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Governo

JORNAL DO
Assembléia às

10h desta
segunda, no
Bezão, e na

terça, às 10h,
no Quinhentão

Numa reunião com a
participação do ministro
da Educação, Tarso Gen-
ro, o governo finalmente
apresentou sua propos-
ta de projeto de lei para
implantação de uma car-
reira para a categoria.
Publicamos a íntegra do
documento com comen-
tários feitos pelo Coman-
do Nacional de Greve.

GREVE
ESPECIAL

TRABALHADORES OCUPAM A CINELÂNDIA, NUM PROTESTO CONTRA A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO
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Doispontos

Reitor
renuncia
à Andifes

O reitor Aloísio Teixei-
ra comunicou ao Consu-
ni que renunciou ao car-
go de suplente que ocu-
pava na direção da Asso-
ciação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições de
Ensino Superior (Andi-
fes). Ele tomou essa deci-
são porque a entidade re-
cusou-se a incorporar em
sua agenda as reivindica-
ções da UFRJ por mais
verbas. “Agi para forçar
uma crise na Andifes e no
governo”, justificou.

Aloísio não se confor-
ma de a UFRJ viver mer-
gulhada em dívidas.  “No
último Provão, 80% dos
nossos cursos de gradua-
ção tiraram nota A, e es-
tamos entre as três me-
lhores colocadas nos cur-
sos de pós-graduação.
Mas a USP, que só obteve
nota máxima para 60%
dos seus cursos regula-
res, recebeu do governo
do Estado de São Paulo
R$ 300 milhões de orça-
mento e a UFRJ R$ 54 mi-
lhões do MEC”, compa-
rou o reitor.

O time feminino da escolinha de futebol do SINTUFRJ ficou em segundo lugar
no torneio Brasilian Cup. As meninas, de 16 anos, disputaram o campeonato, por
pontos corridos, e só perderam para a equipe campeã. O torneio aconteceu entre
os dias 11 e 16 de julho na Granja Comary (centro de treinamento da Seleção
Brasileira de Futebol), em Teresópolis.

A copa acontece todo ano durante o período de férias escolares. Participam da
competição equipes juvenis de vários países do mundo. Esse ano a equipe femi-
nina do SINTUFRJ foi convidada para disputar essa competição, que tem por
objetivo integrar os jovens de culturas diferentes. Além do time do Sindicato,
outras nove equipes participaram da competição.

Entre os dias 28 e 31 de julho, Porto Alegre será sede do III
Fórum Mundial de Educação. Educadores de todo o mundo esta-
rão reunidos na cidade para discutir a criação de um modelo
alternativo de educação.

O Fórum Mundial de Educação surgiu, em 2001, como um
desdobramento do Fórum Social Mundial com o objetivo de pro-
mover um amplo debate sobre educação. A partir da troca de
experiências entre pessoas de diferentes culturas pretende-se de-
senvolver uma educação que seja transformadora, cidadã, inclu-
siva e que pregue a paz e a solidariedade. O I Fórum Mundial de
Educação foi marcado pela aprovação da “Carta do Fórum” em
defesa da educação pública como “direito social inalienável e
irredutível à condição de mercadoria”.

Uma delegação do SINTUFRJ irá participar do III Fórum Mun-
dial de Educação. Estarão presentes os coordenadores de educa-
ção (2), os coordenadores do curso pré-vestibular (4), represen-
tantes do GT-Educação (9) e participantes do Seminário Prepara-
tório para o III Fórum Mundial de Educação (17). Os participantes
devem chegar à sede do Sindicato às 10h desta terça, dia 27.

Fórum Mundial de Educação

Time feminino
dá show
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Na CinelândiaNa Cinelândia
CENAS DA LUTA

Panfletagem e muita con-
versa entre servidores e co-
munidade externa no IPPMG
na semana passada. Os ser-
vidores do Instituto estão mo-
bilizados na luta por melho-
res condições para a catego-
ria e hoje, segunda-feira, às
12h, haverá novo ato de es-
clarecimento dos usuários.

Na segunda-feira os funci-
onários técnico-administrati-
vos do hospital pediátrico in-
terrompem suas atividades
entre 12 e 13h e sairam dos
ambulatórios para conscienti-
zar a população sobre a neces-
sidade da greve dos técnicos-
administrativos da UFRJ.

 Além do diálogo entre os
funcionários do hospital e o
público atendido, houve um

Na sexta-feira, 16 de julho,
a paisagem da Cinelândia
mudou. Trabalhadores ocu-
param este histórico ponto de
manifestações políticas do
Rio de Janeiro, para erguer
suas bandeiras específicas –
no caso dos trabalhadores
das universidades públicas –
e afirmar que não aceitam a
política econômica do gover-
no Lula. Como a população
brasileira sente na carne, o
governo eleito sob a marca
da mudança revelou-se um
continuista da mesma políti-
ca do governo FHC, submis-
sa ao FMI e voltada priorita-
riamente para atender ban-
queiros e ao pagamento de

uma dívida arbitrária e astro-
nômica. Os trabalhadores fo-
ram às ruas para dizer que
querem um Brasil justo, soli-
dário, e um governo que aten-
da às necessidades da maio-
ria da população.

A CUT levou uma bandeira
gigante, em torno da qual
trabalhadores se reuniram
para protestar contra a
política econômica -
responsável pela miséria país
afora. Companheiros da
UFRJ chegaram mais cedo
para se juntar a outros
trabalhadores das
universidades federais
exigirem a implantação da
carreira

A greve no  IPPMG
ato com carro de som, em que
façaram membros do coman-
do de greve.

A panfletagem chamou a
atenção daqueles que aguar-
davam com seus bebês o
atendimento. Deram apoio ao
movimento da categoria
mães, pais e demais usuários
que estavam no  hospital.

O IPPMG atende diaria-
mente dezenas de crianças e
gestantes de risco que vêm de
todo o Estado.

“Temos uma demanda
muito grande. Atendemos pa-
cientes até de Barra Mansa,
Resende, Araruama, entre ou-
tras regiões afastadas”, conta
Verônica Medeiros, técnica de

enfermagem do hospital pe-
diátrico.

 O atendimento vai desde
acompanhamento médico,
como pesagem e vacinação,
até  cirurgias pré-marcadas. A
Emergência da pediatria fun-
ciona 24h por dia, mas não faz
intervenção cirúrgica.

A forma como o IPPMG se
incorporaria ao movimento de
greve rendeu um debate am-
plo no instituto. “Nós discuti-
mos muito, até levarmos um
posicionamento à assembléia.
Por fim, nos organizamos bem,
para não deixar nenhum tra-
balho pendente ou acumula-
do. Antes das 12h já está tudo
encaminhado, e depois das

13h damos continuidade ao
atendimento”, relata Graça
Quitete, técnica em enferma-
gem, há 26 anos no IPPMG.

A estratégia de mobilização
sensibilizou muitas mães que
aguardavam na fila. “Vocês es-

tão certos, mesmo! Se não bri-
gar, nada muda!”, apóia o mo-
vimento Cláudia Reis, mãe de
Monique, de dois anos e mo-
radora da Ilha, que com-
pleta:“Quanto melhor forem
as condições para vocês traba-
lharem, melhor para gente que
precisa desse serviço.”
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ARTIGO

Companheiros na década
de 80 é criada a Central Única
dos Trabalhadores, tendo por
base os seguintes princípios
e resoluções:

a) classista - defesa irres-
trita e através de grandes
mobilizações dos direitos da
classe trabalhadora, funda-
mentado no princípio da uni-
dade sindical, sempre pela
base, com a organização nos
locais de trabalho até a Cen-
tral (CONCUT, 1984, p.10)

b) em defesa de uma soci-
edade sem exploração, onde
impere a democracia política
e social. Definindo que essa
sociedade dever socialista e
democrática (V CONCUT,
pag. 14)

c) Plural com respeito as
minorias (Res. II CONCUT,
1986, pág. 49). E por isso a
composição de sua direção
se darás sempre pela com-
posição proporcional; Assim
como os de seus sindicatos
filiados a ela;

d) autonomia e indepen-
dência frente a Partidos Polí-
ticos, Governo e Religião,
classe patronal (Res. II CUT,
1986, pág. 48) e mais:

e) Dentro do conflito de
classes em que vivemos, o

A CUT e o movimento
sindicato será um instrumen-
to de luta dos trabalhadores
em defesa de suas reivindi-
cações e objetivos históricos,
combatendo a política de co-
laboração de classe e não
compactuando com planos
de governo contrários aos in-
teresses dos trabalhadores
(CUT, 1986, p.48)”

Nos dias atuais o movi-
mento sindical dos setores
públicos vêm passando por
momentos de grandes emba-
tes, com o atual governo nas
mais variadas ações reivin-
dicatórias de direitos e gan-
hos. Quando o que se espe-
rava, era no momento que
temos um presidente oriun-
do dos movimentos sociais,
que esse embates fossem
menos intensos e tensos. Ao
contrário, o que assiste-se
são as sucessivas perdas de
direitos, não só dos trabalha-
dores de nossa categoria, mas
sim de todos de nossa classe,
como nos governos anterio-
res.

Embora, venham aconte-
cendo “negociações”, estas
são de caráter INFORMAIS e
quase sempre com o 3o. e/
ou  4o. escalão do governo,
observando-se constante-

mente o descumprimento de
acordos assumidos e assina-
dos com a nossa categoria.
Numa verdadeira “dança das
cadeiras”.

Como agravante a este
quadro, temos os sindicatos,
federações e centrais silenci-
osas, diante do desmonte e
desrespeito por parte de um
ex-trabalhador. Mesmo a
CUT, maior central sindical
da América Latina, que sem-
pre se posicionou contra es-
ses ataques se mostra inope-
rante e omissa.

Agiotagem internacional
que a Nação vem suportan-
do há décadas, culpada pela
situação miserável de nossa
categoria, parece não mas ser
importante para a nossa
Central.

Companheiros, a constru-
ção da nossa Central faz par-
te de nossa historia de luta ,
assim como a construção de
nossas organizações sindi-
cais. O que nos concede o di-
reito de EXIGIR por parte da
CUT e nossos sindicatos rea-
valiação de suas políticas. É
urgente o investimento no
trabalho de base, organizan-
do a categoria no seu local de
trabalho onde se dá boa par-

te da opressão e exploração
de nossa classe.

Vocês sabiam que a Re-
forma Universitária irá au-
mentar ainda mais nossa in-
digna condição de trabalho?
Que é ela a responsável pela
falta de perspectiva de uma
carreira profissional, da ter-
ceirização que vem retirando
a maioria dos nossos postos
de trabalho dentro da univer-
sidade?

Vocês Sabiam que por
conta do pagamento da dívi-
da pública que não temos um
salário justo, uma saúde pú-
blica e uma educação de qua-
lidade para nós e nossos fi-
lhos?

Vocês sabiam que a falta
de verba para saldar nossas
contas é por conta da exigên-
cia do FMI que o País reserve
parte do que produz (supe-
rávit primário)  para ajudar
ao capitalismo a prosseguir
com a nossa exploração?

Vocês Sabiam que a Re-
forma Trabalhista acaba com
o nosso 13o., nossas férias
remuneradas, licença mater-
nidade, entre outros?

Vocês sabiam que a Re-
forma Sindical retira toda au-
tonomia de nossas organiza-

ções para negociarem melho-
rias salários e passa para a
Central. Tornando toda ne-
gociação mais difícil ainda
daquilo que já é?

É no nosso local de traba-
lho, que poderemos começar
a entender e discutir questões
tão delicadas. Nos organizar-
mos, elegermos nossos De-
legados e juntos buscarmos
os melhores caminhos que
nos levem a vencermos to-
dos estes grandes desafios
que o atual Governo LULA
está nos impondo;

É por isso, que devemos
nos fortalecer assim como
nossas organizações. De for-
ma a mudar seus rumos. Exi-
gindo o cumprimento de
nossas Resoluções Congres-
suais:

 ORGANIZAÇÕES POR
LOCAL DE TRABALHO
(OLT´s) E FORMAÇÃO! (JÁ)

E CHAMAR UM DEBATE
SOBRE A REFORMAS TRABA-
LHISTA  SINDICAL  E UNI-
VERSITÁRIA  E DAS NOSSAS
ENTIDADES SINDICAIS .

Albana (ECO), Edson
(Museu), Carlos Quintas

(NCE), Neide (CCS), Pauli-
nho (Direito), Tatiana (Sr4),
Vandir (CCS), Wilson (CCS).

As contas da greve
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FACULDADE DE DIREITO

Foto: Niko Júnior

O Conselho Universitário
de quinta-feira foi agitado. A
crise na Faculdade Nacional
de Direito mais uma vez foi
destaque, apesar de o tema
não ser incluído na pauta das
discussões (apenas três con-
selheiros votaram a favor).
Para aumentar a confusão,
integrantes da ONG Educa-
fro, que ministra cursos ves-
tibulares para afros-descen-
dentes e carentes, ocuparam
a sala de reuniões com faixas
e cartazes. Eles reivindicavam
que a UFRJ adotasse o siste-
ma de cotas já no próximo
vestibular. Os manifestantes
chegaram à Reitoria ao ritmo
de uma batucada.

Representantes do Centro
Acadêmico Cândido de Oli-
veira (Caco) apresentaram no
Conselho Universitário uma
moção aprovada pela Con-
gregação da Faculdade de
Direito exigindo que a Reito-
ria e o Consuni decidissem
pelo afastamento definitivo
do diretor daquela unidade
de ensino. Se isso não ocor-
resse, “Consuni e Reitoria as-
sumiriam a responsabilida-
de pela paralisação das ativi-
dades dos professores, alu-
nos e técnicos-administrati-
vos”. O documento informa-
va, também, que se Armênio
Albino da Cruz Filho retor-
nasse, todos os chefes de de-
partamento renunciariam.

HOJE É O DIA D – A in-
quietação dos estudantes tem
uma explicação. Nesta segun-
da-feira, quando praticamen-
te estarão encerradas as ati-
vidades acadêmicas do se-
mestre, termina o prazo para
que a comissão de sindicân-
cia entregue ao reitor Aloísio
Teixeira o relatório conclusi-
vo que apurou as irregulari-
dades que teriam sido prati-
cadas por Armênio.

Direito pára se
Armênio voltar

Consuni tem sessão agitada por estudantes e militantes defensores das cotas

NA TEVÊ. Estudantes se vêem no noticiário que registra a ocupação do gabinete da direção da Faculdade de Direito

Os estudantes garantiram que a
Faculdade de Direito vai parar se
Armênio voltar. “Hoje a faculdade
está muito melhor do que era e aca-
baram as perseguições”, afirmou um
dos líderes do Caco, Rafael Rihan.
Ele contou que funcionários eram
coagidos a endossar abaixo-assina-
dos em apoio à direção, sem nem
mesmo saberem o que o texto dizia.
“Queremos que seja feito o que a
moção exige. Não aceitamos mais
uma prorrogação de prazo e nem
que seja instituída outra comissão”,
frisou. Os representantes do Caco
prometeram mobilizar toda a UFRJ
e até outras universidades, para im-
pedir que Armênio reassuma.

Inconformado por não entrar na
pauta do Consuni a discussão sobre
o futuro da Faculdade Nacional de
Direito, o dirigente do Caco, Marcus

Vinicius Mattos, aproveitou os cinco
minutos concedidos pelos conselhei-
ros para fazer um desabafo: “Até
agora não há uma definição. Duran-
te 60 dias a comissão nada encon-
trou de probidade contra o diretor,
apesar de todas as denúncias de
alunos, professores e funcionários.
Essa universidade não é séria.”

 O diretor em exercício da Fa-
culdade Nacional de Direito, Alcino
Câmara, que é decano do Centro
de Ciências Jurídicas e Contábeis,
levantou no Consuni suspeição so-
bre a atuação da comissão de sin-
dicância. “Me causa estranheza que
a comissão não tenha compareci-
do uma só vez à faculdade, e que
não tenha entrevistado um só pro-
fessor vítima de perseguição do
diretor. Será um milagre se após
isso, e por conta apenas da minha

entrevista e de documentos entre-
gues, ainda tenha uma decisão. E
eu acho que a preocupação de
professores, alunos e funcionários
é em função disso.”

O reitor Aloísio Teixeira não gos-
tou da insinuação e afirmou: “A co-
missão é constituída por três profes-
sores da UFRJ e não pode ser obje-
to de desconfiança. Eles tinham au-
tonomia para conduzir como quises-
sem os seus relatórios.” E acrescen-
tou: “Não podemos adotar nenhuma
atitude sem que a comissão conclua
seu trabalho.”

A princípio a comissão de sindi-
cância tinha 60 dias para apurar as
irregularidades denunciadas na Fa-
culdade de Direito, mas esse prazo
foi prorrogado por mais 60 dias, que
se extingue nesta segunda-feira, 26
de julho.

Comunidade pára
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Desde maio, aposentados e pensionistas da UFRJ
estão livres da taxação instituída pela reforma da Pre-
vidência. Essa isenção foi conseguida por meio, pri-
meiro, de uma liminar e, depois, de um mandado de
segurança. A validade da taxação dos aposentados tam-
bém estava sendo julgada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, entretanto, uma manobra do governo paralisou
a votação.

A reforma da Previdência, pro-
mulgada pelo Congresso no dia
19 de dezembro de 2003, estabe-
leceu, entre outros, que a partir de
20 de maio deste ano aposenta-
dos e pensionistas seriam descon-
tados em 11%. Mas em cumpri-
mento a uma liminar expedida
pela 24ª Vara Federal  os aposen-
tados e pensionistas da UFRJ não
estão sendo descontados. A limi-
nar foi concedida atendendo a um
mandado de segurança impetra-
do pelo Departamento Jurídico do
SINTUFRJ.

Semana passada, o juiz Wa-
shington Juarez de Brito Filho, da
24.ª Vara Federal, julgou o mérito
do mandado de segurança impetrado pelo SINTUFRJ e
o considerou procedente, e emitiu sentença determi-
nando a isenção da taxação dos aposentados e pensio-
nistas, sindicalizados ou não.  O governo pode recorrer
da decisão do juiz Washington Filho, mas por enquan-
to aposentados e pensionistas da UFRJ não serão des-
contados.

A decisão final sobre a taxação de 11% de aposenta-
dos e pensionistas só será conhecida após o julgamen-

Vitória na Justiça
Todos os aposentados e pensionistas da universidade estão livres da taxação confiscatória de11%

Conheça o perfil dos aposentados e pensionistas da UFRJ

to do Supremo Tribunal Federal. O Supremo é que
decidirá se a cobrança é válida ou não. A decisão
estava próxima de ocorrer, pois a constitucionalida-
de do desconto já estava sendo julgada pelo Supre-
mo, mas uma manobra jurídica do governo adiou a
votação.

No dia 26 de maio, os ministros do Supremo
Tribunal estavam julgando a validade da taxação

quando um dos ministros, César
Pelluzo, pediu vistas do processo e
adiou a votação. O adiamento fez
parte de uma manobra do governo
para ganhar tempo e tentar conven-
cer os ministros do Supremo a vo-
tar a favor da cobrança. Até o mo-
mento em que foi suspensa, a vota-
ção estava em 2 votos a 1 contra a
cobrança. Além disso, cinco dos
onze ministros do Supremo de-
monstravam ser contra a cobrança.

Os ministros Carlos Ayres Britto
e Ellen Gracie Northfleet, relatora
da ação, votaram contra a taxação.
Já o ministro Joaquim Barbosa foi
favorável ao desconto de 11% dos
aposentados e pensionistas.

Segundo a relatora da ação, Ellen Gracie Nor-
thfleet, a cobrança fere a Constituição. Em seu voto,
a ministra considerou que com essa cobrança o go-
verno estaria impondo aos trabalhadores uma bi-
tributação. Os argumentos do governo de que os
servidores não contribuíram o suficiente e de que
há déficit na Previdência não são legítimos para
justificar a tributação, de acordo com a relatora El-
len Gracie.

Entenda o que é:
Liminar

O objetivo da liminar é evitar que a
pessoa que entrou com o processo seja
prejudicada enquanto a Justiça não julga
a ação. No caso dos aposentados e pen-
sionistas da UFRJ, foi uma liminar que
impediu o desconto de 11%. Assim, evi-
tou-se a taxação antes de a ação ser jul-
gada, o que causaria prejuízo aos apo-
sentados.

Mandado de
segurança

O mandado de segurança tem como
objetivo assegurar, em juízo, que se cum-
pra um direito. O mandado de segurança
é utilizado quando o direito do cidadão
está ameaçado por ato ilegal ou inconsti-
tucional de uma autoridade. A taxação
dos aposentados está sendo considera-
da inconstitucional por isso, é utilizado
o mandado de segurança.

Supremo Tribunal
Federal

O Supremo Tribunal Federal é a últi-
ma instância de julgamento de uma ação.
É o Supremo que julga se as leis feitas
pelo Poder Executivo estão de acordo
com a Constituição. Como o Ministério
Público entrou com uma ação pedindo a
inconstitucionalidade da taxação, é o Su-
premo Tribunal Federal o responsável
pelo julgamento.
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Acordo é para o setor privado
Os aposentados da UFRJ não serão atingidos pelo acordo de parcelamento das correções das aposentadorias

anunciado pelo governo semana passada. “Essa questão só tem a ver com os aposentados do setor privado que se
aposentaram entre os anos de 94 e 97”, disse o advogado André Viz.

Reunião discutiu greve

ESPAÇO DO APOSENTADO/PENSIONISTAS
Solicitamos que nos envie matéria para este espaço com críticas, sugestões, opiniões.

Excursão Hotel-Fazenda Acalanto/inscrições até 30/7/2004
Venha curtir excelente fim de semana em Conservatória

Pacote incluindo pensão completa (jantar de 6a-feira até ao almoço de domingo), festividades, música ao vivo,
recreação (crianças e adultos), caminhadas ecológicas entre os dois hotéis à disposição dos hóspedes. Acomodações com
banheiros privativos, TV em cores, ar-condicionado, telefone (acomodações a partir de 3 pessoas por quarto). Passeios a
Conservatória (serestas).

Obs.: passeios de pedalinho, charrete e pescaria serão cobrados à parte (tabela na secretaria)
Preços: adultos R$ 220,00 em 4 vezes (1ª em agosto)

Criança: R$ 90,00 (de 5 a 10 anos) em 4 vezes (1ª em agosto)

Reunião de Aposentados
18 de agosto de 2004

Pauta: Campanha salarial/greve,  Informes das ações judiciais,  GT  de Aposentados (discussão) e Assuntos Gerais

CULINÁRIA

Bolo de Abacaxi
Ingredientes:
3 ovos
200g de manteiga (ou margarina)
3 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
1 colher de sopa de fermento em pó
1 xícara de leite
1 abacaxi cortado em fatias

Modo de fazer
Bater (na batedeira ou manualmente) as gemas.
Junte a margarina e o açúcar, e bata bem.
Acrescente a farinha, o fermento, o leite e
por último as claras batidas em neve, e misture bem.

À parte
Coloque 1 xícara e meia de açúcar numa fôrma redonda
e derreta o açúcar até ficar caramelizado.
Coloque as fatias de abacaxi (cru) em toda fôrma (centro e lateral) já
caramelizada e ponha em cima do abacaxi a massa do bolo.
Deixe assar em forno quente por uns 30/40 minutos.
Dica: enfiar um palito no bolo; saindo seco, o bolo estará assado.
Desenforme quando estiver bem frio. O efeito é muito bonito.

Cantinho da Poesia

SEMENTE DE UM
AMOR PERDIDO
Certo dia alguém partiu
E eu morri, Antes de viver,
Uma fuga silenciosa e fria

Um vazio imenso
Vontade de não ser
Que fazer...Penso.
Renascer sim reviver

E a semente do amor perdido
Começou a nascer
Regava-a com pranto dorido
Para depressa crescer

Finalmente, floriu
De uma pequenina semente
Que dá destruição surgiu,
De um grande amor ausente.

Espero doces frutos colher
Do desencanto, da decepção
Para a ilusão não morrer
E, renovar sempre um coração.

Zezé Barcelos

Na reunião de 24/6 discu-
timos: greve e campanha sa-
larial, ações judiciais, En-
contro Nacional de Aposen-
tados e criação do Grupo de
Trabalho (GT) de Aposenta-
dos.

Em relação à greve, res-
saltamos a importância da
manutenção da paridade en-
tre ativos e aposentados, o
não-cumprimento dos acor-
dos por parte do governo
com os setores do funciona-
lismo público e a importân-
cia da participação efetiva nas
atividades e assembléias da
categoria.

Debatemos as dificulda-
des encontradas no atendi-
mento prestado pela Reitoria
aos aposentados, assim
como na Justiça, em todos os
âmbitos, no encaminhamen-
to dos processos e o não,
cumprimento do Estatuto do
Idoso. Para que estes e ou-
tros direitos sejam respeita-
do faz-se necessária a orga-
nização dos aposentados, e,
neste sentido, estamos discu-
tindo a realização dos Encon-
tros Regionais.

Na discussão sobre En-
contro Nacional, foi reafir-
mada a defesa da universi-
dade como patrimônio da
sociedade e do respeito que
deve ser dado aos trabalha-
dores que ajudaram a cons-
truí-la, bem como o acompa-
nhamento atento aos proje-
tos da reforma universitária
em andamento.

Abrimos a discussão so-
bre a criação do GT de Apo-
sentados, aberto a todos que
queiram contribuir, realizar
estudos sobre assuntos de
aposentadoria, atuando
como forma de representa-
ção e somando esforços na
unificação dos trabalhos rea-
lizados pelo Sindicato e pela
Reitoria.  Voltaremos a discu-
tir o assunto nas próximas
reuniões - participem e tra-
gam suas contribuições!
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Cerca de 100
mil jovens de
baixa renda
enfrentam a
dramática
realidade
das moradias
estudantis
no país

A UFRJ, durante quatro dias,
reuniu cerca de 300 estudantes
para o XXVIII Encontro Nacio-
nal de Casas de Estudantes
(FAB). O encontro focou a rea-
lidade dramática destes estu-
dantes, a qual reflete uma fatia
do caos educacional do país,
sem políticas de assistência
para a rede pública de ensino
(municipal, estadual e federal).
No Brasil existem aproximada-
mente 100 mil estudantes abri-
gados em moradias estudantis,
com dificuldades financeiras
para subsidiarem seus estudos.
Esse contingente trava batalha
cotidiana para ter direito à edu-
cação.

As moradias estudantis es-
tão localizadas na, sua maioria,
nos grandes centros urbanos e
servem a estudantes de baixa
renda, oriundos do interior e
de outros estados. É comum
nessas unidades a falta de ali-
mentação, de condições físicas
adequadas ao convívio coleti-
vo, de lazer e transporte para
os residentes.

Assistências  psicológica,
médica e odontológica são bens
raros. A política da desobriga-
ção do Estado com a educação
é causa e efeito da falência dos
alojamentos estudantis.

Em muitos casos, viver em
casa de estudante é sinônimo
de insegurança física e psicoló-
gica, é conviver com um clima
pavoroso de insalubridade. E
as famílias dos estudantes, em
sua maioria, não têm condi-
ções de ajuda-los na Universi-
dade. E ainda por cima  enfren-
tam  discriminação. O Jornal do
SINTUFRJ colheu relatos im-
pressionantes de quem conhe-
ce um pedaço do inferno no
ambiente onde se procura edu-
cação. Veja a primeira parte da
reportagem:

 “Pensam que somos maconheiros”

CASAS DOS
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 “Existe o estereótipo de
que os estudantes residentes
são maconheiros, vagabundos,
não querem nada com o estu-
do, e tudo é facilitado. E tem-se
a falsa impressão de que estu-
dantes residentes são alunos
ruins. Já foi feito estudo pelo
Fonaprace (Fórum Nacional
de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis)
mostrando que os residentes
têm notas boas e muitos se-
guem para a pós-graduação”,
afirma Cledeilson Lima da Sil-
va, um dos coordenadores na-
cionais da Secretaria Nacional
da Casa do Estudante.

“Nossa bandeira de luta é
pela assistência estudantil, não
é só casa. É pela abertura de

uma rubrica de despesas espe-
cífica para a assistência estu-
dantil. Existe um projeto de lei
no Congresso que propõe essa
rubrica e queremos vê-lo apro-
vado”, acrescenta Cledeilson.
“A nossa situação é muito pre-
cária, a gente se vira como pode.
Já faltei aula porque não tinha
dinheiro para o ônibus”, diz
ele, que é estudante do 4o perí-
odo de História da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG)
e morador da Casa do Estu-
dante Universitário, que per-
tence ao Estado. Sua mãe é
professora primária e ganha R$
260,00 por mês. Cledeilson só
tem direito à alimentação na
UFG, almoça e janta de graça
no restaurante universitário,

que foi privatizado há um ano,
e cujo valor passou de R$ 1,00
para R$ 2,50.

 Carlos Magno está afli-
to. Quer falar da situação da
Casa do Estudante Secunda-
rista do Maranhão. O casarão
antigo está condenado. O
pessoal, com medo, está dei-
xando a escola e voltando
para o interior. A Casa foi
comprada pelo governo do
Estado e doada aos estudan-
tes secundaristas. Estes não
têm como mantê-la e não re-
cebem nenhuma ajuda do
governo. “Devido à política
coronelista da família Sarney,
não conseguimos resolver a
situação”, critica. Militante
estudantil, Carlos diz que as

reivindicações dos estudan-
tes residentes são mais do
que legítimas. “Isso não é es-
mola. É dever. Assistência es-
tudantil é política pública”,
afirma o estudante do 3o pe-
ríodo de História da Univer-
sidade Federal do Maranhão
(UFMA). Engajado, Carlos
procura satisfazer um dese-
jo de sua mãe e aliar a seu
ideal de vida: vou fazer ves-
tibular para Direito, após o
curso de História. É um so-
nho da minha mãe que que-
ro realizar. Quero continuar
a lutar pelos direitos do
povo, contra a alienação das
massas. Tentar, quem sabe,
ser professor”.
CONTINUA NA PRÓXIMA SEMANA

RETRATO. O alojamento da UFRJ, no Fundão, espelha a situação das moradias estudantis no país


