não ter constado da
lista de devedores do sindi-

cato durante todo este perí-
odo. São eles:  Chantal Russi
(SIBI), Francisco de Assis do
Santos (Inst. Biologia), Jéfer-

son Roselo M. Salazar (FAU),
José Paulo Moutinho (Fac.
Direito), Leonardo Morgan
(Inst. Psicologia).

CONSELHO FISCAL. Indicação de aprovação das contas

Fotos: Niko Júnior
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A política privatista para o
ensino superior, a discrimi-
nação racial, étnica e de gê-
nero e os conflitos de classes
orientaram as abordagens
dos participantes do debate
Universidade e Sociedade,
que fechou o primeiro dia do
congresso. O professor Ro-
berto Leher, um dos debate-
dores, denunciou que desde
1980 o Banco Mundial dita
regras para a Educação nos
países da América Latina, e o
Chile serve de exemplo. Uma
política que, segundo o pro-
fessor, orienta para a diversi-
ficação do ensino superior,
favorecendo a proliferação
de instituições particulares,
mas somente as universida-
des públicas conjugam ensi-
no, pesquisa e extensão. Pelo
modelo chileno, apenas os
cursos regulares seriam gra-
tuitos, mas especialização e
aperfeiçoamento pagos. “A
universidade pública vira
uma organização que vende
serviços”, pontuou. O que
não está longe de acontecer
no Brasil, pois, de acordo com
Leher, na reforma do Estado
brasileiro a universidade en-
trou no item Serviços como
um produto competitivo e
não exclusivo do Estado.

Exclusão
A decana do CFCH, Suely

Almeida, citou números  da
pesquisa sobre o perfil dos
vestibulandos da UFRJ de
2000 e 2001 e estatísticas do
IBGE e defendeu a tese de que
a evasão de alunos no ensi-
no superior está relacionada
com a concentração de ren-
das e a cor da pele. Ela mos-
trou que no último Provão,
das 24 áreas avaliadas, so-
mente 3,1% dos formandos
eram negros, enquanto os
brancos eram 76%. Outra in-
formação é que na UFRJ, as
mulheres continuam sendo
maioria nas carreiras relaci-
onadas a cuidados com a saú-

Democracia no
centro do debate

UNIVERVIDADE E SOCIEDADE

de, como enfermagem, assis-
tenciais e de educação.  Suely
apresentou os números do
último levantamento feito
pelo IBGE: entre os 10% mais
pobres, 32,7% são brancos e
67,3% são negros; enquanto
dos 1% mais ricos, 87,2% são
brancos e apenas 12,8% ne-
gros. Para a decana, uma das
contribuições da universida-
de para se contrapor às desi-
gualdades sociais no seu in-
terior é dar prosseguimento
ao debate sobre o acesso dos
alunos. E considerou correta
a posição do reitor em pen-
sar em substituir o vestibular
por avaliação processual,
pois acha  polêmica a políti-
ca de cotas.

Pacto elitista
O professor de História da

UNB, José Jorge de Carvalho,
lembrou que as universida-
des, desde o final do século
XIX, foram geradas sob um
pacto das elites e, por isso, a
hierarquia existente entre
docentes e funcionários e a
exclusão de negros e índios.
Atualmente, disse, apenas 1%
dos professores das institui-
ções públicas são negros.
“Isto acontece numa socieda-
de onde 45% da população é
negra”, observou. Para ilus-
trar a discussão, ele mostrou
uma estatística alarmante. De
1.500 docentes da UNB 15 são
negros; na USP, de 3.000 só
um é negro; na Unicamp en-
tre 3.000 professores 10 são
negros. A presença de negros
é maior entre os técnico-ad-
ministrativos,  assim como de
professores negros nas uni-
versidades do interior dos
estados. O historiador defen-
de a política de cotas nas uni-
versidades diante do estrago
de cem anos de bloqueio de
ascensão social dos afro bra-
sileiros. “Se na UFRJ tem
mais professores a exclusão
social é maior. Portanto, de-
veria ter cotas na graduação,

pós-graduação, no mestrado
e doutorado e para concurso
de ingresso de docentes”,
acrescentou.

A coordenadora do SIN-

O relatório do Grupo 2
que discutiu Universidade
e Sociedade foi aprovado
por unanimidade. Entre as
resoluções estão a de “for-
talecer a escola pública em
todos os níveis, aumentar
os espaços dos funcioná-
rios nas instâncias colegi-
adas da UFRJ, lutar contra
a política de mercantiliza-
ção do ensino, aplicar uma
política real de assistência
ao estudante (restaurante

O que propôs o grupo
universitário, alojamento e
transprote dentro e fora do
Campus, bibliotecas e labo-
ratórios acessíveis com tur-
nos mais longos e fim de se-
mana). O grupo também
apontou a necessidade de
reorganização do GT Educa-
ção do SINTUFRJ e defendeu
a avaliação institucional in-
terna e externa da UFRJ. O
relatório propõe, ainda, que
os funcionários tecinco-ad-
ministrativos tenham aces-

so as informações sobre a
participação em congres-
sos e viagens para cursos
que tenham a ver com sua
atuação. A realização de
um censo social para iden-
tificar como a população
afrodescendente está loca-
lizada na UFRJ foi outra re-
solução do grupo. Foi
aprovado, ainda, a reu-
nião por áreas de trabalho
para o levantamento de
problemas específicos.

TUFRJ que presidiu o deba-
te, Ana Maria Ribeiro, infor-
mou que no Conselho Uni-
versitário, composto de mais
de 50 conselheiros,  só recen-

temente, com a representa-
ção técnico-administrativa, o
negro passou a integrar o
principal colegiado da uni-
versidade.
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DISCUSSÃO. Grupo de trabalho
debateu os problemas da universida-
de (abaixo). Ao lado, Roberto Leher,
um dos participantes da mesa que
discussão o assunto no plenário
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CONJUNTURA

Os três debatedores da
mesa que trataram do tema
conjuntura, dia 8, concentra-
ram sua análise na realidade
política brasileira, principal-
mente do governo Lula. O se-
cretário-geral do PT/RS, Fran-
cisco Vicente, e os historia-
dores e professores da USP,
Valério Arcary e Mauro Iasy,
traçaram cenários sobre os
rumos do governo e de sua
política, como também apre-
sentaram suas propostas.

Francisco Vicente ressal-
tou as dificuldades do gover-
no em aplicar suas políticas
sociais, principalmente por
estar preso a aplicação de uma
política econômica conserva-
dora. Segundo ele, é preciso
resgatar as bandeiras históri-
cas do partido dos trabalha-
dores, haja vista que a hege-
monia é do PT. E apesar de
considerar que no âmbito in-
ternacional o governo está
num rumo certo é fundamen-
tal desenvolver um projeto de
disputa a fim de defender as
bandeiras do partido. E esta
disputa, para Vicente, não se
concentraria só no governo e
no partido, mais também nos
movimentos com o objetivo
de resgatar o programa demo-
crático popular.

Valério Arcary não pou-
pou críticas. Afirmou que o
país se encontra numa tragé-
dia econômica e que há um

Visões diferentes
sobre o governo
refluxo no meio sindical em
que os trabalhadores vêem
suas lideranças abandona-
rem suas bandeiras passan-
do à defesa das propostas da
direita. O governo do PT e a
CUT foram colocados na ber-
linda. No seu entender o gran-
de problema da conjuntura
brasileira é a organização da
esquerda que está fraciona-
da em correntes. Para supe-
rar essa divisão Arcary pro-
põe a construção de um novo
partido. O historiador acre-
dita que este partido seria a
esperança de reais mudanças
no Brasil.

Mauro Iasy foi categórico.
O governo Lula foi para a di-
reita, deixando para trás o
programa democrático popu-
lar como meta socialista para
se adequar às necessidades
da burguesia. E apesar de
apresentar um potencial de
mudança, acabou caindo
num impasse de convivência
entre a burguesia que o apóia,
trabalhadores e a população
que o elegeu. E nessa disputa
de interesses Iasy afirma que
os trabalhadores estão per-
dendo, pois o governo está
preso à manutenção da polí-
tica econômica  em detrimen-
to das demandas sociais. Para
ele, chegar ao governo não
basta, é preciso transformar
o impulso da mudança sem
perder as origens do partido.

Marcelo Badaró, histori-
ador e professor da UFF,
Eduardo Alves, cientista po-
lítico e assessor da Condsef
e Gustavo Codas, assessor
de relações internacionais
da CUT participaram do de-
bate sobre os rumos do sin-
dicalismo no país.Badaró
criticou o fato de a CUT se
apresentar como um braço
sindical do governo. Ele
lembrou que todas as críti-
cas dos servidores públicos
ao projeto de reforma da
Previdência não foram tra-
duzidas nas resoluções do
8o Congresso e que a dire-
ção se propôs a um proces-
so “negocial” para o qual o
governo fechou as portas.

Para Badaró essa ótica
tem que mudar e a CUT
olhar a sociedade a partir
da perspectiva de classe,
como um instrumento con-
tra o projeto capitalista e

SINDICALISMO

A CUT tem que mudar
uma alternativa de organiza-
ção que permita enfrentar as
dificuldades que a conjuntu-
ra aponta.

“Devemos perguntar o
que cabe ao movimento: me-
lhorar as condições de vida
ou a eliminação de toda a ex-
ploração do sistema capita-
lista? Eu acho que é o fim da
exploração”, disse Eduardo
Alves. Ele lembrou o proces-
so de desestruturação das
condições de trabalho nos
últimos anos e que as dire-
ções devem conquistar novas
relações com  desemprega-
dos, subempregados e aque-
les com contrato formal mas
com salário corroído e sua
manutenção ameaçada. Para
Eduardo não existe a crise das
organizações do movimento
sindical, mas sim das condi-
ções de trabalho.

Gustavo Codas aponta
um momento político dife-

rente no Brasil,  onde o pro-
jeto neoliberal entrou em
crise. “ não uma crise termi-
nal, mas no bojo da qual
setores populares puderam
crescer na disputa política e
chegar à vitória eleitoral de
Lula”, observou.

“Se por um ladoLula não
é igual a FHC, por outro não
é 100% nosso – é híbrido,
de contradição de projetos
diferentes dentro do pró-
prio governo e dentro da
própria base”, diz ele.

Para Codas, deve-se
buscar mobilização com os
sem-terra e alianças ainda
mais amplas. Um eixo de re-
composição do movimen-
to operário e sindical, de
união dos movimentos so-
ciais e alianças estratégicas
deve ser a bandeira de luta
por emprego e contra a pre-
carização do mercado de
trabalho.

ATENÇÃO. Platéia acompanhou com interesse

DEBATE.Francisco Vicente, Simone (mediadora) e Mauro Yasy discutiram a conjuntura
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Mônica Carvalho, Educação Física
“Toda a iniciativa que reflita o que a base pensa é importante.

A condução do Congresso foi no sentido de tentar encaminhar
todas as dificuldades da categoria, inclusive extrapolando às
obrigações do Sindicato”.

Roseni Lima de Oliveira, vigilante do HU
“Este é o meu primeiro Congresso e só faço crítica ao pouco

tempo para os trabalhos de grupos. Eu gostaria de ter participa-
do das outras discussões de grupo e não pude. É nesses debates
que a gente formula política. Também acho que houve pouco
tempo para eleição de delegados ao Congresso e, por falta de
maior divulgação, os trabalhadores do IPPMG ficaram de fora”.

Irany Gomes Barros, Valongo
“Esta é a primeira vez que participo do Congresso do SINTU-

FRJ e vejo que o grande problema é a disputa de poder. O
Sindicato realiza o seu trabalho, mas muitas unidades criam
problemas à nossa participação em eventos como esse. Os do-
centes mandam, eles têm o poder. A gente precisa ter mais liber-
dade. Cortam nosso ponto e não podemos fazer greve. Também
sou a favor de termos uma camisa do Sindicato para nos distin-
guir, e com a Minerva que é um símbolo da universidade reco-
nhecido em todo o país”.

Carmen Lucia Mendes, HESFA
“Achei muito proveitoso e interessante os textos e os debates.

Participo pela primeira vez e gostei muito. Sempre há erros e
acertos, mas temos que apresentar sugestões e aprimorar mais
ainda as nossas ações”.

Este foi um dos mais representativos congressos
da história do SINTUFRJ. Setenta por cento das unida-
des elegeram delegados que estiveram presente a to-
dos os debates e às plenárias decisórias, durante os
três dias de evento.

Jorge Luiz

Ignácio - Ima,

Regina Célio

Gagliardo - Inst.

Química e

Juliana Azevedo

Pires-SR3 eleitos

para o Conselho

Fiscal para o

biênio 2003 a

2005.

Fotos: Niko Júnior
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Inicio da greve contra a Re-
forma da Previdência

A Plenária Nacional da
FASUBRA que deliberou pela
deflagração da greve contra a
Reforma da Previdência, não
partiu como eixo à luta pelo
PCU, mas o enfrentamento
dos funcionários públicos na
defesa de uma Previdência
Pública e da manutenção dos
nossos direitos.

Durante a greve ficou cla-
ro de que a FASUBRA jamais
trocaria a luta contra a refor-
ma da previdência pelo PCU.

O debate sobre o acordo
Após a votação em 1o tur-

no da Reforma da Previdên-
cia, a FASUBRA convocou reu-
nião do Comando Nacional
de Greve Ampliado, para o dia
23/08/2003, que fez a seguin-
te avaliação para a base:
O CNG ampliado enviou ava-

liação detalhada sobre o
acordo dia 29/08

A greve dos SPFs pautada
pela luta contra a reforma da
previdência exige uma refle-
xão do conjunto da categoria.
O CNG ampliado mantém sua
avaliação enviada no ID2003/
AGO11. Reafirmando que a
unidade é elemento funda-
mental deste processo acredi-
tamos ser necessário uma ava-
liação por parte da CNESF do
processo de fim da greve, en-
tendemos que a resolução de
continuidade da greve apro-
vada na plenária passada co-
locou em risco a greve unifica-
da como instrumento impor-
tante na conjuntura atual.

Descaso
No processo de luta pela

nossa carreira no último perí-
odo, o descaso do governo
para com nossas reivindica-
ções tem sido uma constante.

Começando com a falta de
compromisso do Mec em ga-
rantir a utilização dos cerca
de 700 milhões de reais pre-
vistos no orçamento, passan-

do pela dificuldade dos mi-
nistérios do Planejamento,
Educação e Casa Civil em
apresentar uma proposta que
garantisse a implantação do
PCU e chegando na situação
de que o próprio CNG é
quem teve de apresentar uma
proposta de minuta de termo
de acordo para que uma ne-
gociação efetiva se desse. A
partir dessa proposta inicial
o governo inseriu itens dos
quais não abriria mão, como
os itens 2 e 7 que trata das
ações judiciais, bem como
não quis se comprometer
com prazos definidos para a
“estruturação da carreira”. No
caso do item 5 o governo op-
tou por não se comprometer
com a possibilidade ampliar
a base orçamentária com vis-
tas ao impacto financeiro.

A construção do termo de
acordo exigiu um esforço con-
centrado para garantir a reso-
lução do CNG do dia 23/8, ou
seja, neste momento não há
condições de alcançar o PCU;
O CNG deve se debruçar para
obter base orçamentária para
garantir perspectiva de início
de implantação da carreira.

Depois de idas e vindas ao
Ministério do Planejamento
durante todo o dia chegou-se
na proposta de termo de acor-
do acima. É preciso frisar que
a proposta, verbal, inicial do
governo não apontava nada
mais que uma gratificação de
5% em dezembro de 2003,
mais 5% em novembro e em
dezembro de 2004. Toda a dis-
cussão de carreira deveria ser
jogada na mesa central de ne-
gociação com as demais cate-
gorias de servidores públicos
federais, ou seja, o governo
não garantiria o compromis-
so firmado com a Fasubra com
a equipe de transição e nem o
ofício do Ministro Chefe da
Casa Civil, José Dirceu.

A persistência do CNG ga-

rantiu que uma reunião en-
tre MEC, MPOG e Casa Civil
com o CNG para discutir o
tema, Carreira dos Técnico-
administrativos e marítimos
das IFE. Até então estes seto-
res do governo não haviam
construído nada para apre-
sentar para a categoria.

O entendimento do CNG é
de que o termo de acordo re-
coloca a discussão sobre nos-
sa carreira na agenda do go-
verno, o que até então não es-
tava acontecendo. A definição
de prazos para elaboração de
PL que inicie o processo de “es-
truturação da carreira” é um
elemento que possibilita a
construção de um importante
instrumento para a categoria
continuar lutando pela carrei-
ra. A incorporação do índice
de 5% em uma tabela de ven-
cimentos evita que voltemos a
ter em nosso contra-cheques
mais um “penduricalho”.

Entende ainda o comando
que este foi o acordo possível
neste momento devido à cor-
relação de forças estabelecida.

Depois de uma análise
detida da conjuntura e das
atuais condições do movi-
mento o CNG ampliado indi-
ca que as assembléias que
devem se realizar nos dias 29/
8 e 1/9 se posicionem pela
aprovação do Termo de Acor-
do conquistado.

Deliberações da base
sobre o acordo

No quadro de respostas
das assembléias de base refe-
rente ao indicativo de suspen-
são da greve e da assinatura
ou não do acordo 22 indica-
ram pela assinatura e 12 fo-
ram contra. Ou seja, a ampla
maioria (65%) apoiou a assi-
natura do Termo de Acordo e
assim procedeu a Direção.

Análise sobre o impacto
do termo de acordo
nas ações judiciais

Para responder as dúvidas

sobre as implicações do
acordo nas ações judiciais foi
refeita a simulação, já publi-
cada no IG de 29 de agosto
de 2003, conforme consta da
folha seguinte, registrando-
se que o resultado da simu-
lação aplica-se a qualquer
um dos cenários enviados às
entidades de base através de
correio eletrônico.
Análise sobre as alterações

no termo do acordo
As alterações verificadas

no texto, em nosso entender,
não implicam e nem podem
implicar em retirada do com-
promisso assumido pelo Mi-
nistro José Dirceu. Ao contrá-
rio, o Acordo deve ser enten-
dido como um instrumento
para iniciar a materialização
daquele compromisso.

Registre-se que em todos
os debates mantidos da Fe-
deração com o Governo, so-
bre o nosso Projeto de Car-
reira, ficava claro que apesar
de uma concordância com as
linhas gerais do projeto, ha-
viam pontos polêmicos, es-
pecialmente quanto à trans-
posição dos atuais cargos
para o cargo único e a pro-
gressão funcional.

Estas dificuldades, por
tanto, já eram conhecidas
por todos quando o acordo
foi firmado.

O Acordo traz alguns re-
cursos que todos sabemos
são insuficientes para nos-
sa carreira.

A política que entende-
mos correta é a de ir para a
mesa de negociação, inte-
grando a Comissão previs-
ta no Acordo, e lá reivindi-
car que o PL a ser construí-
do signifique um avanço
real e o inicio da implemen-
tação da carreira conforme
o compromisso do Minis-
tro Chefe da Casa Civil.
Porque reafirmar o acordo

A posição defendida pela

Tribo e pela chapa Um Novo
Tempo (CSC, Fórum de Minas,
Independentes de Sta. Maria e
Independentes de Campinas)
é de que o Termo de Acordo
deve ser referendado nas as-
sembléias de base para con-
solidar a política de unidade,
inclusive com as entidades
que não tiraram posição.

O entendimento é de que
a reafirmação do acordo é a
única forma de se ter a real
garantia de que os recursos
nele previstos chegarão ao
contra-cheque dos servido-
res ainda este ano.

Cabe a quem defende a
renúncia do acordo dizer com
clareza e segurança à catego-
ria se os recursos do acordo
serão mantidos ou perdidos.

A Política salarial adotada
por FHC nos últimos 8 anos
não nos permite abrir mão
desses recursos, mesmo sen-
do muito aquém da nossa re-
cuperação salarial.

Isso significa dizer que
devemos reafirmar a nossa
posição de continuarmos lu-
tando pela nossa carreira nas
mesas Central e Específica.

Com essa avaliação
recomendamos

para a base:
1) Referendar o acordo;
2) Reafirmar a luta histó-

rica pela implementação de
nossa carreira;

3) Usar os recursos do
acordo com os cenários 1,2 e
3 explicitado pelo GT-Carrei-
ra na Plenária que foram dis-
tribuído aos delegados, as
entidades que não tiveram
delegados(as) a plenária re-
ceberão através de e-mail.

Defendem a manutenção
do Acordo as chapas:
TRIBO e UM NOVO TEM-

PO (CSC, FÓRUM DE MINAS,
INDEPENDENTES DE Sta.
MARIA E INDEPENDENTES
DE CAMPINAS)

MOVIMENTO

Em defesa do acordo
A Plenária da Fasubra realizada nos dias 26 e 27 de setembro não chegou a um consenso para a definição sobre a política a ser

adotada em relação ao acordo com o governo. Neste sentido, a plenária decidiu enviar às bases dois textos reproduzindo as posições
divergentes. Na edição anterior, publicamos um resumo das posições contra e a favor do acordo. Nesta edição, publicamos a íntegra
das posições defendidas e explicitadas no informativo da Fasubra.
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Introdução
Na plenária realizada nos

dias 26 e 27 de setembro, de-
bateu-se sobre o tema da últi-
ma greve e seu desfecho rela-
tivo ao Termo de Acordo assi-
nado pela Fasubra e o gover-
no. Acreditamos que a situa-
ção criada pelo governo en-
volveu a direção da federação
em uma armadilha. Essa situ-
ação, em nosso entender, exi-
gia uma ação, uma resposta
unitária e rápida, mas infeliz-
mente não foi possível chegar-
mos a um acordo e a uma vo-
tação naquele momento. Nes-
se sentido, concordamos com
o encaminhamento de enviar
para a base da categoria nossa
visão e o que vem a ser, em
nossa opinião, a melhor polí-
tica para responder ao desca-
so e desrespeito do governo
no que toca à discussão da car-
reira de nossa categoria.

A avaliação e a política
do Comando Nacional

de Greve (CNG)
O CNG avaliou que o go-

verno não garantiria seu com-
promisso com a categoria no
que toca o início da implanta-
ção do PCU, constatou ainda
que não havia força do movi-
mento, naquele momento,
para reverter esta situação,
pois, a greve estava centrada,
corretamente, na luta contra a
Pec-40. A partir dessa conclu-
são o CNG definiu uma políti-
ca para dar conta do tema.

A política do CNG foi: não
havia mais expectativa de ter-
mos o PCU em 2003 e pelos
números que o governo apre-
sentava, também não se im-
plantaria o plano de cargo tão
cedo. Então, o CNG deveria
trabalhar para elevar a dispo-
nibilidade financeira para,
pelo menos, iniciar a primei-
ra fase de implantação do PCU
e criar mecanismos que com-
prometessem o governo com
a implantação da carreira tão
esperada por nossa categoria.

A versão da proposta de
termo de acordo enviada
para a categoria apresentava
essa política. Infelizmente,
não se conseguiu dobrar o
governo quanto à disponibi-
lidade financeira, mas havia
mecanismos que buscavam
ransforma-lo com uma car-
reira, já que o corpo do texto
do acordo referia-se à carrei-
ra, ainda que não se definis-
se que carreira seria essa.

O erro político e
metodológico

O governo desrespeitou
todos os prazos construídos
na primeira versão, marcou e
desmarcou várias vezes a
data de assinatura, não defi-
nia claramente quem assina-
ria pelo governo e por fim fez
alterações que, a nosso ver,
não são alterações mera-
mente semânticas, trazem al-
terações de conteúdo.

Achamos um grave erro da
direção da Fasubra, e foi a di-
reção, pois não havia mais
CNG, avaliar que as mudan-
ças que o governo fez não al-
teravam conteúdo. O texto fi-
nal promoveu alterações que
substituem os compromissos
do governo de estruturar uma
nova carreira, inclusive já ago-
ra no projeto de lei, para uma
reestruturação remuneratória,
com os valores limitados
apresentados pelo Governo,
e desqualifica o trabalho da
Comissão Interministerial.

O governo substituiu, no
Acordo, a carreira pelo termo
“reestruturação remunerató-
ria”, isso poderia vir a servir
ao Governo em demanda ju-
dicial dos que não optassem
pela nova tabela. Assim, con-
solida-se a curva que o Go-
verno fez, procurando contor-
nar a repercussão que pode-
ria ter a “Carta de Zé Dirceu”.
O Governo abandona seus
compromissos com cumpri-
mento do acordo de greve de
2001 e encaminhamento de

início de carreira, mostrando
que foi uma grande farsa apre-
sentada para nossa categoria.
E achamos, também, um gran-
de erro ter assinado um acor-
do diferente do que foi envia-
do para a base da categoria
discutir. Em nossa opinião, se
houve qualquer alteração,
“para tudo”, envia-se para a
categoria discutir de novo, aí
sim, retoma a mesa de nego-
ciação e implementa-se o que
a categoria definiu nas assem-
bléias. Esta é a tradição de-
mocrática de nossa Federa-
ção, que, no entanto, não foi
seguida, e por isso entende-
mos ter sido um grave erro
político e metodológico.

Nessa plenária de 26 e
27 de setembro a direção
da Fasubra fez autocrítica
desse erro, salientamos ser
muito positivo que a dire-
ção reconheça o erro, tra-
ta-se de um processo edu-
cativo para a categoria.

Insistir no erro
pode ser fatal

Entendemos que o gover-
no fez uma manobra e que
mais uma vez deu demons-
tração de nenhuma disposi-
ção de implementar o PCU e
nossa carreira.

Não acreditamos que na
elaboração do Projeto de Lei
(PL) o governo vai garantir
mecanismos de implantação
da carreira, pelo contrário,
tudo o que já foi sinalizado
vai no sentido inverso, e não
foi feito qualquer movimen-
to, até agora, do Governo, se-
quer no sentido de cumprir
os prazos que estão contidos
no acordo que foi assinado.
A comissão que deveria apre-
sentar até dia 30 de setembro
proposta de projeto de lei,
não foi sequer nomeada, não
conseguimos falar com o Go-
verno nem sobre qual seria a
composição da mesma antes
da Plenária dos dias 26 e 27.

É importante que se diga

claramente para a categoria
qual é o cenário mais prová-
vel, para que se tenha à correta
dimensão das dificuldades
que temos pela frente, para
que não geremos falsas expec-
tativas, e que a partir daí pos-
samos estabelecer uma luta
que possa dar conta de rever-
ter efetivamente esta situação.

O que propomos aprovar
nas assembléias

1) Trabalhar com a catego-
ria em cima da realidade, não
criar expectativas para além da
realidade da correlação de for-
ças e de uma correta avaliação
da posição adotada até o mo-
mento pelo Governo.

2) Estabelecer um proces-
so de denúncia do descumpri-
mento de compromissos com
a nossa categoria, desde o acor-
do de 2001 até a carta de Zé
Dirceu, denunciando que o
Governo estabelece agora a
concretização de sua política
de não estabelecer a nossa car-
reira, remetendo qualquer dis-
cussão sobre carreira para a
mesa central de negociação
permanente com o conjunto
dos SPF, o que configura in-
clusive o esvaziamento de to-
dos os esforços construídos
pela FASUBRA até agora nas
comissões com o Governo, o
que caracteriza uma “enrola-
ção” de nossa categoria.

3) Superar a divisão exis-
tente hoje na categoria. Além
da existência de diferenças de
uma parte da categoria com
o acordo que foi discutido
nas assembléias, o acordo
assinado não expressa a
construção do CNG e a deci-
são da base. Isso não garante
a unidade sequer entre a mai-
oria da categoria que apro-
vou a assinatura da versão do
acordo que lhe havia sido re-
metida.

4) Direcionar a categoria
com clareza e unidade para o
enfrentamento, para poder re-
colocar a discussão de carreira.

A clareza da realidade nos re-
mete à construção da mobili-
zação para ransforma-la, e a
categoria saiu da greve com
uma realidade interna organi-
zativa que lhe permite se man-
ter no cenário político. A de-
manda da carreira é uma ne-
cessidade crítica da categoria,
uma reivindicação que lhe
move, e existem as condições
para partirmos para a retoma-
da da mobilização. Isto deman-
da, entretanto que se busque
superar a divisão interna, sain-
do de forma unitária para fazer
frente a este enfrentamento. De-
manda, ainda, a construção de
unidade com o conjunto dos
SPF para enfrentar o debate so-
bre Carreira na Mesa Central,
inclusive quanto à disponibili-
dade orçamentária.

5) Criar um mecanismo
que assegure-nos ao menos
os poucos recursos hoje exis-
tentes, antes que o novo acor-
do com o FMI redirecione-os
também para novas metas de
cortes orçamentários e gera-
ção de superávit’s. Estamos
propondo que se busque ne-
gociar sobre estes valores,
retirando do cenário o item
dois do acordo, ou seja, não
estamos a favor de propor à
categoria abrir mão das
ações judiciais em troca des-
ses poucos recursos.

Assinam este texto:
• Antonio Alves Neto – To-

ninho (Fasubra)
• Celso Luis Sá Carvalho

(Fasubra)
• Jupiara Gonçalves de

Castro (Fasubra)
• Luiz Antonio de Araújo

Silva (Fasubra)
• Marcos Antonio Luz So-

ares (Fasubra)
• Neuza Luzia Pinto (Fa-

subra)
• Rogério Fagundes Mar-

zola (Fasubra)
• Tânia Maria Flores (Fa-

subra)
• Agnaldo Fernandes (CUT)

MOVIMENTO

Contra o acordo
  Nesta  quinta-feira, dia 15 (leia matéria na página 2 desta edição), às 10h, no Salão Azul, os funcionários da UFRJ realizam nova

assembléia para discutir o acordo com o governo. Há muita expectativa em relação aos caminhos do movimento a partir do
desdobramento das negociações com o governo. Sua participação é fundamental para decidirmos os destinos da categoria.



9
 
–
 
J
O

R
N

A
L
 
D

O
 
S
I
N

T
U

F
R

J
 
–
 
N
o
 
5
8
8
 
-
 
1
3
 
a
 
1
9
 
d
e
 
o
u
t
u
b
r
o
 
d
e
 
2
0
0
3

TRABALHO

O seminário “Políticas de
Saúde Integral do Trabalha-
dor da UFRJ”, realizado nos
dias 7 e 8, desenvolveu o
plano de política de saúde
que será implantado  na
universidade. O projeto fi-
nal foi originado da união
da proposta inicial, desen-
volvida pelo grupo de tra-
balho “Saúde Integral do
Trabalhador”, e de idéias
apresentadas pelos partici-
pantes do seminário.

Entre os pontos principais
da proposta estão o atendi-
mento integral aos funcioná-
rios ativos e inativos, a inte-
gração e ampliação de ações
já existentes, o desenvolvi-
mento de projetos de assis-
tência aos discentes, a cria-
ção de um centro de vigilân-
cia epidemiológica e a inte-
gração com a academia visan-
do à capacitação dos traba-
lhadores.

O grupo de trabalho foi
formado por voluntários de
diversas unidades da UFRJ.
Essa heterogeneidade garan-

APOIO:      V i c e - r e i t o r a , S y l v i a  Va rg a s , d i s s e  q u e  R e i t o r i a  va i  a p o i a r  i n t e g r a l m e n t e  o  p ro g r a m a

Seminário define
política de saúde

tiu a criação de uma política
que atinge todos os segmen-
tos da universidade. Para a
vice-reitora, Sylvia Vargas,
essa diversidade foi funda-
mental: “Foi importante ter
um grupo heterogêneo, pois
assim abrange-se todas as
unidades e preserva-se a es-
pecificidade de cada uma.”

Vânia Glória, diretora da
Divisão de Saúde do Traba-
lhador (DVST) e coordenado-
ra do seminário, afirmou que
só foi possível realizar o pro-
jeto houve a participação de
funcionários de várias áreas
e agradeceu a todos que aju-
daram a desenvolver o pla-
no. “Estou muito feliz. Tenho
carinho e gratidão por todos
que trabalharam, especial-
mente pelo grupo de traba-
lho que trabalhou durante
dois meses para desenvolver
a proposta inicial”, disse Vâ-
nia. Segundo ela o projeto irá
beneficiar toda a comunida-
de, funcionários, familiares e
alunos.

O seminário terminou

Sylvia Vargas coordena
comissão sobre segurança

A portaria de nomeação da comissão que vai estudar o
problema da segurança no campus ainda está para sair, mas
o grupo já está com a mão na massa. A vice-reitora, Sylvia
Vargas, coordena o grupo, que conta ainda com a prefeita
Maria Ângela Dias e seu assessor Oswaldo Luiz de Souza e
representantes de cada centro: os professores Michel Misse
(CFCH); João Massena (CCMN); Manoel Carpena de Amo-
rim (CCJE); Francisco Strauss (CCS); Claudia do Rosário Vaz
Morgado (CT), Marilita Gnecco de Camargo Braga e Paulo
Barcellos (Coppe) e Joselias Fernandes de Moraes (CLA).

Fruto de recente encontro da vice-reitora com represen-
tante da Secretaria de Segurança do Estado, os técnicos traba-
lham na atualização das propostas incluídas no Plano Azul
(conjunto de medidas de segurança formuladas em conjunto
com representantes da UFRJ e já aprovadas pelo Consuni),
que serão submetidas a estudo da comissão.

Reitor oficializa proposta
para bandejões

Em audiência pública, dia 8, no salão do Conselho de Ensino e Graduação, com os
estudantes da UFRJ o reitor Aloísio Teixeira tornou oficial sua idéia de instalar bandejões na
Ilha do Fundão. Mas ao contrário de retomar os antigos restaurantes universitários, Aloísio
ratificou a proposta de terceirizar o serviço. A justificativa dada é o déficit orçamentário da
universidade. Apesar do questionamento dos estudantes, o reitor afirmou ser impossível
os recursos serem bancados pela UFRJ. A audiência resultou da pressão feita pelos estu-
dantes pelo retorno dos bandejões universitários, extintos na gestão Maculan, e que Aloísio
se comprometeu a retomá-los durante a campanha para a eleição da Reitoria.

Os bandejões serão instalados apenas na Ilha do Fundão, o que provocou novo
protesto dos estudantes. O reitor justificou que a decisão se deve ao fato de que 70%
deles estudam na Cidade Universitária e que o próprio montante para viabilizar as
instalações dos três previstos será também buscado na iniciativa privada. Mas a idéia
da terceirização também preocupa a Reitoria. Aloísio externou aos estudantes que
será preciso criar um mecanismo de controle do futuro bandejão para garantir preços
acessíveis e qualidade das refeições. A previsão inicial é a de que os bandejões
estejam funcionando no primeiro semestre de 2003.

com a garantia da vice-reito-
ra, Sylvia Vargas, e do pró-
reitor de Pessoal, Luiz Afon-
so Mariz, de que o programa

terá total apoio da reitoria
para sua implementação. O
pró-reitor de Pessoal disse
que em anos anteriores fal-

tou vontade para pôr em prá-
tica uma política única de
saúde, mas que dessa vez ela
vai ser realizada.

NA MESA. Camilo Lins, Vania Glória, Maria Celina e Carlos Lozovey

Foto: Niko Júnior
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BRASIL

 Ao participar do de-
bate sobre políticas públi-
cas para as cidades brasi-
leiras, um dos temas do se-
minário organizado pela
Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares
(ITCP/Coppe), na segun-
da-feira, 5, no Fundão, o
ministro das Cidades, Olí-
vio Dutra, expôs um qua-
dro dramático da realida-
de do país. De acordo com
o ministro, apenas 52% da
população conta com sa-
neamento básico e 20% dis-
põe de tratamento de es-
gotos, num país onde se
produz, por dia, 11 bilhões
de metros cúbicos de detri-
tos sanitários. De acordo
com o ministro, o déficit  de
moradias é de 6.600 mi-
lhões. O reitor da UFRJ, Alo-
ísio Teixeira, a diretora da
Coppe, Angela Uller e o
presidente da Eletrobrás,
Luiz Pinguelli Rosa, fizeram
parte da mesa.

“Não se pode resolver
problemas estruturais ur-
banos através apenas da
presença do governo com
o seu braço armado. Tem
que ter políticas públicas e
a participação das três es-
feras: União, estados e mu-
nicípios”, afirmou Dutra,
acrescentando que o gover-
no tem  um projeto de mu-
danças para o país e que o
Ministério das Cidades foi
criado para responder a
demandas antigas. Para o
ex-prefeito e ex-ex-gover-
nador de Porto Alegre, a hu-
manização do espaço ur-
bano é a  garantia do pleno
exercício da cidadania e o
próprio direito à vida à
maioria dos que sofrem
hoje. Segundo o ministro,
ações neste sentido já es-
tão em andamento, como a
retomada das 1.600 obras
inacabadas de urbanismo
e saneamento e o  micro-
crédito para pequenos em-
preendedores e pessoas fí-
sicas.

 A Secretaria de Educação Su-
perior do MEC promoveu na terça-
feira, dia 7, uma teleconferência,
transmitida via Embratel, aberta à
comunidade acadêmica e à socie-
dade para discutir o novo sistema
nacional de avaliação do ensino su-
perior – Sinaes, que deverá ser im-
plantado em 2004 e que extingue o
criticado Provão. A proposta, ela-
borada pela Comissão Especial de
Avaliação do Ensino Superior cria-
da em abril, foi apresentada ao mi-
nistro e apresentada à Comissão
de Educação da Câmara em setem-
bro.

Ao invés de focar o aluno e o
curso – como propunha o Provão -
passa a ser uma avaliação mais glo-
bal, que articula vários instrumen-
tos, inclusive a avaliação externa.
Segundo a Secretaria de Educação
Superior o objetivo é criar um sis-
tema amplo, rigoroso, sem artifíci-
os e que permita o ordenamento
das IES e seus cursos, levando em
conta todas as suas funções, objeti-
vas ou subjetivas. Por isso o MEC
sugeriu aos reitores divulgação e
mobilização da comunidade para
que, na teleconferência, enviassem
sugestões, questionamentos e crí-
ticas à proposta.

Em um telão montado no salão
nobre da Reitoria, um público pe-
queno assistiu, das 9h às 12h,  o
debate ao vivo, entre representan-
tes do Ministério, dos estudantes,
dos dirigentes de instituições fede-
rais e particulares. Os participantes
criticaram o Provão,  aprovaram os
princípios da nova proposta.

O reitor Aloisio Teixeira expli-
cou que a equipe da Reitoria já fez
uma primeira discussão interna-
mente e que, nesta semana, pro-
move um seminário com a partici-
pação de representantes do Minis-
tério da Educação, da Andifes, e de
outras reitorias do Rio de Janeiro
para discutir o projeto. O encontro
será aberto à comunidade. 

PROBLEMA: Ministro Ol ív io  Dutra  diz  que déf ic i t  habi tacional  é  de 6  mi lhões de moradia

“Situação dramática”
Dívida social

Aloísio Teixeira gostou
do que ouviu do ministro
Dutra, concordando que “o
governo Lula não se legiti-
mará por um pseudo su-
cesso no campo econômi-
co, mas com políticas pú-
blicas”. Angela Uller lem-
brou que os vários proje-
tos e iniciativas desenvol-
vidos pela Coppe, entre
eles a Incubadora de Coo-
perativas, é uma forma de
a universidade saldar seu
compromisso social dan-
do retorno à sociedade. “A
universidade tem o saber

E D U C A Ç Ã O

Avaliação
em debate

e a legitimidade para soci-
alizar seus conhecimentos,
ajudando pessoas e con-
tribuindo para as mudan-
ças”, completou o presi-
dente da Eletrobrás, Pin-
guelli Rosa

Livro e convênios
O coordenador de In-

cubagem, Paulo Leboutte,
lançou nesse dia o livro
Economia Popular Solidá-
ria e Políticas Públicas,
editado pela Incubadora
da UFRJ, que conta a expe-
riência bem sucedida do
cooperativismo no progra-
ma de autogestão implan-

tado no final da década de
1980, em Porto Alegre, por
Olívio Dutra.

O seminário foi encerra-
do com a Incubadora assi-
nando três convênios de as-
sessoramento e transferên-
cia de tecnologia para duas
prefeituras, São Paulo e Al-
vorada (RS) e a Secretaria Es-
tadual de Trabalho do Rio,
que desenvolverá projeto
com menores infratores. A
confraternização dos pre-
sentes foi ao som de afro re-
gae de uma comunidade de
Vigário Geral, assistida pela
Incubadora. 

OLÍVIO. Ministro diz que apenas 52% da população conta com seneamento básico

Foto: Niko Júnior
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m plástico biodegradá-
vel, feito de grãos de mi-
lho, pode revolucionar

o mercado de embalagens e sa-
cos plásticos. É denominado
amido plastificado, e foi desen-
volvido e patenteado pela pes-
quisadora Rossana Mara da Sil-
va Moreira Thiré, do Instituto
de Macromoléculas Professo-
ra Eloísa Mano (IMA). Esta é
uma das linhas de pesquisa que
demonstram a excelência do
instituto, referência nacional na
área de polímeros.

O IMA é um centro de pós-
graduação em Ciência e Tec-
nologia de Polímeros e ofere-
ce mestrado, doutorado, es-
pecialização e extensão. Os
profissionais que forma pes-
quisam e desenvolvem pro-
dução de materiais plásticos.
O instituto oferece, ainda, ser-
viços para a indústria e cur-
sos na área de plásticos, bor-
racha, tintas, fibras, adesivos,
entre outros.

Desde 1977, formou mais
de 250 profissionais para o
Brasil e a América Latina, en-
gajados em pesquisa ou na in-
dústria. Tem conceito seis na
Capes (Comissão de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível
Superior do MEC), o que lhe
confere padrão internacional.

Mas toda esta excelência
não encontra correspondência
no estado do prédio que ocu-

UFRJ

Excelência em apuros
U

INFRA-ESTRUTURA:  F e r r a g e n s  e x p o s t a s  n a s  c o l u n a s  c o m p r o m e t e m  p r é d i o  d o  I M A

pa. As colunas estão com as
ferragens expostas, com avan-
çada deterioração e risco real
de queda, segundo o diretor,
Ailton de Souza Gomes, e o
delegado sindical de base Jor-
ge Inácio. Este último pediu
ao Jornal do SINTUFRJ que
constatasse os problemas.

O diretor explica que o
processo no qual foi pedida
à Reitoria a reforma da estru-

tura teve início quando assu-
miu, em 1994. O corpo social
do instituto se mobilizou, or-
ganizou um abraço ao prédio
e conseguiu os recursos. Po-
rém, os recursos conseguidos
na gestão Vilhena só foram su-
ficientes para a fachada.

A obra, estimada em R$ 300
mil, de acordo com o projeto
do Escritório Técnico Universi-
tário para reforma do telhado e

da estrutura, foi incluída nos
projetos nos quais seriam apli-
cados os recursos do fundo CT-
Infra 2 (recursos do Ministério
da Ciência e Tecnologia). Esta-
va incluída dentro do módulo
2 (que reúne CT e CCMN), mas,
segundo o diretor, obras de
maior custo tiveram priorida-
de, e a do IMA ficou para de-
pois, até  que os recursos do
CT-Infra 2 acabaram.

A direção apresentou um
novo processo em caráter
emergencial para o então rei-
tor Sérgio Fracalanzza. “Que-
ria retirar a minha responsa-
bilidade, mostrando as con-
dições críticas do prédio”,
disse o diretor, contando que
o reitor encaminhou o pro-
cesso para o setor jurídico,
que reconheceu o perigo. A
obra foi incluída no plano
emergencial, mas também
não houve recursos.

O prédio todo sofre tam-
bém com as infiltrações, até
em salas com equipamentos
sofisticados, sempre cober-
tos com plásticos. O profes-

sor Ricardo Michel disse que
no ano passado, por causa da
infiltração, um micro quei-
mou e ele perdeu informa-
ções importantes. Ainda teve
que enxugar outros equipa-
mentos caros recém-adquiri-
dos, molhados depois de
uma inundação no Laborató-
rio de Instrumentos. O dele-
gado de base Jorge Inácio
mostrou as manchas de infil-
tração no teto e no auditório,
e apontou o local onde se for-
ma uma verdadeira cachoei-
ra no meio do corredor.

Reitoria vai buscar solução
Segundo o chefe de Gabi-

nete, João Eduardo, a Reito-
ria está empenhada em re-
solver a situação exposta pelo
Jornal do SINTUFRJ. Expli-
cou que buscaria agendar,
ainda na semana passada, um
encontro entre o diretor do
instituto, Ailton de Souza, o
decano Luiz Baraúna e o rei-
tor, com o compromisso de
buscar soluções para a recu-
peração do instituto.

PRÉDIO. A precariedade física do Instituto de Macromoléculas compromete o funcionamento dos laboratórios e das pesquisas

PERIGO.
Rachadura nas
colunas do IMA

indicam a
necessidade de
obras urgentes
de recuperação

sob pena do
quadro se

agravar.

Fotos: Niko Júnior



Úl t imap á g i n a

D
epois de 18 anos na
universidade exercen-
do a função de profes-

sor de Teoria Política, na Es-
cola de Serviço Social, um dos
mais conhecidos teóricos
marxistas do país, o sociólo-
go Carlos Nelson Coutinho,
assumiu há pouco mais de
um mês a direção da Editora
da UFRJ. Entre entusiasma-
do e aflito com a nova tarefa,
pelo muito que pretende rea-
lizar, o autor de dezenas de
trabalhos de filosofia, políti-
ca com vários livros publica-
dos, adotou a bandeira de
transformar a editora em uma
fundação, projeto que faz
parte de uma das idéias do
reitor e amigo pessoal, Aloí-
sio Teixeira.

Segundo Nelson Coutinho,
como fundação, a editora ga-
nharia autonomia financeira e
orgânica, o que possibilitaria
seguir uma programação edi-
torial. Na condição atual, o di-
retor da Editora da UFRJ con-
vive com dois problemas que
podem inviabilizar seus  pro-
jetos. O primeiro, de falta de
dinheiro, pois a editora não
conta com verba própria, so-
brevivendo da venda de livros
e do apoio da Reitoria e da
FUJB. O segundo, de limitação
da sua própria atuação, já que
existe um conselho eleito para
um mandato de quatro anos,
que já aprovou o contrato pa-
ra a edição de 60 livros.

Diversificar
Mesmo tendo que enfren-

tar tamanhas adversidades na
realização do seu trabalho,
Nelson Coutinho se ocupa a-
tualmente de planejar a edito-
ra. Ele pretende criar linhas de
autores clássicos, a maioria
deles alijados do mercado edi-
torial comercial, como Anísio
Teixeira e Guerreiro Ramos, e
também intensificar as publi-
cações didáticas de professo-
res da universidade, voltados
para os alunos, porém numa
escala diversificada. Estas co-

PROJETO:  Carlos Nelson Coutinho quer transformar a editora da universidade em uma fundação

Um marxista na editora

leções serão subsidiadas, ba-
rateando o custo dos livros
para o meio acadêmico.

De acordo com o diretor,
as publicações disponíveis
atualmente não seguem uma
linha muito clara, inclusive os
livros didáticos não são o
centro do catálogo. Há, por
exemplo, uma grande oferta
de obras de antropologia,
provavelmente pelo fato de a
editora ter sido recentemen-
te dirigida por uma antropó-
loga. A Editora da UFRJ dis-
põe de um total de 98 títulos
ativos e cerca de 70 já esgota-
dos. Alguns livros estão na 5a

edição, cujas tiragens chegam
a 1.500 exemplares. Vinte por
cento das publicações são co-

mercializadas nas livrarias
montadas nos campi da UFRJ
e estão disponíveis para os
estudantes em qualquer uma
das 48 bibliotecas da univer-

sidade. O restante é distribu-
ído nas livrarias comerciais.

Marxismo
Outro objetivo de Nelson

Coutinho é reparar um erro de
avaliação histórica e, ao mes-
mo tempo, estimular o plura-
lismo na escolha de autores e
obras a serem publicadas pela
Editora da UFRJ. Ele consta-
tou, por exemplo, que o mar-
xismo é sub-representado, o
que considerou um absurdo,
em se tratando de uma corren-
te de opinião importante e que
os estudantes devem ter aces-
so. “As editoras universitárias

têm uma função importantís-
sima a desempenhar, e é um
equívoco imaginá-las como
sucedâneo de editoras comer-
ciais, que jamais publicarão um
livro sem almejar lucro. Por
isso pretendo publicar a On-
cologia do ser social, a obra fi-
nal do marxista G. Lukács,  fun-
damental para o debate teóri-
co. São dois volumes, e as edi-
toras comerciais não têm inte-
resse porque a venda é demo-
rada. Quero editar outros au-
tores não encontrados no cir-
cuito comercial, mas que se-
jam vendáveis, para que se
paguem”, afirmou.

Coutinho

pretende criar

linha de autores

clássicos

PLANOS. O novo diretor da editora da UFRJ disse que a falta de dinheiro é um dos problemas do órgão

Foto: Niko Júnior


