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Assim não dá!  O que seria para ser uma proposta
consolidada do governo apresentada na semana pas-
sada, revelou-se um texto incompleto, com erros nos
números sobre o impacto financeiro do projeto. E
mais: a nova rodada de negociações que estavam
previstas para quinta e sexta-feira não aconteceu. O
governo empurrou para esta segunda-feira, quando o
Comando Nacional de Greve apresentará sua contra-

Assembléia nesta terça-feira, dia 3, às 10h, no auditório do CT

Assembléia autoriza Comando Local de Greve a
organizar ações radicalizadas de impacto

Paciência
tem limites!
Paciência

tem limites!

FGTS: Ministério Público na cola da Caixa
A Caixa Econômica não obedeceu o prazo estabelecido pela Justiça para se explicar sobre os

embaraços criados na liberação das contas do FGTS. O processo está, agora, nas mãos do Ministé-
rio Público, que tomará providências.

proposta, que tem como base a defesa de piso salarial de
três salários mínimos e step de 5%. De qualquer maneira,
o desenrolar das negociações indica que a tática correta
é a intensificação da luta. Esse entendimento determi-
nou que os trabalhadores que se reuniram na assembléia
de quinta-feira autorizassem o Comando Local de Greve
a organizar ações radicalizadas que provoquem impacto
e mostrem ao governo a capacidade de luta da categoria.

O SINTUFRJ alerta
Os beneficiados pela ação, que já sacaram o Fundo devem pagar os honorários do

advogado, sob pena de serem cobrados através de ação judicial.
Banco do Brasil - agência 3652-8 - conta 15580
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Nossaopinião

A DVST, através de sua
atual direção, e o conjunto dos
trabalhadores da UFRJ estão
participando ativamente na
implantação de uma “Políti-
ca Integral de Saúde do Tra-
balhador da UFRJ”, política
esta aprovada em “Seminário
da Comunidade Universitá-
ria” em outubro de 2003, que
tem por objetivo melhorar as
condições de saúde e tornar
nossos ambientes de trabalho
saudáveis.

Nos causa profunda estra-
nheza as declarações do prof.
Fernando Amorim (coorde-
nador do Pólo Náutico) quan-
do desqualifica o trabalho rea-
lizado pela DVST. É um total
desrespeito com os trabalha-
dores daquele setor e com to-
dos os trabalhadores usuários
deste serviço, pois devemos
parabenizá-los pela dedica-
ção e pelo compromisso na
realização de suas tarefas, já
que muitas das vezes estas são
realizadas sem a estrutura ne-
cessária.

São muito sérias também
as acusações feitas pelo prof.
Fernando Amorim, quando
diz que o relatório feito pela
DVST teve como objetivo
principal apenas fornecer
ganhos financeiros para os
trabalhadores do setor de
transportes. Cabe lembrar
que a DVST como órgão res-
ponsável por tal avaliou
apenas as condições a que
estavam submetidos os tra-

Trabalhadores

balhadores daquele setor,
não estando abordada ne-
nhuma questão referente a
adicionais.

Se o prof. Amorim acha
que tais substâncias que são
manipuladas pela empresa
Hollos do Brasil não fazem
nenhum mal à saúde daque-
les trabalhadores, ficamos
preocupados, pois gostaría-
mos de saber do prof. Fer-
nando Amorim a que condi-
ções podem estar submetidos
os trabalhadores do Pólo
Náutico, já  que possivelmen-
te estes manipulam as mes-
mas substâncias.

 O SINTUFRJ através da
Coordenação de Políticas
Sociais reivindicará após a
greve, junto à DVST, a reali-
zação de uma visita técnica
instalações do Pólo Náutico
(localizado na antiga Lavan-
deria) para ver as reais con-
dições a que estão expostos
os trabalhadores daquele se-
tor, como também gostaría-
mos de ouvir a Escola Poli-
técnica a respeito da questão
em pauta.

Cabe ressaltar que uma
das funções da Coordenação
de Políticas Sociais  do SIN-
TUFRJ é receber as denúnci-

as e encaminhá-las, a fim de
que elas venham a ter uma
solução satisfatória para os
trabalhadores da UFRJ. Não
somos  sensacionalistas co-
mo dizem, pois acima de
tudo temos ética e compro-
misso com a categoria. Sabe-
mos que não somos os do-
nos da verdade, mas temos a
obrigação de apurar todas as
denúncias que chegam até
nós, doa a quem doer, como
também a cada dia que passa
estamos conhecendo a dura
realidade a que esta subme-
tida nossa categoria, e há
anos estamos lutando para

alterar este quadro de des-
mantelamento na UFRJ.

Estamos realizando uma
parceria com a DVST com o
objetivo de apurar, encami-
nhar, investigar e solucionar
situações que possam estar
expondo nossos servidores,
seja por desconhecimento
ou às vezes até por medo de
questionar tais situações, po-
dendo estes estarem subme-
tidos, muitas das vezes, até a
condições subumanas de
trabalho.

O SINTUFRJ e os servido-
res do setor de transportes
aguardam uma definição por
parte da Reitoria quanto à
solução do caso da garagem,
conforme compromisso fei-
to em reunião entre as partes
no dia 07/07/2004, como tam-
bém solicitam esclarecimen-
tos em relação à apuração
das acusações feitas pelo
prof. Fernando Amorim
quanto à legitimidade do lau-
do feito pela DVST. Na tarde
de sexta-feira foi agendada
uma reunião com represen-
tantes da Reitoria, SINTUFRJ
e o pessoal da garagem para
o dia 6 de agosto, às 13h, para
discutir o assunto.

Nosso objetivo primor-
dial é a melhoria das condi-
ções no local de trabalho e a
eliminação ou diminuição
dos riscos a que os trabalha-
dores estão expostos, com
relação à saúde e segurança
no trabalho.

exigem respeito

Os funcionários de natu-
reza especial, os  NES, não
receberam a gratificação que
está sendo paga a todos os
funcionários técnico-admi-
nistrativos das universidades
federais. O Sindicato já recla-

NES não recebem gratificação
mou com a Pró-Reitoria de
Pessoal (PR-4), que detectou
o problema e está providen-
ciando com o Ministério do
Planejamento a correção.
Mas somente esta semana a
PR-4 poderá dizer se haverá

uma folha suplementar ou se
o pagamento será feito na fo-
lha de agosto. “Com a aber-
tura da folha de agosto pode-
remos ter uma previsão so-
bre a regularização do paga-
mento dos NES”, explica o

superintendente de Pessoal,
Roberto Gambini. Os NES
são trabalhadores contrata-
dos para serviços essenciais
e não estão incluídos no sis-
tema Siape – que gerencia a
folha de pagamento.
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EMPRESA POLÊMICA. Galpão da empresa no Pólo Náutico acusada de poluição

A missa de um mês
para marcar a morte do
funcionário aposentado
João Nunes dos Santos
será realizada às 9h, de
7 de agosto, na Paró-
quia Bom Jesus da Pe-
nha, na Avenida Brás de
Pina, 181, na Penha.

MISSA
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GREVE

Fundo de Greve

Assembléia dos trabalha-
dores da UFRJ na quinta-fei-
ra rejeitou a proposta do go-
verno apresentada em nova
versão (veja encarte) e auto-
rizou o Comando Local de
Greve a organizar ações radi-
calizadas e contundentes que
provoquem impacto na soci-
edade e mostrem  ao gover-
no a disposição de luta da ca-
tegoria. A semana passada foi
marcada por assembléias, ato
no CCMN, reunião no Hesfa
e no IPPMG, num trabalho
de construção diária do mo-
vimento na universidade. Di-
ante da atitude do governo,
que apresentou uma tabela
salarial identificada como
“proposta indecente” pela
categoria, ficou mais claro
que só a intensificação da
luta abrirá caminho para pres-
sionar Brasília.

A assembléia de quinta
decidiu, ainda, defender o step
de 5% e três salários mínimos
(R$ 780) como piso salarial –
proposta defendida pelo Co-
mando Nacional de Greve.
Outra proposta aprovada na
assembléia para ser encami-
nhada ao Comando Nacional
do movimento é a da realiza-
ção de ações coordenadas de
massa que aconteçam de for-
ma simultânea no país afora,
uma vez por semana. A próxi-
ma assembléia foi marcada
para terça-feira, dia 3, às 10h,
no CT.

Na assembléia foi reali-
zada uma leitura detida de
todos os pontos do Projeto
de Lei proposto pelo gover-
no, e vários desses pontos
foram criticados. Um deles é
o que diz respeito à tabela
salarial, que na opinião da
grande maioria dos traba-
lhadores traduz uma propos-
ta rebaixada, insuficiente
para abrigar todos os valo-
res salariais, obrigando mui-
ta gente a cair na rubrica van-
tagens pessoais nominal-
mente identificada.

Na avaliação política ficou
entendido que o governo –

UFRJ decide radicalizar
que trabalhava com a idéia
de arrefecimento do movi-
mento com a liberação das
gratificações – foi surpreen-
dido com o fortalecimento da
greve e o aumento da pres-
são dos trabalhadores. Esta
situação obrigou o Planalto a
mudar de atitude e a apre-
sentar uma proposta. Nessa
lógica, a assembléia dos tra-
balhadores da UFRJ reafir-
mou a idéia de que só com a
intensificação da luta será
possível avançar.

Assembléia amanhã, terça-feira, dia 3, no auditório do CT

• Manter a greve
• Autorizar a organização
de ações radicalizadas
• Defender o piso salarial
de três salários mínimos
• Defender step de 5%
• Propor ao comando ações
de massa articuladas nacio-
nalmente
• Assembléia às 10h, de
terça-feira, no CT

Deliberações da
assembléia

Foto: Niko Júnior
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GREVE

Os trabalhadores do
Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira
(IPPMG) continuam suspen-
dendo as atividades por uma
hora nas segundas e quartas-
feiras (das 12h às 14h). Eles
fecham os portões de entra-
da dos pacientes e aprovei-
tam o tempo para panfletar a
greve e conversar com as pes-
soas sobre a situação caótica
em que se encontra aquela
unidade de saúde.

O IPPMG é um centro de
referência no país no trata-
mento de câncer infantil. Por
dia, cerca de 150 crianças são
atendidas na emergência, e o
mesmo número de doentes é
atendido no ambulatório,
que trata 32 especialidades
médicas. Os doentes vêm de
todas as partes, até mesmo
de países vizinhos com me-
nos recursos que o nosso,
como a Bolívia. O tratamento
dos menores no hospital co-
meça no pré-natal, com as
mães.

INSTITUTO NO CTI - Ape-
sar da sua importância, o ins-
tituto sofre pela falta de ver-
bas do governo. Das seis en-
fermarias, duas estão fecha-
das à espera de obras. O pro-
blema foi causado pela infil-
tração da rede de esgoto em
quase todo o prédio.  Mesmo
com todas as dificuldades, 40
crianças continuam interna-
das para tratamento de do-
enças graves, como leucemia.

A falta de profissionais é
outro problema grave. Para
algumas especialidades, o
IPPMG só conta com um mé-
dico. Depois de um mês sem
otorrinolaringologista, a
UFRJ contratou um de coo-
perativa. Antes mesmo de o
mês de julho acabar, já esta-
vam esgotadas as consultas
até o fim do ano. O hospital
também só conta com um of-
talmologista e com uma as-
sistente social do quadro da
Universidade. Toda a equipe
de anestesistas é também de
cooperativa.

IPPMG dá exemplo
Funcionários aderem ao movimento num instituto onde falta verba para tudo

No CCMN
Na quarta-feira houve manifestação

nas escadarias do CCMN, quando foram
dadas novas informações sobre as nego-
ciações em Brasília. Em seguida, a maio-
ria dos presentes se dirigiu à sessão do
Conselho de Ensino e Graduação, e, de-
pois da intervenção das lideranças da ca-
tegoria, os conselheiros mais uma vez
aprovaram o adiamento da aprovação do
edital de admissão de novos alunos para
o Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp). Só
não foi possível convencer aquele colegi-
ado de adiar o processo de transferência
de alunos.

Casa-grande e senzala no CEG
A professora Maria Silvia Posses, representante do Instituto de Economia no Conselho de Ensino e Graduação

(CEG) da UFRJ, não esconde preconceitos. Na sessão do conselho da última quarta-feira, ao se posicionar contra a
greve dos técnicos-administrativos, deixou claro o seu desprezo pelos funcionários que constroem a universidade
numa parceria com professores e estudantes. Arrogante, a distinta professora disse, por exemplo, que não entendia a
razão da existência de cozinheiros nos quadros da UFRJ. Pela sua linha de raciocínio, a universidade pode prescindir
do trabalho de milhares de profissionais sem os quais ela não funcionaria. Discurso feito, a professora foi saborear o
cafezinho que as copeiras fazem para atender aos conselheiros. A professora Silvia Posses é a tradução do Brasil da
casa-grande e da senzala. Esse velho Brasil preconceituoso, elitista, autoritário, excludente, reacionário. A professora

N O  C E G .  O  P r ó - r e i t o r  d e  G r a d u a ç ã o ,  J o s é  R o b e r t o ,  n o  C E G

NO CAMPUS.  As  escadar ias  do  CCMN fo i  um dos  cenár ios  de  a t i v idade  de  g reve  na  semana passada
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GREVE

Só nesta segunda-feira o
Comando Nacional de Greve
irá apresentar a contrapro-
posta à minuta de projeto de
lei apresentada pelo gover-
no na semana passada. De
acordo com integrantes do
comando, os dois pontos re-
levantes dessa contrapropos-
ta serão o step constante de
5% e o piso salarial de três
salários mínimos (em núme-
ros de hoje, R$ 780). A pro-
posta apresentada pelo go-
verno fixa em R$ 701 o piso
salarial e step de 3,37%. Ao
contrário do que fora anun-
ciado, o comando não con-
seguiu se reunir com repre-
sentantes do governo na se-
mana passada. Celso Carva-
lho, Cenira da Matta e Luiz
Antônio – que integram o co-
mando, entre outros – disse-
ram que o governo errou nos
números apresentados no
documento que enviou à ca-
tegoria na quarta-feira e não
teve tempo de refazer os cál-
culos.

Além dos erros nos cálcu-
los, o governo enviou sua
proposta sem a tabela que irá
vigorar a partir de 2005. “Sem
essa tabela, que também irá
alterar a tabela de 2006 apre-
sentada, não temos como sa-
ber de fato quais são os limi-
tes orçamentários para 2005
e 2006”, disse Celso. “Até ago-
ra não temos uma proposta
consolidada do governo,
uma vez que não temos os
números reais”, disse Ceni-
ra. Luiz Antônio faz avaliação
mais corrosiva: não acredita
que o governo tenha errado
casualmente nos cálculos.
Acha que foi mais uma ma-
nobra para protelar as nego-
ciações.

Negociação em
Governo

empurrou reunião
com o comando

para esta
segunda-feira

depois de errar
nos cálculos

Na edição (nº 627) anterior, o
Jornal do SINTUFRJ publicou uma
primeira versão de proposta do go-
verno apresentada numa reunião
aberta pelo ministro da Educação,
Tarso Genro, que avisou não se
tratar de “documento acabado”. O
texto veio acompanhado de comen-
tários críticos do Comando Nacional
de Greve e do GT-Carreira. De lá
para cá aconteceu o seguinte:

1 – O governo apresentou uma
proposta tida como consolidada na
quarta-feira passada. Essa propos-
ta foi examinada detidamente na
assembléia do dia 29. Foram perce-
bidos alguns avanços pontuais em
relação ao texto anterior, que che-
gou a insinuar que, para aderir ao
novo plano de carreira, seria neces-
sário que o funcionário abrisse mão
das ações judiciais – pretensão que
não vingou. Mas problemas centrais

desaparecer com prejuízo para os
trabalhadores. O governo apresen-
tou simplemente uma proposta e
esqueceu de mandar junto a tabela
que valerá a partir de 2005. Não
temos  condição, assim, de estimar-
mos o impacto financeiro da implan-
tação do plano”, completou Celso.

Cenira da Matta disse que sem
que o governo apresente uma pro-
posta completa com os números do
impacto financeiro, até a apresenta-
ção de nossa contraproposta fica
prejudicada. “Não é possível, uma
vez que não temos todos os dados
em mãos.” Luiz Antônio diz que há
um componente político comprome-
tedor num governo que erra cálcu-
los fundamentais. “Ora, não se trata
de uma entidade, empresa qualquer.
Mas trata-se do governo, que já está
negociando há meses. Então é difícil
acreditar que este erro tenha sido
casual.”

vaivém

continuavam.
2 – A expectativa era de que na

própria quinta-feira, ou no máximo
na sexta, o governo voltasse a se
sentar com o movimento para discu-
tir a contraproposta com o coman-
do. O que não aconteceu. O coman-
do informou que esta reunião deve-
rá ocorrer nesta segunda-feira, dia 2
de agosto.

Proposta ruim
“A proposta do governo já come-

ça ruim na sua apresentação”, afir-
mou Celso Carvalho, um dos nego-
ciadores em Brasília. “O enquadra-
mento na tabela sugerido pelo go-
verno tem limites financeiros inacei-
táveis, deixando de fora uma fatia
expressiva da categoria que, para
ser enquadrada nesta tabela, terá
que conviver com a rubrica vanta-
gem pessoal nominalmente defini-
da, que, no curso do tempo, tende a

Idas e vindas
QUINTA-FEIRA, DIA 29, NO QUINHENTÃO. Categoria acompanha, atenda, avaliação de proposta do governo na assembléia

Foto: Niko Júnior
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GREVE

Após reabrir a triagem do
Hospital-Escola São Francis-
co de Assis (Hesfa), contra-
riando a decisão tirada pelos
funcionários em assembléia,
a diretora Ângela Maria Men-
des Abreu voltou atrás e de-
cidiu acatar a decisão dos ser-
vidores. Os funcionários de-
cidiram manter o atendimen-
to da triagem fechada, rece-
bendo apenas os pacientes
pré-agendados, ratificando o
que já havia sido decidido no
início da greve. Porém, na
quarta-feira, mesmo saben-
do da decisão dos funcioná-
rios, a diretora reabriu a tria-
gem do hospital e deixou a
cargo de uma funcionária ter-
ceirizada a triagem dos paci-
entes. Em nova assembléia
realizada quinta-feira, os
funcionários mantiveram a
posição de continuar com o
atendimento reduzido.

Por serem funcionários
de um hospital, os servido-
res do Hesfa decidiram que
sua participação na greve
não seria de evasão, como
decidido pelo Comando Ge-
ral de Greve, uma vez que
prestam serviço essencial à

Triagem fecha
atendimento no Hesfa

Diretora do hospital tenta contrariar decisão de funcionários que aderiram à greve

população. Desse modo, de-
finiram que a forma de parti-
ciparem da greve seria conti-
nuar atendendo os pacientes
marcados, mas não aceitar
pacientes novos.

Decisão
“Nossa decisão foi de

manter somente o atendi-
mento dos pacientes agenda-
dos. A diretora reabriu a tria-
gem e está repassando paci-
entes novos como se fossem
pacientes agendados. Ela está
passando por cima dos fun-
cionários”, afirmou uma fun-
cionária do Hesfa durante a
assembléia de quinta-feira.
Segundo a diretora Ângela
Abreu, ela reabriu a triagem
por pressão da Reitoria e da
comissão de hospitais e para
manter o funcionamento do
Hesfa, que dependeria do
funcionamento da triagem.

“Se a triagem ficar fecha-
da o hospital não existe. A
Reitoria me cobrou e eu fiz.
Se vocês mantêm a posição
de deixá-la fechada, colo-
quem num documento e eu
vou à Reitoria e mostro o do-
cumento com a decisão de

Acabou a greve das uni-
versidades estaduais de São
Paulo. Funcionários e profes-
sores aceitaram a proposta de
reajuste feita pelo Conselho
de Reitores das Universida-
des Estaduais Paulistas (Cru-
esp). Em greve desde maio,
USP, Unicamp, Unesp e Cen-
tro Tecnológico Estadual
Paula Souza voltam às suas
atividades normais nesta se-
gunda-feira.

Fim da greve nas paulistas
No dia 26 o Conselho de

Reitores se reuniu com o Fó-
rum das Seis, que agrupa os
representantes dos seis sin-
dicatos que representam as
universidades paulistas, e
apresentou a proposta de rea-
juste de 2% retroativo a maio
e 2,14% em agosto. A propos-
ta foi levada às assembléias
de cada categoria e aprova-
da, desde que não houvesse
por parte das reitorias ne-

nhum tipo de retaliação aos
funcionários grevistas.

Porém, para conseguir
esse reajuste foi necessário
mais de 60 dias de greve e
muitas vezes brigas físicas –
como a que ocorreu na USP
quando o reitor chamou a
polícia para reprimir os gre-
vistas – uma vez que os reito-
res das universidades paulis-
tas alegavam que qualquer
reajuste nos pagamentos tor-

naria inviável a folha salarial
das instituições, chegando a
condenar a manifestação que
estudantes e sindicalistas fi-
zeram na Assembléia Legis-
lativa de São Paulo, na qual
exigiam aumento das verbas
para o ensino superior pú-
blico paulista.

No Estado de São Paulo, o
orçamento das universida-
des estaduais é vinculado à
arrecadação do ICMS feito

pelo estado. Os trabalhado-
res paulistas  reivindicavam
o aumento desse percentual,
tendo em vista que a arreca-
dação do ICMS em São Paulo
cresceu nos últimos três me-
ses. Segundo os trabalhado-
res em greve,  sem esse au-
mento não seria possível ga-
rantir a qualidade do ensino
nem o reajuste salarial de
funcionários e professores
das instituições de ensino.

vocês”, afirmou a diretora do
Hesfa.

Na sexta-feira, o Coman-
do Local de Greve elaborou
documento com a posição
dos funcionários e o entre-
gou à direção, ratificando que
a triagem do Hesfa continua-
rá somente atendendo os pa-
cientes pré-agendados, e que
qualquer mudança terá de ser
discutida coletivamente en-
tre as partes.

Fotos: Niko Júnior

NA LUTA. Os
trabalhadores do

Hospital-Escola São
Francisco de Assis

mostraram
personalidade diante
dos embaraços que a

diretora do Hesfa
tentou criar para as
ações do movimento
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Com a aprovação
pelo Conselho de Ensi-
no e Graduação, na
quarta-feira, dia 28, do
edital do próximo ves-
tibular, que deverá ser
publicado esta sema-
na, praticamente
a UFRJ encerrou
qualquer possi-
bilidade de
implantar,
em 2005, o
sistema de
cotas so-
ciais. Atual-
mente, 12
universida-
des públicas
em todo o país
já adotaram este
tipo de ação afirma-
tiva, reservando per-
centual de vagas para
alunos oriundos de es-
colas públicas e para
afro-descendentes e  ín-
dios.

O resultado do censo rea-
lizado pela UFRJ com os ves-
tibulandos de 2004 revelou
que a maioria dos alunos da
universidade pertence à clas-
se média alta, cujos pais com-
pletaram o ensino superior e
ganham até 20 salários míni-
mos. Mais de 80% dos apro-
vados não trabalham, e o tur-
no de preferência é o da ma-
nhã.  Cerca de 50% dos atuais
estudantes da UFRJ esperam
que o curso escolhido os  pre-
pare para o mercado de tra-
balho. Todo ano a UFRJ apli-
ca este questionário com o
objetivo de conhecer o perfil
socio econômico dos seus fu-
turos estudantes.

CONSELHO

Cotas vão ter de esperar
C e n s o  r e v e l a  q u e  m a i o r i a  d o s  e s t u d a n t e s  t e m  o r i g e m  n a  c l a s s e  m é d i a

DE ONDE VÊM - De acor-
do com o censo, 60% dos
aprovados no vestibular da
UFRJ completou o ensino
médio em escolas particula-
res, e 75% informaram que
sempre freqüentaram o tur-
no da manhã. O levantamen-
to identificou ainda que ape-

nas 46% dos que passaram
no exame não freqüentaram
cursinhos pré-vestibulares.
Mas 66% admitiram já ter
prestado o concurso pelo
menos mais de uma vez.

PREFERÊNCIA DE HORÁ-
RIO – Quase a totalidade dos
que responderam ao questio-
nário no ano passado – 96%
— manifestau preferência
pelo turno da manhã. Desse
percentual de estudantes,
apenas 48% estariam dispos-
tos a fazer seu curso à noite.
Entre todas as respostas, uma
chamou a atenção da univer-
sidade. Embora 77% dos ves-
tibulandos respondessem
que a escolha do curso foi por
aptidão pessoal e apenas 13%
admitissem que se preocu-
param com a demanda de
mercado de trabalho, quan-
do perguntados sobre suas
expectativas com relação ao
curso, 44% pularam as opções
que falavam sobre aquisição

de conhecimento e assinala-
ram a resposta que dizia
“uma formação que prepare
para o mercado”. Na avalia-
ção de 76% dos entrevistados,
a UFRJ era a universidade que
oferecia dentro da sua área
de escolha os melhores cur-
sos de graduação.

CLASSE A – As respostas
sobre estrutura familiar e
condições econômicas apon-
tam para um padrão de clas-
se média alta. De acordo com
o gráfico elaborado pelos
pesquisadores, quase 50%
dos entrevistados que passa-
ram no vestibular da UFRJ
são filhos de pais e mães com
formação de ensino superior
e renda familiar entre 5 e 20
salários mínimos. O que re-
vela que 82% do total dos
aprovados não trabalham e
recebem auxílio financeiro
para completar a faculdade.
A pesquisa também apurou
que 75% dos estudantes que

CEPG
discute
orçamento
de 2005

O Conselho de Ensino
para Graduados (CEPG)  se
reuniu nesta sexta-feira,
dia 30, para debater o or-
çamento previsto para a
UFRJ em 2005. Segundo
reitor Aloísio Teixeira, o
cálculo proposto pela An-
difes (Associação Nacional
dos Dirigentes de Institui-
ções Federais de Ensino
Superior) não contempla
as necessidades especiais
da UFRJ e não gera uma
distribuição de recursos
que observe a diversidade
das universidades fede-
rais. A princípio, a unidade
básica de custeio seria cal-
culada pela divisão do
montante total  destinado
às IFES  pelo número total
de estudantes de cada uni-
dade. Segundo o reitor,
esse cálculo cria distorções,
pois os cursos onde o in-
vestimento por aluno é
maior (exemplo, medici-
na) seriam prejudicados,
recebendo menos recur-
sos do que realmente ne-
cessitam. Pela proposta da
Andifes para 2005, o orça-
mento da UFRJ em 2005
giraria em torno  de R$ 50
milhões, menos de um ter-
ço do valor estimado pela
planilha de orçamento ela-
borada pela Reitoria. Para
Aloísio, a proposta de di-
visão colocada pela Andi-
fes não atenta para as ne-
cessidades de cada univer-
sidade.

trabalham cumprem apenas
uma jornada parcial.

Menos de um terço dos es-
tudantes que ingressaram
este ano na UFRJ é de família
com mais de quatro pessoas.
O mesmo percentual de fa-
mílias com as mesmas carac-
terísticas possui pelo menos
um automóvel. Quanto ao
acesso à informática, a pes-
quisa revelou que 77% dos
estudantes aprovados têm
computador em casa e 56%
dispõem de internet privada.
Uma das perguntas que me-
lhor expôs o perfil elitista dos
alunos da UFRJ foi sobre ha-
bitação: 65% dos futuros for-
mandos da UFRJ residem em
casa própria.



Armênio não volta
Três fatos simultâne-

os ocorridos na última sema-
na impediram o retorno de
Armênio Albino da Cruz Fi-
lho à Faculdade Nacional de
Direito. O primeiro foi ocasi-
onado pela Congregação,
que se reuniu na segunda-
feira, 26, e aprovou, por una-
nimidade, que não reconhe-
cia a figura do diretor. Um dia
depois ocorreu o segundo, a
juíza da 10ª Vara da Justiça
Federal, Caroline Medeiros e
Silva, acatando denúncia do
Ministério Público de impro-

Armênio não volta

Liminar, Congregação e despacho do reitor impedem retorno de diretor

FACULDADE DE DIREITO

A Prefeitura da UFRJ fe-
chou um dos acessos da Li-
nha Vermelha à UFRJ e mu-
dou o ponto de ônibus do
Centro de Tecnologia (CT).
As medidas, segundo o pre-
feito Hélio de Mattos, fazem
parte do programa de se-
gurança da universidade.

O acesso pela Linha Ver-

bidade administrativa, con-
cedeu liminar mantendo o
seu afastamento. E por últi-
mo o terceiro, em que um,
despacho do reitor Aloísio
Teixeira determinou que Ar-
mênio ficará longe daquela
unidade de ensino por mais
60 dias, até que a nova co-
missão disciplinar apure as
denúncias de irregularidade
que existem contra ele.

A certeza de que Armênio
não reassumirá suas funções
foi um alívio para a comuni-
dade do Direito. Mas esse

sentimento se misturou à ou-
tro, de decepção. Estudantes,
professores e funcionários
esperavam que o reitor, ao re-
ceber na segunda-feira, dia 26,
o relatório conclusivo da co-
missão de sindicância que
atuou nos últimos 60 dias, to-
masse a atitude de afastar de-
finitivamente Armênio do car-
go, e não protelasse essa deci-
são por mais dois meses. Por
conta disso, a Congregação
chegou a aprovar uma moção
de repúdio contra Aloísio Tei-
xeira. O decano do Centro de

Ciências Jurídicas e Econômi-
cas, Alcino Ferreira Câmara
Neto, continuará responden-
do pela Faculdade de Direito.

NENHUMA EXPLICAÇÃO
- O reitor não fez nenhum co-
mentário sobre o relatório
que recebeu da comissão.
Apenas divulgou, através de
boletim da universidade, a
portaria de nº 2924 com sua
decisão. A nova comissão ad-
ministrativa disciplinar no-
meada por ele para dar pros-
seguimento às investigações
sobre o diretor é composta

pelos professores titulares
Adalberto Ramon Vieyra (Ins-
tituto de Ciências Biomédi-
cas), que presidirá os traba-
lhos; José Paulo Netto (Servi-
ço Social); e Aníbal Gil Lopes
(Instituto de Biofísica). A ma-
nutenção pelo reitor do deca-
no do CCJE como diretor pro
tempore da Faculdade de Di-
reito e a designação da pro-
fessora Juliana Magalhães, da
própria unidade, como sua
eventual substituta, atende-
ram também à decisão unâ-
nime da Congregação.

Prefeitura fecha acesso
melha, pelos fundos do Blo-
co I do CT não mais será usa-
do. A interdição é em caráter
definitivo tendo como obje-
tivo diminuir a insegurança
nesta área, considerada peri-
gosa devido ao seu isolamen-
to. O ponto de ônibus que
permaneceu provisoriamen-
te na rótula do CT retorna ao

seu local de origem, entre o
CT e o Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza
(CCMN).

PESSOAL – Esta semana a
Pró-Reitoria de Pessoal con-
voca todos os vigilantes pa-
trimoniais que estão fora de
sua função para uma reunião.
O objetivo é verificar o con-

tingente que deseje retornar
à equipe da Vigilância. Além
de recuperar o quadro da Vi-
gilância, a Prefeitura preten-
de realizar obras no galpão
onde esta está instalada. Um
arquiteto está elaborando
um projeto diante das neces-
sidades dos profissionais.

Segundo o prefeito, os

seis carros comprados para
o patrulhamento devem
chegar em duas semanas.
“Pretendemos mostrar a
frota à comunidade uni-
versitária já com os vigi-
lantes uniformizados e
equipados”, diz Hélio, que
planeja uma circulação
inaugural pelo campus.

MOVIMENTO ESTUDANTIL COMO NOS VELHOS TEMPOS. Esta foto registra a ocupação das galerias do Consuni por estudantes de Direito em abril


