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Aposentados
Fasubra quer desenhar o perfil

dos aposentados de sua base. Estas
e outras informações no Caderno
de Aposentados.

Servidores

Estudantes do IFCS ocupam gabinete
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vão às ruas
No Dia Nacional de Paralisação e Luta, o funcionalismo público

do Rio de Janeiro voltou às ruas para denunciar a política de arrocho
salarial e a política econômica. Na UFRJ, assembléia discutiu a
campanha salarial.                                                                             Páginas 3 e 4

Cansados de esperar por quase dois anos pela reabertura da biblioteca, os estudantes do
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) ocuparam na terça-feira passada pela manhã
o gabinete do diretor, Franklin Trein. Eles exigiram a presença no local do reitor Aloísio
Teixeira, que assumiu o compromisso de início imediato das obras e ainda tornar pública a
situação de precariedade daquele instituto, como de toda a UFRJ.                         Páginas 6 e 7
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Doispontos

Queremos registrar nosso repúdio quan-
to à atitude antidemocrática no que se refere
à destituição da professora Dr.a Maria da Gló-
ria Pegado da coordenação do SME (Gastro-
enterologia).

Pensamos que esta conduta é dissonante
em uma instituição como o Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho, que deveria
ter como base a democracia.

Não houve sequer, por parte da chefia de
serviço de gastroenterologia, uma comuni-
cação à equipe multidisciplinar lotada no re-
ferido setor.

A atuação da professora Maria da Glória
como coordenadora é tida por toda a equipe
como competente, humana e democrática.

A equipe multidisciplinar do SME
Divisão de Saúde do Trabalhador.
Seção de Programas Especiais.
Programa de Imunização.

28%: Comissão
analisa processo

O Tribunal Regional Federal (TRF) publi-
cou esta semana a rejeição do recurso da
UFRJ. Isto quer dizer que o desembargador,
que é o relator da apelação da universidade,
manteve a condenação: a incorporação do
percentual de 3,17% para todos os filiados do
Sindicato à época da propositura da ação
(dezembro de 1999). A sentença condenou a
universidade a proceder à incorporação e a
pagar os atrasados desde janeiro de 1995.

Segundo a assessoria jurídica do SINTU-
FRJ, ainda é possível e cabe recurso da uni-
versidade, através da Advocacia-Geral da
União (AGU). Porém, já existe uma súmula da
própria AGU que autoriza – nesse tipo de
condenação – a não-realização de recurso.

As explicações sobre o
processo dos 28,86% e o con-
trato firmado com o escritório
do advogado Luiz Eduardo
Greenhalgh foram ponto de
pauta da assembléia do dia
13 de abril. Uma comissão
com nove pessoas, formada
por delegados sindicais de
base, integrantes da assem-
bléia e diretores do Sindicato,
foi composta para analisar os
relatórios do processo e o ser-
viço prestado pelo advogado.
Uma nova assembléia com
ponto específico sobre os 28%
e demais ações coletivas da
categoria será marcada.

A discussão sobre o con-
trato foi iniciada, pois há

questionamentos sobre a ba-
se em que o contrato foi fir-
mado e o percentual de 15%
contratado para o pagamen-
to. A atual direção do SINTU-
FRJ tem procurado prestar to-
dos os esclarecimentos sobre
a questão, mas alerta que não
cabe discutir a legitimidade
desse contrato, aprovado em
assembléia dia 1º de dezem-
bro de 1999 e assinado em
janeiro 2000. Porém, como o
advogado se predispusesse a
discutir uma nova proposta de
pagamento inferior ao índice
inicialmente contratado, o que
é vantajosa para os trabalha-
dores da UFRJ, a diretoria vem
tentando obter a autorização

da categoria para uma rene-
gociação.

EXPLICAÇÕES – O asses-
sor jurídico do SINTUFRJ,
André Viz, esteve presente
para dar as explicações ne-
cessárias aos participantes da
assembléia. Dos documentos
solicitados, foram apresenta-
das as atas das três assem-
bléias realizadas em 1999 que
deliberaram sobre a questão.
Os relatórios do escritório de
Greenhalgh e do assessor ju-
rídico, também pedidos, não-
foram apresentados , mas se-
rão postos à disposição da
comissão formada na assem-
bléia.

HISTÓRICO – O assessor
jurídico André Viz fez um his-
tórico de todo o processo,
que remonta a 1995, e que foi
vitorioso ainda no governo
FHC, após a contratação dos
serviços do escritório do ad-
vogado. “Pouquíssimas cate-
gorias do serviço público re-
cebem o percentual integral
nos seus contracheques. Na
base da Fasubra não existe
ação como a nossa. E a parti-
cipação do escritório de Gre-
enhalgh foi fundamental. O
resultado do trabalho feito
está nos contracheques, e não
fosse sua intervenção isso
não teria acontecido”, afirma
André Viz. Ele alertou que esta

luta histórica ainda não ter-
minou, pois a Advocacia-Ge-
ral da União, que é a mesma
do governo FHC, continua a
tentar retirar o percentual dos
contracheques.

 Em relação aos atrasados,
o Sindicato tem investido em
negociações em Brasília. Os
coordenadores-gerais Agnal-
do Fernandes e Ana Maria
Ribeiro, que estiveram em
Brasília na semana passada e
fizeram contatos, estão aguar-
dando a resposta para solici-
tação de uma audiência com
a Secretaria de Orçamento e
Finanças para avançar nos
entendimentos em busca de
solução definitiva.

FALECIMENTO

Comunicamos o falecimento da fun-
cionária aposentada Clara de Jesus
Ferreira da Silva.

Além disso, se houver recurso o Supremo
Tribunal Federal já entendeu que a universi-
dade pode sofrer multa pela litigância (uso de
má-fé por protelar o resultado final da decisão)
no processo.

A expectativa da assessoria é que, após a
intimação da AGU, o processo venha a transi-
tar em julgado. E tão logo isso aconteça, será
requerida a incorporação dos 3,17%. Calcula-
se ainda para a finalização deste processo um
prazo de dois meses. Agora, os sindicalizados
que entraram com ações nos tribunais fede-
rais devem ser informados que não podem ser
representados pelo jurídico do Sindicato que
já os representa na ação coletiva. O Sindicato
não pode responder por dupla representação.

3,17%: incorporação mantida Nota de repúdio

O Grupo de Trabalho (GT) de Educação do SINTUFRJ – que tem desenvolvido uma série de
eventos voltados para a reflexão do debate sobre os caminhos da reforma universitária – volta a
se reunir na terça-feira, dia 27 de abril, na Praia Vermelha.

GT de Educação
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CAMPANHA SALARIAL

“Temos de chamar a CUT à responsabilida-
de. É um absurdo que a maior central do país
esteja omissa nesse debate.”

Eliezer Pereira, Microbiologia

Trabalhadores da UFRJ definiram propostas encaminhadas à Fasubra

O
 f
oc

o da luta
A última assembléia dos trabalhadores da
UFRJ, realizada no auditório do CT, na
terça-feira, 13 de abril, debateu a
campanha salarial deste ano. Depois de
várias intervenções, os participantes da
assembléia (aproximadamente 200)
aprovaram que a Fasubra busque com as
cinco categorias envolvidas na proposta do
governo (pessoal da Ifes, INSS, Seguridade
Social, professores dos níveis médio e
superior e integrantes do PCC) unificação
para a greve e discuta a questão da

carreira, alertando para a necessidade da
inclusão das pautas específicas na pauta
geral do funcionalismo. A recomposição das
perdas com correção das distorções pelo
ICV-Dieese, proposta já aprovada na
plenária da Fasubra, foi mais uma vez
reafirmada pela assembléia. A posição da
base da UFRJ, assim como a dos outros
sindicatos das universidades, foi levada às
plenárias da FFasubra e dos SPFs no
último fim de semana. Na página 4, a
síntese da proposta do governo.

O que eles disseram

“É preciso um
salto qualitativo na
nossa luta de traba-
lhadores. Precisamos
entender que o mun-
do agora é outro, é di-
ferente de nossa últi-
ma greve. Temos a in-
felicidade de sermos
vítimas de uma mídia
mentirosa que não

“Já fizemos uma greve nesse governo e mos-
tramos que estamos com disposiçãos de luta. Esta-
mos as vésperas de uma greve com a deflagração
da campanha salarial, mas com este nível de mo-
bilização alcançaremos novamente frustrações. Te-
mos que reivindicar as perdas, e o pagamento dos
atrasados dos 28,86% também deve estar no bojo
pauta de reivindicação”.

José Carlos, Museu

“O que a Fasubra pensa quando fala em re-
cuperação proporcional das perdas? A Fasubra dis-
cutiu o impacto das correções? São essas questões
que devemos tratar com tranqüilidade e que de-
vem ser levadas às claras para as categorias, para
que possamos debater e ter nossas posições.”

José Carlos, CT

“A base não tem vez no Jornal do SINTUFRJ.
Só sai opinião da diretoria. O desemprego vem
aumentando. Mas por quê? Um motorista de ôni-
bus, por exemplo, se aposenta e continua a traba-
lhar tirando a vaga de outro. Não vou fazer greve

“Nós da UFRJ te-
mos o dever de contri-
buir para a melhoria
desse país, e o Sindica-
to tem o seu papel a
cumprir. A nação está
abandonada, e temos
de olhar para nós e para
os aposentados com
respeito às nossas ne-
cessidades.”

Manoel Pontes,
aposentado

unificada com o pessoal do IBGE ou da Polícia
Federal que quer 200%. Acho que a nossa campa-
nha tem de ser das universidades. Já fizemos isso
outras vezes. Por que não fazermos agora? Quanto
à greve com a Cnesf, a Fasubra deve estar fora.”

Walmir Penedo (Jacaré)

“Esse governo apresenta uma proposta de
gratificação. Qual a nossa posição? Decidimos pa-
rar as atividades porque não aceitamos a propos-
ta. Mas a partir daí, qual o caminho que iremos
tomar? Tenho preocupação com a greve da educa-
ção. Acho que temos que buscar parceiros, sim,
como o pessoal da saúde e os docentes. Essa greve
é mais forte do que uma greve sozinha, só nossa.
Este governo não está de brincadeira. Quanto mais
pudermos unificar melhor, para buscarmos digni-
dade dos 28,86% salários e lutarmos pela carreira.”

Simone Silva, SINTUFRJ

“Nós somos os barnabés do serviço público.
Assim devemos pensar e estabelecer nossa tática.
O governo reduziu drasticamente as verbas para
Educação, Saúde e Previdência. Temos que nos
unificar e ir à luta. Ir para o enfrentamento. A pro-
posta apresentada não é reajuste, é gratificação.
Até quando vamos ficar nessa letargia sem com-
preender a situação que estamos vivendo? O go-
verno não dá mais aumento porque não quer. Para
isso é preciso uma pressão organizada, para co-
brar do governo. Devemos ir para greve sim.”

Marcílio Lourenço, IPPMG

“Temos força suficiente para colocar a cate-
goria na rua e lutar pelo nosso plano de carreira,
que não é o PCU.”

Paulo César, CT

nos deixa raciocinar. Precisamos de que a popula-
ção e a categoria estejam entendendo o que é este
mundo hoje em que estamos vivendo. Reitero que
no jornal do Sindicato exista uma avaliação da
política mundial.”

Nancy Blun, Letras

“É importante termos clareza de que não é
nosso objetivo dividir os trabalhadores do serviço
público. Acho que a deliberação que temos de re-
cuperação proporcional das perdas - é a melhor. O
projeto neoliberal de FHC privilegiou as carreiras
típicas de Estado e o governo Lula a mantém. É
fundamental que o servidor público reverta essa
lógica, e o conjunto dos servidores reconheça as
categorias que realmente perderam 127%. Temos
que obrigar o governo a mudar essa política de
Estado. Buscar um índice linear é manter as distor-
ções.”

Neuza Luzia, SINTUFRJ

”””
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CAMPANHA SALARIAL

No Dia Nacional de Pa-
ralisação e Luta (quar-
ta-feira, 14/4) o funcio-
nalismo público

das ruas
Trabalhadores iniciam mobilização na luta contra arrocho salarial e política econômica

A
 h

or
a

“Nosso salário não che-
ga ao décimo dia do mês e
não podemos permitir que
o governo volte a implan-
tar penduricalhos, chama-
dos de gratificação, em
nossos salários, que irão
prejudicar uma futura dis-
cussão de implantação da
carreira, visto de esses va-
lores terão que ser incor-
porados. Além disso, não
devemos inverter as posi-
ções. Cabe ao governo de-
tectar quais categorias fo-
ram beneficiadas com re-
ajustes e aplicar as devi-
das deduções. Não deve-
mos assinar acordo ne-

nhum que referende esta proposta", afirmou a
coordenadora-geral do SINTUFRJ, Denise Góes.

DIA DO TRABALHADOR – O coordenador
do SINTUFRJ e membro da executiva nacional
da CUT, Agnaldo Fernandes, convocou o fun-
cionalismo público federal, estadual e muni-
cipal para participar no dia 30 de abril, na
Cinelândia, partir das 12h, do ato pelo Dia do
Trabalhador que o Fórum Fluminense em De-
fesa da Previdência Pública promoverá. Essa
atividade está sendo organizada para se con-
trapor à festividade da CUT-RJ em homena-
gem ao 1º de Maio. De acordo com dirigentes
presentes à Candelária, a CUT-RJ pretende re-
alizar apenas um grande show de atrações ar-
tísticas, na linha do que faz a Força Sindical

do Rio de Janeiro
voltou às ruas
para denunciar a
política de arrocho
salarial dos gover-
nos federal, esta-
dual e municipal,
e suas lideranças
informaram que
aquele ato na
Candelária era
apenas o início de
uma jornada de
mobilizações con-
tra a política eco-
nômica que arruí-
na o país. Pelo menos trinta téc-
nicos-administrativos da UFRJ
estavam presentes, e, junto com
os trabalhadores das universi-
dades Federal Fluminense e Ru-
ral,  denunciaram a intenção do
governo de impor uma gratifica-
ção em vez de repor as perdas
inflacionárias acumuladas em
dez anos sem reajustes salariais,
e de não implantar o plano de
carreira, uma reivindicação his-
tórica da categoria.

O que o governo pro-
põe não é reajuste salarial,
é gratificação: isto quer di-
zer que o percentual en-
trará no contracheque
como valor isolado sem
incidir sobre os outros
itens.  Exemplo: no caso
dos trabalhadores técnico-
administrativos da UFRJ, o
percentual da gratificação
não incidirá sobre as ações
judiciais como os 28% e
26%.

Ao propor gratificação,
o governo cria um proble-
ma grave, uma vez que dei-
xa de apresentar uma polí-
tica salarial para o funcio-
nalismo, optando por um
caminho paliativo. O que
o movimento quer é uma
política salarial consisten-
te que responda à neces-
sidade de recomposição
de perdas e resolva o pro-
blema das distorções en-
tre as diversas categorias
acumuladas no curso de
anos de arrocho. Para que
isso ocorra, é necessário
mais dinheiro através de
suplementação orçamen-
tária.

A proposta do governo
discrimina os aposenta-
dos, que vão receber per-
centuais menores. Exce-
ção: no caso dos aposen-
tados técnico-administra-
tivos o percentual será
igual ao dos ativos, uma
vez que, como conquista
da greve de 2001, a GAE
(gratificação) foi incorpo-
rada. No caso das outras
categorias, ativos e apo-
sentados vão receber gra-
tificações diferenciadas.
Inaceitável: é a quebra da
paridade entre ativos e
aposentados

Veja o que
propõe o governo

federal

em São Paulo, inclusive
contando com o patrocínio
da cervejaria Ambeve.

NA CANDELÁRIA - O ato na
Candelária contou com a par-
ticipação de trabalhadores e
entidades do serviço público
estadual e municipal, como
professores, profissionais das
redes públicas de saúde e da
administração da Prefeitura.
Além de outras categorias de
servidores federais em campa-
nha salarial. Para o dirigente
da Associação de Docentes da
UFF, Juarez Duayer, aquela
manifestação foi o início da
construção de uma perspecti-
va para novos enfrentamentos.
A presidente da Adufrj, Sara
Granemann, afirmou que o
“desmonte do Estado brasilei-
ro e a falta de políticas públi-
cas se faz também com o não-
pagamento do funcionalis-
mo”.

O dirigente do DCE Mario
Prata, da UFRJ, Pedro Cam-
pos, defendeu a realização de
um encontro nacional para
discutir a reforma universitá-
ria do governo, como forma
de mobilizar e organizar os
estudantes de todo o país em
torno do tema.

NA CANDELÁRIA. Servidores se mobilizam. Meganhas de César Maia foram observar
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FUNDÃO

Fotos: Niko Júnior

A reportagem do Jornal do
SINTUFRJ percorreu o cam-
pus do Fundão, durante a noi-
te, para levantar as principais
áreas de risco. Chega a dar
medo percorrer as vias escu-
ras e vazias, entremeadas de
locais de desova de cadáve-
res e de abandono de carros.
Os estudantes dos cursos no-
turnos e os alojados que o di-
gam. Os professores e técni-
cos-administrativos que saem
depois das 17h de suas uni-
dades também. Esta é a se-
gunda matéria da série sobre
a insegurança no campus do
Fundão. Na semana passada,
matéria publicada pelo jornal
fez o diagnóstico do proble-
ma, que ganhou maior visibi-
lidade depois do assalto ao
reitor Aloísio Teixeira – no dia
31 de março dois ho-
mens abordaram o
reitor e levaram o seu
carro.

Os estacionamen-
tos são capítulo à
parte nos quesitos as-
salto e seqüestro. A
justificativa de co-
brança sob a alegação
de se ter mais segu-
rança, hoje existente
na maioria dos esta-
cionamentos, esca-
moteia a total falta de
estrutura para se lidar
com a questão. No
CT, por exemplo, na
saída da Linha Ver-
melha, onde é alto o
índice de roubos de
carro, um buraco na
grade do CT logo na
saída do estaciona-
mento facilita a fuga
dos infratores.

Na altura do Insti-
tuto de Engenharia
Nuclear (IEN), antigo
local de desova, a rua
chegou a ser fechada,
mas hoje está aberta
para treinamento de
auto-escola, cuja libe-

O mapa do risco
Estudantes e funcionários dos cursos noturnos no campus ficam sob constante ameaça

ração foi feita há alguns me-
ses pela Prefeitura. Em dire-
ção à garagem da UFRJ, na
saída do Pólo de Xistoquími-
ca, o local é alvo fácil de ba-
las perdidas vindo da favela
do Caju.

Atrás do prédio da Educa-
ção Física pode acontecer de
tudo. Foi lá inclusive que ten-
taram roubar os barcos do
Pólo Náutico que ficavam
abrigados num espaço na la-
teral do prédio. Existe um
outro prédio próximo à Edu-
cação Física que está aban-
donado há anos, qualquer
um pode se esconder ali.

O Alojamento dos Estu-
dantes, que fica numa das
áreas mais distantes e isola-
das do campus, é área fácil
para estupros. Outro local
muito perigoso é a subida da
antiga Emergência do HU, ali

motoristas desavisados
costumam ser abor-

dados sem chance
de defesa.

VULNERÁVEL. Abertura nas
grades que cercam o CT serve
de passagem para marginais.
Quando a noite chega, o risco
aumenta nas vias do Fundão.

Abaixo, sede da
vigilância com antena

que não serve
para nada

Mais informações sobre segurança no campus na página 9
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DEBATE/PROPOSTA DO GOVERNO

Alienação e
Universidade Pública

Albana Azevedo*

O trabalho separado do
seu objeto é, em última aná-
lise, uma alienação do ho-
mem pelo homem; os indiví-
duos são isolados uns dos ou-
tros e atirados uns contra os
outros...Ao alienar-se de si
mesmo, o homem se afasta
dos seus semelhantes. O pro-
cesso de alienação afeta a to-
das as camadas da socieda-
de, deformando mesmo as
funções naturais do homem.
Os sentidos, as fontes primá-
rias de liberdade e de felici-
dade, são reduzidos a um
“sentido de posse”. Mesmo o
prazer e o deleite, quando
fora das condições sob as
quais os homens livremente
desenvolvem sua “natureza
universal” se transformam
em modos “egoísticos” de
posse e aquisição (Marcuse).

A forma de organização
capitalista do trabalho resul-
ta na alienação do próprio
homem. Uma forma de tra-
balho degenerada e que vai
contra a própria natureza.
Visto que, a divisão social do
trabalho no capitalismo não
tem qualquer consideração
pelas aptidões e carências
dos indivíduos ou pelo inte-
resse de todos. Ao contrário,
sob estas leis o produto do
trabalho, a mercadoria, é o
fim em si mesma. Ficando a
consciência do homem intei-
ramente à “mercê” das rela-
ções materiais de produção.
Levando à divisão do traba-
lho tão característica de to-
das as formas da sociedade
de classes. Com divórcio im-
posto entre forças intelectu-
ais e materiais de produção.
Este processo de alienação
afeta todas as camadas da
sociedade, deformando fun-
ções naturais do homem. Im-
pedindo qualquer auto-rea-

lização. Dentro deste sistema
o homem acaba ele mesmo
por tecer os elos de sua pró-
pria escravidão. Vivendo a so-
ciedade em luta constante en-
tre aqueles que precisam ven-
der, alienar sua força de tra-
balho como forma de manter
sua sobrevivência e os que vi-
vem da exploração desta rela-
ção de produção. Que segun-
do Marcuse exige: “a existên-
cia de uma nova ordem em que
o princípio da organização so-
cial não seja a universalidade
do trabalho, mas a satisfação
universal de todas as potencia-
lidades dos indivíduos que

constituem o princípio da or-
ganização social. Uma socieda-
de que dê a cada, não segundo
seu trabalho, mas segundo suas
necessidades”.Pág. (268).

 
Entender este processo é

parte essencial quando o as-
sunto em pauta é a defesa das
Universidades Públicas, Es-
tatal e de Qualidade. O que
exige entre outros a união por
parte dos diversos atores so-
ciais que compõem a comu-
nidade universitária. Frente
ao desmonte, sucateamento
e desmoralização que vem
sofrendo os serviços públi-

cos, como parte integrante do
projeto neoliberal. Projeto
este que agora tem a frente
um trabalhador, oriundo dos
movimentos sociais. Tornan-
do a conjuntura nacional ain-
da mais complexa. Comple-
xidade que aumenta, na me-
dida em que se considera que
parte dos trabalhadores em
educação encontra-se orga-
nicamente vinculada à classe
dominante, em decorrência
de seu modo de apropriação,
seu modo de vida e até mes-
mo pela função que exerce.
E, outra parte bem mais sig-
nificativa em termos numéri-

cos, que pelas condições in-
dignas de trabalho, os baixos
salários se sente pertencente
e identificada enquanto clas-
se trabalhadora. Gerando vi-
sões de mundo diferenciadas,
embora todos se encontrem
na “parte superior do mes-
mo mirante”, contemplando
a mesma paisagem. Frag-
mentação da categoria e “es-
tranheza” entre iguais.

Contudo, é necessário que
se compreenda não ser esta
uma especificidade dos traba-
lhadores em educação. Fruto
apenas do modelo de origem
que se constituíram as Uni-
versidades no País. Mas sim,
outra face perversa do capita-
lismo, que se agrava após os
anos noventa, com as mudan-
ças estruturais ocorridas. Não
podendo, portanto, tal ques-
tão ser analisada, debatida
sem que se leve em conta à
ordem vigente.  Estejamos-
nos a favor ou contra a ela.

Talvez assim existam chan-
ces de se encontrar soluções
coletivas para os imensos de-
safios postos. Lembrando que
o que, hoje, se encontra em
jogo não é mais a universida-
de que queremos. Mas se ha-
verá num futuro próximo Uni-
versidade Pública. E quem
sabe? Universidade Pública
que seja capaz de promover
a  “DESALIENAÇÃO” da clas-
se trabalhadora. Pois a huma-
nidade, ainda nas palavras de
Marcuse, só se tornará livre
quando a perpetuação mate-
rial da vida for função de apti-
dões e da felicidade de indiví-
duos associados.

*Técnica-administrativa,
Pedagoga, Pós-Graduada

em Recursos Humanos,
Especialista em Políticas Públicas

Albana@eco.ufrj.br
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SEGURANÇA

Na última sexta-feira, em
uma reunião da qual partici-
param o GT da Divisão de
Segurança da Prefeitura, a
vice-reitora, Sylvia Vargas, e
o chefe de gabinete do reitor,
João Eduardo Fonseca, foram
apresentadas medidas emer-
genciais para a segurança do
campus. O prazo de imple-
mentação dessas medidas é
de três meses.

De imediato, já foram da-
dos para a segurança dois
carros Paratis, e está previsto
o envio de mais um carro Gol,
nessa segunda ou terça-feira.
Os três carros já pertenciam à
universidade. As outras me-
didas são a instalação de re-
fletores nas áreas escuras do
campus, troca das lâmpadas
queimadas, reforço da ilumi-
nação e compra de rádios
portáteis para a segurança.

Para realizar esse plano, a
Reitoria está pedindo a ajuda
das empresas que estão ins-
taladas no campus, como

Violência impõe
medidas de emergência

O prazo de implantação do plano é de três meses e terá apoio das empresas

Banco do Brasil, Cetem e Ce-
pel. Há conversas com a Pe-
trobras para ver a possibili-
dade de a empresa auxiliar
na manutenção da ilumina-
ção do campus. Existe tam-
bém uma proposta para que
o Cepel ajude na instalação
de um sistema de câmeras de
vigilância.

PROPOSTAS – O GT da Di-
visão de Segurança apresen-
tou durante o encontro o re-
gimento interno da Vigilân-
cia e as propostas para me-
lhorar a segurança. Os vigi-
lantes pediram um programa
de recapacitação profissio-
nal, a urbanização do cam-
pus, um sistema de rádio in-
tegrado, a implantação de vi-
gilância eletrônica nos por-
tões do campus da Praia Ver-
melha e que a Polícia Militar
só entre no campus quando
for solicitada. Outra propos-
ta é o fechamento do cam-
pus, por meio de cancelas,
das 23 às 6 horas.

Os vigilantes informaram
que a realização de rondas
noturnas depende da libera-
ção do porte de armas por
parte da Polícia Federal. Os

representantes da Reitoria se
comprometeram, então, a
tentar agilizar o processo na
Polícia Federal.

Uma nova reunião foi

marcada para o dia 30 de
abril, às 14 horas, para ava-
liar o resultado dessas pri-
meiras medidas de preven-
ção da violência.

O advogado Júlio
Romero solicitou
à Justiça que in-
time a Caixa Eco-
nômica Federal,
que estornou in-
devidamente va-
lores do FGTS de
s i n d i c a l i z a d o s
que participam
da ação movida
pelo Sindicato.
Veja o documen-
to encaminhado
por Júlio Rome-
ro à Justiça.

Nesta quarta-feira, dia 21, acontecerá o
Encontro Estadual da Comissão de Com-
bate ao Racismo da CUT-RJ. Nesse evento
serão tirados os delegados que participa-
rão do V Encontro Nacional de Sindicalis-
tas Anti-Racistas, que será realizado em São
Paulo nos dias 21, 22 e 23 de maio. O En-
contro da CUT ocorrerá no SINTERGIA (Av.
Marechal Floriano Peixoto, 199 – 7.o andar,
Centro), das 10h às 17h.

O GT Anti-Racismo do SINTUFRJ, que
estará presente ao encontro da CUT, pro-
move nesta segunda-feira, dia 19, um semi-
nário como forma de ampliar a discussão
sobre a questão racial. O comparecimento
ao seminário é critério para a participação
no Encontro da CUT.

VIGILÂNCIA. Sala de operações foi transformada em depósito do serviço da capina

Foto: Niko Júnior

FGTS: Justiça pode intimar CEF

O seminário contará com duas mesas. A
primeira, “Apresentação do Censo Racial e
de Gênero”, com a presença de Denise
Góes, coordenadora-geral do SINTUFRJ, e
Antônio Mário, coordenador do Censo Ra-
cial e de Gênero, acontecerá de 10h às 12h.
A segunda mesa, “Reparações: Políticas de
Ações Afirmativas nas Universidades Brasi-
leiras”, será de 13h30 às 15h30, com a pre-
sença de José Roberto Meyer Fernandes,
pró-reitor de Graduação, e Cláudio Cerquei-
ra Lopes, professor do Instituto de Química
e coordenador do Projeto Jovens Talentos
II da Secretaria Estadual de Ciências, Tec-
nologia e Inovação. O seminário ocorrerá
no auditório Hélio Fraga, no Centro de Ci-
ências da Saúde.

CUT discute racismo
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CADERNO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Nos encontros regio-
nais dos sindicatos filia-
dos à Fasubra, realizados
para discutir campanha
salarial e reformas, a situ-
ação dos aposentados re-
cebeu atenção especial. O
levantamento do perfil
desses companheiros foi
posto como proposta pela
direção da Federação para
ser discutida nos encon-
tros a partir de um debate
nas bases dos sindicatos.
No encontro regional de
Viçosa (MG), realizado
nos dias 25, 26 e 27 de
março, e do qual o SIN-
TUFRJ participou com
uma delegação de 35 pes-
soas, a questão surgiu:
Quem somos? Quantos
somos? O que represen-
tamos? O que queremos?
O que devemos fazer para
termos os direitos respei-
tados?

Com a reunião destes
dados, idéias e conceitos
a Fasubra pretende ela-
borar estratégias de atua-
ção política para fortale-
cer a luta dos aposenta-
dos. O objetivo é reverter
o tratamento que infeliz-
mente o atual governo
vem praticando com es-
ses companheiros numa
sociedade de classes, or-
rientada pelas políticas
neoliberais. A Associação
dos Servidores Adminis-
trativos da Universidade
Federal de Viçosa, por
exemplo, já realizou o seu
censo.

REALIDADE - A questão
do aposentado continua
na ordem do dia. Depois
das perdas que tiveram
com a reforma da previ-
dência, a reforma univer-
sitária acena com novas

Quem somos?
Quantos somos?

Fasubra quer levantar informações sobre os aposentados de sua base

possibilidades de prejuízo
para os aposentados das
universidades públicas,
pois a desvinculação dos
aposentados da folha de
pagamentos seria um fa-
tor determinante para a
quebra da paridade em
relação aos ativos.

O tratamento que tem
sido dispensado aos
aposentados é vergo-
nhoso. Viraram núme-
ros frios para o governo,
que só são lembrados no
quesito despesas para o
Estado. Não se leva em
conta que toda a riqueza
produzida até hoje é fru-
to do seu trabalho. Não
se leva em conta a má
distribuição e o mau ge-
renciamento dos recur-
sos recolhidos para a
Previdência. Não se leva
em conta a função social
que exerce o aposenta-
do, direta ou indireta-

mente, cumprindo mui-
tas vezes o papel que
deveria ser do Estado,
amparando filhos e ne-
tos.

Apesar de lidar com
tanta adversidade, o apo-
sentado continua contri-
buindo para a sociedade,
com sua experiência, sa-
bedoria e luta. E muitos
ainda com trabalho.

Emmuitas cidades da
zona rural do país, prati-
camente a atividade eco-
nômica gira em torno dos
aposentados. Na base da
Fasubra, o aposentado
cada vez mais tem se fei-
to presente, participando
não só das questões es-
pecíficas de seu segmen-
to. Lado a lado com os
técnicos-administrativos
da universidade brasilei-
ra, tem lutado pelos inte-
resses da categoria. A Fe-
deração tem tido um

Vitória no
Nordeste
Pensionistas e

aposentados da As-
sociação Norte-Rio-
Grandense dos Audi-
tores Fiscais da Pre-
vidência Social (An-
fip) conseguiram li-
minar contra a con-
tribuição previden-
ciária dos inativos. A
decisão foi do juiz fe-
deral Walter Nunes
da Silva Júnior, da Se-
gunda Região. Com
a medida, o governo
federal  fica impedi-
do, a partir de junho,
de efetuar descontos
dos aposentados e
pensionistas do Rio
Grande no Norte que
recebem benefícios
como auditores fis-
cais. A Anfip preten-
de usar os mesmos
argumentos dessa
ação para tentar con-
vencer ministros do
Supremo Tribunal
Federal (STF) a sus-
pender o desconto
para seus associados
em todo o país. Em
janeiro, a associação
apresentou duas pe-
tições no STF. A asso-
ciação também en-
trou com um man-
dado de segurança
na justiça do Distrito
Federal, em março.
Mas, até agora ne-
nhuma dessas ações
foi julgada.

olhar específico para o
universo do aposentado,
mesmo que ainda se te-
nha que percorrer mais
caminhos na área.

E é para fazer frente às
investidas contra os inte-
resses e direitos dos apo-
sentados da base da Fa-
subra que se entende ser
necessário quantificar,
qualificar, organizar e
mobilizar esse aposenta-
do, para confrontar e re-
verter atitudes, ações e
políticas que têm signifi-
cado danos e prejuízos
para ele.

ASSEMBLÉIA AUTORI-
ZA AÇÃO - Na assembléia
realizada em 7 de março
foi aprovado por unani-
midade que o Departa-
mento Jurídico do SINTU-
FRJ entrará com repre-
sentação para todos os
aposentados contra o
desconto dos 11%.
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CADERNO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Dia especial
Os aposentados estão convocados para um

dia especial de atividades programado para 7
de maio como homenagem ao Dia do Trabalha-
dor (1o de maio). A programação envolve uma
sessão de alongamento no Alojamento, às 8h,
caminhada ecológica no Parque Catalão e café
da manhã no Espaço Cultural.

Próxima Reunião de
aposentados

Data: 19 de maio de 2004
Local: Sede do Sindicato

Cantinho da
Literatura
Liberdade
É uma palavra
Que o sonho
Humano
Alimenta
Não há ninguém
Que explique
E ninguém
Que não entenda

Cecília Meireles

Perfil / Nathércia Dutra

“Não podemos nos
acomodar”

A aposentada Nathércia de Andrade Dutra
trabalhou 31 anos na Faculdade Nacional de
Direito. Ela nasceu na cidade de Ubá, Minas
Gerais, onde começou a trabalhar aos 17 anos
como professora. Em busca de uma perspectiva
de vida melhor, ela veio para o Rio de Janeiro e,
após passar no concurso, tornou-se funcionária
da UFRJ.

Para Nathércia, os aposentados não podem
se acomodar, têm de reivindicar seus direitos.
“É preciso que o aposentado não se esqueça
que é um cidadão, que ele deve reivindicar
seus direitos, não ficar parado!”, afirmou a
aposentada.

A mineira fica indignada quando fala do tra-
tamento que os aposentados estão recebendo
do governo. “A atitude que o governo Lula está
tomando agora é diferente do que ele falava
quando era da oposição. Eles estão querendo
tirar a igualdade com os inativos, que é ampara-
da na Constituição. É um absurdo descontar 11%
dos inativos. Já descontamos a vida inteira”,
disse Nathércia.

Vista cansada
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de

ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo
modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente
banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver
pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver.
Parece fácil, mas não é. O que nos é familiar, já não
desperta curiosidade. O campo visual de nossa
rotina é como um vazio.

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma
porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê o
caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê.
Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo
mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe
passava um recado ou uma correspondência. Um
dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.

Como era ele? Sua cara? Como se vestia? Não
fazia a mínima idéia. Em 32 anos nunca o viu. Para
ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia
no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o
rito, pode ser que também ninguém desse por sua
audiência. O hábito sua os olhos e lhes baixa a
voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas,
bichos. E vemos? Não, não vemos.

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem
olhos atentos e limpos para o espetáculo do mun-
do. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que
de tão visto ninguém vê. Há pai que nunca viu o
próprio filho. Marido que nunca viu a própria mu-
lher. Isso existe às pampas. Nosso olhos se gastam
no dia-a-dia opacos.

É por isso aí que se instala no coração o mons-
tro da indiferença.

Otto Lara Rezende

Campanha de
vacinação

A Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST) infor-
ma que a 1a fase da vacinação contra a gripe para
ativos e aposentados com mais de 60 anos acontece
hoje, dia 19, e amanhã, das 9  às 14h, no Espaço
Cultural. A campanha recomeça no dia 26 e vai até o
dia 30 de abril nos mesmos horário e local.

1ª Fase
19, 20, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril
de 9 até 14 horas
Espaço Cultural do SINTUFRJ
Campanha de vacinação contra a gripe para servi-
dores ativos e aposentados a partir de 60 anos (1ª
fase)

Os riscos da
diabetes

A diabetes é uma doença que gera o aumento
da quantidade de açúcar (glicose) no sangue.
Isso ocorre devido a uma falta total ou parcial
de insulina provocada pela diabetes.

Para sobreviver, o organismo necessita de
energia. Grande parte dos alimentos que ingeri-
mos é transformada em glicose, que é uma das
fontes de energia das células. Para facilitar o
transporte da glicose pelo sangue até as células,
o organismo produz uma substância chamada
insulina. A diabetes faz com que o corpo não
produza insulina, que produza uma quantidade
insuficiente ou que a insulina gerada não fun-
cione. Quando isso acontece há um acúmulo de
glicose no sangue. A glicose acaba, então, sendo
eliminada na urina.

Existem dois tipos de diabetes, a do tipo I e a
do tipo II. A do tipo I é causada pela falta ou
insuficiência de insulina no corpo. Ocorre geral-
mente em jovens e obriga a pessoa a fazer apli-
cações de insulina.

Já a diabetes do tipo II ocorre quando a pes-
soa produz insulina mas ela não funciona corre-
tamente. Esse tipo aparece na maioria das vezes
em adultos que têm casos de diabetes na família
ou que são obesos. Nesse caso a diabetes pode
ser controlada com uma alimentação adequa-
da, exercícios físicos, controle de peso e medica-
mentos.

Sintomas
A diabetes provoca cansaço, perda de peso,

visão turva, necessidade constante de urinar e
sede. Porém, com o tempo, podem surgir tam-
bém problemas no coração, nervos, pés, veias,
artérias e olhos que, se agravados, levam à ce-
gueira e amputações. Por isso, é importante pro-
curar o médico para que se possa detectar a
doença rapidamente e evitar que os problemas
se agravem.

Excursão Sítio
Jonosake

Data: 5 de junho de 2004
Vagas Limitadas

Aposentados têm prioridade
Inscrições e reservas na secretaria do Sindicato
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O final do ano de 2003 foi
marcado por mudanças na
pós-graduação da Escola de
Comunicação (ECO) da UFRJ
com a eleição, em outubro,
da professora Raquel Paiva
para a coordenação do pro-
grama. A professora iniciou
um plano de mudanças es-
truturais e didáticas no pro-
grama, que ganhou novo di-
namismo. Por não cumprir
regras estabelecidas em 2000
pela Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior), o progra-
ma corria o risco de descre-
denciamento.

Há 30 anos funcionando,
a pós-graduação da ECO
nunca havia passado por
uma reformulação. No ano de
2000 foi feita pela Capes uma
sistemática para regulamen-
tar o Programa de Apoio à
Pós-Graduação (Proap). Essa
regulamentação apresentava
uma série de atribuições que
deveriam ser seguidas pelos
cursos de pós-graduação
para que pudessem receber
as verbas do Proap. Entretan-
to, a Escola de Comunicação
resistia a se adequar às nor-
mas da Capes.

 “A ECO andava um pou-
co resistente às regras. E esse

Mudanças na pós da ECO
Programa de pós-graduação da Escola de Comunicação ganha nova dinâmica

não-cumprimento das regras
era como dar um tiro no pé,
pois o programa estava na
iminência do descredencia-
mento”, afirmou Raquel Pai-
va. A nova coordenação en-
tão fez uma avaliação dos
problemas existentes e deu
início a uma série de reu-
niões com os professores
para realizar mudanças.

Linha de pesquisa
O primeiro problema so-

lucionado foi delimitar uma
linha de pesquisa para a pós-
graduação da ECO. Após vá-
rias discussões, chegou-se a
duas linhas de pesquisa que
comportam a produção da
pós, Mídia e Mediações Só-
cio-culturais e Tecnologias da
Comunicação e Estéticas. Fo-
ram reformuladas também
as disciplinas oferecidas. An-
teriormente havia cerca de
400 disciplinas, agora são 16
para mestrado e doutorado.

Atualmente, a pós-gradua-
ção conta com 19 professores
do chamado Núcleo de Refe-
rência Docente 6 (NRD6). Es-
ses professores definem o
programa utilizado pela pós-
graduação e têm que cumprir
obrigações. Os docentes têm,
entre outros requisitos, de pu-

blicar dois artigos por ano em
publicações de referência da
Capes ou um livro, e dar aulas
na graduação. Isso já era obri-
gatório desde 1999, mas não
cumprido. Agora, porém, os
professores estão tendo de
prestar contas.

“Alguns professores estão
questionando o porquê de
estarem sendo cumpridas as
normas da Capes e preferi-
ram se afastar da pós, mas a
maioria está apoiando as
mudanças”, disse a coorde-
nadora da pós-graduação.
Além desses professores, há
também professores aposen-
tados ativos no programa de

pós-graduação, professores
com integração parcial ao
programa e iniciantes.

Plano trienal
Todas essas mudanças

estão presentes num Plano
Trienal (2004 a 2006) elabo-
rado pela coordenação da
pós, com base na análise de
outros planos existentes. Esse
plano prevê também o recre-
denciamento dos professo-
res. Para isso, será formada
uma comissão composta por
duas professoras da ECO (Ra-
quel Paiva e Ivana Bentes) e
dois professores de outras
universidades (Unisinos e

UFBA).
Com o recredenciamento,

será feita uma análise da pro-
dução e pesquisa dos profes-
sores no ano passado para
verificar se são condizentes
com as linhas de pesquisa da
pós-graduação da ECO.

Foram feitas também al-
terações no espaço físico da
pós. Houve uma reorganiza-
ção espacial na secretaria, foi
criada uma sala de defesa
para as teses e obras nas sa-
las de aula. Foram compra-
dos, com o dinheiro da sele-
ção de alunos para a pós-gra-
duação, computadores para
todos os funcionários do se-
tor. Assim, todas as informa-
ções sobre a pós podem ser
consultadas com facilidade.
“Qualquer um pode chegar
aqui hoje e pedir informações
sem precisar ser amigo de al-
guém”, afirmou a coordena-
dora Raquel Paiva.

“A pós-graduação da ECO
é um programa importante,
o qual reúne professores de
referência mas que precisa-
va de gerenciamento. É pre-
cisamente  isso que estou fa-
zendo”, concluiu a coorde-
nadora da pós-graduação da
Escola de Comunicação, pro-
fessora  Raquel Paiva.

RAQUEL PAIVA.
A professora iniciou
um plano de
mudanças
estruturais e
didáticas no curso
de pós-graduação
da Escola de
Comunicação que
impediu o
descredenciamento
do programa junto
à Capes.
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Tese de doutorado da pro-
fessora Angela Mendes de
Abreu, da Escola de Enferma-
gem Anna Nery, da UFRJ, re-
vela dados que só ratificam a
verdade universal: álcool é
incompatível com a direção
no trânsito. Segundo dados
levantados pela docente,  75%
dos acidentes de trânsito
com morte estão relaciona-
dos às bebidas alcoólicas. A
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) já considera o fe-
nômeno como mundial, con-

Álcool mata no trânsito
tabilizando que a violência no
trânsito mata cerca de 1,2 mi-
lhão de pessoas por ano, o
que representa cerca de 2,3%
da mortalidade geral.

No Brasil, ocorrem cerca
de um milhão de acidentes
de trânsito a cada ano, sendo
que 320 mil deles são respon-
sáveis por mais de 400 mil
vítimas, com ou sem seqüe-
las, e destas, 22 mil morrem.
De acordo com o IPEA (Insti-
tuto de Pesquisa Econômica
Aplicada, do governo), os

gastos decorrentes de aci-
dentes de trânsito, levando-

se em conta prejuízos huma-
nos e materiais, oscilam en-

tre R$ 11,67 bilhões e R$ 23,34
bilhões por ano, em torno de
1 a 2% do nosso PIB. No Rio
de Janeiro as áreas mais pe-
rigosas para os motoristas
são a Avenida Brasil, altura
de Santa Cruz, e a Avenida
das Américas.

Estas e outras informa-
ções foram transmitidas no
debate sobre Segurança no
Trânsito organizado pelo
Centro de Ciência da Saúde e
a Escola de Enfermagem
Anna Nery – Departamento

de Enfermagem de Saúde
Pública e o Núcleo de Pes-
quisa de Enfermagem e Saú-
de Coletiva –, dentro da pro-
gramação pelo Dia Mundial
da Saúde. O evento reuniu,
além de professores e estu-
dantes da UFRJ, o presidente
do Detran, Hugo Leal, e o su-
perintendente do Corpo de
Bombeiros, Fernando Saua-
rez, entre outras autoridades,
e foi realizado na terça-feira,
no Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis.

Cerca de um
milhão de
acidentes de
trânsito acontecem
a cada ano no


