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Assembléia geral, às 10h, quarta-feira, dia 8, no Quinhentão

Alerta Geral!
Economia

Não é bem
assim

O economista do Instituto de
Economia da UFRJ, Reinaldo
Gonçalves, afirma que a melho-
ra dos indicadores não é reflexo
da política econômica. “A com-
paração com dados econômicos
do ano passado, em que a eco-
nomia estava estagnada, não
quer dizer muita coisa”, afirma
Reinaldo, que participou da ela-
boração do programa econômi-
co apresentado por Lula na cam-
panha e hoje é um ácido crítico
do presidente. Páginas 6 e 7

Eleições

Neurologia em
transe

Comissão eleitoral não con-
sidera votos de estudantes de fo-
noaudiologia que mudariam o
resultado das eleições no Insti-
tuto de Neurologia. Página 12

Vida no Fundão

Cadê o
bandejão?

Falta de restaurante universi-
tário sacrifica trabalhadores, pre-
judica estudantes e compromete
o bolso de todo mundo. Reitoria
quer dinheiro do Banco do Brasil
para implantar bandejão.

Páginas 9 e 10

PROTEÇÃO
NO CAMPUS

Empresas privadas
sediadas no Fundão vão
ratear R$ 600 mil para a
construção de um quar-
tel do Corpo de Bom-
beiros. Página 2

O governo assinou na quarta-feira, dia 1º, o Termo de
Compromisso e, com isso, se comprometem a mandar
o projeto de lei que implanta a carreira para a nossa
categoria para o Congresso. Não é a carreira de nossos
sonhos. Mas a valente greve que estamos sustentando
há mais de 70 dias nos permitiu avanços importantes.
Porém, muita atenção, companheiros: o governo tem
de enviar esse projeto de lei ao Congresso Nacional até
o dia 13, quando se inicia o esforço concentrado. A
partir daí  nossa batalha se volta para a Câmara e para o
Senado. Temos que convencer as lideranças a votar o
nosso projeto em regime de urgência/urgentíssima antes
das eleições. Senão a guerra pode se complicar. Portanto,
vivemos  momentos de decisão, temos de ficar alertas
para os próximos passos em Brasília. Só assim teremos
a garantia de, a partir de março, nossa vida profissional
passar a ser regida por uma carreira. Páginas  3, 4 e 5

O fim da greve
UFRJ decide acatar indicativo de retorno ao

trabalho a partir de quarta-feira

Cotas

Nova ótica
O debate sobre a implantação de políti-

ca de cotas  nas universidades públicas fe-
derais ganhou um novo padrão de aborda-
gem na UFRJ a partir de um estudo do pro-
fessor do Colégio de Aplicação, Maurício
Luz. Pesquisa desmistifica idéia de que o
acesso através de cotas produz queda de
nível de ensino. Página 6
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Doispontos

A explosão seguida de in-
cêndio em dois freezers no
Instituto de Química, há cer-
ca de 15 dias, acidente que
colocou em risco a vida das
centenas de pessoas que tra-
balham e estudam no bloco
A do Centro Tecnológico, re-
colocou na pauta da UFRJ a
urgência de construção da
unidade do Corpo de Bom-
beiros no campus do Fun-
dão, um projeto que espera
para sair do papel há 50 anos.
Os bombeiros do 19º Bata-
lhão da Ilha do Governador
– o único em toda a região –
levaram 25 minutos para che-
gar ao Instituto de Química.
As causas da demora em

Quartel no Fundão

INCÊNDIO NO CT. Bombeiros levaram tempo para chegar

Nesse momento, a responsabilidade pelo atraso no
início da construção do quartel no Fundão está sendo
creditada ao Cenpes. O problema tem a ver com a
redação da minuta do consórcio formado por todas as
empresas que custearão o empreendimento. Mas,
segundo o prefeito da UFRJ, o “malentendido” já está
sendo contornado e até o fim do ano a obra inicia. As
cotas de contribuição arrecadadas com as estatais e os
empresários da região serão depositadas na Funda-
ção José Bonifácio (Fusb). Os contribuintes serão
beneficiados com a cessão do espaço físico no novo
quartel para adestramento do pessoal que formará
suas Brigadas de Incêndio. Além disso, terão um des-
conto de 50% no seguro contra incêndio obrigatório,
um benefício garantido por lei pela presença próxima
às empresas de uma unidade dos Bombeiros.

Mas tanto para a UFRJ quanto para o 19º Batalhão
de Bombeiros, o benefício maior de existir no Fundão
um quartel da corporação é a garantia de rápida e
eficiente prestação de socorro à instituição, empresas
e população, em caso de necessidade. O coronel
Silveira Martins disse que esta é uma reivindicação
antiga, e que foi inclusive tema de reportagem do
extinto jornal Diário de Notícias. “A nossa unidade na
Ilha do Governador é insuficiente operacionalmente
para atender as 400 mil pessoas do bairro, quanto mais
os 160 mil moradores da favela da Maré e as Linhas
Vermelha e Amarela, Caju, Ramos e a universidade.”

Empresas sediadas no campus vão ratear R$ 600 mil para construção de unidade
PLANO AMIL

A partir do mês de
outubro os associados
da Amil irão pagar mais
caro (11,75%) pelo pla-
no de saúde. O setor de
convênios do SINTUF-
RJ informa também que
até o dia 20 deste mês
está aberto o prazo para
novas adesões ao pla-
no. Mais informações
pelo telefone 2270-
5268.

CAMPEONATO DE
FUTEBOL

 A comissão organi-
zadora do Campeonato
de Futebol dos Servido-
res da UFRJ lembra que
continuam abertas as
inscrições para as equi-
pes que disputarão o tor-
neio. É preciso apenas
retirar o formulário com
o sr. Sady, no hall da
Reitoria. Dúvidas? Só li-
gar para 2598-1888
(Sady) ou 2598-9614
(Nelson).

REUNIÃO DE
APOSENTADOS
O encontro mensal

dos aposentados e pen-
sionistas será no dia 22
de setembro, quarta-fei-
ra, às 10h, no Espaço
Cultural. A pauta será pu-
blicada posteriormente.

CONSERVATÓRIA
A Coordenação de

Aposentados e Pensio-
nistas informa que as
inscrições para a excur-
são a Conservatória es-
tão encerradas. O nú-
mero de vagas, infeliz-
mente, era limitado.
Para os companheiros
que não puderam parti-
cipar, informamos que
logo estaremos organi-
zando outro passeio.

atender à emergência na uni-
versidade foram a distância e
o trânsito sempre intenso na
Estrada do Galeão.

O prefeito da UFRJ, Hélio
de Mattos, disse que a cons-
trução do quartel estava pre-
vista para começar ainda este
mês. Segundo o comandante
do 19º Batalhão, coronel Sil-
veira Martins, a UFRJ cedeu
uma área de 5.000 m2, locali-
zada atrás da Fundação Bio-
Rio. O custo da obra está or-
çado em R$ 600 mil, e quem
vai pagar por ela são as gran-
des empresas sediadas no
Fundão e no entorno. O ra-
teio já está quase completo:
A Petrobras (Cenpes) contri-

Benefício coletivo

FESTA VOU “AGBARI-Á”
O Grupo  Afro Agbara Dudu convida para sua festa,

dia 12 de setembro, domingo, a partir das 13h, no
Palácio do Pagode, em Madureira. Haverá exposição
fotográfica, mostra de vídeo e show com Farofa Cario-
ca e com o próprio Agbara. O ingresso custa R$ 8,00
com direito a feijoada e uma Skol. O Palácio do Pagode
fica na Rua Clara Nunes, 170. Mais informações pelo
telefone: 9287-5075.

REUNIÃO DO GT ANTI-RACISMO
Será no dia 9 de setembro, quinta-feira, às 16h, no

SINTUFRJ. Pauta: V Ensar e calendário de atividades.

Notas

REUNIÃO DO GT-EDUCAÇÃO
Dia 8 de setembro, quarta-feira, às 16h, no SINTU-

FRJ. Pauta: Participação no Fórum Fluminense de
Lutas. Atividade – Reforma Universitária.

Foto: Niko Júnior

PLENÁRIA SOBRE RACISMO
Será realizada nesta quarta-feira, 8, às 18h, a

plenária da Comissão Estadual de Combate ao Racis-
mo da CUT, quando serão apresentados os critérios
para a ocupação dos 25% das vagas na instância
nacional. Consta também da pauta da reunião a dis-
cussão sobre a Conferência das Oportunidades pela
Igualdade Racial, prevista para o mês de maio do
próximo ano. Local: sede da CUT-Rio, na Avenida
Presidente Vargas, 502, 15º andar, Centro.

buirá com 30% do dinheiro, a
Eletrobrás com 20%, a Shell e
a Esso, cada uma com 5%. O
Corpo de Bombeiros garan-

tirá homens, viaturas e equi-
pamentos. O projeto total
está estimado em R$ 1,2 mi-
lhão, com vários parceiros.
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MOVIMENTO

Assembléia dos funcioná-
rios da UFRJ na última quin-
ta-feira, no auditório do Qui-
nhentão, decidiu acatar, em
nome da saída unificada da
greve, o retorno ao trabalho
nesta quarta-feira, dia 8, de-
pois de mais de 70 dias de
paralisação. Na resolução
houve uma ressalva: era im-
portante que o prazo para o
envio do projeto de lei ao
Congresso tivesse sido defi-
nido, o que não aconteceu. A
assembléia decidiu, ainda,
encaminhar à Fasubra a pro-
posta de que as entidades
elejam representantes de
base para fortalecer a Comis-
são de Acompanhamento e
Tramitação que vai cuidar,
junto ao governo, do envio
do projeto de lei ao Congres-
so. Esses delegados, segun-
do a proposta, devem ser elei-
tos pelos critérios adotados
para a indicação de nomes
que integram o Comando
Nacional de Greve.

Outra proposta encami-
nhada à Fasubra, para apre-
ciação da comissão, é a de
envio de caravanas a Brasília
durante o período do esforço
concentrado do Congresso
Nacional com início previsto
para 13 de setembro, se isto
for necessário para pressio-
nar parlamentares para votar
o projeto de lei. A assembléia
considerou como importan-
te que se intensifiquem as
gestões junto às lideranças
do governo, do PT e da opo-
sição para garantir a votação
do projeto de lei.

A categoria vai se manter
alerta durante todo o perío-
do de esforço concentrado,
com assembléias semanais.
O Sindicato vai continuar in-
tensificando os esforços para
manter a categoria informa-
da através do Jornal do SIN-
TUFRJ, da atualização da pá-
gina da entidade na Internet,
e do boletim eletrônico que
enviamos a endereços que se
cadastram na página do Sin-

O fim da greve
UFRJ decide acatar indicativo de retorno ao trabalho a partir de quarta-feira, dia 8 de setembro

dicato na Internet.
Nos últimos dias de ne-

gociação, a pressão do movi-
mento obteve dois recuos do
governo na proposta de pro-
jeto de lei que apresentou à
bancada sindical: suprimiu
do artigo 27 o trecho do texto
que submetia à disponibili-
dade do orçamento o enqua-
dramento por nível de capa-
citação e excluiu o artigo 3º
(como queria os trabalhado-
res) que tratava da carga ho-
rária da categoria – um as-
sunto que já era tratado em
outras leis.

• O governo tem de mandar o projeto de lei que
implanta a carreira até o dia 13, quando se inicia o
esforço concentrado, para o Congresso. A pressão
deve ser total para que esta operação seja feita em
tempo hábil.

• A outra batalha vai ser na Câmara e no Senado.
É lá que vamos desenvolver os contatos com as lide-
ranças parlamentares para garantir que o nosso proje-
to seja votado antes das eleições.

Veja, aqui, a principal resolução aprovada na assembléia:
“Reafirmamos nossa opinião de que a questão do

prazo para o envio do PL ao Congresso era importante
para assinatura do Termo de Compromisso. Entende-
mos, no entanto, que a unidade no desfecho da greve
é fundamental. Nesse sentido acatamos a orientação
de retorno ao trabalho em 8/9. Acreditamos ser impor-
tante intensificar a manutenção da pressão sobre o
Congresso marcando reuniões com os líderes dos
partidos e do governo para aprovação do PL no esforço
concentrado.”

1º DE SETEMBRO. Trabalhadores, ministros, parlamentares se reuniram para assinatura do Termo de Compromisso

Foto: Niko Júnior

Você precisa saber

ASSEMBLÉIAS. Elas serão
semanais no curso da

tramitação do projeto de lei
no Congresso

Foto: ABr
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GREVE

Os ministros da Educação,
Tarso Genro, e do Planeja-
mento, Guido Mantega, re-
presentaram o governo na
assinatura do Termo de Com-
promisso (reproduzimos a
íntegra na página ao lado)
com a bancada de dirigentes
sindicais na quarta-feira, dia
1º, no Ministério do Planeja-
mento. Pela Fasubra, assina-
ram o termo os companhei-
ros Edvaldo Rosas, Paulo
Henrique e João Paulo e in-
tegrantes do Comando Na-
cional de Greve. O compa-
nheiro Willian representou o
Sinasefe. O procedimento
abre caminho para o desfe-
cho da greve que já dura mais
de 70 dias. Dirigentes da CUT
nacional (João Felício e Lú-
cia Reis), dois reitores repre-
sentando a Andifes (Associa-
ção Nacional de Dirigentes
das Instituições Federais de
Ensino) e alguns parlamen-
tares  participaram do ato.

O ministro do Planeja-
mento, Guido Mantega, no
seu discurso, disse que con-
sidera o projeto de lei que
será enviado ao Congresso
e o acordo assinado com os
trabalhadores das universi-
dades federais “um passo
decisivo na direção de me-
lhoria na ação do Estado em
relação à educação e às con-
dições dos trabalhadores em
educação, sem os quais na-
da seria possível”. Segundo
Mantega, “o governo tem
clareza de que não pode ser
eficiente e cumprir suas mis-
sões sem os trabalhadores
na educação”.

O ministro da Educação,
Tarso Genro, disse que as
negociações foram “muito
difíceis”. Disse mais: “A gre-
ve é uma ruptura mas que
visa à reconstrução. Neste
caso, foi uma demonstração
mais madura e cidadã dada à

Ministros assinam
Termo de compromisso
Tarso Genro disse que houve problemas no governo no processo de negociação, que foi “muito difícil”

sociedade brasileira.” Tarso
Genro falou que o movimen-
to de nossa categoria “adqui-
riu uma importância estraté-
gica para o Estado brasilei-
ro”. O ministro reconheceu
claramente que houve pro-
blemas no governo no pro-
cesso de negociação que, se-
gundo ele, “causaram o apa-
recimento de tensões. Esta é
uma postura que também
nós assumimos”.

Um dos representantes da
Fasubra, Edvaldo Rosas, afir-
mou que “o avanço da nossa
carreira é resgatar a nossa
identidade e isso faz parte do
estado que nós defendemos
para a população”. Segundo
Edvaldo, “a carreira é o cami-
nho da correção das distor-
ções salariais”. E também dis-
se que “a nossa carreira está
vinculada à universidade que
nós queremos, com acesso
das populações mais caren-
tes e dos trabalhadores”.

Agora, a tarefa do movi-
mento é monitorar os passos
de nosso projeto de lei.

O governo tem clareza de
que não pode ser eficiente e
cumprir suas missões sem
os trabalhadores da
educação.

Guido Mantega,
ministro do Planejamento

A greve é uma ruptura mas
que visa à reconstrução.
Neste caso, foi uma
demonstração mais madura
e cidadã dada à sociedade
brasileira

Tarso Genro, ministro de
Educação

Segundo avaliação da Fasubra, o pro-
jeto de lei resultado do acordo com o
governo deve ser encaminhado para a
Casa Civil. Lá sofrerá uma avaliação jurí-
dica e deverá ser liberado rapidamente,
pois já houve exaustivas análises por
parte do Governo, informa o coordenador
da Fasubra, Paulo Henrique. Após a ava-
liação a Casa Civil encaminha o projeto
para a Câmara dos Deputados. A Secre-
taria da Câmara é que determina a data
em que o projeto deve ser encaminhado
para as subcomissões ou para o plenário.

Conforme Paulo Henrique, a Fasubra
produzirá um documento – a ser usado
por todos os sindicatos – solicitando regi-
me de urgência para a votação do proje-
to. Com isso, o projeto vai para o plenário
e pode ser votado por acordo de lideran-
ças. Aprovado na Câmara, será encami-
nhado para o Senado, onde segue o
mesmo rito.“Toda a briga agora vai ser
para agilizar o processo, pois pretende-
mos que o nosso projeto de lei seja vota-
do até o final do mês de setembro”, afirma
Paulo Henrique.

Os caminhos do PL até o Congresso

SORRIDENTES. A categoria não tem tantos motivos para sorrir como Mantega e Tarso

Foto: ABr
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Publicamos o fac-símile do Termo de Compromisso com as assinaturas
de representantes do governo (entre eles os ministros da Educação, Tarso
Genro, e do Planejamento, Guido Mantega) e dos trabalhadores, além de
parlamentares e dirigentes nacionais da CUT. A assinatura do termo foi
mais uma etapa vencida na jornada em busca da implantação de nossa
carreira. Na página do SINTUFRJ na Internet o leitor pode encontrar o
documento em letras ampliadas.

Termo  de Compromisso
é assinado em Brasília

DESFECHO. Ministros ouvem representante dos trabalhadores

Foto: ABr



6
 –

 J
O

R
N

A
L 

D
O

 S
IN

T
U

FR
J 

–
 N

o
 6

3
3
 -

 6
 a

 1
2
 d

e 
se

te
m

b
ro

 d
e 

2
0
0
4

ACESSO À UNIVERSIDADE

Estudo avança
discussão sobre cotas
Pesquisa desmistifica a idéia de que o acesso diferenciado produza uma queda no nível do ensino

O debate sobre a implan-
tação da política de cotas
nas universidades públicas
federais ganhou um novo
padrão de abordagem na
UFRJ a partir de um estudo
do professor do Colégio de
Aplicação, Maurício Luz. A
pesquisa, que vem sendo
realizada desde o ano pas-
sado, apresenta um diag-
nóstico revelador: qualquer
que seja o sistema de aces-
so diferenciado há uma sig-
nificativa inclusão social.

O estudo de Luz, que co-
meçou  com o objetivo de for-
necer à UFRJ subsídios para
discussão sobre a democra-
tização da universidade, pro-
jeta um panorama geral so-
bre os resultados que a im-
plementação do acesso dife-
renciado traria para a univer-
sidade.

A pesquisa foi feita basea-
da na simulação de diferen-
tes índices de reservas de va-
gas para alunos da rede pú-
blica de educação em cima
de dados obtidos no ques-
tionário sociocultural da uni-
versidade e no Instituto Na-

Segundo Maurício Luz, a nota
alta no vestibular não é garantia
de bom desempenho na univer-
sidade. Pelo menos foi o que mos-
trou o exame do semestre inicial
de 10 cursos da UFRJ, medicina,
fonoaudiologia, odontologia, en-
fermagem e mais seis engenha-
rias.

Ao contrário do que se pode-
ria esperar, apenas a metade dos
alunos que receberam as maio-
res notas no vestibular conse-
guiu um CR (coeficiente de rendi-

cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep).

Inclusão
Foram levantados os re-

sultados da implementação
de diferentes percentuais
(20%, 30%, 40%, 50%) para
alunos de ensino médio e de
ensino básico (médio e fun-
damental) nos dez cursos de
maior procura da UFRJ. Des-
sa observação puderam ser
obtidas algumas conclusões
bastante reveladoras. A pri-
meira delas é que a reserva
de 20% das vagas para os es-
tudantes oriundos do ensino
médio teria como resultado
uma diferença muito peque-
na em termos de nota e bas-
tante significativo em termos
de inclusão de alunos de bai-
xa renda, principalmente nas
carreiras em que a relação
candidato-vaga é mais alta.

 “No final do estudo o
que observamos foi que a re-
serva de 20% das vagas para
alunos que fizeram todo en-
sino básico, ou seja, ensino
médio e fundamental, tem

um impacto maior na inclu-
são de candidatos de baixa
renda do que a reserva de
20% e até do que a reserva
de 50% para alunos que fize-
ram apenas o ensino médio
(antigo segundo grau) na
rede pública. Além disso, a
diferença de nota entre o
aluno que entraria pela re-
serva e os outros é menor
em 20% de reserva para en-
sino fundamental público do
que a reserva de 50% para os
alunos de ensino médio pú-
blico”, explica Luz.

Cotas
É importante destacar

que, de acordo com os dados
oficiais da Reitoria, lançados
inclusive no site da UFRJ, ain-
da é muito pequeno o núme-
ro de alunos de baixa renda
familiar que se inscrevem
para o vestibular da UFRJ
(apenas 22,3% dos inscritos
têm renda familiar mensal
até 3 salários mínimos). O
professor acredita que esse
quadro pode vir a ser altera-
do com a implantação das
cotas. “A própria existência

do acesso diferenciado pode-
rá trazer perspectivas maio-
res para esses alunos que,
além de dificuldades materi-
ais, sofrem com problemas na
auto-estima”. Ele diz que no
ano em que a UFRJ deu isen-

ção a todas as inscrições para
o vestibular o número de can-
didatos dobrou. No entanto,
o número de não-compare-
cimento foi muito alto, pesan-
do na relação custo-benefí-
cio dessa medida.

Nota do vestibular não
garante desempenho

mento) alto ao fim do primeiro
semestre letivo.

Afro-descendentes - Quan-
do perguntado sobre o diagnósti-
co para a implementação da re-
serva para afro-descendentes, o
professor explica que a UFRJ não
possui  informações em seu ban-
co de dados. Mesmo no questio-
nário sociocultural não há per-
guntas sobre essa questão. Este
é um problema que, segundo o
professor, será corrigido a partir
dos questionários do próximo ano.

Cotas de 20% para alunos do
ensino básico favorecem inclusão

O gráfico mos-
tra a renda familiar
de incluídos (os que
passariam a ingres-
sar pelo sistema de
acesso diferencia-
do) e os substituí-
dos ( os que  deixa-
riam de ingressar
em função de se-
rem oriundos de es-
colas privadas).

Os carentes,
como se pode ver,
seriam os maiores
beneficiados.

MAURÍCIO LUZ. Estudo incluirá afro-descendentes em 2005

Foto: Niko Júnior
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POLÍTICA ECONÔMICA

Fôlego curto na economia
“A melhora dos indicadores não é reflexo da política econômica”, afirma o economista Reinaldo Gonçalves

O economista e
professor titular do
Instituto de
Economia da UFRJ,
Reinaldo Gonçalves,
afirma que a
melhora dos
indicadores
econômicos tem
pouco a ver com a
política econômica
do governo Lula.
Pois esse resultado
deve-se mais ao
desempenho do
setor de bens de
consumo duráveis e
à comparação com
dados econômicos
do ano passado, em
que a atividade
econômica estava
muito reprimida.
Segundo ele, para
gerar emprego e
renda, além de
medidas triviais na
área econômica, o
governo deveria ter
mais coragem ao
tratar com o sistema
financeiro.

Reinaldo tem sido
solicitado com
freqüência pelo
movimento para
fazer palestras sobre
economia. Há duas
semanas ele falou
para funcionários
em greve na UERJ .

SINTUFRJ - Você define a políti-
ca econômica como “extraordinari-
amente incompetente”. Mas o que
se vê são indicadores que apontam
para o crescimento da produção in-
dustrial, controle da inflação, au-
mento da demanda e recuperação,
ainda que modesta, do emprego -
dados do IBGE. E mais: grandes em-
presas anunciam aumento de inves-
timentos. Não há má vontade nesta
sua avaliação?

Reinaldo - Não tenho por que ter
má vontade com Lula, pois fui seu
eleitor quatro vezes. Sou “petista de
carteirinha” há anos.  Somente tenho
má vontade com personagens como
Ciro Gomes, Henrique Meirelles, José

Sarney, Furlan... No entanto, como ci-
entista tenho que ter  um certo distan-
ciamento. Quando se analisa atenta-
mente a conjuntura econômica verifi-
ca-se que a melhora cíclica dos indica-
dores econômicos tem pouco a ver com
a natureza da política econômica de
Lula. Temos dois fatos concretos:

O primeiro é que o Brasil vem
“descendo a ladeira” há três anos,
pois a renda cresceu somente 3,0%.
Isso significa que a renda per capita
caiu 1,5% em três anos. Estamos mais
pobres, mais subdesenvolvidos. O
resultado é que a máquina de lavar
do seu Antônio quebrou faz seis me-
ses. No fogão da Dona Maria só duas
bocas funcionam. O toca-CDs do
aparelho de som do Fernandinho

não funciona. O carro da Dona Ma-
ristela está quebrando a toda hora.
E, com isso, as pessoas estão se en-
dividando para repor equipamentos
domésticos (bens de consumo du-
ráveis) que se deterioram há anos.
Esse é o principal setor que tem cres-
cido nos últimos 12 meses, junta-
mente com a exportação de produ-
tos agrícolas.

O segundo fato é que no primeiro
semestre do ano passado houve uma
forte queda do nível de atividade e,
portanto, as comparações estão sen-
do feitas com uma base que foi forte-
mente comprimida pela política re-
cessiva em 2003. Deve-se notar, tam-
bém, que a política econômica de Lula
continua fortemente restritiva, tanto
a monetária (juros altos) como a fis-
cal, a creditícia e a salarial.

SINTUFRJ - Esta política basta
para enfrentar os problemas sociais?

Reinaldo - A política econômica de
Lula agrava os problemas sociais. Nos
últimos 18 meses o desemprego au-
mentou, a renda do trabalhador caiu,
o salário mínimo teve um reajuste ri-
dículo, o investimento despencou.
Houve, ainda, uma enorme transfe-
rência de renda do trabalhador para
os banqueiros e rentistas. Na realida-
de, o governo Lula é responsável dire-
to pela maior transferência de renda
do trabalhador para os banqueiros nos
últimos 20 anos.

SINTUFRJ - Os bancos têm tido
lucros estratosféricos, em contra-
partida o desemprego continua alto
e a distribuição de renda desprezí-
vel. Como melhorar esse quadro a
favor do povo?

Reinaldo - Lula entregou o Banco
Central para os representantes do sis-
tema financeiro. Além dos bancos te-
rem capturado a autoridade monetá-
ria, o governo Lula não tem um nú-
cleo de formulação de estratégia na
área econômica. Já que estamos tra-
tando de estratégias e políticas, para
começar o Lula deveria demitir o pre-
sidente do Banco Central e os direto-
res que representam o sistema finan-
ceiro. Em seguida, caberia introduzir
controles sobre os fluxos de capitais
                           (Continua na página 8)

REINALDO GONÇALVES. Palestra para trabalhadores em greve da Uerj

Foto: Niko Júnior
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UNIVERSIDADE

externos e fortalecer significativa-
mente a área de fiscalização do Ba-
cen. Haveria, ainda, uma mudança na
natureza da política monetária. A taxa
de juros básica (Selic) deveria ser re-
duzida significativamente, pois ela
serve para remunerar os títulos pú-
blicos. Dessa forma, a taxa de juros
seria usada para ajustar as contas pú-
blicas. Ao mesmo tempo, o governo

deveria desvincular a taxa de redes-
conto (empréstimos do Bacen aos
bancos) da taxa Selic e, quando hou-
vesse inflação de demanda, usasse
ativamente os depósitos compulsó-

traordinária da taxa de investimento
nos últimos anos. Pelo lado da ofer-
ta, além de restrições sérias em ener-
gia e outros setores estratégicos, al-
guns ramos industriais já mostram
sinais de plena capacidade. Essas res-
trições pelo lado da oferta podem im-
plicar que, mesmo um crescimento
modesto da ordem de 3,5% (que não
reduz o estoque de desempregados)
pode ser acompanhado por pressão
inflacionária. Ressalte-se que os pre-
ços por atacado têm subido nos últi-
mos meses. Essa inflação deve trans-
bordar para os preços ao consumi-
dor.

SINTUFRJ - Enquanto o governo
comemora a recuperação da econo-
mia, no Rio de Janeiro a produção
industrial ficou estagnada no primei-
ro semestre deste ano, no pior resul-
tado entre as 14 regiões pesquisadas
pelo IBGE. A que você atribui esse
desempenho do setor no estado?

Reinaldo -  O crescimento indus-
trial no ano (seis primeiros meses)
foi de 6,5% para todo o Brasil. Ocorre
que foram as indústrias mais sofisti-

“A máquina de lavar do

seu Antônio quebrou faz
seis meses. No fogão da

Dona Maria só duas bocas

funcionam. As pessoas
estão se endividando para

repor equipamentos

domésticos”

“O setor informal, que é

muito forte no Rio, tem
sofrido muito com a queda

da renda real ao longo do

governo Lula”

rios e o IOF, para regular o crédito.
Se tecnicamente essas medidas são
triviais, politicamente elas exigem
que o governo saia da atual trajetória
de pusilanimidade vis-à-vis aos ban-
queiros. Não há dúvida que é muito
mais fácil impor ônus a pensionistas
e aposentados do que enfrentar os
banqueiros.

SINTUFRJ - Você afirma que a eco-
nomia está vivendo um miniciclo de
otimismo. E que este ciclo será abor-
tado nos próximos 12 meses. Por quê?

Reinaldo -  A renda caiu 0,2% em
2003 e os otimistas estão prevendo
um crescimento da ordem de 3,5%
este ano. Entretanto, há fortes restri-
ções tanto pelo lado da demanda
como da oferta. Pela demanda, não
há evidências de aumento do empre-
go e da renda do trabalhador. Elas
não são conclusivas. E a massa de
salários continua caindo. As políticas
monetária e fiscal continuarão restri-
tivas no futuro, conforme diz o pró-
prio governo. O aumento dos inves-
timentos pode ser um surto, de fôle-
go curto, tendo em vista a queda ex-

cadas, de bens de capital e de bens de
consumo duráveis, que tiveram cres-
cimentos significativos. As indústrias
de bens intermediários tiveram um
crescimento modesto, enquanto as
indústrias de bens de consumo se-
miduráveis e não duráveis tiveram
um crescimento pífio de 1,3%. Consi-
derando que o setor industrial do Rio
de Janeiro é menos sofisticado que o
de São Paulo e alguns outros esta-
dos, o estado se ressente do desem-
penho medíocre das indústrias de
bens semiduráveis e de não duráveis.
Além disso, o setor informal (que é
muito forte no Rio) tem sofrido mui-
to com a queda da renda real ao lon-
go do governo Lula. Assim, sem ren-
da, não há consumo e, portanto, não
há produção.

(continuação da página 7)

Em sessão solene do
Conselho Universitário nes-
ta terça-feira, dia em que se
comemora a Independência
do Brasil, a UFRJ instala o seu
Colégio Brasileiro de Altos
Estudos. A solenidade está
marcada para as 18h, na Casa
do Estudante Universitário
(Av. Rui Barbosa, 762, Fla-
mengo) e será presidida pelo
reitor Aloísio Teixeira, o idea-
lizador do projeto. A progra-
mação inclui apresentação
do painel Construção da Li-
berdade e a Nação, exposi-
ção de imagens inéditas e
textos sobre a história de lu-
tas de resistência ao poder
colonial, imperial e aos gol-
pes e ditaduras da República,
e homenagens a personali-
dades que se destacaram na
resistência ao arbítrio. Tudo
isso ao som de música nacio-
nal erudita.

O Colégio Brasileiro de
Altos Estudos, segundo o rei-
tor, é um órgão de integração
interna e externa da UFRJ,

Colégio de Altos Estudos
para estimular, promover e
difundir pesquisas interdis-
ciplinares de ponta em gran-
des áreas do conhecimento.
Uma das tarefas do Colégio é
estabelecer alianças acadê-
micas públicas e privadas, no
país e no exterior. O papel da
universidade, no quadro na-
cional e mundial, deverá ser
tema prioritário e constante
de reflexão crítica. Para que a
Reitoria pudesse implantar o
projeto foi necessário alterar
o estatuto da UFRJ para que
fosse excluída a antiga Câma-
ra de Estudos Brasileiros,
uma criação do regime mili-
tar. Isto se deu na reunião do
Consuni do dia 12 de agosto
deste ano.

UM PROJETO DE EXCE-
LÊNCIA - As atividades pro-
movidas pelo Colégio Brasi-
leiro de Altos Estudos da
UFRJ serão organizadas em
torno de quatro cátedras ins-
tituídas pelos seguintes nú-
cleos: Cátedra Sérgio Vieira
de Mello (Mundo) – este será

responsável pelos estudos do
eixo Sul-Sul às mais recentes
formações, sempre tendo em
vista regulações internacio-
nais inexploradas ou neces-
sárias; Cátedra Carlos Chagas
Filho (Ciência) – promoção
de pesquisa de ponta, inte-
grando áreas distintas, carac-
terizando-se como instigador
da “ciência com consciência”;
Cátedra Gilberto Freyre (Hu-
manidades) – de crítica, vol-
tado para a produção cultu-
ral contemporânea a partir
das transformações globais
em curso e seu impacto so-
bre as sociedades em desen-
volvimento; e Cátedra Joa-
quim Nabuco (Brasil) – des-
tinado a investigar a realida-
de brasileira através de seus
intérpretes, estabelecer o diá-
logo entre diferentes matri-
zes teóricas e promover no-
vas reflexões sobre o Brasil
contemporâneo.

As cátedras não terão ocu-
pantes permanentes, e a idéia
é que recebam pesquisado-

res visitantes do mais alto ní-
vel em padrões internacio-
nais, para estágios de dura-
ção variável, a fim de desen-
volver programas específi-
cos, tais como simpósios, se-
minários, pesquisas e reu-
niões de trabalho. Mas to-
das as atividades do Colégio
serão coordenadas pelo seu
Conselho Deliberativo, pre-
sidido pelo reitor, mas have-
rá um diretor.

SOBREVIVÊNCIA FINAN-
CEIRA - Não faz parte do pro-
jeto que o Colégio ministre

cursos regulares e interfira
nas pesquisas realizadas pe-
las unidades acadêmicas.
Quanto ao financiamento
das atividades, o reitor pre-
tende “correr atrás de verba”.
Ele pretende buscar apoio fi-
nanceiro de organismos in-
ternacionais, do governo do
Estado, da Prefeitura e de em-
presas públicas. Não descar-
ta a possibilidade de receber
ajuda de instituições priva-
das, embora admita que “o
setor não tem tradição de
apoiar iniciativas como esta”.

ALOÍSIO. Esforço intelectual na academia
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Uma das conseqüências
do estrangulamento finan-
ceiro da UFRJ foi o fechamen-
to dos bandejões. A reaber-
tura desses restaurantes uni-
versitários é promessa de
campanha do reitor Aloísio
Teixeira e se transformou em
um dos centros da luta da co-
munidade. “Muitas vezes, o
pessoal faz suas refeições em
suas mesas de trabalho, ou
pior, como no caso do pes-
soal de alguns setores de Ma-
nutenção, que tem que comer
em meio a intenso calor nos
subterrâneos dos centros”,
afirma Agnaldo Fernandes,
coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, situando a dimensão
do problema para os traba-
lhadores. Com freqüência, a
reabertura dos bandejões é
cobrada nas sessões do Con-
selho Universitário. “Exigi-
mos bandejões gratuitos”,
diz o diretor do DCE, Pedro
Martins. “Esta situação com-
plica a vida dos estudantes.
Muitas vezes o pessoal se ins-
creve em menos matérias
porque não tem como se
manter o dia todo e pagar R$
4 ou R$ 5 por refeição.” A pre-
sidente da Adufrj, Sara Gra-
nemann, afirma que o pro-
blema é que as universida-

VIDA NA UNIVERSIDADE

Falta de restaurante universitário sacrifica trabalhadores,
prejudica estudantes e compromete o bolso de todo mundo

Cadê o bandejão?

O reitor Aloísio Teixeira
informou que a Reitoria vem
negociando com o Banco do
Brasil desde setembro do ano
passado o repasse de um per-
centual dos recursos da UFRJ
que o banco movimenta, o
qual seria destinado a proje-
tos, entre os quais o do ban-
dejão. O pró-reitor de Plane-
jamento e Desenvolvimento,
Joel Teodósio, disse que a PR-
3 e o gabinete fizeram o le-
vantamento dos recursos da
universidade geridos pelo

des estão com uma estagna-
ção orçamentária bem mai-
or, uma vez que o orçamento

Dinheiro do Banco do Brasil
banco anualmente: algo em
torno de R$ 1,1 bilhão, inclu-
indo a folha de pagamento.
“Com base nisso nós solici-
tamos que eles abrissem a
fundo perdido, anualmente,
uma linha de crédito cujos
recursos seriam divididos pe-
las unidades de acordo com
a necessidade. Inicialmente
solicitamos 1% do total: R$
11 milhões.” Segundo o pró-
reitor,  a proposta foi aceita
pela agência daqui e pela Su-
perintendência do Rio de Ja-

neiro. A diretoria, em Brasí-
lia, sugeriu que em vez de di-
nheiro o banco retornasse em
obras para a universidade.
Numa reunião em julho, a
proposta foi aceita pela Rei-
toria.

A PR-3 encaminhou ao
banco uma proposta aprova-
da no CSCE com algumas
modificações que prevê R$
3,120 milhões para salas de
aula da graduação, R$ 807 mil
para laboratórios da gradua-
ção, R$ 1 milhão para even-

tos, e cerca de R$ 2 milhões
para segurança. Para a cons-
trução do restaurante univer-
sitário seriam destinados R$
1,4 milhão. A Reitoria procu-
rou acordo também com o
Banco Real, do qual solici-
tou R$ 1,1 milhão para salas
e laboratórios da graduação.
“O bandejão é prioridade.
Se não conseguirmos com o
Banco do Brasil vamos pro-
curar em outro lugar”, diz
Teodósio, explicando que
esta semana o banco ficou

O projeto

destinado pelo governo é
cada vez menor. Os bande-
jões foram extintos da UFRJ

há mais de 10 anos, período
que coincide com as investi-
das do governo para reduzir

o tamanho do Estado e suas
responsabilidades com a
educação.

de marcar a reunião conclu-
siva. Caso o BB não respon-
da à solicitação,  a UFRJ
pode licitar as contas, abrin-
do a possibilidade de ou-
tros bancos ganharem a ti-
tularidade das contas. Para
o reitor, o melhor seria se
os recursos viessem do go-
verno, mas o orçamento de
2005 para as Ifes não per-
mite. O restaurante central,
com uma cozinha que mu-
niciaria os demais, está es-
timado em R$ 1,4 milhão.

A diretora do Escritório Téc-
nico, Maria Ângela Dias, expli-
ca que o projeto que está sen-
do desenvolvido prevê a cons-
trução de um restaurante uni-

versitário com cerca de 1.800
metros quadrados, do lado di-
reito da Escola de Educação
Física. O projeto – desenvolvi-
do em conjunto por arquite-

tos e nutricionistas - prevê seis
turnos de funcionamento para
atender  400 pessoas cada. Ou
seja, serão 2.400 refeições por
dia. Neste estará sediada a co-

zinha que fornecerá alimenta-
ção para outros dois restau-
rantes, a princípio – um na Rei-
toria ou próximo e outro no
CT. “Não é restaurante comum.

Lá, vamos desenvolver ensino
de Nutrição. Vai haver jovens
fazendo estágio. Será um cen-
tro de atividade acadêmica”,
acrescenta.

(continua na página 10)
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Para Agnaldo Fernandes,
coordenador-geral do SINTU-
FRJ, a importância do retorno
dos bandejões é significativa
não só para estudantes que
não têm condições de se man-
terem na Universidade, mas
também para parcela da cate-
goria dos técnicos-administra-
tivos que vem sentindo os efei-
tos do arrocho salarial. O co-
ordenador lembra que a cate-
goria brigou, junto com estu-
dantes, contra o fechamento
dos bandejões no início dos
anos 90.

 “Nós lamentamos que,
apesar de ser promessa da
Reitoria, até agora nada de
concreto foi feito. Se foi, não
está sendo divulgado. Não se
entende o porquê da demo-
ra, uma vez que esta era uma
meta que a Reitoria laureava
a quatro cantos. Até agora
nada avançou, a não ser uma
proliferação de trailers com
obras de reforma mas com
preços altíssimos que impe-

VIDA NA UNIVERSIDADE

Movimento cobra

Pessoas convivendo
com valas de esgoto a céu
aberto, lixões, poluição in-
dustrial. Essas são algumas
formas de conflito ambien-
tal que estão presentes no
“Mapa dos Conflitos Ambi-
entais”. O mapa é resulta-
do de uma pesquisa que
teve como objetivo identi-
ficar de que forma as popu-
lações de baixa renda do
Estado do Rio de Janeiro
são afetadas pelas agres-
sões ao meio ambiente. O

SINTUFRJ, Adufrj e DCE cobram reabertura dos restaurantes universitários

dem que parcela grande da
comunidade possa se ali-
mentar”, alerta Agnaldo, que
alia o problema ao fato de
que nos locais de trabalho
não há estrutura adequada
para que os trabalhadores fa-
çam suas refeições: “Muitas

vezes, o pessoal faz suas re-
feições em suas mesas de tra-
balho, ou pior, como no caso
do pessoal de alguns setores
de Manutenção que tem que
comer em meio a intenso ca-
lor nos subterrâneos dos cen-
tros.”

ESTAGNAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA - “Exigimos ban-
dejões gratuitos”, diz o dire-
tor do DCE Pedro Martins.
“Esse atraso só complica a
vida dos estudantes. Ano pas-
sado a Reitoria veio com a
promessa de que teria ban-
dejão pelo menos no Fun-
dão. Agora está em falta”, diz
ele, relacionando, entre as
conseqüências da ausência
dos restaurantes universitá-
rios, a dificuldade do estu-
dante se manter na UFRJ: “Às
vezes pega menos matérias,
não tem como se manter o
dia todo e pagar R$ 4 ou R$ 5
por refeição.”

“A dificuldade é que as uni-
versidades estão com uma es-
tagnação orçamentária bem
maior. A UFRJ mais que ou-
tras. Dificuldade que se rela-
ciona com a reforma universi-
tária. O orçamento público
para a educação será dividido
entre universidades públicas
e privadas”, diz Sara Grane-

mann, presidente da Adufrj,
avaliando que os problemas
da UFRJ vão se agravar ainda
mais com a reforma.

Para Sara, o reitor tem uma
responsabilidade que deve ser
cobrada. Mas, segundo expli-
ca, isso não se resolve no inte-
rior da Reitoria. “O orçamento
da UFRJ não prevê recursos
para bandejões. A questão pas-
sa por buscar recursos que não
são orçados para a universi-
dade. O governo não está inte-
ressado na expansão da Uni-
versidade Pública. Muito me-
nos na permanência de estu-
dantes.” Segundo Sara, a luta
deve ser dos movimentos, da
Reitoria e de toda a comuni-
dade no sentido de que haja
recursos para a UFRJ e outras
instituições públicas. “Se tiver
orçamento maior, aí sim nos-
sa pressão tem que ser para
que seja gasto ouvindo a co-
munidade. A luta é muito mais
aguda do que pode se dar no
âmbito da UFRJ.”

Ippur estuda
meio ambiente

ECOLOGIA

estudo foi feito pelo Insti-
tuto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano e Regional
da UFRJ (Ippur) em conjun-
to com a Federação de Ór-
gãos para Assistência Soci-
al e Educacional (Fase).

Para descobrir as situa-
ções de perigo ambiental que
atingem as populações caren-
tes, os pesquisadores fizeram
um levantamento nos regis-
tros de instituições como a
Feema, o Ministério Público
Estadual, o Ministério Públi-

co Federal e a Divisão de Re-
cursos Minerais, compreen-
dendo o período entre 1992 e
2002. Os pesquisadores iden-
tificaram, durante a investi-
gação, 251 situações de con-
flito ambiental em 49 muni-
cípios do Estado do Rio de
Janeiro.

Entre essas situações es-
tão o lançamento clandesti-
no de resíduos tóxicos, que
acarreta a poluição do solo,
do ar e da água, o derrama-
mento de petróleo no mar,

que prejudica a pesca, danos
provocados por atividades
mineradoras, ausência de
abastecimento de água, ris-
cos de enchente.

Além dessas formas de
prejuízo ambiental, foi cons-
tatado que em algumas loca-
lidades há uma constante
concentração de práticas
agressivas ao meio ambien-
te. Essas áreas foram deno-
minadas pelos pesquisado-
res de “paraísos de polui-
ção”. De acordo com a pes-

quisa, nesses locais os inte-
resses políticos e econômi-
cos prevalecem sobre o res-
peito ao meio ambiente. Por
isso, atraem investimentos
dos mais diversos tipos e que
acarretam custos sociais e
ambientais. Geralmente, os
“paraísos de poluição” estão
localizados em locais onde
prevalece a concentração de
moradores de baixa renda,
que têm menos acesso à im-
prensa e aos poderes públi-
cos.

(Continuação da página 9)

AGNALDO FERNANDES. Cobrando o bandejão
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O decano do Centro de
Tecnologia, Cláudio Baraú-
na, dá uma explicação sobre
a polêmica em torno do esta-
cionamento daquela unida-
de de ensino, envolvendo o
Grêmio da Coppe e os Cen-
tros Acadêmicos de Engenha-
ria e da Escola de Química. A
confusão começou porque,
segundo os estudantes, no dia
16 de agosto, o decano teria
informado que o representan-
te do estacionamento teria as-
sinado contrato de três meses
de uso do espaço, mas que o
dinheiro arrecadado seria re-
passado integralmente à De-
cania do CT, a partir do próxi-
mo mês, ao invés de uma par-
te ir para as entidades estu-
dantis. Essa divisão em três
partes iguais foi instituída em
1987 pelo decano da época,
Carlos Russo. Atualmente essa
“verba extra” é de cerca de R$
2 mil mensais.

FUNDÃO

Impasse no CT
Decania e estudantes discordam sobre a destinação do dinheiro arrecadado no CT

Segundo Baraúna, havia
uma ilegalidade na destina-
ção do dinheiro às entidades,
por isso foi feito o contrato
temporário com os respon-
sáveis pelo estacionamento,
aguardando uma decisão da
UFRJ. Enquanto isso não
acontece, ele explicou que o
dinheiro arrecadado será to-
talmente utilizado na melho-
ria do serviço prestado à co-
munidade. O que, de acordo
com o decano, já começou a
ser feito, com a melhoria da
iluminação e a poda de árvo-
res. A próxima providência,
disse, será uniformizar os
guardadores, adotar o uso de
cartão, construir guaritas, cer-
car e instalar portões para
proteção do prédio à noite.

Para o decano a reação
dos estudantes à atitude da
decania é compreensível.
“Estamos negociando algu-
ma forma de dar a eles uma

Ministério dá dinheiro para Instituto

Divisão de Transportes comemora
A Divisão de Transportes comemo-

rou, na sexta-feira, dia 3, em alto estilo,
os dois anos de gestão escolhida de-
mocraticamente na unidade. Segundo
o diretor, João Francisco de Souza, elei-
to neste processo, o projeto da gestão
tem sido a qualidade do serviço pres-
tado e o resgate da dignidade dos tra-

balhadores. “A reestruturação da Divi-
são de Transportes é uma realidade”,
comemora João Francisco.

Através da ação organizada dos
funcionários e com apoio do SINTU-
FRJ, a unidade conseguiu a saída da
direção anterior – que, além de des-
conhecer a importância da atividade,

quase levou a cabo o processo de
sucateamento do setor. A faixa com
os dizeres “Um brinde à democracia”
dava o tom da comemoração, que foi
prestigiada por um grande público,
por representantes do SINTUFRJ e
por autoridades universitárias.

A festa contou com um grande chur-

rasco, a apresentação de grupos de
pagode e da bateria mirim “Futuro do
Amanhã”, do Parque União. Ao cair da
noite foi feita uma homenagem aos
motoristas mais antigos da universi-
dade ainda em atividade – Manoel de
Lima e Libônio Brás dos Santos, am-
bos com 34 anos de serviço.

O ato de lançamento da pedra fun-
damental da sede própria do Institu-
to de Física, na tarde de quinta-feira,
dia 2, em meio à comemoração do
40º aniversário do Instituto, contou
com a presença do ministro da Ciên-
cia e Tecnologia, Eduardo Campos,
do presidente da Finep, Sérgio Re-
zende, do secretário estadual de Ciên-
cia e Tecnologia, Wanderley de Sou-
za, do presidente da FUJB, Raymun-
do de Oliveira. O ministro e o reitor
Aloísio Teixeira, em ato simbólico, de-

positaram no marco de fundação do
prédio plantas e documentos referen-
tes aos convênios que viabilizaram a
construção.

Para o ministro, o ato representou
o reconhecimento da importância que
a UFRJ e o Instituto têm para com a
ciência e tecnologia no país. O minis-
tério da Ciência e Tecnologia já fez,
segundo Campos, o repasse de R$ 4
milhões para a construção do prédio;
tão logo sejam gastos, o ministério vai
repassar mais R$ 3 milhões.

ETU renasce
Segundo o diretor do Instituto de

Física, José d'Albuquerque Castro, se
não houver atrasos o prédio – que será
construído na área entre o CCMN e o
Cenpes – pode estar pronto em mea-
dos de 2005. Vai abrigar laboratórios
de pesquisa. Mas o diretor já cogita da
construção de um anexo para salas de
aula e laboratórios de didática. “Va-
mos continuar tendo aulas no bloco A
do CT. Mas a intenção é que no futuro
possamos ter tudo junto”, diz ele.

contribuição oficial, pois sa-
bemos que as entidades têm
despesas que precisam ser
honradas”, disse. Baraúna
lembrou que a decisão sobre

a destinação do dinheiro do
estacionamento passou pelo
Conselho de Centro. O esfor-
ço é para que o impasse seja
resolvido.

SOLENIDADE. O ministro e o reitor
no lançamento da pedra fundamental

do novo prédio da Física

Fotos: Niko Júnior

MOTIVO DE
DISCÓRDIA.

Estacionamento recebe
centenas de veículos

diariamente



O clima de incerteza to-
mou conta da eleição para a
direção do Instituto de Neu-
rologia Deolindo Couto. Na
última quarta-feira, dia 1º, o
professor José Mauro Brás de
Lima foi declarado pela co-
missão eleitoral vencedor
das eleições com 112 votos.
Porém, nesse resultado não
foram considerados os votos
dos alunos de graduação em
Fonoaudiologia (que vota-
ram em urna separada), pois
a comissão eleitoral não os
considera pertencentes ao
corpo votante do Instituto. O
voto desses alunos mudaria
o resultado inicial e daria a
vitória à professora Marleide
da Mota Gomes. As atas com
os resultados da votação nas
duas urnas serão analisadas
pela Reitoria e somente quar-
ta-feira, dia 8, a comunidade
saberá quem será o novo di-
retor do Instituto de Neuro-
logia.

A eleição foi feita para que
toda a comunidade formado-
ra do instituto decidisse quem
ocupará o cargo de diretor pro
tempore da unidade após a
aposentadoria compulsória
do atual diretor, Gianni Tem-
poni (que completará 70 anos
no dia 9 de outubro).

Como ocorre nas eleições
para diretores na UFRJ, todos
os representantes da comu-
nidade podiam votar (profes-
sores, técnicos-administrati-
vos e alunos). E como o voto
era universal, o voto de to-
dos tinha o mesmo peso. En-
tretanto, a comissão eleitoral
decidiu que os alunos de gra-
duação em fonoaudiologia
não poderiam votar.

Exclusão
“Os alunos do curso de fo-

noaudiologia não fazem par-
te do Instituto de Neurolo-
gia. Eles não estão integra-
dos às atividades do institu-
to. Eles não conhecem os
nossos professores, nunca ti-
veram aula aqui com nossos
professores. Os alunos da

NEUROLOGIA

Polêmica na eleição
Comissão eleitoral desconsidera votos de estudantes de fonoaudiologia que muda resultado

pós-graduação, que são os
que fazem parte do instituto,
votaram”, alegou o presiden-
te da comissão eleitoral, pro-
fessor Luiz Duro.

Assim, segundo a comis-
são eleitoral, o curso de fo-
noaudiologia não está inte-
grado ao Instituto de Neuro-
logia e, portanto, os votos dos
alunos não poderiam ser
considerados válidos. Mas
veja a contradição: os votos
dos professores de fonoau-
diologia foram considerados
válidos.

“Os professores votaram,
pois foi uma gentileza nossa
para que haja uma futura in-
tegração”, disse o presidente
da comissão eleitoral, Luiz
Duro.

Segundo a vice-reitora, Sylvia Var-
gas, os alunos de fonoaudiologia
estão lotados no Instituto de Neuro-
logia e, portanto, podem votar, pois
fazem parte do corpo do instituto.
Para Sylvia Vargas, os votos dos
alunos devem ser considerados.

“O resultado certo, ao meu ver, é
a soma de todos os votos. Os alunos
estudam lá e podem votar lá. Se foi
feita uma consulta à comunidade,
não se pode dizer quem vai votar ou
não. Toda a comunidade tem o direi-
to de votar. Não se pode excluir um
segmento”, afirmou a vice-reitora,
Sylvia Vargas.

Segundo o candidato José Mau-

ro Brás de Lima, considerado vence-
dor pela comissão eleitoral, os alu-
nos de fonoaudiologia não tinham
direito a votar, pois já votariam na
Faculdade de Medicina e seus votos
não devem ser considerados. Para
ele sua eleição está clara.

“O resultado foi limpo, democráti-
co. Só vota quem tem vínculo com a
instituição. Permitimos que eles vo-
tassem por uma questão de respei-
to, não foi nada oficial. Eles não
fazem parte do corpo eleitoral. Foi
aberta uma concessão aos profes-
sores, pois eles ficam aqui por mais
tempo”, afirmou José Mauro.

Já para a professora Marleide da
Mota Gomes, que seria a vencedora
se respeitados os votos dos alunos,
a fonoaudiologia faz parte do Institu-
to de Neurologia e, desse modo,
seus alunos podem eleger o novo
diretor.

“A fonoaudiologia faz parte do cor-
po do instituto. Está havendo alguma
contradição. Se os professores pu-
deram votar, por que os alunos não
puderam? Para mim, o resultado é
um só, a instituição é uma só e a
fonoaudiologia faz parte dela”, afir-
mou a professora Marleide Gomes.

Se os 120 votos dos alunos forem

considerados válidos pela Reitoria, a
professora Marleide Gomes terá um
total de 163 votos (120 + 43) contra
os 112 do professor José Mauro.

“É uma injustiça”, diz Sylvia
Segundo a vice-reitora, Sylvia Var-

gas, o reitor Aloísio Teixeira se com-
prometeu a nomear diretor do Insti-
tuto o vencedor da consulta. Entre-
tanto, Sylvia deixou claro que a con-
sulta deveria ser feita de forma legí-
tima. Sylvia lembrou que na eleição
para diretor do instituto realizada em
1998, quando o voto era proporcio-
nal e o voto dos professores tinha
peso de 70%, os professores da
fonoaudiologia foram impedidos de
votar. Já nessa eleição como o voto
era universal, portanto o voto de
todos tinha o mesmo peso, foi per-
mitido aos professores votarem mas
vetados os alunos.

“Não se está repetindo nenhum
episódio Vilhena, muito pelo contrá-
rio. A comissão eleitoral impediu que
um segmento votasse. Isso é uma
injustiça e não pode acontecer. A lei
que permite que haja pesquisa diz
que todos têm que votar; lá eles
excluíram os alunos”, afirmou Sylvia
Vargas.

Vice-reitora diz que votos são válidos

VICE-REITORA. "É injustiça"

Fotos: Niko Júnior

APURAÇÃO. Comunidade atenta à abertura das urnas num pleito marcado pela inquietação


