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Odontologia
Diretores de unidade procuraram a

coordenação do Sindicato para discu-
tir problemas de infra-estrutura que
ameaçam, inclusive, o funcionamento
de clínica que atende crianças e ges-
tantes. Reunião com a Reitoria já foi
agendada .                                                        Página 7

FGTS
Novas e importantes informações.

Página 3

Polêmica
UFRJ diverge do governo sobre cotas.

Página 5

Conselhos
Criam comissão extraordinária.

Página 3

Vigilantes da UFRJ
Entram no debate sobre segurança.

Página 4

Estatuto do Idoso
Realidade impõe limite à aplicação

da lei. Página 4

Bye-bye
Brasília...

Ministro da Ciência e
Tecnologia, Roberto Amaral,
escolheu a UFRJ para uma
despedida em alto estilo da
equipe de Lula: anunciou o
reajuste das bolsas do CNPq,
que estavam congeladas há 10
anos. Últimapágina

A falta de uma proposta de recuperação das
perdas salariais deixou contrariados os
servidores públicos na reunião da Mesa
Nacional de Negociação Permanente. Página 3

Decepção
em Brasília
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a edição da semana passada,
publicamos os principais pon-
tos do Estatuto do Idoso. A

idéia é bonita. Mas na prática, ainda
não existem políticas públicas que ga-
rantam os direitos conquistados para
a terceira idade.

Para piorar, quando dependeria
apenas de respeito e humanidade,
como um motorista parar e abrir a
porta do ônibus para aqueles que têm
mais de 60 anos, muitas vezes o que se
vê é constrangedor: idosos barrados
ou correndo para alcançar o veículo
longe do ponto. Muitos idosos ainda
hoje têm de brigar pela prioridade em
filas de banco ou unidades de saúde.

O que diz a lei
É assegurada, pelo novo estatuto,

atenção integral à saúde do idoso
pelo SUS; atendimento geriátrico em
ambulatório; unidades geriátricas de
referência com pessoal especializa-
do; atendimento domiciliar, incluin-
do a internação para os que estão
impossibilitados de se locomover;
fornecimento gratuito, pelo poder
público, de medicamentos, especial-
mente os de uso continuado; e direi-
to a acompanhante para o idoso in-
ternado ou em observação.

A Lei estadual nº 4.047 estabelece
que todos os que tiverem completado
60 anos serão beneficiados por toda
legislação do estado que se refira a
idosos, o que contraria a atitude das
empresas de transporte de só aceitar
passageiros com mais de 65 anos.

Cidade idosa
De 5 mil denúncias encaminha-

das à Delegacia Especial de Atendi-
mento à Terceira Idade em 2003, 60%
eram de maus-tratos. Desde que o
estatuto entrou em vigor, dia 1o, o SOS
Idoso recebeu 150 denúncias contra
70 em todo ano de 2003. O desrespei-
to à gratuidade em ônibus represen-
tou 60% das queixas.

No Rio há apenas 39 geriatras para
uma população de 751.637 idosos, de
acordo com o IBGE.

ESTATUTO DO IDOSO

Realidade impõe
limites à aplicação da lei

O Grupo de Trabalho Conjunto (SINTUFRJ, DCE e Adufrj) organizado
para dicustir política educacional realiza na quinta-feira, dia 22, às 14h, no
auditório do CFCH,  o primeiro evento: debate com o professor Roberto
Leher sobre a proposta de  Reforma Universitária do Governo.

“Quem não lê pouco entende.
Vi alguma coisa na televisão, mas
conheço pouco dessa lei. Tem mo-
torista que não abre a porta e não é
fácil conseguir atendimento nos
outros hospitais”, lamenta o ope-
rário de obras, aposentado, José
Zumba da Silva, 72 anos, que expli-
ca que no HU, onde se trata, tem
remédios gratuitos.

O que eles dizem

“Leis no Brasil só se tornam rea-
lidade se vencerem os primeiros
seis meses. Como esse é ano de
eleição, políticos e administrado-
res vão se empenhar em mostrar
que são ótimos para o povo. Por
outro lado, o Estatuto do Idoso só
será plenamente aplicado se os se-
tores envolvidos – transporte, saú-
de, ordem pública – treinarem seu
pessoal”, diz o aposentado Nor-
mando de Castro, 68 anos, usuário
do HU.

“A contribuição que as pessoas
podem dar é o respeito. Algumas
vezes tenho dificuldade de pegar
ônibus. E não só os motoristas fal-
tam com respeito. Até pessoas a
quem vou pedir informação. Mas
não são todos. Sou bem atendida
no HU. Do atendente até aos médi-
cos, todo mundo é simpático”, diz a
dona de casa Almerinda de Souza,
82 anos.

“Eu consigo transporte gratuito. No
Estado do Rio também. Os motoris-
tas em Resende são fora de série.
Aqui é mais difícil. Nem todos os
hospitais dão atendimento ou têm
remédios”, diz José de Souza, 64
anos, ainda na ativa, na administra-
ção da Biologia.

“O idoso é sempre tido como
inútil. Um dia você vai se aposentar
e, guarde as minhas palavras, não
pode parar. Mas as pessoas têm que
obedecer à lei. O estatuto vai funci-
onar, a não ser que o povo não lute.
O povo tem que lutar. Só sinto meus
filhos não me darem mais atenção”,
diz Antônio Gonçalves, 65 anos,
comerciante.

Fotos: Niko Júnior

Foi desrespeitado?
D e n u n c i e !

• Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa do
Rio de Janeiro – 2532-6359.
• Defensoria Pública do Rio de Ja-
neiro – Núcleo Especial de Atendi-
mento à Pessoa Idosa – 2240-3377.
• Delegacia Especial de Atendi-
mento às Pessoas da Terceira Ida-
de – 3399-3181.
• Ligue-Idoso (denúncias) – 2299-5700.
• SOS Idoso – 0800-220008.

CRIME DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL

É como classifica o titular da
Delegacia Especial de Atendimen-
to à Terceira Idade, Rodrigo Vila-
boim, a recusa de passageiros ido-
sos pelos motoristas de ônibus.

DENÚNCIA CONTRA
TRANSPORTES

• Secretaria Municipal de Trans-
portes – 3806-0194.
• Ouvidoria – SMTU – 2435-9514.
• Detro – Central – 2299-2838.

DEBATE: REFORMA UNIVERSITÁRIA
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NOSSOS DIREITOS

A
Justiça decidiu que todos os
sindicalizados (e não apenas
os constantes da listagem da

ação) têm direito às correções nas
contas do FGTS relacionadas às
perdas provocadas pelo Plano Ve-
rão de 1989 e pelo Plano Collor de
março de 1990.  A Justiça entendeu

FGTS: informação relevante
que o Sindicato funciona como re-
presentante de toda a categoria no
processo, independente da assina-
tura das autorizações inicialmente
requeridas quando a ação foi pro-
posta. Outra informação positiva
para a categoria é que a Caixa Eco-
nômica Federal vem reativando,

além das contas da UFRJ, as de-
mais contas com outros vínculos,
como as da Coppe. As agências da
Caixa continuam liberando nor-
malmente as contas e, de acordo
com a Justiça, têm até o dia 24 de
janeiro para reativar todas as con-
tas. As contas corrigidas do FGTS

começaram a ser reativadas em
meados do ano passado, como re-
sultado da ação vitoriosa que co-
meçou a ser articulada em 1995.

Não esqueça: a conta para depó-
sito dos honorários do advogado
da ação do FGTS é conta: 15580-2,
agência: 3652-8, Banco do Brasil.   

Na última sexta-feira, dia 16, foi
decidida em reunião do CEG e
CEPG a criação de uma Comissão
Extraordinária que analisará as pro-
postas de alocação das vagas para
a contratação de novos professo-
res substitutos vindas dos Centros.
A Comissão Extraordinária substi-
tuirá a Comissão Temporária de
Alocação de Vagas (Cotav) que ti-
nha sido constituída na reunião do
dia 17 de dezembro.

Na reunião conjunta do CEG e
CEPEG do dia 17 de dezembro os
conselheiros rejeitaram a proposta
da Reitoria que estabelecia limites
de vagas por unidade, calendário e
sistemática que os centros e depar-
tamento deveriam cumprir. A pro-
posta do reitor foi rejeitada por 24

Comissão vai discutir vagas

Abono pecuniário – A previsão da PR-4 é de que o pagamento do abono pecuniário – e alguns outros
exercícios anteriores – aconteça até o dia 20 de janeiro.

CONSELHOS

votos a 4. Nessa mesma reunião foi
aprovada a criação da Cotav. No
dia seguinte, 18 de dezembro, o rei-
tor publicou resolução com a pro-
posta que havia sido vetada pelos
conselhos.

Essa polêmica foi o centro das
discussões da reunião da sexta-fei-
ra. Por cerca cerca de 3 horas a maio-
ria dos conselheiros se mostrou in-
dignada com a atitude da Reitoria.
Alguns conselheiros argumenta-
vam que depois da resolução da
reitoria a Cotav não tinha mais sen-
tido, pois a decisão inviabilizaria o
trabalho da comissão. Já outros
defendiam a manutenção da Co-
tav, apesar de rejeitarem a atitude
da Reitoria. “Eu acho que a Cotav
não está destituída. Nós devemos

resistir para que decisões como
essa (da Reitoria) não aconteçam
novamente. Se abrirmos mão dis-
so, vamos perder nossa oportuni-
dade de discutirmos isso”, afirmou
a representante da bancada dos téc-
nicos-administrativos, Vera Barra-
das, diretora do SINTUFRJ.

Depois de muita discussão fo-
ram apresentadas duas propostas.
Em uma, o reitor indicaria uma co-
missão que analisaria os pedidos
feitos pelos centros. Já na outra, se-
ria criada uma comissão do CEG e
CEPG que faria essa análise. Os con-
selheiros aprovaram a segunda
proposta, que criou a Comissão Ex-
traordinária. A comissão será res-
ponsável pela análise dos pedidos
que foram enviados pelos centros

diretamente para a Cotav e os en-
viados de acordo com a proposta
da Reitoria.

Fazem parte da Comissão Ex-
traordinária os mesmos represen-
tantes da Cotav, com exceção dos
que foram contra a proposta de ma-
nutenção da comissão e se retira-
ram. Desse modo, alguns centros
como CCS e Museu Nacional fica-
ram sem representação. Os conse-
lhos desses centros terão que esco-
lher novos representantes para in-
tegrarem a Comissão. As decisões
da Comissão Extraordinária serão
apresentadas na próxima reunião
conjunta do CEG e CEPG que acon-
tecerá dia 28. Se as decisões forem
aprovadas serão levadas à reunião
do Consuni, dia 29.

A falta de definição de uma po-
lítica salarial e de uma proposta de
recuperação das perdas sofridas
deixaram contrariados os represen-
tantes dos servidores públicos na
reunião da Mesa Nacional de Ne-
gociação Permanente (MNNP),
ocorrida na tarde de quinta-feira
no Ministério do Planejamento. De

MOVIMENTO

Governo frustra servidores
acordo com a dirigente da Fasubra
e do SINTUFRJ, Neuza Luzia, que
participou da reunião, o encontro
foi frustrante “não só pelo conteú-
do, mas também pela forma unila-
teral com que o governo tratou os
representantes das entidades”. O
governo apresentou números infle-
xíveis. Segundo seus representan-

tes, o orçamento dispõe de R$ 5,6
bilhões para gastos com pessoal.
Mas deste montante vão ser sub-
traídos gastos com concursos, con-
tratações, benefícios e plano de car-
reira do Judiciário. Sobrarão, en-
tão, R$ 1,5 bilhão para a concessão
do aumento linear obrigatório ao
conjunto do funcionalismo federal

e pífios R$ 150 milhões para aplicar
em reestruturação de carreira das
diversas categorias dos servidores
públicos. Ficou marcada uma reu-
nião para 19 de fevereiro. Segundo
Neuza, ficou claro que os desafios
para o funcionalismo este ano se-
rão imensos. “Só com muita luta,
vamos conquistar direitos".
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ACESSO À UNIVERSIDADE

Reitoria da UFRJ já es-
tuda alternativas ao
sistema de cotas pro-

posto pelo governo Lula, que
quer implantar reserva de
vagas para negros e descen-
dentes. O grupo de trabalho
da Pró-Reitoria de Gradua-
ção que estuda a democrati-
zação do acesso à universi-
dade tem proposta diferente
relacionada à democratiza-
ção do acesso ao ensino su-
perior. A proposta preliminar
apresentada na semana pas-
sada ao reitor e à equipe da
Reitoria (sub-reitores e deca-
nos) tem como referência a
tese defendida pelo reitor
Aloísio Teixeira. De acordo
com o reitor, o sistema de co-
tas para negros tal como o
governo esboçou não resol-
ve o problema de oportuni-
dades diferentes para o aces-
so à universidade. “Os 20%
de negros que vão entrar
(pelo critério do governo) não
são os pauperizados, mas
candidatos de classe média
que estudaram nos melhores
colégios. A cota é uma falsa
solução”, insiste Teixeira.

O pró-reitor de Gradua-
ção, José Roberto Mayer, que
é um dos coordenadores do
grupo constituído pela Rei-
toria para debater a questão,
disse que a idéia é que em
março já comece a discussão
nas unidades e depois no
Conselho da proposta que
está sendo elaborada. “Se as
propostas forem aprovadas
já em 2005 podemos ter 20%
do total das vagas de cada
unidade preenchidas por
alunos de escolas públicas”,
disse Mayer.

A proposta se baseou em
estudo coordenado pelo as-
sessor da PR-1, Maurício Luz.
Entre os mitos que foram des-
feitos, de acordo com o pró-
reitor, ficou demonstrado
que ao longo do primeiro
período, em cursos como
Medicina, Odontologia, Ser-

COTAS:  UFRJ diverge do governo e estuda alternativas para o sistema de cotas

Polêmica à vista

viço Social e Direito, não há
diferença de desempenho
entre o primeiro terço dos
estudantes com maiores no-
tas no vestibular e o terço da-
queles com menores notas.
Outro dado é que a análise
em termos de divisão por
renda revelou que a reserva
de vagas para estudantes de
escola pública permite de fato
o ingresso do grupo de me-
nor renda familiar, democra-
tizando o acesso.

Cotas para negros
Hoje no país 8 das 53 uni-

versidades federais já estão
adotando cotas, segundo a
Agência Estado. No geral, 20%
das vagas são reservadas a
negros e descendentes. Aque-
las que aderirem ao sistema
receberão incentivos finan-
ceiros da União. É o que pre-
vê uma das propostas da Me-
dida Provisória que o gover-
no editará para legitimar o
sistema de cotas no país. A
minuta já foi enviada pelo
MEC à Casa Civil.

O ministro Cristovam
Buarque explicou que as pes-
soas que se declararem ne-

gras podem disputar as vagas
pelo sistema de cotas, mas as
universidades terão autono-
mia para desenvolver seu
próprio modelo. A MP esten-
derá o sistema a cursos técni-
cos e profissionalizantes.

O governo está dando car-
ta-branca para a adoção de

A

 Em breve, os trabalhadores da UFRJ
verão em prática um grande projeto des-
vendar mitos e influir na elaboração de po-
líticas afirmativas. O censo racial e de gêne-
ro que o SINTUFRJ vai promover aferirá
condições sociais, econômicas, de saúde e
nível educacional dos trabalhadores, bus-
cando compreender o universo em que
afro-descendentes da UFRJ vivem através
de dados colhidos diretamente nas unida-
des de trabalho.

A elaboração do projeto já está em ple-
no curso, até mesmo com a busca de apoio
de instituições financiadoras, como a Fun-
dação Palmares, Fundação Perseu Abramo,
Faperj, Fase e outras. Sua aplicação está
prevista para daqui a três meses, segundo
Antônio Mário Ferreira, sociólogo, militan-
te do Movimento Negro Unificado e con-
sultor do SINTUFRJ.

Antônio explica que o censo vai buscar
identificar qual a situação concreta de dois
setores prioritários – da mulher e do negro
– e entender a sua situação socioeconômi-
ca, a realidade cultural e educacional. Isso
qualificará a discussão de cotas para ne-
gros e mulheres.

Numa análise preliminar para formula-
ção do projeto, Antônio constatou que há
um número bastante significativo de ne-
gros e mulheres em setores de insalubrida-
de, mas operacionais da Universidade, e
que dificilmente se vê negros docentes.
“Vamos fazer o censo justamente para sa-
ber quantos são, onde estão e se estas im-
pressões se confirmam”, diz ele, explican-
do que a primeira parte do projeto será de
contato com servidores nas unidades para
colher impressões do que seria importante
levantar nesse questionário.   

uma política afirmativa que
repararia a situação atual: do
total de brasileiros com cur-
so superior, apenas 14% são
negros. Nos cursos mais pro-
curados, como Medicina,
Odontologia e Direito, a de-
sigualdade chega a 80%. Nas
federais, segundo o último

provão, 4,4% são negros.
O SINTUFRJ tem conclama-

do a Reitoria e a comunidade a
garantirem um primeiro passo
contra a desigualdade racial de
fato no interior da maior uni-
versidade federal do país, para
a qual certamente estarão vol-
tadas as atenções do país.   

Sindicato vai realizar censo

ARTICULADOS. José Roberto Mayer e Aloísio Teixeira elaboraram uma alternativa da UFRJ à política de cotas

Fotos: Niko Júnior
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FUNDÃO

C
om a promessa da vice-
reitora, Sylvia Vargas,
de que a vigilância pa-

trimonial da UFRJ poderá
propor alternativas à política
de segurança na universida-
de, foi criado o grupo de tra-
balho com cinco vigilantes da
Divisão de Segurança (Diseg)
da UFRJ, um representante da
Prefeitura e um da Reitoria.
Este grupo tem um prazo de
60 dias para concluir os tra-
balhos e já realiza a primeira
reunião dia 21 de janeiro, às
9h, na Incubadora de Empre-
sas. Uma das principais pro-
postas a serem discutidas
pelo GT é a criação de um
estatuto para regulamentar o
trabalho da Diseg.

Mas independente das
propostas saídas do GT Se-
gurança, a Comissão da Di-
seg elaborou uma lista de
prioridades a serem analisa-
das pela vice-reitora. Um dos
itens mais prementes se refe-
re aos equipamentos. Sem
transportes suficientes e ar-
mamento a vigilância da
UFRJ fica impossibilitada de
dar conta da segurança na
universidade. E as empresas
terceirizadas não resolvem o
problema. Tudo isso foi dis-
cutido em reunião do dia 13
entre Sylvia Vargas, a prefei-
ta da Cidade Universitária,
Mariângela Dias, e a Comis-
são da Vigilância.

 Mostrando-se insatisfeita
com os resultados das reuni-
ões com a Secretaria de Se-
gurança Pública, que não de-
ram resultados concretos, a
vice-reitora afirmou que apre-
sentará um relatório sobre o
que foi levantado. Porém, ela
acredita que medidas mais
realistas sairão mesmo do
trabalho do GT. “Aqueles que
estão na frente de batalha é
que sabem o que deve ser fei-
to”, disse Sylvia Vargas, indi-
cando que a vigilância da
UFRJ interará no debate  

SEGURANÇA: Vice-reitora disse que os vigilantes “sabem o que deve ser feito”

UFRJ gasta mais de R$ 300 mil
com terceirização...

As três empresas de vigilância contratadas pela UFRJ – Vigilance, Staff e Juiz de Fora
– custam à universidade mais de R$ 300 mil por mês, segundo dados de setembro de
2003, para realizarem a cobertura de 150 postos no período de 12 horas. Várias irregula-
ridades já foram constatadas pela Divisão de Segurança da UFRJ no serviço prestado à
universidade. O diretor da Diseg, Leandro Buarque, conta que em ronda já verificou a
ausência do vigilante no posto e que não há nenhum controle por parte da universidade
para fiscalizar o trabalho dessas empresas. Há que se discutir até a sua eficácia, tendo
em vista que os assaltos às unidades se tornam cada vez mais audaciosos, como foi o
caso da Divisão de Ensino à Distância da UFRJ, no início de janeiro, em que o prédio foi
ocupado por 20 horas.

...e a Vigilância da UFRJ não
precisa de tanto para funcionar

A lista emergencial da Diseg encaminhada à sub-reitora se baseia no suporte ao
trabalho da segurança. Um investimento que está longe do que se é gasto com as
empresas terceirizadas. Com 240 homens, mas apenas 70 em atividade, pois a maioria
está em desvio de função, a vigilância patrimonial da UFRJ reivindica o reconhecimento
por parte da Reitoria da natureza específica de seu trabalho. O que é muito diferente de
um vigilante contratado e sem nenhum vínculo com a universidade. A Vigilância da
UFRJ atende toda a comunidade, não só no sentido de coibir ou prevenir. Muitas vezes
são chamados para socorrer estudantes e funcionários que se acidentaram ou passa-
ram mal. “A história de nossas vidas e a nossa história profissional foi feita aqui na UFRJ
e por isso nosso compromisso é maior. Temos compromisso com a universidade”,
afirma Jorge Vinícius.

No início do mês, ban-
didos, depois de passa-
rem 20 horas num prédio
da UFRJ, levaram todos
os equipamentos da Di-
visão de Ensino à Distân-
cia. O aumento gradativo
do total de ocorrências
(acidente, assalto, encon-
tro de cadáver, furto, in-
cêndio, agressão, arrom-
bamento, ameaça de
bomba, vandalismo, rou-
bo, etc.) na UFRJ nos últi-
mos anos mostra como a
segurança vem perdendo
terreno: em 2000 foram
195; em 2001 saltaram
para 235; em 2002 foram
para 286; e em 2003 che-
garam a 292. Enquanto
isso, paga-se aproxima-
damente R$ 3 mil por vi-
gilante terceirizado (em-
bora os salários desse
pessoal sejam indigen-
tes), e a vigilância patri-
monial da UFRJ – com 70
homens em atividade –
não tem porte de armas e
circula com apenas duas
kombis, sendo que uma
está quebrada.  Levanta-
mento da Diseg prevê
que é necessário aproxi-
madamente mil homens
só no Fundão para cober-
tura de 145 postos.

 “Precisamos estar nas
ruas e circulando. Quere-
mos, sim, condições para
exercer nosso trabalho”,
afirma o diretor da Diseg,
Leandro Buarque. Além
da falta de equipamento,
a vigilância patrimonial
da UFRJ não tem espaço
próprio. Ela está alojada
num galpão na Prefeitura
Universitária, sem jane-
las, com iluminação pre-
cária e sem equipamen-
tos básicos.

Solução doméstica
Aumento de
ocorrências

DIÁLOGO.  Durante três horas a vice-reitora, Sylvia Vargas,
reuniu-se com vigilantes da UFRJ para discutir alternativas

para melhorar a segurança na universidade

Fotos: Niko Júnior
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ENSINO

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO CPV/SINTUFRJ
(2004)

1.  PODEM SE INSCREVER
 Servidores técnico-administrativos da UFRJ filiados ao

SINTUFRJ que estejam em dia em suas relações com o sindi-
cato, de acordo com o estatuto da entidade.

 Dependentes de servidores técnico-administrativos da
UFRJ cadastrados no banco de dados da entidade há pelo
menos seis meses.

 Prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1 ano.
 Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT,

e categorias onde haja oposição cutista organizada.
 Participantes do MST

2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
De 02, 03, 04 de fevereiro de 2004
3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO

 Sede do Sindicato: (9:00 às 17:00h). Cidade Universitária
– Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, RJ. (Perto da Prefeitura da
Cidade Universitária).

Telefones: 2590-7209, 2560-8615, 2290-2484 e 2270-3348.
 Subsede Centro: (16:00 às 20:00h). Instituto de Filosofia

e Ciências Sociais – UFRJ. Largo de São Francisco, 1. Sala 402.
Telefone: 3852-1026.

 Subsede do Sindicato da Praia Vermelha: (9:00 às 17:00h).
Av. Venceslau Brás, 71 (Próximo ao Hospital de Psiquiatria).
Telefone: 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 Servidores técnico-administrativos da UFRJ:

 Documento de identidade;
 Comprovante de sindicalização (contracheque, car-

teirinha do sindicato ou recibo de mensalidade paga);
 Comprovante de conclusão ou declaração de que

está cursando o último ano do Ensino Médio.
 Dependentes de servidores técnico-administrativos:

 Documento de identidade;
 Comprovante de dependente de sindicalizado (car-

teira de identidade do dependente e comprovante de sin-
dicalização do responsável ou declaração de dependente
emitida pelo sindicato);

 Comprovante de conclusão ou declaração de que
está cursando o último ano do Ensino Médio.

 Prestadores de serviços na UFRJ
 Documento de identidade;
 Declaração do setor de pessoal da UFRJ onde presta

seus serviços;
 Comprovante de conclusão ou declaração de que

está cursando o último ano do Ensino Médio.
 Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT,

e categorias onde haja oposição cutista organizada:
 Documento de identidade;
 Comprovante de sindicalização (contracheque, car-

teirinha do sindicato ou recibo de mensalidade paga);
 Comprovante de conclusão ou declaração de que está

cursando o último ano do Ensino Médio.
 Participantes do MST:

 Documento de identidade;
 Declaração da direção estadual do MST de que parti-

cipa efetivamente do movimento;
 Comprovante de conclusão ou declaração de que

está cursando o último ano do Ensino Médio.

CPV: As inscrições para o Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ foram marcadas para o início de
fevereiro

Pré-Vestibular: Inscrições
5. VAGAS  OFERECIDAS
Ao todo são oferecidas 240 vagas. Deste total será sub-

traído o número de vagas que venham a ser ocupadas
pelos alunos remanescentes de 2003. As vagas restantes
serão distribuídas da seguinte forma: 70% para funcioná-
rios técnico-administrativos da UFRJ e seus dependentes e
30% para as demais categorias, como exposto no item 01.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO
Todos os candidatos, com exceção dos servidores técnico-

administrativos da UFRJ, deverão fazer uma prova de verifi-
cação de conhecimentos básicos, com conteúdo de primeiro
grau. Esta prova não é classificatória. Todos os aprovados
serão considerados igualmente aptos e no caso do número
de aprovados exceder as vagas disponíveis, o critério de sele-
ção será o sorteio.

Dos 70% de vagas destinados aos servidores da UFRJ,
aquelas que não forem preenchidas pelos servidores serão
destinadas aos seus dependentes, obedecendo os seguintes
critérios:

I. Ter sido aprovado na prova de verificação de conheci-
mentos;

II. Sorteio público.
OBS.: Terão preferência os dependentes que já houverem

concluído o ensino médio.
Os 30% de vagas destinados as outras categorias (como

exposto no item 01) serão ocupados obedecendo aos seguin-
tes critérios:

I. Ter sido aprovado na prova de verificação de conheci-
mentos;

II. Sorteio público, no caso do número de candidato exce-
der o número de vagas

Será constituída uma Lista de Espera, por ordem do sor-
teio, a ser utilizada em caso de desistência de alunos, no
período inicial de aulas.

7. HORÁRIOS E LOCAIS DO CURSO
IFCS - O curso funcionará de segunda a sexta, das 18 às

22h. Aos sábados o horário será das 8 às 12h.
Fundão - O curso funcionará de segunda a sexta, das 16 às

20:40h. Aos sábados a aula será no IFCS, o horário das 8
às 12h.

8. MATRÍCULA
Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula nos

dias 10 e 11 de fevereiro de 2004. Os candidatos que não
atenderem a esse requisito serão considerados desistentes.

9. AULA INAUGURAL
A aula inaugural do ano letivo será realizada no dia  12

de fevereiro de 2004, no Salão Nobre do IFCS, 2º andar, às
18h. Contamos com todos os selecionados, pois na opor-
tunidade serão distribuídas as turmas e explicados os
procedimentos do curso (além de tirar dúvidas dos alu-
nos, por ventura existentes, sobre a dinâmica do curso).

10. CALENDÁRIO
INSCRIÇÕES: 2, 3 e 4 de fevereiro de 2004
PROVA: 7 de fevereiro de 2004 na subsede
do IFCS de 8 às 12h
SORTEIO: 9 de fevereiro de 2004 na subsede
do IFCS às 18h
MATRÍCULA: 10 e 11 de fevereiro de 2004
na sub-sede do IFCS de 16 às 20h
INÍCIO DAS AULAS: 12 de fevereiro de 2004

Os interessados em
participar do
processo de seleção
do Curso Pré-
Vestibular do
SINTUFRJ poderão
se inscrever nos dias
2, 3 e 4 de fevereiro
em horários e locais
divulgados no edital
que publicamos ao
lado. Estão sendo
oferecidas 240 vagas
– inclusive com as
turmas do Fundão –,
que serão ocupadas
pelo seguinte
critério: 70% para
funcionários
técnico-
administrativos da
UFRJ e 30% para as
demais categorias
definidas no edital.
O CPV adotou
mudanças para
ampliar o acesso de
trabalhadores ao
curso, e sua meta é
consolidar a
implantação das
turmas no Fundão.
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FUNDÃO

Na manhã da
última quinta-
feira, dia 15, o
diretor da
Faculdade de
Odontologia,
Wladimir Cortezzi,
e o diretor
administrativo,
Fernando
Brazzalle,
estiveram com a
direção do
SINTUFRJ, na sede
da entidade,
apresentando uma
proposta, para que
juntos – direção e
sindicato –
busquem solução
para o grave
problema de
espaço da unidade
que não consegue
abarcar suas
clínicas nem
distribuir de forma
adequada seus
funcionários pelos
diversos setores.

ODONTOLOGIA:
Diretores da unidade se articulam com
o Sindicato na busca de infra-estrutura

Odonto
quer
espaço

NOSSA
OPINIÃO
Desde dezembro de

2002, os trabalhadores que
estavam lotados no 3º an-
dar do HU estão sem local
para continuar desenvol-
vendo suas atividades. As
clínicas situadas neste an-
dar prestavam serviços
odontológicos de excelen-
te qualidade para crianças
e adultos.

Não é possível achar-
mos que deixar centenas
de crianças que tinham um
alto controle de higiene
bucal é pouca coisa den-
tro de uma sociedade em
que 32 milhões sequer fo-
ram apresentados a uma
escova de dentes se resu-
me a um problema de es-
paço físico.

Os pacientes cobram o
retorno das atividades, os
fun-cionários cobram da
direção este funcionamen-
to e o SINTUFRJ na sua re-
presentação se coloca em
defesa da continuidade de
um trabalho desenvolvido
com um resultado para lá
de satisfatório que abran-
ge a comunidade e seus
dependentes.

Temos certeza de que
dentro em breve estare-
mos publicando o que
muitos anseiam: a lotação
destes servidores e a con-
tinuidade deste belo tra-
balho.

ENTENDAO
CASO

O problema da Odonto
se acentuou com o pedido
do espaço pelo IPPMG,
mas não é de hoje: há mais
de um ano, depois de uma
série de furtos de cabos de
energia e equipamentos
caros, os setores que fun-
cionavam na “perna- seca
do HU” foram transferidos
porque a área foi desativa-
da.

Trabalhadores e paci-
entes foram provisoria-
mente para a área já con-
gestionada da sede da fa-
culdade, horários foram al-
terados e atendimentos re-
duzidos ou suspensos.
Desde então funcionários,
em conjunto com o SIN-
TUFRJ, reivindicam solu-
ção e intervenção da Rei-
toria para solu-cionar o
problema.

Ano passado, o IPPMG
acatou o pedido da dire-
ção da faculdade de pror-
rogação da estada da clíni-
ca nas suas dependências
até o fim do período.
Como este terminou sem
que houvesse como trans-
ferir a clínica, o diretor
Cortezzi informou que vol-
tou a pedir prorrogação
por mais um semestre e
ainda aguarda a resposta.
Ele acredita na possibili-
dade de prorrogar a mu-
dança até o meio do ano.

Fotos: Niko Júnior

CLÍNICA. Crianças, adolescentes e gestantes são atendidos

No fim de 2003, a direção
do Instituto de Puericultura
solicitou a maior parte do es-
paço que uma das clínicas da
Odonto – a Clínica de Odon-
tologia do IPPMG -  ocupava
no seu prédio, há 17 anos. O
Instituto informou que pre-
cisa ampliar o serviço de aten-
dimento a crianças portado-
ras de deficiência.

Os profissionais da clíni-
ca, que atendem a mais de
duas mil crianças, adolescen-
tes e gestantes e oferecem
disciplina obrigatória para 40
alunos, temem pelo seu futu-
ro, já que não vêem outro es-
paço para onde passam se
transferir. Os planos de ex-
pansão da Faculdade de
Odontologia contavam com
uma das alas do HU, hoje in-
terditadas por problemas es-
truturais e sem previsão de
recuperação.

Reivindicar um novo es-
paço de atendimento

 “Temos que achar uma
área”, ponderou Wladimir
Cortezz, explicando que a fa-
culdade tem profissionais,
alunos e centenas de crian-
ças e adultos aguardando
atendimento, mas não tem
espaço para alocá-los. De
acordo com Cortezzi, o Sin-
dicato pode ser um aliado em
potencial para a aquisição
deste espaço. Além de resol-
ver o problema da Clínica do
IPPMG, poderíamos realizar
também, nas palavras do di-
retor, um sonho: a volta do
Centro de Tratamento Refe-
rencial (CTR) – voltado para

o atendimento dos funcioná-
rios da UFRJ. A direção rei-
vindicou apenas regras cla-
ras de funcionamento e con-
trole funcional.

A coordenadora do SIN-
TUFRJ Denise Góes ponde-
rou que este novo espaço
poderia, até mesmo, abran-
ger outras clínicas transferi-
das para a sede, que hoje se
espremem na unidade.

Brazzalle respondeu que
a direção está aberta a nego-
ciações, reforçando, no en-
tanto a necessidade de o aten-
dimento ter continuidade.

“Já não era sem tempo da
direção da unidade construir
uma idéia para chegar a um
denominador comum com o
Sindicato”, disse Denise, que
trabalha na Odontologia.

 A coordenadora solicitou
aos diretores o levantamen-
to dos profissionais e usuá-
rios de cada clínica, e o tipo
de serviço que presta, para
fundamentar proposta a ser
encaminhada à Reitoria em
reunião marcada para as
11h30 do dia 21 entre a coor-
denação do Sindicato, dire-
tores da Odontologia e o che-
fe de Gabinete do reitor, João
Eduardo.

A direção da faculdade
destacou que a intervenção
do Sindicato é importante
pelo envolvimento com os
servidores, usuários em po-
tencial dos serviços ofereci-
dos pela Universidade, e fa-
vorece em muito as condi-
ções de se encontrar um es-
paço para tais clínicas.



ÚLTIMAPÁGINA

Na quarta-feira, dia 14, o
demissionário ministro da Ci-
ência e Tecnologia, Roberto
Amaral, lotou o auditório Hé-
lio Fraga, no Centro de Ciên-
cias da Saúde, e anunciou o
reajuste de 18%, a partir de 1º
de fevereiro, no valor das bol-
sas de pós-graduação ofere-
cidas pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científi-
co Tecnológico (CNPq), que
também serão aumentadas e
outras medidas, como a cria-
ção de uma nova Taxa de Ban-
cada (apóio à pesquisa). Pres-
sionado pelo governo, Ama-
ral colocou o seu cargo à dis-
posição do Planalto.

Após dez anos de congela-
mento, as bolsas foram rea-
justadas. Os bolsistas da uni-
versidade comemoraram as
medidas e até foram compla-
centes com o ministro, trans-
formando aquele momento
num ato político de apoio à
sua permanência no cargo. O
seu discurso e o número de
cientistas e intelectuais que
mobilizou para a ocasião não
deixaram dúvidas. Os estu-
dantes disseram ao ministro
que os R$ 50 milhões incluí-
dos no orçamento de 2004
para a melhoria dos progra-
mas do CNPq foram resulta-
do de muita luta da associa-
ção dos pós-graduandos
(APG) da UFRJ e da comuni-
dade científica.

Os novos valores
e as novidades
O presidente do CNPq, Er-

ney Camargo, acompanhou o
ministro da Ciência e Tecnolo-
gia à UFRJ. Com os 18%, as bol-
sas de mestrado passam de R$
725,00 para R$ 855,00, e as de
doutorado de R$ 1.074,00 para
R$ 1.267,00. Além do reajuste, o
CNPq irá aumentar em 1.500 o
número de bolsas concedidas
nos dois níveis da pós-gradua-
ção, sendo que 30% delas se-
rão destinadas aos estados do
Nordeste, Norte e Centro-Oes-
te, num total de investimentos
de R$ 36 milhões.

A primeira novidade apre-
sentada foi a criação de uma
nova Taxa de Bancada para os
bolsistas de pós-doutorado
no país. Com essa taxa, que
seguirá os requisitos existen-
tes para as outras modalida-
des, Erney Camargo acredita

que financiará os gastos dos
bolsistas com suas pesquisas.
Para esse programa foram
destinados R$ 2,4 milhões. A
segunda medida inovadora
foi a instituição de um adici-
onal de R$ 200 para os bolsis-
tas do CNPq que participarem
do Programa Nacional de
Apoio aos Professores de Ci-
ências nas Escolas Públicas de
Ensino Médio. A previsão de
custo para essa iniciativa é de
R$ 1,2 milhão, e a expectativa
do Ministério é conseguir a
adesão de pelo menos mil
bolsistas e atingir 15 mil pro-
fessores em 2004.

Promessa aos
servidores

Em resposta à manifesta-
ção de técnicos-administra-
tivos que se encontravam no
auditório Hélio Fraga, o pre-
sidente do CNPq se compro-
meteu a conceder bolsas de
pós-graduação aos servido-
res sem que eles precisam
abrir mão da bolsa de apoio
técnico. “Como um estímulo
à sua formação”, afirmou.

“Reajuste maior que o do funcionalismo”
Esta foi a resposta do ministro Roberto Amaral à observação da representante da APG,

Ariane Larentis, de que o reajuste das bolsas não cobre os constantes aumentos do custo de
vida dos últimos dez anos, além de estar muito aquém do valor que deveriam ter as bolsas
se vinculadas ao salário dos docentes. A estudante citou como exemplo as tarifas dos ônibus
que aumentaram 300% desde 1995.

Segundo o ministro, o novo programa do CNPq significava mais um passo do governo
Lula para formar dez mil doutores até o final do seu mandato, além de estar cumprindo
compromisso que assumiu no início do ano. Sobre a UFRJ disse que a universidade é um
mar de ciência, mas muito maltratada. “A UFRJ é responsável por 14 a 16% apenas do
alunato superior do Brasil, mas é responsável por 80% da pesquisa desenvolvida no país”,
ressaltou.

Alguns pontos do programa do CNPq
   Implantação do Adicional de Bancada (ou Grant) para 4.750 pesqui-

sadores, bolsistas de Produtividade em Pesquisa dos níveis 1 e 2.
 Ampliação do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa com 700 novas bolsas.
 Retomada do pagamento da Taxa de Bancada para 6.000 estudantes em programa de doutorado (ao

custo de R$ 25 milhões/ano).
 Criação de Programa de Iniciação Científica Júnior para alunos do Ensino Médio: 3.300 bolsas.
 Criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) com 2.000 novas bolsas.
 Ampliação do número de bolsas de doutorado (350 novas bolsas) e de mestrado (600 novas bolsas).
 Estabelecimento de convênio com 27 estados que prevêem a aplicação em três anos de R$ 190 milhões,

sendo R$ 112 milhões do CNPq (R$ 23 milhões já transferidos em 2003), incluídos aí o Pronex e o Programa
Primeiros Projetos.

 Lançamento de edital no valor de R$ 3 milhões para estimular e fortalecer linhas de pesquisa no âmbito
das Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas.

O último atoO último ato
O Ministro demissionário da  Ciência e Tecnologia anuncia na UFRJ aumento de bolsas

Foto: Niko Júnior

DE SAÍDA. Ainda ministro, Roberto Amaral, que colocou o cargo à disposição, esteve na UFRJ para anunciar aumento de bolsas


