
Governo piora proposta
Assembléia nesta terça-feira, dia 17, às 10h,
no Quinhentão (CCS)

JORNAL DO

AGOSTO 2004  ANO XIX  Nº 630  SEG 16  TER 17  QUA 18  QUI 19  SEX 20  SÁB 21  DOM 22  sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

AVISO IMPORTANTE
O Sindicato reafirma a necessidade de os beneficiados pela ação do FGTS – que já

tiveram suas contas liberadas – efetuarem o pagamento dos honorários do advogado. Se
esta providência não for adotada, alertamos que os beneficiados estarão sujeitos a
cobrança judicial o que implicará, restrições cadastrais (Serasa e SPC).

Conta do advogado:
Banco do Brasil – agência 36528 – conta 15580-2

O governo conseguiu se superar e apre-
sentou uma proposta pior do que a que
tinha apresentado anteriormente – e que
o movimento havia recusado. Neste mo-
mento a situação é a seguinte: ou o gover-
no retorna aos patamares da proposta an-
terior, como condição para a retomada
das negociações, ou o Comando de Greve
Nacional vai considerar que o objetivo do
governo é inviabilizá-las. O momento é
de decisão e de aprofundar a radicalização
do movimento. Veja, ainda, os pontos
centrais de recuo em relação à implanta-
ção do projeto de carreira. Páginas 4 e 5

Petróleo

Reservas para as
multinacionais

ANP pretende  entregar de 3,3 bilhões de barris e 6,6 bilhões de barris às multinacionais.
Na quinta-feira, manifestantes ocuparam a Avenida Rio Branco, no Centro (foto ao lado), para

protestar contra este crime contra o povo brasileiro. Página 3

EXPEDIÇÃO DE LUTA.
Companheiros embarcaram para

Brasília. Objetivo: aumentar a
pressão sobre o governo
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Nossaopinião

DEBATE SOBRE
TRABALHISMO NA UFF
Aproveitando o mês que

se completa 50 anos do suicí-
dio do presidente Getúlio
Vargas, o UFF Debate Brasil
está propondo a discussão
“Trabalhismo sem Getúlio,
Jango e Brizola”, que irá tra-
tar do futuro desta corrente
de pensamento.

Os debatedores convida-
dos são José Augusto Ribei-
ro, jornalista, Francisco Fer-
raz, professor de Ciência Po-
lítica da UFF e da UFRJ, e João
Trajano Sento-Sé, professor
de Ciência Política da Uerj.
Quem se interessar pela ati-
vidade deve procurar o Tea-
tro da UFF no dia 18 agosto,
às 19h. A entrada será franca.
 Outras informações pelo te-
lefone (21) 2629-5036 e no
site www.uff.br/centroarte.

O superintendente da Pró-Reitoria de Pessoal, Ro-
berto Gambini, faz um alerta aos trabalhadores apo-
sentados e aos pensionistas para o golpe do cadastro.
E informa que a UFRJ não está realizando nenhum
trabalho de atualização cadastral e que também não é
prática da universidade procurar o servidor em sua
casa. A recomendação é que, em caso de receber a
visita de um dos golpistas, denuncie imediatamente à
polícia e informe o fato à Pró-Reitoria.

Uma pensionista que quase caiu no golpe contou
que foi procurada por um homem que se disse chamar
William e que estava a serviço da Pró-Reitoria de
Pessoal para atualizar seus dados cadastrais e finan-
ceiros. De acordo a Pró-Reitoria, a tática dos golpistas
para ganhar a confiança da vítima é adiantar alguns
dados sobre o servidor. Depois parte para arrancar
informações sobre seu cadastro funcional e financeiro.

Entre os dia 10 e 12 de agos-
to a UFRJ sediou o I Encontro
de Cultura da Índia, uma inicia-
tiva do Fórum de Ciência e
Cultura, da Escola de Educa-
ção Física e Desporto e da As-
sessoria de Sistema de Quali-
dade da Coppe. As atividades
foram desenvolvidas na Praia
Vermelha e o encerramento no
campus do Fundão.

 A programação do encon-
tro incluiu palestras e ativi-
dades que enfocaram o de-
bate sobre saúde, filosofia e
ioga. “A  proposta do nosso

I Encontro de Cultura da Índia
encontro consistiu na divul-
gação da prática da ioga
como ferramenta para am-
pliação da qualidade de vida
e saúde. Além disso, temos a
intenção de sensibilizar a aca-
demia sobre os benefícios da
ioga, em especial a Faculda-
de de Educação Física, que
pode incluir a técnica como
disciplina de curso”, conta Jo-
seana Barros, coordenadora
do evento. Segundo Joseana,
existem no Coppe, hoje, três
turmas de ioga e uma grande
demanda para mais vagas.

Alerta aos aposentados
e pensionistas

Foto: Niko Júnior

RITUAL. Coreografia oriental no palco do CT

CURTAS
Quem planejou pagar alguma conta ou até mesmo

financiar um lazer diferente – por conta do pagamento
dos atrasados (meses de maio e junho) da gratificação
– ficou a ver navios. Isto porque houve um acúmulo do
desconto do Imposto de Renda e do PSS e a mordida
foi salgada: a maioria dos funcionários foi descontada
em 27% da alíquota do IR e 11% do PSS. Segundo a
Pró- Reitoria de Pessoal (PR-4) isso acontece por que
é obrigatório, por lei, o desconto cada vez que uma
folha de pagamento é gerada. No caso dos atrasados
houve uma folha suplementar de pagamento.

DESCONTO NOS APOSENTADOS
A PR4 informa também que houve erro no paga-

mento dos aposentados. Eles foram descontados no
PSS, o que não pode ocorrer pois há uma ação do
Sindicato que garante o não desconto. Segundo a PR-
4 a devolução será feita na próxima folha de paga-
mento.

Atrasado salgado

SEMINÁRIO SOBRE VAR-
GAS NA PRAIA VERMELHA

Cinqüenta anos após “sair
da vida para entrar na Histó-
ria”, como escreveu em sua
Carta Testamento, Getúlio
Vargas tem seu legado deba-
tido em Seminário promovi-
do pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro(UFRJ).
Durante três dias acontece-
rão conferências, atividades
culturais, mesas de debates,
exibição de filmes, encena-
ção de peças e shows relati-
vos aos eventos marcantes
das duas épocas em que Var-
gas ocupou a posição de che-
fe de Estado: 1930/45 e 1950/
54. O seminário será de 23 a
25 de agosto de 2004, e terá
atividades no campus da
Praia Vermelha, no salão Pe-
dro Calmon (Fórum de Ciên-
cia e Cultura), e também no
auditório do Centro de Filo-
sofia e Ciências Humanas. A
Praia Vermelha fica na Ave-
nida Pasteur, 250. A entrada é
franca.

Elza Monnerat, que
atuou por mais de meio
século na militância revo-
lucionária enquanto mili-
tante e dirigente do Parti-
do Comunista do Brasil,
faleceu dia 11 de agosto,
aos 91 anos, em seu sítio
em Petrópolis, Rio de Ja-
neiro. Ela recuperava-se
de uma cirurgia que fizera

no colo do fêmur. Elza foi
enterrada, em Aparecida,
distrito de Sapucaia, inte-
rior do Rio. Sob forte emo-
ção o velório e as home-
nagens se deram com o
esquife coberto pelas ban-
deiras do Brasil e do
PCdoB. Estavam presen-
tes dirigentes comunistas,
amigos e parentes. Filia-

da ao Partido Comunista
desde 1945, Elza marcou
sua trajetória política pela
abnegação e zelo com que
tratava as tarefas da luta
pela democracia e pela li-
berdade. Elza foi uma das
dirigentes e organizado-
ras da Guerrilha do Ara-
guaia. Presa em 1976,
mostrou sua têmpera re-

volucionária, não conse-
guindo os verdugos extra-
ir dela nenhuma informa-
ção relevante, mesmo di-
ante das torturas, cruel-
mente infligidas a uma mu-
lher de 63 anos. No ato
mesmo de sua prisão, en-
capuzada e cercada de
policiais, gritava: “abaixo
a ditadura!”.

Homenagem a Elza Monnerat
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BRASIL

Foto: Niko Júnior
A Avenida Rio Branco, no

centro da cidade, foi tomada
na manhã de quinta-feira, dia
12, por manifestantes que exi-
gem a suspensão do leilão das
reservas brasileiras de petró-
leo previsto para esta sema-
na. O principal dirigente na-
cional do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra
(MST), João Pedro Stédile, afir-
mou que o povo brasileiro
não vai aceitar a entrega das
reservas de petróleo às multi-
nacionais. E convidou, em
nome do MST, a todos a ocu-
par, no dia 17 de agosto, pela
manhã, o Hotel Sheraton, na
Avenida Niemeyer, local indi-
cado para o leilão. “Essa é a
nossa próxima batalha. Não
podemos descansar nem um
minuto até cancelarmos o lei-
lão e defender o petróleo do
povo brasileiro”, afirmou.

O ato foi convocado pela
Federação Única dos Traba-
lhadores (FUP) e pelos sin-
dicatos filiados e pela CUT.
Nesta segunda-feira os pe-
troleiros fazem assembléias
em todas as bases do siste-
ma Petrobras. Nos dias 17 e
18 há indicativo nacional de
paralisação. O MST convo-
cou entidades do movimen-
to sindical e social para par-
ticipar de outra manifesta-
ção, hoje, em Brasília, quan-
do uma carta será entrega ao
presidente Lula no Palácio
do Planalto. “Ele terá que di-
zer na nossa cara se é a favor
ou não de entregar o nosso
petróleo às multinacionais”,
desafiou Stédile. A ministra
das Minas e Energia, Dilma
Roussef, que defende o lei-
lão, foi duramente criticada
no ato do Rio de Janeiro.

Nos discursos, lideranças
do movimento sindical e so-
cial defenderam a realização
de um plebiscito nacional
para que a população se po-
sicione sobre o destino das
nossas reservas petrolíferas
e também sobre as mudan-
ças impostas por FHC ao se-
tor, após a quebra do mono-

Petróleo sob ameaça
ANP pretende  leiloar de uma só vez entre 3,3 e 6,6 bilhões de barris de petróleo

pólio em 1995. No final do
ato, os organizadores come-
moram o sucesso da mani-
festação no Rio de Janeiro.

A Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP) pretende, nos
dias 17 e 18, leiloar de uma só
vez entre 3,3 bilhões de barris
(estimativa oficial) e 6,6 bi-
lhões de barris (estimativa de
técnicos da Petrobras) das re-
servas brasileiras em um lei-
lão no Hotel Sheraton, na zona
sul da cidade, com a presença
já confirmada de 23 empre-
sas, a maioria multinacionais.
O que está em jogo neste lei-
lão, segundo a FUP, é a entre-
ga às multinacionais de áreas
petrolíferas nas bacias de
Campos, Sergipe, Alagoas e
Espírito Santo. “São blocos vi-
zinhos a campos de produ-
ção estratégicos, onde a Pe-
trobras investiu em 2003 cer-
ca de US$ 800 milhões e já
encontrou cinco bilhões de
barris de petróleo. A Shell, por
exemplo, uma das multinacio-
nais que em leilões anterio-
res adquiriu áreas de produ-
ção na Bacia de Campos, ex-
porta diariamente 70 mil bar-
ris do nosso petróleo”, escla-
rece a Federação em nota.

Antonio Carlos Spis, secretário nacio-
nal de comunicação da CUT, que repre-
sentou a Executiva, disse que a CUT irá
incorporar as propostas de Stédile, afir-
mando não acreditar na continuidade da
política que vem sendo conduzida pela
ministra das Minas e Energia. Ele disse
ser burrice justificar o leilão afirmando-se
que o petróleo não é uma fonte essencial
de energia.“Dizer que petróleo não é es-
sencial, que não é estratégico, e justifi-
cando que outras fontes de energia irão
substituir o petróleo, é chamar o povo de
burro. A ministra é muito  petulante e
arrogante, pois acha que entende de tudo.
No final desta história o governo quer o
leilão ou está com dificuldade de garantir
a soberania. E para garanti-la estaremos
novamente nas ruas”, afirmou.

A manifestação começou pela manhã,
já na porta da sede da Agência Nacional
do Petróleo. De lá os petroleiros, em
conjunto com os sem-terra e trabalhado-
res de outras categorias, foram para a
praça da Igreja da Candelária, onde fo-

ram feitos diversos pronunciamentos de
representantes da CUT, da FUP, de sin-
dicatos, partidos, parlamentares e enti-
dades da sociedade civil. Já no final da
manhã, o ato foi encerrado com o Hino
Nacional, quando os trabalhadores de-
ram-se as mãos. E começou a passeata
de protesto.

Iniciada na Candelária por volta das
12h30, a passeata foi em direção à Cine-
lândia, palco histórico de lutas no Rio de
Janeiro. Ao longo do trajeto pela Avenida
Rio Branco os trabalhadores denuncia-
ram à população a “leiloata” (mistura de
leilão com negociata) da ANP. Muita gen-
te parou para escutar o alerta dos repre-
sentantes dos trabalhadores que se re-
vezavam do alto do carro de som. O
trânsito ficou interrompido por mais de
uma hora e quando se chegou a Cinelân-
dia, foram entregues documentos à Câ-
mara dos Vereadores e a Assembléia
Legislativa pedindo moções de apoio à
suspensão do leilão e a convocação do
plebiscito.

Spis chama para as ruas

MOBILIZAÇÃO. Algumas centenas de pessoas tomaram na semana passada a Avenida
Rio Branco para protestar contra  a entrega das reservas de petróleo às multinacionais
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GREVE

Greve agita nas ruas
Manifestação fecha trânsito na Zona Sul. Caravanistas foram a Brasília

Assembléia na Praia Ver-
melha seguida de um ato que
parou o trânsito na Avenida
Venceslau Brás, uma das
principais da Zona Sul da ci-
dade foi o ponto alto das vá-
rias atividades que marcaram
a jornada da greve na sema-
na passada na UFRJ. Logo de-
pois dois ônibus lotados de
companheiros partiram para
Brasília. Houve, ainda, ativi-
dade no IPPMG e assembléia
no Salão Azul da Reitoria. Na
manhã de terça-feira, 10 de
agosto, os funcionários fize-
ram nova manifestação como
objetivo de ampliar a visibi-
lidade da greve. Por alguns
minutos o trânsito da aveni-
da em frente ao campus da
Praia Vermelha foi interrom-
pido por companheiros, que
distribuíram panfleto escla-
recendo os motivos de nossa
greve, a qual tem relação di-
reta com a defesa da univer-
sidade pública, gratuita e de

pelo governo de manutenção
do piso de R$ 701,98 e redu-
ção do step de 3,37 para 3,20
e com previsão de implanta-
ção somente em julho de
2005. A indignação foi geral.

A avaliação na assembléia foi
a de que o governo age com
desrespeito com os  técnicos-
administrativos.

A assembléia aprovou a

qualidade e com eficiência
dos serviços públicos. A as-
sembléia de quinta-feira foi
realizada sob o impacto da
última proposta apresentada

continuidade a intensificação
de atos radicalizados. Logo
após o término da assem-
bléia, a categoria se dirigiu
ao Conselho Universitário
para expor aos conselheiros
os últimos informes de Bra-
sília, reafirmar a continuida-
de do movimento e reivindi-
car pressão por parte da Rei-
toria para que o governo res-
peite o movimento e avance
nas negociações.

Esta sessão do Consuni
era a primeira que estava
sendo transmitida para vá-
rias unidades através de cir-
cuito interno de tevê. Na pró-
xima terça-feira, dia 17, às 10h,
os trabalhadores voltam a se
reunir em assembléia, desta
vez no auditório Quinhentão.

MOVIMENTO EM AÇÃO.
Os companheiros da UFRJ
foram às ruas distribuir nota
à população explicando as
razões da greve - uma luta
de todos os cidadãos que
têm direito a educação e
serviços públicos decentes
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GREVE

Numa clara postura de desrespei-
to aos técnicos-administrativos, o go-
verno tenta inviabilizar a mesa de ne-
gociação, apresentando proposta com
redução do orçamento, em relação ao
que tinha sido apresentado, para im-
plantação da carreira. O Comando
Nacional de Greve (CNG) entende que
se o governo não retornar aos núme-
ros anteriores, as negociações serão
rompidas. A nova proposta apresenta
piso de R$ 701,98 e step de 3,20% (que
já foi de 3,37% e 3,23%), o que am-
pliou a indignação do CNG e da cate-
goria, que já tinha profundos desa-
cordos com a proposta anterior.

Este recuo do governo esquentou a
semana em Brasília, especialmente
com a chegada dos caravanistas de
todo país. Na reunião de quarta-feira
(12) os representantes do governo fo-
ram cobrados pela postura desrespei-
tosa e apontaram a necessidade ime-
diata de retomada das bases anterio-
res para a continuidade das negocia-
ções. O governo tendenciosamente
questionou se este retorno significaria
a possibilidade do fim da greve, no que
foi prontamente respondido de que o
fim da greve não estava colocado na-
quela mesa e sim o seu recuo que esta-
va impossibilitando o diálogo.

Governo

Tensão em Brasília
A ação dos caravanistas, que fe-

charam o acesso ao prédio do Minis-
tério do Planejamento, tensionou a
reunião e provocou imediato descon-
forto da bancada governista. A partir
deste momento a postura mudou: os
negociadores do governo continua-
ram  destacando as dificuldades, mas
passaram a sinalizar com o retorno
aos patamares da proposta anterior.

Mas sinalizar não significa efeti-
var, portanto teremos de estar alertas
e mantermos a mobilização e a radi-
calização da nossa greve.

A assembléia da categoria repu-
diou o recuo do governo e reafirmou
a necessidade de intensificar e radi-
calizar as ações, pois mais uma vez
ficou claro que o governo aposta no
desgaste da greve.

Com o ministro
 O ministro do Planejamento, Gui-

do Mantega, em audiência com repre-
sentantes do CNG, voltou a repetir a
cantilena sobre dificuldades financei-
ras do governo. Entretanto, deixou ex-
plícito que aceitava nossas pondera-
ções, mas precisava realizar uma aná-
lise com os ministros da área econô-
mica e consultar o presidente Lula.

A integrante do GT Carreira da Fasubra,
Tônia Duarte, apontou recuos do governo em
questões centrais na última minuta de projeto
de lei. Dentre esses recuos, ela destaca o que
se verifica na redação  do artigo 16. “A redação
assegura a incorporação das gratificações
como vencimento básico, como reivindicamos,
ao introduzir a figura da parcela complemen-
tar”, observa. O texto garante que esta parcela
será considerada para todos os fins – anuênio,
ações judiciais, insalubridade etc. –, o que não
ocorreria se a parte do salário não absorvido
pela tabela fosse transformada em vantagem
pessoal.

 O texto define que esta parcela será absor-
vida toda vez que houver reorganização de

carreira ou reestruturação de tabela, implican-
do em ganho real, o que o movimento concor-
da. “O que é inaceitável é que – como diz o
texto – esta parcela seja absorvida também
pela concessão de reajustes, adicionais, grati-
ficações ou vantagem de qualquer natureza”,
sustenta Tônia. O governo dá com uma mão e
tira com a outra. Pior ainda: esta parcela com-
plementar seria também absorvida pelo de-
senvolvimento na carreira. “Isto é inaceitável
absorver o que é vencimento básico por conta
da tabela rebaixada. Isso só é admissível com
reestruturação de tabela”, disse Tônia.

Tônia destaca outro ponto de recuo. O texto
da minuta diz, por exemplo, que “o incentivo à
qualificação não se aplica às aposentadorias e

pensões já instituídas até a data de publicação
desta Lei”. Tônia considera esse ponto “inadmis-
sível por se tratar de quebra de isonomia entre
ativos e aposentados, princípio histórico da
Fasubra”. Também, diferente do que havia sido
acertado, o texto apresentado pelo governo
apenas possibilita a mudança de nível de capa-
citação  - poderá mudar de nível, mas não
garante que obtida a certificação do curso rea-
lizado o servidor mudará de nível. Da mesma
forma, como está redigido, pose se interpretar
que não há garantia de progressão por mérito,
mas apenas uma possibilidade. O projeto de lei
tem que ser imperativo neste aspecto: não só
colocar a possibilidade, mas afirmar que, cum-
pridos os requisitos, o fato acontecerá.

O Comando
Nacional de
Greve entende
que se o
governo não
retornar aos
números
anteriores, as
negociações
serão
rompidas.

reduz
proposta

GT Carreira aponta recuos
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MOVIMENTO

Os técnicos-administrati-
vos da Uerj estão em greve
desde o dia 21 de junho rei-
vindicando um reajuste sala-
rial de 37,74%, valor inferior
às perdas reais dos trabalha-
dores em três anos de infla-
ção sem correção. Eles exi-
gem, também, a implemen-
tação de seu Plano de Carrei-
ra (PCC) e melhores condi-
ções de trabalho. Além dos
pontos específicos da catego-
ria, o Sintuperj (sindicato que
representa a categoria) apre-
sentou ao governo estadual
uma pauta unificada que en-
globa mais verbas, bolsas
para estudantes, bandejão e
abertura de concurso públi-
co para os setores onde falta
pessoal.

Dia 9 de agosto, segunda-
feira, o governo chamou o sin-
dicato para negociar. Os servi-
dores saíram da reunião com
a promessa de um encontro
com a governadora e apresen-
tação de projeto de plano de
carreira até quarta-feira. “Es-
perávamos mais dessa reu-

Governo estadual diz que plano de carreira não vai sair este
ano. Funcionários ocuparam departamento de Informática

A  Associação Nacional dos Docen-
tes do Ensino Superior (Andes) rejei-
tou majoritariamente a proposta do
governo e apresentou indicativo de
greve no dia 5 de agosto. Os docentes
querem paridade, isonomia e fim das
gratificações produtivistas. Das 62 ins-
tituições de ensino superior, 9 já estão

O Sintuperj afirma que apenas
este ano o corte no orçamento de
manutenção foi de 32% e que no ano
que vem o arrocho será ainda maior
com a imposição de um limite prees-
tabelecido pelo Governo do Estado
para os gastos. Há anos a Uerj não
conta com orçamento de investimen-
to. A coordenadora do Sintuperj, Dé-
bora Lopes, relata os diversos pro-
blemas gerados pela falta de verbas
para o funcionamento adequado de

Professores das federais
rejeitam proposta

em greve e 5 devem parar a partir de
hoje. A maioria das instituições ainda
não realizou assembléias gerais para
decidir pela adesão ou não à greve.
Na UFRJ, os docentes rejeitaram o in-
dicativo de greve.

A proposta apresentada pelo go-
verno no dia 30 de julho foi conside-

rada pelos professores como ruim e
rejeitada pela ampla maioria dos re-
presentantes das Seções Sindicais do
Andes. Os professores consideraram
que a proposta não contempla a pari-
dade entre aposentados e ativos, e,
assim, mantém a distorção combatida
por eles e compromete a isonomia.

Após o Andes decidir pela greve, o
governo realizou uma audiência com
os representantes dos docentes no
dia 9 de agosto, e se comprometeu a
dar uma resposta às reivindicações
dos professores em 72 horas. Porém,
até sexta-feira, dia 13, o governo não
havia se pronunciado.

muitos setores. “Na realidade, a uni-
versidade está se inviabilizando em
função da insuficiência das cotas de
manutenção”, resume.

Hospital
Esse é o caso do Hospital Univer-

sitário Pedro Ernesto, que passa por
uma grave crise de material desde
1999. “Houve um aumento sistemá-
tico nos cortes. Chegamos a ponto
de não termos disponíveis materiais

básicos para atendimento como soro
e gaze. E hoje ainda sofremos com
crise de falta de pessoal devido à
aposentadoria e afastamento sem
abertura de concurso público”, rela-
ta Armando Gamboa, coordenador
do Sintuperj.

Segundo o dirigente, o setor mais
crítico é o de enfermagem, onde é
maior o número de profissionais
afastados devido a doenças ocupa-
cionais.

nião. O governo se compro-
meteu a implementar o plano,
se for revisto, mas, além de não
ter apresentado nenhuma pro-
posta concreta para enquadra-
mento e sua previsão de im-
pacto financeiro, já visou que
não sairá ainda esse ano.”

O PCC
O principal objetivo do

Sintuperj é a implementação
de seu Plano de Cargos e Car-
reira. O PCC foi discutido e
construído durante quatro
anos pelos técnicos, docen-
tes e discentes, e aprovado
pelo Conselho Universitário
(Consuni) da Uerj. Na reali-
dade, o plano dos técnicos da
Uerj se aproxima do PCU da
Fasubra, só que atenta para
algumas especificidades da
universidade. De acordo com
Luiz Renato, do Comando de
Greve, o plano poderia ter
sido implementado imedia-
tamente se houvesse vonta-
de política da atual gestão.
“Em  1991 a reitoria imple-
mentou o Plano dos Docen-
tes sem qualquer consulta ao
governo do Estado, baseado
no conceito de autonomia
universitária. Agora o reitor,
que votou no Consuni a fa-
vor do PCC, prefere encami-
nhar o projeto para avalia-
ção da governadora.”

O  Comando Local de Gre-
ve da UFRJ aprovou moção
de repúduio às ações da Rei-
toria da UERJ que, numa ação
intimidatória, ameaçava ex-
pulsar os grevistas que estão
ocupando desde a semana
passada o Departamento de
Informática.

Cortes no orçamento

Uerj: dois
meses de greve
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POLÊMICA

A polêmica está
instalada. O
Instituto de
Neurologia, na
Praia Vermelha,
está mesmo com os
dias contados. A
Reitoria está
construindo um
projeto para fundir
a Neurologia com o
Instituto de
Psiquiatria e as
neurociências
básicas do Centro
de Ciências da
Saúde (como a
neuroanatomia,
neurofisiologia,
farmacologia,
bioquímica do
sistema nervoso,
entre outras
especialidades) e
formar o Instituto
do Cérebro.
Publicamos nesta
edição a entrevista
com a vice-reitora
Sylvia Vargas, que
responde pela
Câmara de Política
Hospitalar, que faz
a defesa do projeto.
Na próxima edição
o Jornal do
SINTUFRJ
publicará a
abordagem do
atual diretor do
Instituto de
Neurologia, Gianni
Temponi.

Reitoria vai criar o
Instituto do Cérebro

Comunidade quer
eleição

Os trabalhadores do Instituto de Neurologia decidiram
ignorar o aviso do reitor Aloísio Teixeira de não realização
agora de eleição do substituto do professor Gianni Tempo-
ni. Na semana passada eles se reuniram e formaram a
comissão eleitoral. A comissão tem dois representantes
dos técnicos-administrativos, dois dos professores e um
dos alunos. Nesta segunda-feira a comissão já se reúne
para deliberar sobre o colégio eleitoral.

De acordo com Gianni Temponi, o reitor convocou a
direção do instituto há cerca de 15 dias para informar sua
decisão de nomear um pro tempore para a vaga de diretor,
em setembro, quando ele deverá deixar o cargo e se apo-
sentará pela compulsória. Prometendo que depois iria rea-
lizar eleições, segundo Temponi, o reitor não explicou sua
decisão e também não falou sobre o projeto de criação do
Instituto do Cérebro.

ENTUSIASMO - Sylvia Vargas está entusiasmada com a
perspectiva de criação do Instituto do Cérebro, e até faz pla-
nos com a possibilidade de a UFRJ incorporar o Hospital
Philippe Pinel, para ser a unidade assistencial dentro do pro-
jeto. A vice-reitora garante que a “Prefeitura do Rio está louca
para se livrar do Pinel”. Ela explicou que até a concretização
da fusão deverá ser formada uma comissão composta da
Neurologia, Psiquiatria e Neurocência, presidida pelo repre-
sentante da Neurologia. Essa comissão daria o formato do
novo instituto, e distribuiria tarefas e responsabilidades.

ELEIÇÃO – Sylvia Vargas garantiu que depois de criado, a
direção do Instituto do Cérebro será eleita pela comunidade,
conforme é rotina na universidade. E também confirmou a
saída por aposentadoria compulsória do diretor do Instituto
de Neurologia, Gianni Temponi, até dia 9 de setembro, quan-
do já terá completado 70 anos de idade. A vice-reitora tam-
bém fez questão de frisar que ainda não existe nenhuma
portaria oficializando a fusão dos institutos, mas acrescentou
que a “idéia está sendo bem aceita por todos”.

E essa idéia “aflorou”, segundo explicou, durante o pro-
cesso de certificação das unidades de saúde da Universidade
que mobilizou a Câmara dos Hospitais, uma instância em
nível de decania composta pelos diretores dos hospitais e
institutos. Para Sylvia, foi “um acaso muito feliz”, porque
expôs com detalhes os problemas dessas unidades e impôs a
discussão sobre futuras soluções, chamando à participação a
Comissão de Política Hospitalar. A certificação é uma deter-
minação da Portaria nº 1.000, dos Ministérios da Educação e
da Saúde.

Distanciamento da
pesquisa

A principal justificativa para a fusão dos institutos é o
distanciamento da Neurologia da pesquisa, de acordo com
a vice-reitora Sylvia Vargas. O Instituto do Cérebro irá
investir nessa área e formará pós-graduandos. Para Sylvia
Vargas, a novidade se resume apenas na “transformação
do relacionamento de três unidades que vai resultar num
instituto muito maior e melhor para todos”.

A situação de desprestígio na área acadêmica e até na
parte assistencial do Instituto de Neurologia vem sendo
observada pela vice-reitora há algum tempo. Ela é a presi-
dente da recém-criada Comissão de Política Hospitalar,
uma promessa de campanha da chapa vitoriosa à Reitoria,
cuja finalidade é discutir ações amplas de melhorias da
rede hospitalar da UFRJ. Os oito membros da comissão
foram indicados pelas unidades de saúde, com um repre-
sentante dos alunos. Até agora a comissão realizou cinco
reuniões de trabalho. Um dos pontos desfavoráveis ao
Instituto de Neurologia foi ele ter perdido, há tempos, o
Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento de Ensino e Pes-
quisa (Fidesp), que garantia 75% a mais dos recursos vin-
dos do SUS.

SYLVIA VARGAS, vice-reitora relacionou uma série de fatores
para defender a criação do Instituto do Cérebro. A direção do
Instituto de Neurologia vai se posicionar
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No dia 22 de julho a UFRJ
inaugurou a TV Consuni, um
sistema de transmissão ao vivo
das sessões do Conselho Uni-
versitário. O objetivo é disse-
minar a informação na univer-
sidade e integrar as unidades.
Uma iniciativa interessante sob
o ponto de vista da comunica-
ção. Mas fica a indagação: por
que a Universidade Federal do
Rio de Janeiro, a maior univer-
sidade federal pública do país
– que produz um manancial de
conhecimento sem parâmetros
no mundo do conhecimento e
da pesquisa – não tem um ca-
nal de tevê universitária? Hoje
existem mais de 30 canais uni-
versitários a cabo e 15 televi-
sões educativas abertas manti-
das por instituições de ensino
superior, envolvendo cerca de
100 entidades acadêmicas pro-
duzindo tevê.

“Ainda está no campo das
idéias o que vamos fazer e de
que forma vamos retomar o
projeto em relação à TV Uni-
versitária. Este mês acontece o
2º Encontro Nacional de Rádi-
os, TVs e Assessorias de Comu-
nicação das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior, na UFF,
e o tema central é “Por uma Po-
lítica Pública de Comunicação”.
A partir daí poderemos definir
uma política nessa área. A in-
formação da tevê é imediata e
o canal universitário deve ser
uma experiência inovadora”,
explica Sérgio Duque Estrada,
representante da UFRJ no Con-
selho de Programação do Ca-
nal Universitário.

No Rio de Janeiro existe o
canal universitário (UTV), que
reúne as principais instituições
de ensino superior (IES) do Rio,
em torno de um projeto inova-
dor de tevê pública e educati-
va. A UFRJ faz parte destas ins-
tituições associadas. Segundo
Sérgio Duque Estrada, a UFRJ
participa do Canal desde o seu
nascimento – as transmissões
começaram em agosto de 1999
- e de 2001 a 2003 produziu pro-
gramas através da Escola de
Comunicação da UFRJ. A pro-
dução foi interrompida por
problemas estruturais e hoje a
UFRJ não tem uma programa-
ção definida no Canal.

Em Niterói, município a 15
km do Rio, a TV Universitária
entrou no ar em dezembro de
2001, em caráter experimental.
No início, eram veiculados ví-

O nó
da comunicação
universitária
Encontro Nacional vai discutir este mês política pública para o setor

deos e filmes do acervo do
Instituto de Artes e Comuni-
cação Social da Universida-
de Federal Fluminense. Três
anos depois, os trabalhos rea-
lizados por alunos, funcioná-
rios e professores da Univer-
sidade ainda ocupam grande
parte da grade. No entanto, a
programação e a qualidade
da produção carecem ainda
de um padrão profissional.

HISTÓRIA - A primeira
tevê Universitária surgiu em
1967, em Recife, e foi, então,
a primeira tevê educativa do
país, categoria de televisão
criada pelo Decreto-Lei nº
236, de 1967, que contrapu-
nha a televisão comercial, já
em grande expansão pelo
país. Mas a televisão univer-
sitária não teve grandes avan-
ços, pois, mesmo tendo pre-

ferência para as obtenções de
outorgas, as universidades
foram preteridas quando da
distribuição de canais. Assim,
as tevês educativas serviram,
por muito tempo, como mo-
eda de barganha política e de
instrumento estatal de divul-
gação “oficial”, desvirtuando
o objetivo de criar uma op-
ção de televisão preocupada
com o conhecimento.

O avanço aconteceu em
1995, com a Lei nº 8.977, a
conhecida Lei de TV a Cabo,
que obrigou as operadoras
a criar os “canais básicos de
utilização gratuita” (art. 23)
para uso de interesse públi-
co, entre eles o canal uni-
versitário. Segundo o vice-
presidente da Associação
Brasileira de Televisão Uni-
versitária (ABTU), Cláudio

Magalhães, o canal univer-
sitário foi uma conquista da
comunidade acadêmica, e
não um favor das operado-
ras.

A legislação possibilitou
assim uma primeira expres-
siva expansão de instituições
de ensino superior (IES) em
busca de sua televisão. Ini-
cialmente utilizando-se de
seus laboratórios de audio-
visual dos cursos de gradua-
ção, as IES descobriram na
tevês um importante instru-
mento de extensão acadêmi-
ca e contato com as comuni-
dades de seu campo de atua-
ção, institucionalizando sua
estrutura e fazendo com que
a tevê servisse ao projeto ge-
ral da entidade. Mas a mes-
ma lei que possibilita a utili-
zação gratuita proíbe as uni-

versidades de obter recur-
sos através da publicidade,
dificultando assim a reali-
zação de programas atrati-
vos ao público.

O professor de Tele-
jornalismo da UERJ, An-
tônio Brasil ,  em artigo
para o Observatório da
Imprensa, afirma que para
se fazer tevê universitá-
ria é preciso a participa-
ção efetiva de professo-
res e alunos, ousadia e
criatividade. Nela, existe
o potencial de mudar o
cenário universitário bra-
sileiro “repleto de injus-
tiças e privilé-gios”, po-
dendo ser um instrumen-
to revolucionário. E se-
gundo ele, não se precisa
de muitos recursos para
fazer uma boa tevê.


