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Pesquisadores tentam
salvar biblioteca

ais de 40 assinaturas
compõem o manifes-
to elaborado por pes-

quisadores do Centro Brasi-
leiro de Pesquisas Físicas
(CBPF), que fica na Praia Ver-
melha, denunciando a ame-
aça ao acervo da Biblioteca –
referência nacional e latino-
americana de reconhecimen-
to internacional – e a redu-
ção de cortes e títulos assina-
dos. Neste ano nenhum títu-
lo foi assinado.

Os signatários do manifesto
solicitam a assinatura imediata
dos títulos no ano de 2003, o
que significa um custo de US$
360 mil aproximadamente,
quantia irrisória diante dos R$
415 milhões que foram libera-
dos para o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT), confor-
me o Diário Oficial de 26 de no-
vembro deste ano.

Para tornar a situação ain-
da pior, a atual política do
MCT é substituir as bibliote-
cas científicas das institui-
ções públicas pelo acesso às
versões eletrônicas disponí-
veis no Portal Capes. Por isso,
o não-investimento na atua-
lização dos acervos. A Biblio-
teca do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas, fundada
em 1949, é uma das bibliote-
cas nacionais de referência
na área de Física, e tem em
seu acervo aproximadamen-
te 22 mil livros e 850 títulos
de periódicos, em física e ciên-
cias afins. Parcialmente des-
truída em 1959 por um incên-
dio e reconstruída graças à so-
lidariedade da comunidade
científica nacional e interna-
cional, a biblioteca tem em
seu acervo periódicos de gran-
de importância histórica e co-

DIFICULDADES. A biblioteca do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas, na Praia Vermelha

leções de revistas científicas
desde o século XIX até o sé-
culo XX (2002).   

Doispontos

O Pólo Náutico da
UFRJ realizou na sema-
na passada durante três
dias a regata “Festival
UFRJ Mar em Casa”. O
Pólo – criado em 1995 -
produz tecnologias na
área da indústria naval
que visam ampliar esse
tipo de  indústria no país
e baratear os custos de
sua produção.

“Nos convencemos
de que esse poderia ser
um grande pólo de em-
pregos. Vimos que apos-
tar na indústria náutica
seria importante para
criar empregos, não só
na construção das em-
barcações mas também
nas áreas de apoio,

como marinas”, afirmou o professor de engenharia naval
e um dos coordenadores do projeto Fernando Amorim.

O departamento de Bioquí-
mica Médica, do Instituto de
Ciências Biomédicas realizou
no dia 12 a comemoração dos
25 anos de Professor Titular
de Leopoldo de Méis, 15 anos
do curso de Pós-graduação em
Química Biológica e 10 anos
do Curso de Pós-Graduação
lato sensu em Educação em
Biociências. A comunidade
universitária do departamen-
to lotou o auditório do 8º do
HUCFF onde várias homena-
gens foram registradas. O pro-
fessor José Roberto Meyer, atu-
al PR-1 (Ensino de Graduação),
fez a homenagem aos funcio-
nários.  Foi firmado o compro-
misso de todos da unidade es-
tarem engajados na luta pelo
PCU –Plano de Cargo Único
elaborado pela FASUBRA.
Uma novidade foi a versão de
corpo inteiro da Minerva (na

Festa no ICB

 As instalações do Núcleo
de Estudos de Saúde Coleti-
va já estará funcionando nas
instalações do antigo gabine-
te da Prefeitura e do ETU a
partir desta quarta-feira, se-
gundo informação do diretor
Roberto Medronho.O NESC
foi obrigado a desocupar o
terceiro andar da ala sul do
HU (a perna seca) depois do
laudo da equipe de engenha-
ria ter apontado problemas
estruturais. Por enquanto, a
unidade vai ter que alojar
tudo que tinha em quase 2
mil e 800 metros quadrados
do prédio do HU em 500 me-
tros quadrados na área da
Prefeitura. A Reitoria liberou
verba de R$100 mil para
obras na parte do ETU que
precisa de reforma.

Nesc no
antigo ETU

Indústria naval

ilustração) –  impressa no fol-
der que apresenta os docentes
do departamento de Bioquí-
mica Médica e suas linhas de
pesquisa.
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Reunião do diretório na-
cional do Partido dos Traba-
lhadores no domingo – numa
atitude inédita na história do
partido – decidiu expulsar
quatro parlamentares que
votaram contra as reformas
propostas pelo governo e que
são críticos da política eco-
nômica adotada até aqui. Fo-
ram expulsos por 55 votos a
27 a senadora Heloísa Hele-
na (AL) e os deputados João
Batista Babá (PA) e Luciana
Genro (RS). O deputado João
Fontes (SE) também foi ex-
pulso – ele havia distribuído
uma fita na qual Lula atacava
José Sarney, hoje aliado do
governo. Os parlamentares
expulsos foram aliados dos
servidores no movimento
contra  reforma da Previdên-
cia que acabou sendo apro-
vada na semana passada. Lu-
ciana Genro (que é filha do
presidente do Conselho de
Desenvolvimento Econômi-
co, ministro Tarso Genro) e
Babá disseram que vão tra-
balhar pela construção de um

BRASIL

PT expulsa Heloísa
e três deputados

PARLAMENTARES, que apoiaram a luta dos servidores contra as reformas do governo, receberam punição máxima

novo partido. A senadora He-
loísa Helena disse que, no
momento, pensa em cumprir
os três anos que faltam para
a  conclusão do seu manda-
to, mas não se pronunciou
sobre o seu novo destino par-
tidário. A Democracia Socia-
lista (DS), tendência a qual
pertence a senadora, mani-
festou intenção de recorrer ao
Encontro Nacional do PT, ins-
tância superior ao diretório.
O próximo Encontro Nacio-
nal está previsto para 2005,
mas a DS vai propor a sua
antecipação.

No seu discurso na ten-
sa reunião de domingo em
Brasília, Heloísa Helena foi
enfática.  “Não vou pedir
perdão, desculpas e nem
clemência. Quem está me
expulsando não é o PT so-
cialista e democrático que
eu ajudei a construir, mas
sim o PT reacionário” A
reunião do diretório do PT
mostrou a clara divisão de
posições existentes no ór-
gão dirigente do partido

que chegou ao poder cen-
tral com a eleição de Lula.
De um lado, a corrente ma-
joritária, que impôs suas
posições com confortável
maioria. Do outro, repre-
sentantes das várias ten-
dências que integram a es-
querda petista – Democra-
cia Socialista, Força Socia-
lista, Articulação de Esquer-

da e Movimento PT. Um dos
integrantes dessa esquerda,
o deputado Ivan Valente
(PT-SP), dirigente da Força
Socialista, disse que se o
governo não mudar sua po-
lítica, haverá um movimen-
to natural de saída de mili-
tantes do PT. No Rio de Ja-
neiro, os intelectuais Lean-
dro Konder (professor da

PUC e teórico marxista) e
Carlos Nelson Coutinho
(professor da UFRJ e dire-
tor da Editora da Universi-
dade), anunciaram o seu
desligamento do partido.
Em São Paulo, o professor
da USP, Francisco de Oli-
veira, fundador do PT, tam-
bém anunciou o seu desli-
gamento.

A Fasubra aguarda até
esta quarta-feira reunião
com representantes do Mi-
nistério do Planejamento
para discutir a disposição do
governo de enviar  projeto
de lei ao Congresso Nacio-
nal relacionado ao acordo
assinado em outubro. Se-
gundo o coordenador da Fe-
deração, Paulo Henrique, o

“Não vou pedir perdão, desculpas e nem clemência. Quem
está me expulsando não é o PT socialista e democrático que
eu ajudei a construir, mas sim o PT reacionário”

Senadora Heloísa Helena

Fasubra se reúne
com o governo
objetivo do encontro é reto-
mar o diálogo com o gover-
no, a partir da nomeação do
novo secretário de Recursos
Humanos do MPOG, Sérgio
Mendonça. Segundo Paulo
Henrique, o interesse da Fa-
subra é discutir a implanta-
ção de uma carreira para ca-
tegoria o que é diferente do
que a implantação de uma

tabela pura e simples. “Esta
posição de setores do gover-
no ignora toda discussão
pautada na proposta de nova
carreira”, observa Paulo
Henrique. A Fasubra realiza
plenária nacional esta sema-
na (entre os dias 16 e 18, no
dia 19 vão acontecer festivi-
dades para marcar os 25 anos
da federação)

 De acordo com Rogério
Marzola, outro coordenador
da Federação, todo o esfor-
ço está sendo feito para ga-
rantir os recursos de R$ 16
milhões previstos para a ca-
tegoria ainda este ano. Mas
a Federação não concorda
com os termos do projeto de
lei que o governo quer envi-
ar ao Congresso. Segundo

Marzola, o texto do projeto
consegue ainda ser pior do
que o texto original do acor-
do – rejeitado na UFRJ em
três assembléias dos funcio-
nários. Na prática, o acordo
congela as ações judiciais e
impõe a adesão a uma car-
reira que não se sabe qual é.

PUNIDOS. Babá, Heloísa,  Luciana e Fontes
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ELEIÇÃO
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A

INFRA-ESTRUTURA

última reunião minis-
terial sobre a criação da
Área de Livre Comér-

cio das Américas (Alca), ocor-
rida em Miami, acabou ace-
lerando o calendário das ne-
gociações, ratificando para
2004 a decisão sobre o acor-
do que envolve 34 países.

A mídia e o governo bra-
sileiro têm insistido na argu-
mentação de que a reunião e
o acordo de Miami foram
uma derrota dos EUA e uma
vitória do povo brasileiro e
latino-americano. Mas na ver-

Alca: recuo em Miami
“Concessões” dos

Estados Unidos
douram a pílula.

Acordo é ameaça
à soberania do

país

dade o governo dos EUA fez
um recuo tático em Miami, e
com ele obteve uma vitória
política e estratégica, pois
conseguiu minimizar a resis-
tência do Brasil.

Afirmando uma “Alca à la
carte”, onde as negociações
seguirão através de dois pi-
sos: um piso “mínimo” no
qual os 34 países chegariam
a uma plataforma comum e
um segundo piso em que
cada país poderia negociar
mais ou menos concessões,
os EUA conseguiram dourar

a pílula do livre comércio
para o governo brasileiro.
Na verdade, diz-se que é
uma Alca light devido às
concessões a serem nego-
ciadas, mas que no entanto
preserva o foco central que
é o livre-comércio.

Campanha
A Campanha Nacional

contra a Alca defende que o
Brasil e os demais países la-
tino-americanos se retirem
das negociações, por com-
preender que o acordo é le-

econômica de subordinação às
exigências do FMI, entre as
quais se destacam os sucessi-
vos acordos com o Fundo, os
quais impõem uma pesada
agenda político-econômica,
como a autonomia do Banco
Central, as reformas de cunho
neoliberal e o retorno do pro-
jeto de utilização da base de
lançamentos de Alcântara pe-
los EUA.

A “livre” competição entre
economias tão desiguais – li-
vre apenas para garantir a li-
berdade dos capitais e os lu-
cros das grandes corporações
– só levará ao enfraquecimen-
to da economia dos países po-
bres e do direito ao desenvol-
vimento. A Campanha Nacio-
nal contra a Alca reitera suas
posições e exige que o gover-
no brasileiro se retire imedia-
tamente da mesa de negocia-
ções da Alca e realize em 2004
um plebiscito oficial.   

O professor Ildo Sauer, da
Universidade de São Paulo,
lançou na semana passada
no Clube de Engenharia um
livro que mostra a importân-
cia da energia elétrica para o
desenvolvimento do país e as
raízes do colapso do setor no
governo de Fernando Henri-
que Cardoso, que culminou
com o apagão em 2000 e
2001. Depois de fazer um áci-
do diagnóstico do processo
de privatização, o  livro “A
Reconstrução do Setor Elétri-
co Brasileiro” apresenta uma
proposta de reestruturação
do setor. A obra reúne texto
de vários especialistas da
USP e da Cepel (o centro de
pesquisas de energia elétrica
instalado no Fundão). Um
dos trechos do livro afirma
que energia elétrica “é um

Depois do apagão
direito fundamental” do ser
humano, assim como “a vida,
a liberdade, a satisfação das
necessidades básicas de ali-
mentação, saúde e educa-
ção”. De acordo com o estu-
do, a privatização das empre-
sas de distribuição de ener-
gia elétrica e a desregula-
mentação radical do setor fo-
ram responsáveis pelos pro-
blemas de abastecimento de
energia elétrica com conse-
qüências nefastas para o país.
Ildo Sauer, pesquisador e
professor do Instituto de Ele-
trotécnica e Energia da USP,
foi um dos primeiros a des-
mistificar os argumentos de
Fernando Henrique Cardoso
para explicar o racionamen-
to. O governo chegou a res-
ponsabilizar São Pedro como
algoz da crise. O livro é uma

obra consistente, que apro-
funda o problema ener-
gético brasileiro e dimen-
siona o valor da energia elé-
trica para a vida das pesso-
as e do país. O texto, em aná-
lise no atual governo, de-
fende a necessidade de re-
estruturação do setor “es-
tratégico” para o desenvol-
vimento sustentado do país
e afirma que o modelo atu-
al, orientado fundamental-
mente pela voracidade de
lucro das empresas conces-
sionárias e pelas leis do
mercado, está falido: não re-
solveu o problema da ofer-
ta, da qualidade dos servi-
ços, da confiabilidade e de
preços compatíveis com a
capacidade do poder aqui-
sitivo da grande maioria da
população.    

No dia 1º de março de 2001 o país foi surpreendido pelo
governo, que anunciava o racionamento de 25% do abaste-
cimento de energia no Sudeste do país. Este racionamento
depois foi ampliado para alguns estados do Nordeste e du-
rou até 2002. O governo responsabilizou a falta de chuvas
pelo problema, o que se revelou, mais tarde, uma falácia.   

sivo à soberania desses paí-
ses. A Campanha não vê
como positiva nenhuma Alca,
pois o foco central da Alca é
o livre-comércio. Neste sen-
tido, a Alca light é lesiva aos
interesses dos trabalhadores
e trabalhadoras, da maioria
do povo e à soberania brasi-
leira, pois implicará mais de-
semprego, fechamento de
empresas e empobrecimen-
to da população.

O avanço que se vê nas
negociações da Alca corres-
ponde a uma política macro-

O apagão

INTERNACIONAL
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EXTENSÃO

A
Clínica Odontológica,
que funciona há quase
18 anos num salão de

cerca de 80 metros quadra-
dos do Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão
Gesteira (IPPMG), está amea-
çada. Vinculada ao Departa-
mento de Odontologia Soci-
al e Preventiva da Faculdade
de Odontologia, ela atende,
em média, 300 pessoas por
mês, e oferece estágio obri-
gatório a 40 alunos por se-
mestre. A equipe foi informa-
da que teria que deixar o lu-
gar e não sabe se o serviço
volta a funcionar.

A diretora-adjunta de Ati-
vidades Assistenciais do
IPPMG, Cleusa Ramires, ale-
ga que o Instituto precisa do
espaço. Outro fator, segundo
ela, que corrobora para a de-
cisão de suspender o funcio-
namento das atividades da
clínica é o desejo da Faculda-
de de Odontologia centralizar
o atendimento, para ter maior
controle.

Segunda ela, a decisão já
está tomada. Mas a saída do
serviço está vinculada à defi-
nição de um novo espaço:
“Havia a data de janeiro, mas
talvez se estenda pelo pri-
meiro semestre. Assim que
estiver definido, eles vão para
lá, sem qualquer prejuízo do
atendimento.”

Projeto aponta solução
A chefe do Departamento

de Odontologia Social e Pre-
ventiva, Vilma Azevedo da
Silva Pereira, explica que, de
fato, não há sinalização por
parte da direção da faculda-
de sobre um novo espaço pa-
ra que a clínica seja instala-
da. Ela solicitou uma Congre-
gação extraordinária para tra-
tar do assunto, mas esta não
foi pautada, e espera agora
levar o assunto para a reu-
nião do dia 15.

Seu departamento desen-
volveu o projeto de uma Clí-
nica de Inclusão Social, que
poderia absorver a Clínica do
IPPMG. O projeto foi enca-

Clínica ameaçada
Unidade que atende uma população especial de 300 pessoas por mês pode acabar

minhado em 25 de setembro
para a Coordenação de Ex-
tensão, mas ainda não che-
gou à Congregação.

“Nossa idéia é buscar jun-
to a órgãos do governo e ini-
ciativa privada o apoio – não
em dinheiro, mas em mate-
rial de construção, de consu-
mo e todos os insumos ne-
cessários. O projeto prevê que
o financiamento seja pelo
SUS”, diz Vilma explicando
que não haveria nenhum cus-

to para a UFRJ. Vilma acredita
ser possível achar outro lu-
gar para  a clínica.

Pacientes especiais
A clínica serve a uma popu-

lação especial – crianças e ado-
lescentes (de 0 a 18 anos) e ges-
tantes, a maioria do IPPMG. Em
geral, com quadro de síndro-
me patológica, ou seja, com
doenças às vezes concomitan-
tes: há, por exemplo, crianças
cardiopatas, diabéticas e por-
tadoras de anemia falciforme.

Nossa opinião
 Como alegar falta de espaço em

um campus deste tamanho, enquan-
to centenas ficam sem atendimento;
e o que é pior, sem perspectiva para o
futuro?

A Odontologia vive uma grave cri-
se em âmbito administrativo. Existe
um desmantelamento orquestrado e
falta de vontade política em tentar
fazer a coisa certa. A direção de uma
unidade não pode ser omissa. Tem
que responder administrativamente
e de forma positiva aos problemas.

Este triste espetáculo – em que ser-

viços de primeira linha deixam de
existir – e há inércia por parte dos
que deveriam ser os primeiros a lutar
pela reorganização – gera angústia e
revolta.

Existe um contingente de traba-
lhadores querendo desesperadamen-
te voltar a atuar em suas funções, que
tem vínculo com o trabalho e com o
público que atendia: usuários da Uni-
dade de Pacientes Especiais, que ti-
veram seu acesso bruscamente dimi-
nuído; centenas de  pacientes da Clí-
nica de Odontopediatria III, sem aten-

dimento, em sua maioria filhos de
funcionários e moradores de bairros
adjacentes; servidores da UFRJ aten-
didos no Centro de Tratamento Refe-
rencial e, agora, os da Clínica Odon-
tológica do IPPMG.

Um grupo de funcionários, em con-
junto com o Sindicato, já solicitou pro-
vidências à Reitoria. As mães já se jun-
tam em busca de soluções da direção
máxima da UFRJ. O Sindicato está aten-
to, ao lado dos funcionários pelo res-
gate de sua capacidade de trabalho.

Com a palavra, a direção.

Foto: Luciana Matos

Com isso, Walkíria Matheus,
supervisora, especialista e mes-
tre em odontopediatria, alerta
que “deviam prestar atenção
àquela enorme parcela que vai
se ressentir da perda do servi-
ço de qualidade e gratuito”.

Nos postos de saúde não
há este tipo de tratamento e do
ponto de vista acadêmico, o
setor oferece oportunidade
única de aprendizado: “A gen-
te aprende muito. Lidamos
com pacientes com a saúde

O CASO. Lindalva Mathias,
30 anos leva Lídia, de 4,
desde os dois meses à
Clínica. Ela foi
encaminhada porque teria
que operar o coração e não
podia apresentar nenhum
foco de infecção (como
cárie nos dentes). Ela fez
a operação aos dois anos
e é atendida até hoje na
clínica. Moradora de
Japerí, dona Lindalva conta
que não tem condições de
pagar tratamento para
seus outros 9 filhos.

geral comprometida, como ca-
sos de cardiopatia ou síndro-
me de Down”, ressalta Fernan-
da Vieira, 23 anos, que se for-
mou no dia 18 de dezembro.

Mas na Odonto não há
espaço. “O único lugar para a
transferência seria o anexo do
terceiro andar (a perna-seca
do HU), e não tem mais con-
dições”, comenta, apreen-
sivo, o coordenador da clíni-
ca, Fernando Carneiro San-
tiago.   
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