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PROJETO DE LEI

De olho no Congresso

Assembléia Geral
Dia 6 de outubro, quarta-feira, às 10h, Salão Azul da Reitoria

INFORMES GERAIS
Eleição dos delegados para a Plenária Nacional da Fasubra

2 8 %  P R E O C U P A  C A T E G O R I A  Página 2

TEMPO QUENTE

Crise na Faculdade de Direito

O grupo de trabalho da Fasubra responsável pelas articulações com os parlamentares está na expectativa da reabertura das atividades do Congresso
prevista para esta quarta-feira, dia 6 de outubro, para apressar a votação do projeto de lei que implanta a carreira da categoria. Página 3

Escola de
Música

SINDICATO convoca reunião e
mobilização dos funcionários neu-
traliza arbitrariedades da diretora da
Escola de Música. Unidade enfrenta
problemas internos que comprome-
tem seu desempenho e prejudicam
estudantes e funcionários. Página 5

1 - CEG diz que
Armênio Cruz
é ilegítimo.

2 - Conselho quer
afastamento de
Maria da Penha.

3 - Funcionários
ameaçam entregar
as chaves da
faculdade.
Páginas 6 e 7 O CEG realizou sessão especial nas dependências da Faculdade de Direito
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Doispontos

Trabalhadores da UFRJ
reunidos em assembléia na
semana passada manifesta-
ram sua preocupação com a
possibilidade de o índice dos
28,86% desaparecer dos nos-
sos contracheques em con-
seqüência da decisão da 6ª
Turma de Desembargadores
do Tribunal Regional Fede-
ral que concedeu efeito sus-
pensivo a uma petição da
Advocacia-Geral da União
(AGU) numa sessão na se-
gunda-feira, dia 20 de setem-
bro. O assessor jurídico do
SINTUFRJ, André Viz, conti-
nua aguardando a publica-
ção do acórdão (sentença) do
Tribunal para definir que
medidas tomará para tentar
impedir que o pagamento do
índice seja suspenso.

Preocupação com os 28%
Apreensivo com a situação, SINDICATO marca assembléia para o dia 14 com a presença do reitor

No plano político, a as-
sembléia indicou ao Sindica-
to a necessidade de um pro-
nunciamento mais claro da
Reitoria sobre o assunto.
Neste sentido está sendo
marcada uma assembléia
para a quinta-feira, 14 de ou-
tubro, em local a ser defini-
do, para discutir exclusiva-
mente os 28%. O reitor, Aloí-
sio Teixeira, será convidado
para esta reunião. Como se
sabe, os 28% foram incorpo-
rados efetivamente aos con-
tracheques, com a sentença
transitado em julgado, a par-
tir de dezembro de 2002.

O que aconteceu
A primeira sentença favo-

rável aos funcionários da
UFRJ na ação dos 28% é de

março de 1997, quando os tra-
balhadores chegaram a ter
incorporado o índice duran-
te dois meses. O governo dei-
xou de cumprir a decisão du-
rante 5 anos e 8 meses. Foi
exatamente no contexto da
movimentação do Sindicato
– com a participação da Rei-
toria, através da PR-4, em
busca do pagamento dos
atrasados dos 28% através de
ação administrativa junto ao
Ministério do Planejamento
– que surgiu o dado novo cri-
ado com os embaraços pro-
porcionados pela AGU, no
Rio de Janeiro.

No Ministério do Planeja-
mento as negociações tinham
avançado. As maiores discus-
sões prendiam-se ao critério
que seria adotado para o pa-

gamento dos valores. Mas o
próprio Ministério (ou seja,
o governo) admitia que do
ponto de vista jurídico o pro-
blema estava resolvido. Soli-
citou, para cumprir formali-
dade, uma carta da Procura-
doria da UFRJ com informa-
ções sobre o processo. Uma
orientação equivocada da PR-
4 ao procurador Ronaldo Al-
buquerque, ou então um
equívoco do próprio procu-
rador, acabou provocando
problemas desnecessários: a
AGU no Rio de Janeiro, que
já havia encaminhado uma
interpelação contra a senten-
ça favorável à categoria em
1999, ingressou com uma pe-
tição junto à 6ª Turma de De-
sembargadores e conseguiu
o efeito suspensivo. Os de-

sembargadores, no entanto,
não se pronunciaram sobre
o mérito. Esses juízes não co-
nhecem o processo que du-
rante esses anos todos foi
conduzido por desembarga-
dores da 2ª turma de desem-
bargadores.

Advogado tranqüiliza
O assessor jurídico André

Viz disse que a decisão da 6ª
Turma não derruba a incor-
poração dos 28%. “Tranqüi-
lizo todos os trabalhadores
beneficiados com a ação dos
28% que não perderam direi-
to ao índice. O que está sen-
do questionado é a forma da
execução da sentença, uma
vez que a decisão do Tribu-
nal tornaria a ação individua-
lizada, e não coletiva.

O reitor, Aloísio Teixeira, prometeu anunciar esta
semana quem nomeará como diretor pro tempore para
o Instituto de Neurologia. Essa decisão disse que
tomará sozinho, em seu gabinete, pois é um direito que
o cargo lhe confere. Aloísio não quis adiantar nenhuma
outra informação a respeito do assunto, muito menos
se o escolhido será um dos três professores que
participaram da polêmica eleição realizada pela unida-
de, no início de setembro.

Por decisão da assembléia do dia 17 de setembro, o
jornal do sindicato estava aberto para refletir as posições
da categoria sobre o processo eleitoral municipal e a sua
indignação com o governo e sua base aliada. Diante
desta decisão, publicamos na edição nº 635 a matéria
sob o título O JOGO DO PODER. Esta foi assinada pelos
membros da categoria, que solicitaram a inclusão de
seus nomes. Nenhum nome foi incluído entre as assina-
turas à revelia, mesmo os que não estavam presentes
no fechamento do jornal solicitaram por telefone a inclu-
são de seus nomes.

Simone Silva (NESC), José Carlos, Paulo Menezes,
Márcia Rocha (CT) e Gutemberg Traco (PU)

CORREÇÃO
A professora Ana Borralho

esclarece que não é uma das au-
toras do documento do Conse-
lho de Ensino de Graduação
(CEG) sobre cotas, conforme no-
ticiou o Jornal do SINTUFRJ da
semana passada. O documento,
informou, foi elaborado pelas
docentes Ana Canen – conforme
já noticiado – e Maria José Coe-
lho, que também é representan-
te no CEG do Centro de Ciências
da Saúde (CCS).

Para que não haja nenhuma dúvida

Neurologia: decisão pode
sair esta semana

DIA: 15 de outubro de 2004

LOCAL: Auditório do CFCH na Praia Vermelha

HORÁRIO: de 10 às 13h

PAUTA: 1. Neurologia e Direito, 2. Reforma
Universitária e 3. Calendário de Atividades

GT-Educação
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PROJETO DE LEI

O grupo de trabalho da
Fasubra responsável pelas ar-
ticulações junto a parlamen-
tares está na expectativa da re-
abertura das atividades do
Congresso prevista para esta
quarta-feira, dia 6 de outubro,
quando os parlamentares re-
tornam dos seus estados de-
pois da realização do primei-
ro turno das eleições. Os con-
tatos que estão sendo feitos
até agora são no sentido de
garantir que o relator(a) do
projeto de lei seja um(a) de-
putado(a) que tenha acompa-
nhado todo o período das ne-
gociações com o governo e
que tenha compromisso com
os interesses dos trabalhado-
res. Com relação à tramitação
na burocracia do Congresso
Nacional, todos os desdobra-
mentos estão sendo acompa-
nhados passo a passo.

Como a Fasubra já havia
sido informada anteriormen-
te, o projeto de lei que im-
planta a nossa carreira foi pro-
tocolado no dia 15 de setem-
bro. No dia 21 foi apresenta-
do no plenário da Câmara e, a
partir daí, recebeu o nº 4.177/
04 (ver página eletrônica FA-
SUBRA). No dia 23 foi encami-
nhado à Coordenação de Co-
missões Permanentes (CCP)
e distribuído às demais co-
missões que tratam deste tipo
de projeto – Comissões de
Educação e Cultura; Trabalho,
de Administração e Serviço
Público; Finanças e Tributa-
ção e Constituição e Justiça e
de Cidadania.

Comissão Especial
Desta forma, sendo enca-

minhado a mais de três co-
missões, passa a ser prerro-
gativa do presidente da Câ-
mara, deputado João Paulo
Cunha, criar uma Comissão
Especial que avaliará o pro-

Grupo de olho
no PL no Congresso

Com a realização do primeiro turno, Congresso volta às atividades nesta quarta-feira

jeto.  Com o pedido de prio-
rização que o líder do Gover-
no, deputado Professor Lui-
zinho, irá encaminhar, o re-
lator poderá ser designado
em plenário e apresentar o
seu parecer favorável, agili-

zando o processo. É bom res-
saltar que para o projeto de
lei ser votado será necessá-
rio que a pauta do Congresso
seja destrancada, ou seja, o
Congresso terá de antes de
votar qualquer projeto se

A portaria que nomeia a Comissão Nacional de
Acompanhamento da Tramitação e da Regulamenta-
ção do PL do Plano de Carreira dos Cargos de Técnico-
administrativos das IFES foi publicada nesta segunda-
feira. A instalação do Grupo de Trabalho (GT) foi
iniciada na semana passada. Entre outras demandas,
a regulamentação das Comissões: Enquadramento,
Comissões Nacional e Interna de Supervisão do Plano
Carreira. Na primeira reunião será estabelecido o cro-
nograma de atividades do GT.

O presidente da
Câmara,
deputado João
Paulo Cunha,
tem a
prerrogativa de
criar uma
Comissão
Especial que
avaliará o
projeto.

pronunciar sobre onze me-
didas provisórias que estão
acumuladas – o que poderá
ser feito a partir do acordo de
lideranças.

O Grupo de Trabalho de
Articulação Parlamentar está
trabalhando de forma inten-
siva  e precisamos do apoio
de todos os parlamentares. E
é por isto que reuniremos a
Comissão Nacional e a Co-
missão Nacional de Base de
Acompanhamento da Trami-
tação do projeto de lei neste
período a partir do dia 5 de
outubro para pressionarmos
os parlamentares pela apro-
vação do projeto. A convoca-
tória desta comissão pode se
estender até a semana se-
guinte, a depender de uma
avaliação sobre como estará
o funcionamento do Con-
gresso. Há preocupação po-
lítica com os tensionamentos
decorrentes dos resultados
do primeiro turno das elei-
ções municipais e do con-
fronto que irá se desenhar no
segundo turno.

EXPECTATIVA. Depois da jornada de luta durante a greve, trabalhadores da UFRJ aguardam a votação do projeto de lei

Grupo de trabalho de
estruturação do PL

Calendário de atividades
OUTUBRO

NOVEMBRO

Reunião da DN Fasubra

Plenária Nacional da Fasubra

6 e 7

8 e 9

Dia Nacional da Consciência Negra

XVIII Confasubra

DEZEMBRO

20

1ª
semana

Foto: Niko Júnior
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LUTA HISTÓRICA

Território conquistado
“Conseguimos manter nossos princípios e diretrizes

para gestão da carreira, por processos de qualificação e
avaliação como únicos elementos para o desenvolvimento
do servidor na carreira. A gente trabalhou com um concei-
to de classificação de cargos que não utilizou como critério
apenas a escolaridade exigida para o exercício do cargo,
mas também a experiência, responsabilidade, esforço físi-
co e risco. Junto a este conceito, conseguimos colocar toda
a estrutura da nossa Carreira: cinco níveis de classificação
com quatro níveis de capacitação e 16 padrões em cada um
dos níveis, com uma diferença constante entre eles. De
certa forma, é o território conquistado da Carreira. Porém,
falta conquistar a total mobilidade nesse território; falta
expandir o estepe, que na nossa proposta era de 5% e foi
rebaixado (a 3%).

 Progressão
funcional

Outro problema é que o servidor não pode se mover em
toda extensão. Se eu estou num cargo, posso me mexer den-
tro dos níveis de capacitação, mas não vou poder sair do
cargo nem da classe. Isso porque, para o governo, a mudança
de cargo sem concurso público é considerada inconstitucio-
nal. Isso dependerá de discussão com o conjunto do serviço
público acerca das diretrizes do plano de carreira. Era o que
propúnhamos no plano do cargo único (PCU), como pro-
gressão funcional, em que o servidor se movimentava do
início ao fim da estrutura. Como os conceitos de macro-cargo
único e de progressão funcional não passaram, o trânsito não
ficou completo.

Uma carreira para os
técnicos-administrativos

Tônia Duarte, do GT-Carreira da Fasubra, disseca pontos importantes do projeto de lei que está no Congresso

Pela primeira vez
desde a aprovação
do PUCRCE (Plano
Único de
Classificação e
Retribuição de
Cargos e Empregos),
em 1987, a categoria
poderá ver
mudanças de fato
na sua trajetória
profissional, a partir
de março de 2005,
com a vigência do
novo Plano de
Carreira. Essa
é a opinião dos
integrantes do
Grupo de Trabalho
da Fasubra. Apesar
de não ser a carreira
que reivindicamos,
o plano dá
importantes passos
para tanto. Mas,
para ser posto em
prática em sua
totalidade, há novas
etapas que não
podem prescindir da
luta. Publicamos
um depoimento da
companheira Tônia
Duarte, integrante
do GT-Carreira da
Fasubra, que tem
tido participação
fundamental na
consolidação do
processo que
resultou no projeto
de lei que ora
tramita no
Congresso Nacional.

Incentivo à qualificação
A gente conseguiu o incentivo para quem tem além da quali-

ficação formal exigida para o cargo. Por exemplo, o mestrado
para quem ocupa cargo de nível superior dará direito a um
percentual. Um passo importante para a carreira, sem sombra
de dúvidas. Hoje, no PUCRCE, quase 70% da categoria esta
parada, na última classe, sem poder se movimentar. Por exem-
plo: um servidor de nível superior, na classe S, padrão III, com 25
anos serviço e para quem faltam seis anos para se aposentar,
não tinha para onde crescer. Com o enquadramento pelo tempo
de serviço no serviço público federal, no tempo que falta este
servidor, agora enquadrado no padrão 13, tem mais três degraus
para subir dentro do nível. E se fizer curso que tenha a ver com a
função, pode mudar para até três níveis de capacitação adiante.
Ele ganha a possibilidade de transitar mais seis padrões. Além
disso, terá incentivo pela educação formal, se tiver especializa-
ção, mestrado ou doutorado.

Enquadramento por
capacitação

O enquadramento por capacitação e o incentivo à qualifi-
cação dependem de levantamento nacional para saber o cus-
to e de regulamentação com previsão orçamentária aprova-
da.

Embora não seja a nossa Carreira, é um passo, sem som-
bra de dúvidas. Uma opção mais positiva do que continuar
no plano de hoje, o PUCRCE. Vai depender de luta e mobili-
zação para conseguirmos mais recursos do orçamento para
leis e regulamentos que garantam novas etapas. Porque falta
o enquadramento para a capacitação já feita, que vai ser
considerado num segundo momento.
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LUTA

A mobilização dos funcio-
nários da Escola de Música
contra a atitude arbitrária da
diretora Harlei Aparecida
Ebert Raymundo deu resul-
tado: a Superintendência de
Pessoal da Reitoria irá revo-
gar os atos da diretora, que
havia posto vários funcioná-
rios à disposição sem justifi-
cativa. A decisão foi anuncia-
da pelo superintendente Ro-
berto Gambini, numa reu-
nião convocada pelo SINDI-
CATO na última quinta-feira,
a qual compareceu toda o
corpo social da unidade
(além de funcionários, pro-
fessores e estudantes).  A  me-
dida será estendida a outras
unidades.Também serão
desconsideradas as faltas atri-
buídas aos servidores duran-
te o período de greve.

A reunião de quinta-feira
na Escola de Música tinha
como tema principal a deci-
são da diretora da Escola,
Harlei Raymundo, de pôr à
disposição funcionários sem
qualquer critério. Mas serviu
para traçar um painel das di-
ficuldades que envolve a es-
cola. Estudantes leram um
manifesto e denunciaram
que uma briga entre a dire-
ção e grupo de professores
está resultando  na falta de
aulas em uma das discipli-
nas. Na quinta-feira, dia 23,
diretores do Sindicato orga-
nizaram uma primeira reu-
nião para tomar conhecimen-
to dos problemas. Na sema-
na passada, a diretora Harlei
Raymundo chegou a convo-
car uma reunião com os fun-
cionários para esclarecer o
assunto. Essa reunião acabou
não ocorrendo: os funcioná-
rios e o corpo social preferi-
ram fortalecer a reunião do
SINDICATO. Nesta reunião  a
diretora não compareceu
nem enviou representante.

Mobilização neutraliza
arbítrio na Escola de Música

PR-4 revoga atos que colocaram à disposição funcionários na universidade

Os coordenadores do SINTU-
FRJ, Neuza Luzia e Antônio
de Assis, e o representante da
Adufrj, José Miguel estiveram
na Escola de Música. O SIN-
DICATO propôs uma reu-
niãocom a participaração de
um representante do Gabi-
nete do Reitor, de represen-
tante da Pró-Reitoria de Gra-
duação com o corpo social
da escola para discutir, de for-
ma mais profunda, os seus
problemas.

Professores
Alunos e professores que

participaram da reunião  ma-
nifestaram indignação com o
afastamento dos funcionári-
os. Segundo eles, a Escola de
Música passa por um mo-
mento de crise, e a atitude de
pôr os funcionários à dispo-
sição é apenas um dentre os
vários problemas da Escola.

“Isso que está acontecen-
do agora com os funcionários
é a gota d’água de um pro-
cesso que começou em se-
tembro do ano passado. Faz
parte de uma série de barba-
ridades feitas por essa dire-
ção”, afirmou o professor An-
dré Cardoso, que leu durante
a reunião abaixo-assinado
dos professores repudiando
a atitude da diretora de pôr
funcionários à disposição.

“O modo de atuação da atual Dire-
toria, refletido na forma como é con-
duzida administrativamente a insti-
tuição, é caracterizado por atos que a
todo momento tornam sobressaltada
a vida daqueles que aqui se esfor-
çam, no sentido de produzirem algo
de positivo para a Universidade.

A insegurança causada por tal
quadro é um fator altamente nocivo
à saúde da Instituição, em especial a
uma entidade universitária (...). O

Os participantes da reu-
nião deliberaram pela reali-
zação da nova reunião para
esta quinta-feira, dia 7, às 14
horas, para discutir a crise por
que passa a Escola de Músi-
ca. O objetivo é levantar de
forma mais objetiva os pro-
blemas gerais enfrentados
pela Escola de Música que, a
exemplos de várias undiades
da universidade, enfrenta di-
ficuldades que devem ser re-
movidas com coragem e de-
terminação.

Fotos: Niko Júnior

último episódio a que, com pesar,
temos que nos referir é a recente
“onda” de processos de disponibili-
dade, em que a Diretoria vem colo-
cando membros do corpo técnico-
administrativo da Escola (...).

É difícil fugir ao temor de que tais
atos estejam sendo impulsionados
pela intenção de minimizar ou mesmo
eliminar a atuação ativa na vida admi-
nistrativa e política da EM, de funcio-
nários que não pertencem ao círculo

de confiança da atual direção (...).
Nesta oportunidade, portanto,

nós, membros do corpo docente da
EM/UFRJ, não podemos deixar de
declarar o nosso repúdio ao clima de
terror e de desmonte administrativo
que vemos se instalar em nossa
Unidade, e assim vimos por esta
solidarizarmo-nos com os nossos
colegas técnico-administrativos,
para os quais, nesse momento, se
prenuncia um quadro tão sombrio.”

Veja trechos do manifesto dos professores

DISCUSSÃO. Neuza e Gambini (à esquerda) na reunião

NA ESCOLA DE MÚSICA. Reunião, convocada pelo SINDICATO, mobilizou todo mundo
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CRISE NA FACULDADE DE DIREITO

O  Conselho de Ensino e
Graduação (CEG) da quarta-
feira, dia 29, em sessão espe-
cial no prédio da Faculdade
Nacional de Direito, aprovou
propostas  relacionadas à cri-
se institucional vivida pela
unidade e que põem em xe-
que a gestão do professor Ar-
mênio Cruz. O CEG aprovou
a subscrição da resolução
aprovada pelo último Con-
selho Universitário a respei-
to da liminar concedida pelo
desembargador Rogério Vi-
eir, considerando necessário
a manutenção do afatamen-
to de Armênio do cargo de
diretor. Nessa resolução, o
Conselho se posiciona ao
lado do corpo social da fa-
culdade e de sua autonomia
institucional diante de qual-
quer tentativa de intervenção
autoritária por parte de uma
gestão sem legitimidade.

O CEG também subscre-
veu o documento emitido
pelo Centro de Ciências Jurí-
dicas e Econômicas (CCJE),
na semana anterior, sobre a
professora Maria da Penha. A
carta “aconselha” a professo-
ra a se afastar por iniciativa
própria do CEG, abrindo mão
das funções de representan-
te de centro que ainda hoje
exerce. Maria da Penha, que
é também mulher de Armê-
nio, centralizava, segundo
vários depoimentos, além de
outras funções acadêmicas e
burocráticas, a correção de to-
dos os trabalhos de final de
curso (monografia) dos qua-
se 200 alunos de direito, sen-
do a única responsável por
determinar aqueles que se
formam, ou não, no ano. De
acordo com alguns estudan-
tes, os critérios para notas
nunca foram divulgados, são
completamente obscuros, o
que é inaceitável.

CEG diz que Armênio
é diretor ilegítimo

Conselho quer também que a professora Maria da Penha se afaste por iniciativa própria

Moção
A representante dos técni-

cos-administrativos no CEG,
Ana Maria Ribeiro, diante dos
fatos relatados,  propôs o afas-
tamento da professora Maria
da Penha das Câmaras inter-
nas do Conselho e da Câmara
Mista CEG/CEPG. O encami-
nhamento também foi apro-
vado, com apenas três votos
contrários.

Foi aprovada uma moção
referente à coordenação do
curso de graduação. No docu-
mento aprovado, o CEG ques-
tiona a legitimidade de Armê-
nio: “(...) O Conselho de Ensi-
no de Graduação compreen-
de que o professor Armênio
Albino da Cruz Filho não pos-
sui legitimidade para se man-
ter diretor da faculdade de di-
reito (...).” A moção foi provo-
cada porque, durante o afas-
tamento de Armênio, nova co-
ordenação foi instituída. Mas
circulou portaria assinada por
Armênio Cruz reconduzindo
o Coordenador do Curso de
Graduação anterior, e que ha-
via sido afastado.

A sessão especial no prédio da facul-
dade foi para debater o resultado dos
trabalhos da Comissão Acadêmica, insti-
tuída pela Pró-Reitoria de Graduação em
março. A comissão foi criada para levan-
tar as causas da degradação acadêmica
apontada pela Comissão de Sindicância
de setembro de 2003. A Comissão Aca-
dêmica foi composta por Ericksson Al-
mendra (CT), conselheiro do CEG, Vera
Halfoun, do Consuni, e Giovani Zebende,
do CEPG.

Os resultados foram relatados pelo pro-
fessor Ericksson: “Nós deparamos com
uma situação que até então não podíamos
imaginar. Não havia  na faculdade regi-
mento, reuniões de departamento ou de
congregação, ou sequer livro de atas. Na
verdade, não me surpreenderia que um
professor nem soubesse o que é um de-
partamento, já que um dos professores
desconhecia a pauta de notas.” Segundo
o professor, as dados falam por si e de-
monstram o caos institucional em que vivia
a Faculdade. “Enquanto um curso como
Engenharia, que possui cerca de 20 currí-
culos ativos, apresenta uma margem de
erro nas inscrições de disciplina de 5%,

Direito com apenas um currículo ativo tem
margem de erro na ordem de 20%.”

Além dos problemas acadêmicos es-
planados pelo professor, ainda foi exposto
que, embora não apareçam no relatório
(por não se tratar de “questões acadêmi-
cas”), a Comissão colheu muitos depoi-
mentos relatando situações de desrespei-
to, maus-tratos e até violência física contra
alunos, funcionários e professores.

Com base nas recomendações do re-
latório, o CEG aprovou, dia 22, constituir
comissão para acompanhar a recupera-
ção dos problemas detectados no relató-
rio, composta por Ericksson Rocha e Al-
mendra, Ana Borralho e Maria Lúcia Pa-
titucci.

Flores em casa
Duas funcionárias da Faculdade de

Direito que se manifestaram durante a
sessão do CEG, com críticas à situação
da unidade, receberam, no dia seguinte,
uma estranha encomenda: flores com um
cartão assinado pela professora Maria da
Penha que dizia “Muito obrigado por tudo”.
O caso já foi comunicado à Pró-Reitoria
de Graduação.

“Uma situação inimaginável”

CEG ESPECIAL. O conselho se reuniu no prédido da Faculdade Nacional de Direito, no centro da crise

Fotos: Niko Júnior
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CRISE NA FACULDADE DE DIREITO

Em reunião na terça-feira,
dia 28, com a coordenação do
SINTUFRJ, os funcionários
discutiram a grave situação da
Faculdade de Direito. A uni-
dade está à deriva, em meio a
uma tormenta. Essa foi uma
constante entre as definições
sobre o atual momento e en-
tre relatos sucessivos de so-
frimento e intimidação.

Por encaminhamento da
coordenação do SINTUFRJ,
representada na reunião por
Ana Maria Ribeiro, Denise
Góes e Vera Barradas, com

Funcionários ameaçam
entregar as chaves

O reitor Aloísio Teixeira, após cerimô-
nia de premiação na Faculdade de Arqui-
tetura,  vai se basear no relatório da
comissão disciplinar criada para apurar
denúncias de irregularidades na Facul-
dade de Direito para tomar decisão sobre
o assunto. Segundo Teixeira, se houver
elementos de formação de culpa, a Reito-
ria tomará as providências compatíveis. A
punição, se for o caso, pode ir da adver-
tência à suspensão. No caso de demis-

A Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, assim
como o CACO, entidade representativa dos estudan-
tes, são símbolos da história de resistência e de luta em
defesa dos princípios básicos da democracia e dos
direitos sociais.

Os funcionários técnico-administrativos são funda-
mentais para o fazer educacional e não estamos au-
sentes neste momento de crise em que a FND está
passando. Cumprindo determinação do Conselho Uni-
versitário, colaboramos, e não medimos esforços, para
que nossas funções públicas sejam de fato exercidas.
Apesar da forma com que a comissão, enviada pela
Reitoria, iniciou os seus trabalhos, onde nem todos os
funcionários foram ouvidos, havendo pré-julgamento
antecipado de alguns, nos juntamos a ela e organiza-
mos os setores fundamentais para o pleno funciona-
mento da unidade na busca de um ensino público com
qualidade. Entendemos que a FND começou a trilhar
no rumo de sua organização e de garantias e respeito
à comunidade interna.

Mantemos nosso posicionamento em defesa da
moralidade, da ética, da transparência e da democra-
cia interna para o bom desenvolvimento das atividades
acadêmicas e administrativas. Como servidores públi-
cos federais devemos garantir o pleno funcionamento
da unidade, à qual estamos lotados. Entretanto, não
há, na FND, após a concessão da liminar para retorno
do diretor afastado, normalidade institucional para que
possamos exercer nossas funções. Há conflito de po-
der, autoridade e um clima de intimidação. Para o corpo
técnico-administrativo, a normalidade acadêmica e
administrativa passa, necessariamente, por um novo
processo eleitoral, com a escolha de uma nova direção,
em que haja a real participação de estudantes, profes-
sores e técnicos-administrativos.

Nós, funcionários técnico-administrativos da FND,
através de nossa representação sindical, o SINTUFRJ,
comunicamos que estaremos entregando as chaves
das salas, sob nossa responsabilidade, ao Sr. Decano
do CCJE, e estaremos exercendo nossas atividades
funcionais na Decania do Centro de Ciências Jurídicas
e Econômicas, até a normalização das atividades.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2004

Funcionários técnico-administrativos da Faculdade
Nacional de Direito
SINTUFRJ - Sindicato dos Trabalhadores em Educa-
ção da UFRJ

base nas avaliações e suges-
tões feitas em quase duas
horas de reunião, foi aprova-
do que os funcionários lan-
çariam um manifesto à comu-
nidade e entregariam as cha-
ves da unidade ao decano do
CCJE, transferindo suas ati-
vidades para a decania.

Em nova reunião no dia
29, diante das notícias de que
os recursos à liminar que per-
mitiu a volta de Armênio se-
riam apreciados até o fim da
semana e de que no dia 29
seria apresentado à Reitoria

Trabalhadores da FND lançam manifesto e decidem
em nova reunião hoje o que fazer

são do serviço público, o processo é en-
viado ao MEC. Porém, ainda segundo o
reitor, se não houver evidência de culpa,
o processo é arquivado.

RECURSOS – No último Consuni, dia
23 de setembro, a Procuradoria da UFRJ
informou que recorreria da decisão do
desembargador que concedeu liminar res-
tituindo a direção a Armênio. O procurador
Ronaldo Albuquerque, havia boas chan-
ces de o desembargador rever a decisão.

 Reitoria espera relatório

o relatório da comissão dis-
ciplinar, os funcionários de-
cidiram  esperar até  esta se-
gunda-feira, dia 4, para con-
sumar a proposta de entrega
das chaves.

Manifesto àManifesto àManifesto àManifesto àManifesto à
comunidadecomunidadecomunidadecomunidadecomunidade
universitáriauniversitáriauniversitáriauniversitáriauniversitária

COM OS FUNCIONÁRIOS. Coordenadores na FND

Fotos: Niko Júnior
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ARTIGO/COTAS

 Se o CEG consegue per-
ceber que o quadro que en-
volve o aluno negro é agra-
vado pela presença ostensi-
va e velada do preconceito,
por que não ser a favor de
um conjunto de políticas de
ações afirmativas que permi-
tam que este aluno negro
possa ter igualdade de opor-
tunidades?

A resposta talvez seja es-
perarmos mais 500 anos pela
melhora do ensino funda-
mental e médio.

DISCUSSÃO FALHA - In-
felizmente, não temos na
UFRJ uma discussão linear e
organizada. O CEG deveria
estar preocupado em difun-
dir a discussão do que signi-
fica ações afirmativas, que é
algo que vai além das cotas e
implica necessariamente
uma mudança de atitude e de
comportamento da socieda-
de brasileira para a promo-
ção da igualdade.

Posições com a da Con-
gregação da Faculdade de
Medicina, que carrega  atra-
vés da expressão de alguns
de seus membros pérolas do
tipo: “O curso de Medicina é
muito difícil, os beneficiados
pela cota não terão condições
do acompanhar”; “Medicina
é um curso muito caro e exi-
ge muito conhecimento, co-
tas seriam válidas para cur-
sos como História”; “Se exis-

tirem cotas na UFRJ, ou os
alunos se sentirão perdidos
ou a Faculdade terá de baixar
o nível”, mostram a face dura
do preconceito racial, que
não leva em consideração
nenhuma análise política,
histórica e estatística sobre a
exclusão do negros no pro-
cesso educacional. A nota alta
do vestibular não é sinôni-
mo nem garantia de um de-
sempenho excelente, o exa-
me do semestre inicial de 10
cursos da UFRJ, entre eles o
de Medicina, mostra que ape-
nas metade dos alunos que
receberam as maiores notas
conseguiu um Coeficiente de
Rendimento(CR) igual, ou
seja, estes fatores não estão
diretamente relacionados.

E quando se diz “outros
cursos”, leia-se: Área de Hu-
manas pode ter cotas. Fica
evidente o pensamento sedi-
mentado daqueles que se
acham herdeiros naturais
deste espaço, em que qual-
quer iniciativa de democrati-
zar é comparada à perda da
qualidade, além da total falta
de ética ao reduzir o conheci-
mento alheio.

Não há dúvidas que a eli-
te, nos seu mais diversos
aparelhos ideológicos, pro-
curará construir legitimações
racionais para manter sua
hegemonia de dominação.

É preciso resgatar a histó-

ria. É necessário lembrar que
o Brasil foi o último país a
abolir a escravidão no mun-
do e durante este nefasto pe-
ríodo nunca permitiu ao ne-
gro a cidadania, negando sua
cultura e religiosidade; o
acesso à terra, preferindo dá-
la aos europeus que hoje for-
mam prósperas colônias; o
acesso aos processos de pro-
dução, de desenvolvimento
e de educação. Há que se re-
parar historicamente esta po-
pulação.

Sabemos que agressões
imotivadas praticadas de um
povo contra o outro têm sido,
ao longo do tempo, motivo de
pagamento de compensações.
Um dos mais conhecidos ca-
sos são os benefícios ao esta-
do de Israel por conta do ho-
locausto contra os judeus. Mas
quando se trata de reparação

aos povos africanos e seus
descendentes, uma gama de
dificuldades é apresentada e a
história que serviu para bene-
ficiar uns, contraditoriamente
prejudica outros.

DOIS PESOS... - As decla-
rações do Ministro da Educa-
ção, Tarso Genro, sobre a
adaptação das universidades
caso o projeto que cria o sis-
tema das cotas seja aprova-
do, seguem o mesmo espíri-
to democrático que norteou
o CEG na sua decisão, sem
por isto desrespeitar a auto-
nomia da universidade. Mas
neste caso é aquela velha his-
tória de dois pesos e duas
medidas. Não penso ser sa-
lutar que ocorra aqui deci-
sões de cima para baixo, mas
é fundamental envolver de
forma séria a comunidade
universitária neste tema.

Entendo que a universi-
dade deveria trazer para si a
tarefa de ser propagadora
desta discussão, pois fica
muito evidente a falta de in-
formação sobre o tema. Seria
necessária a  criação de espa-
ços de debates regulares,
para que depois disto se te-
nha condições de refletir so-
bre o tema.

Por fim, vale ressaltar que
esta luta (de discussão de
políticas de ações afirmati-
vas, entre elas cotas nas uni-
versidades públicas) é uma

luta de anos do Movimento
Negro, que entende e verba-
liza enfaticamente que as co-
tas não são o néctar para su-
prir todas as debilidades  e
distorções do ensino públi-
co. Entretanto, para termos
uma política de inclusão be-
los discursos não bastam,
precisa-se de ações práticas.
Ninguém que inverter a or-
dem, começando a democra-
tização da universidade em
direção à educação infantil,
mas os índices apontam que
existem somente 2% de ne-
gros nas universidades públi-
cas e é vital que o Estado bra-
sileiro, responsável pelo ma-
ior crime da humanidade (a
escravidão), reconduza a po-
pulação negra aos patama-
res da dignidade perdida
nesses 116 anos de falsa abo-
lição.

A comunidade universi-
tária e seus representantes
precisam encarar a discus-
são com a seriedade que ela
merece, e ser sério neste
momento é democratizar a
informação e aqui a infor-
mação, está muito mal di-
fundida.

Denise F. Góes
Técnica-Administrativa –

Faculdade de Odontologia
Coordenadora-Geral do

SINTUFRJ
Militante do Movimento

Negro Unificado

A decisão do CEG em se manifestar contra o sistema
de cotas, mostra como é bem demarcado o espaço da

elite brasileira. A
discussão da

democratização do
acesso, para a

significativa parcela
da sociedade, não

questiona a
transparência do

vestibular e sim as
formas

diferenciadas de
acesso seu. Não

podemos
escamotear que as

condições na
disputa, o concurso,
pode ser universal,

mas as condições dos

Denise Góes*

"Se o CEG consegue
perceber que o quadro
que envolve o aluno
negro é agravado pela
presença ostensiva e
velada do preconceito,
por que não ser a favor
de um conjunto de
políticas de ações
afirmativas que
permitam que este
aluno negro possa ter
igualdade de
oportunidades?"

que concorrem são extremamente desiguais, e a
discussão do mérito  deveria levar em consideração que

não se pode discutir
esta questão sem
levarmos aspectos
históricos em
consideração. É como
diz o famoso discurso
do presidente Lyndon
Johnson, “ Não se
pode pegar alguém
que esteve
acorrentado pelos
pés por muito tempo,
botá-lo na linha de
largada e dizer:
pronto, agora você
pode competir em
condições como todos
os outros”.
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SEGURANÇA

Sindicato apontou
 insegurança no Fundão

O descalabro da segurança foi mostrado logo no
início do ano na reportagem Roubo desmonta uma
Divisão da UFRJ, de 12 de janeiro, nº 600. A matéria
relatou o roubo – que durou 20 horas – na Divisão de

Ensino a Distância. Na semana seguinte, no dia 19 de
janeiro, nº 601, a reportagem Solução doméstica
mostrou reunião de três horas entre a vice-reitora,
Sylvia Vargas, e os vigilantes da UFRJ para discutir

alternativas para a melhoria da segurança. Nesta reu-
nião foi criado o grupo de trabalho de segurança da
UFRJ. A reportagem Só no papel, de 12 de abril, nº
612, cobra as medidas emergenciais e denuncia a

falta de estrutura da Vigilância da UFRJ. Nela, o reitor
aparece também, como mais uma vítima da insegu-
rança – tinha sido assaltado. Continuamos também a
denunciar a indignidade das instalações da sede dos

vigilantes. Na edição seguinte, de 19 de abril, a repor-
tagem O mapa do risco revela a vulnerabilidade do
campus durante a noite. A preocupação da comuni-
dade com a falta de segurança é mostrada na reporta-

gem Campus vulnerável, de 3 de maio, nº 615. Nesta
altura a Vigilância ainda circulava com duas Paratis
velhas cedidas pela Reitoria. A vice-reitora Sylvia Var-
gas anuncia então medidas, entre elas a compra de

carros novos, como mostramos na reportagem Tra-
tamento de emergência, da edição nº 617, de 18 de
maio. Em junho um novo prefeito é indicado, e assu-
me a responsabilidade pela implantação das medi-

das. Em julho a reportagem Fundão vai ganhar gua-
ritas, edição nº 625, dia 12, detalha o controle do
acesso e volta a debater o problema da falta de pes-
soal. Na edição nº 636, de 27 de setembro, a reporta-

gem Segurança ganha força mostra o desdobra-
mento das medidas de emergência. Continuamos
a tratar do problema da falta de vigilantes patri-
moniais na reportagem Falta pessoal.

SEQÜÊNCIA DE REPORTAGENS COBROU PROVIDÊNCIAS

A segurança na UFRJ tem sido acompanhada de perto pelo
SINTUFRJ. Se hoje as ações no campo da segurança são mais
efetivas e reivindicações dos vigilantes patrimoniais da UFRJ
estão sendo atendidas, isso se deve, em parte, ao trabalho e à
do SINTUFRJ, dos próprios vigilantes, aliados a outros setores
da universidade que se envolveram diretamente na questão.

Nesta página apresentamos uma série de reportagens feitas
esse ano que traça o quadro em que se encontrava a insegu-
rança no campus do Fundão, a  participação dos vigilantes e
de outros atores na elaboração do plano emergencial e o
resultado destas ações com as providências tomadas por
parte da Prefeitura e da Reitoria da UFRJ.
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VÁRIAS

Desde quarta-feira, dia 29, os tra-
balhadores do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) estão em
greve. O movimento começou em
Brasília, onde há maior concentração
de funcionários do órgão, e não há
previsão de término. A categoria está

MOVIMENTO

A greve no Ibama
reivindicando que o governo federal
cumpra o acordo firmado em 2003.
Esse acordo foi conquistado após
uma longa paralisação.

A outra bandeira da greve é pela
preservação da integridade e fortale-
cimento do Ibama. A categoria está
denunciando que o instituto vem so-

frendo várias ameaças de desmonte,
e uma delas está expressa no ante-
projeto de lei de autoria do Ministé-
rio de Meio Ambiente, que trata das
concessões de florestas públicas e da
criação do Serviço Florestal Brasilei-
ro. A fragmentação do órgão só inte-
ressa aos grupos econômicos que

querem seus projetos aprovados sem
considerar os prejuízos ambientais
que podem vir a provocar.

O acordo reivindicado inclui o en-
quadramento dos servidores de ní-
vel médio do Ministério do Meio Am-
biente na carreira de especialista de
meio ambiente.

Renda cai e desemprego aumenta
O ajuste fiscal, o combate à infla-

ção e as altas taxas de juros podem
ter contribuído para segurar as con-
tas do governo e estabilizar a econo-
mia em 2003, mas tiveram um efeito
de curto prazo doloroso para o traba-
lhador. É o que revela a Pesquisa Na-
cional de Amostra de Domicílio (Pnd)

divulgada na semana passada pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística).

De acordo com os dados da Pnad,
a retração sofrida pela economia bra-
sileira no primeiro ano do governo
Lula, de 0,2%, levou à queda da renda
e ao aumento do desemprego. De

2002 para 2003, a remuneração mé-
dia das pessoas com rendimento de
trabalho caiu 7,4%. Os ganhos passa-
ram de R$ 747 em 2002 para R$ 692
em 2003, descontada a inflação.

A taxa de desemprego passou de
9,2% em 2002 para 9,7% em 2003. Isso
significa que no ano passado apenas

55,4% das pessoas em idade ativa ti-
nham uma ocupação. A pesquisa tam-
bém acusa que as mulheres têm en-
contrado mais dificuldades para in-
gressar no mercado de trabalho. A
taxa de desemprego entre elas foi de
12,3%, enquanto que entre os homens
esse percentual cai para 7,8%.

PETROLEIROS PODEM PARAR
Os petroleiros estão em estado

de greve e podem parar no dia 4 de
outubro. Eles reivindicam 7,82% de
reajuste e a Petrobrás até agora
não apresentou nenhuma contra-
proposta. A categoria está realizan-
do assembléias em todo o país,
discutindo a organização do movi-
mento.

Já estão abertas as inscrições para os interessados em participar
do Fórum Social Mundial 2005, que acontecerá em Porto Alegre, entre
os dias 26 e 31 de janeiro. A ficha está disponível no site
www.forumsocialmundial.org.br, tanto para a pessoa individualmente
como as organizações.

SINTRASEF CONVIDA
Os trabalhadores do serviço pú-

blico federal convidam para a festa
de posse da nova diretoria eleita do
seu sindicato, o Sintrasef. Nesta
segunda-feira, dia 4, a partir das
19h, no clube do Bola Preta (Av.
Treze de Maio, nº 13 – 3º andar.
Centro do Rio). Um momento im-
portante para a nossa entidade.

O Tribunal Regional Federal anulou a desapropriação do completo
da extinta Usina Cambaiba, no município de Campos, no Norte
Fluminense, onde 410 famílias do Movimento dos Sem-Terra do Rio de
Janeiro estavam acampadas, aguardando assentamento. Muitas des-
sas pessoas ocupavam a área há mais de três anos. Essa decisão é
um prêmio ao latifúndio improdutivo, que pela Constituição do país
dever ser desapropriado para fins de reforma agrária.

Na quarta-feira os trabalhadores fizeram vigília em frente ao TRF
para reivindicar um julgamento justo e que pusesse fim ao impasse
entre o Incra e a Justiça, que já dura seis anos. O processo de
desapropriação foi iniciado em 1998, com a publicação do decreto
assinado pelo ex-presidente da República.

A greve dos técnico-administrati-
vos da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj) completou cem
dias na terça-feira, 28 de setembro. O
que significa que a categoria está em
luta radicalizada desde o final do se-
gundo semestre de 2004 reivindican-
do reposição salarial, implementação
do Plano de Carreira, fim dos cortes
no orçamento da universidade e por
mais verbas para a instituição. De
acordo com a direção do Sintuperj,
nos últimos três meses o movimento
cresceu e foi possível realizar ações
que garantiram a visibilidade do mo-
vimento. Mas, o governo do estado
continuou indiferente e não abriu se-
quer uma mesa de negociação.

 De acordo com a direção do sin-
dicato, até agora o governo não mar-
cou nenhuma reunião de negociação.
As lideranças informaram que só fo-
ram recebidos no Palácio Guanabara
no início da greve, e pelo Secretário
de Ciência e Tecnologia e o chefe de
gabinete da governadora Rosinha
Matheus. Mas, nenhum dos interlo-
cutores tinha autoridade para nego-
ciar com a entidade. O Sintuperj re-
clamou que somente fica sabendo
das intenções da governadora pelos
jornais. A última notícia publicada foi
que ela estaria constituindo uma co-
missão para elaborar uma proposta
de negociação com a categoria.

100 dias de greve na UERJ
GREVE DOS DOCENTES –  Na se-

mana passada os professores da Uerj
fizeram assembléia e aprovaram uma
paralisação de seis horas, para de-
pois do primeiro turno das eleições
municipais. A categoria ainda vai de-
finir a data exata. Também anuncia-
ram que farão ato na Alerj para pres-
sionar os parlamentares a apoiarem
suas reivindicações, coforme fizeram
os técnicos-adminsitrativos no dia 21
de setembro, quando ocuparam o
plenário da Assembléia Legislativa
para denunciar a omissão e a intran-
sigência do governo com as deman-
das dos funcionários públicos,  e exi-
gir dos deputados uma posição em
favor da categoria. O ato dos traba-
lhadores repercutiu na imprensa.

INDIGNAÇÃO COM A  REITORIA
– Os técnico-administrativos estão in-
dignados com a postura Reitoria com
relação à greve. Segundo a direção
do sindicato, o reitor Nival Nunes de
Almeida que se elegeu com amplo
apoio da categoria, mantém  a mes-
ma atitude omissa desde que assu-
miu o cargo. “Ao invés de lutar junto
com os trabalhadores por melhoras
para universidade, ele fica fazendo
de conta que está tudo ótimo. A Rei-
toria não se manifesta há semanas e
tenta escamotear todos os problemas
pelos quais passamos,  se apoiando
nas contratações e terceirizações.

TRF expulsa 400 famílias de sem-terras
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A creche da Vila Residen-
cial vai ganhar um prédio
novo. Pelo menos o projeto
de arquitetura já é real. Ori-
entados pela professora Fer-
nanda Magalhães, os estu-
dantes do sétimo período da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo Bruno Sarmento,
Letícia Bastos e Ricardo Cos-
ta, foram os autores do pro-
jeto vencedor do concurso
organizado pela FAU para
escolha do projeto do prédio
que será erguido para abri-
gar a creche Peteleco, da Vila
Residencial. A premiação foi
na quinta-feira, 30, na FAU,
com a presença do reitor, Alo-
ísio Teixeira, de representan-
tes da Vila Residencial, do
Parque Tecnológico e da em-
presa DBA Engenharia de Sis-
temas, que se comprometeu
com a execução do projeto
num prazo que está sendo
definido.

Celene Maia, representan-
te da Pró-Reitoria de Exten-
são, lembrou que a iniciativa
– que agregou pesquisa, en-
sino e extensão – pode servir
de modelo para outras comu-
nidades de baixa renda. Tei-
xeira louvou a iniciativa que
agregou segmentos como o
Parque Tecnológico e alunos

Creche nova para a Vila
Projeto do prédio novo foi elaborado por alunos da FAU e será financiado por empresa privada

Este mês vai completar um ano que a rampa de acesso ao
ambulatório do Hospital Universitário (HU), no segundo andar,
foi interditada. Pacientes em cadeira de rodas ou idosos são os
mais prejudicados com o descaso da administração da unidade
em remover os restos das esquadrias de alumínio e janelas
derrubadas sobre a rampa, por uma ventania ocorrida no ano
passado. Segundo a médica Denise Xerez, como as filas dos
elevadores estão sempre enormes, algumas pessoas com difi-
culdade de locomoção acabam se arriscando nas escadas. “É
comum vermos idosos caindo e se machucando”, disse.

O funcionário do HU Alexandre Lúcio contou que já virou
rotina esperar até mais de 25 minutos no hall dos elevadores,
para chegar com a sua mulher grávida para consulta médica. Às
vezes, o jeito é mesmo encarar as escadas: “Como o hospital tem
13 andares, nem sempre o elevador pára no segundo andar”,
informou. O Jornal do SINTUFRJ procurou ouvir a direção do
hospital sobre o problema, mas não conseguiu.

Sérgio Batista, da Divisão de Engenharia do HU, somente expli-
cou que não foi por falta de manutenção que as janelas e esquadrias
caíram. Segundo o funcionário, elas estavam em bom estado, e o
que causou o acidente foi mesmo a ventania forte.

COMUNIDADE

da FAU e convocou os estu-
dantes a participar de proje-
tos similares com que a Rei-
toria quer investir no campus.

PROJETO ESCOLHIDO -
No projeto vencedor, escolhi-
do por arquitetos, represen-
tantes da empresa, do Parque
e da Vila, os estudantes pro-
curaram dar flexibilidade aos
espaços para que, além da
capacidade de atendimento
a 170 crianças, outras ativi-
dades pudessem ser agrega-
das, atraindo os moradores.
Cozinha, refeitório, bibliote-
ca e vestiários ficaram sepa-
rados do setor de salas, co-
nectados pelo acesso princi-
pal, para que nos fins de se-
mana pudessem ser usados
pela comunidade, favorecen-
do a criação de um novo pólo
de atividades para suprir a
carência de locais de encon-
tro e atividades de lazer na
comunidade.

Mais importante que os R$
1.500 ganhos pelo primeiro
lugar no concurso, os estu-
dantes acreditam que o mai-
or prêmio será a concretiza-
ção de um projeto seu. Bruno
gostou de o projeto benefici-
ar as crianças da comunida-
de. Letícia destacou a impor-
tância da parceria com o se-

tor privado para favorecer a
possibilidade deles, como ar-
quitetos, ajudarem a cons-
truir uma nova realidade, e
Ricardo achou importante
trabalhar com fatores verda-
deiros, com uma finalidade
real e com clientes reais: as
crianças da comunidade. “O
mais importante foi aprender
com a realidade.”

“A creche não atenderá

somente a nossa comunida-
de. Será aberta também a fi-
lhos de funcionários, de es-
tudantes, alojados, terceiriza-
dos e à comunidade da Maré.
Vai haver uma seleção por
critérios sociais”, explicou
Rejane Gadelha, diretora de
assuntos educacionais da As-
sociação de Moradores.

A creche Peteleco foi fun-
dada em 1985 com o traba-

lho voluntário dos próprios
moradores. Passou por vá-
rios momentos difíceis e qua-
se fechou as portas, até que
conseguiu um convênio com
a Prefeitura. Infelizmente, o
convênio foi suspenso pela
prefeitura de César Maia e
hoje há 17 crianças que con-
tam com o trabalho de qua-
tro voluntários e doações de
alimentos.

Rampa interditada no HU
prejudica pacientes
Rampa interditada no HU
prejudica pacientes
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O setor bancário é um
dos mais lucrativos do Bra-
sil. Somente em 2003, os cin-
co maiores bancos do país
(Banco do Brasil, Caixa, Bra-
desco, Itaú e Unibanco) tive-
ram um lucro de US$ 10,49
bilhões, o que significa um au-
mento de 23% em relação aos
ganhos obtidos no ano ante-
rior. Em 2003, para se ter uma
idéia, o país conheceu índi-
ces inéditos de desemprego e
a economia teve desempenho
negativo de 0,2%.  Mas não
foi só em 2003 que os bancos
tiveram lucro.
Ano após ano, o
setor registra re-
cordes de gan-
hos. Segundo o Sin-
dicato dos Bancári-
os do Rio de Janei-
ro, em 2001 os
bancos tiveram renta-
bilidade 19,1% maior que
2000 e em 2002 o lucro foi
24,5% superior ao do ano
de 2001.

Porém, somente os
banqueiros se beneficiam
com esse lucro. En-
quanto os bancos au-
mentam seus ganhos
todos os anos, os bancá-
rios há anos não recebem
reajuste salarial de acor-
do com o aumento do
custo de vida, e o seg-
mento foi alvo de um dos
processos mais
radicais de auto-
mação dos ser-
viços, que extin-
guiu milhares de
postos de traba-
lho, aumentou a
produtividade das
instituições financei-
ras e reduziu a eficiên-
cia no atentimento – quem
é obrigado a enfrentar filas
nas agências conhece bem
esta realidade.

Segundo o Dieese
(Departamento Intersin-
dical de Estatística e Es-
tudos Socioeconô-
micos), a partir
do Plano Real
o setor ban-

Bancos não conhecem crise. Em 2003, quando o país mergulhava no desemprego, eles lucraram 10 bilhões de dólares.

cário iniciou um processo de
reestruturação promovendo
fusões, incorporações e pri-
vatizações de bancos, parce-
ria com grupos estrangeiros
e reestruturação do empre-
go dos bancários.

Com a justificativa de au-
mentar a produtividade e vi-
sando o lucro, os bancos ini-
ciaram um processo de au-
tomatização e terceirização
de seus serviços. Com a au-
tomatização, tarefas que an-
tes eram realizadas por pes-
soas passaram a ser feitas por

Brasil para banqueiros

Juiz garante piquete
dos bancários

Até sexta-feira bancários em todo o país continuavam
parados. No Rio de Janeiro, o juiz Hélio Ricardo Monjardim,
da 55ª Vara do Trabalho, determinou que banqueiros e go-
verno não cortassem o ponto dos grevistas, sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 500 mil. A mesma liminar
concedida garante aos bancários o direito de continuarem
fazendo piquete na entrada de todas as agências bancárias.
A greve completou 18 dias na semana passada. A Justiça
também decidiu que as contas serão pagas sem multas,
desde que o pagamento seja feito no primeiro dia útil após
o término da greve.

Banqueiros lucram
com os juros altos

A atual política econômica que o governo prega é de
aumento dos juros para conter a inflação. Segundo o gover-
no, aumentando os juros o consumo diminui, e como não
há procura, os preços dos produtos não aumentam, o que
conteria a inflação. Porém, para muitos economistas essa
política é errada, pois a inflação no Brasil não é por causa de
uma demanda de consumo e sim pelos preços de custo das
tarifas públicas que são administradas pelo governo (tele-
fone, gás, combustível) e de produtos como o petróleo. O
aumento dos juros, então, não beneficiaria a economia do
país e sim às instituições financeiras, que lucram com os
juros altos, como os bancos.

“Os bancos lucram emprestando dinheiro, por isso que-
rem que os juros sejam altos. Os bancos brasileiros têm a
maior rentabilidade do mundo, ganham seis vezes mais
que os bancos dos países desenvolvidos. Eles são os princi-
pais interessados nos juros altos.”, afirma o professor de
economia da UFRJ, Reinaldo Gonçalves.

Segundo o professor, a política atual do governo de ele-
var as taxas de juros não é uma medida para conter a infla-
ção, já que no Brasil não há um grande consumo que leve à
inflação, mas acarreta o empobrecimento da população.
Para Reinaldo Gonçalves, essa política gera, entre outros
fatores recessão, aumento da dívida pública e impede o
crescimento do país. De acordo com o economista, não se
aumenta a taxa de juros para conter a inflação.

 “Não se aumenta a taxa de juros para frear a inflação,
mas, sim, para que não haja uma fuga de investimentos. Se
abaixarem os juros quem tem dinheiro vai comprar dólares
e enviar para o exterior e os investidores de fora vão parar
de investir no país, já que o atrativo para se investir no Brasil
são os altos juros” disse Reinaldo Gonçalves. “A saída é
adotar uma política que não dependa tanto do capital exter-
no, aumente a poupança e a capacidade de investimento do
Estado.” Mas segundo ele, isso é complicado quando o go-
verno pega a maior parte de sua arrecadação para pagar os
juros da dívida.

máquinas, o que provocou
um número elevado de de-
missões.

Outro processo que cor-
robora para a diminuição do
número de empregos no se-
tor é a terceirização dos ser-
viços. Para reduzir os gastos
com pessoal, os bancos pas-
saram a transferir parte dos
seus serviços para outras em-
presas, demitindo os funcio-
nários que antes faziam esse
trabalho.

Assim, com os processos de
automatização e terceirização,

400 mil postos de trabalho
foram extintos no setor

bancário de 1990 a 2004,
de acordo com o

Sindicato dos
Bancári-

os do Rio de Janeiro.
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C A D Ê  O  B A N D E J Ã O

Bons tempos aqueles em
que os funcionários da UFRJ
podiam contar com uma ali-
mentação de qualidade por
valor simbólico. Tempos
dos bandejões quando uma
boa refeição era feita a cus-
to reduzido. Manuel Fernan-
des de Lima almoçava e jan-
tava no Fundão. “Agora só
posso fazer uma refeição até
chegar em casa”. Manuel
não é o único  funcionário
da manutenção do CCS que
conheceu  bem os bande-
jões da UFRJ. Jorge Nasci-
mento também se benefici-
ava desse serviço para estu-
dantes e trabalhadores.
Hoje não é possível fazer
uma refeição por menos que
cinco reais, eles dizem. Um
valor que pesa no orçamen-
to de quem  não recebe sa-
lário substancial. Como se
sabe, o vazio deixado pelos
quatro bandejões que fun-
cionavam no  Fundão (na
Reitoria, no CT/CCMN, no
HU, e no CCS) foram ocupa-
dos por restaurantes e qui-
osques privados que domi-
nam a paisagem no campus.

A alternativa encontrada
por Jorge e Manuel para ga-
rantir um bom almoço a um
custo possível para o bolso
foi improvisar cozinha no  se-
tor onde pudessem preparar
as refeições. “Se fosse comer
todos os dias nesses restau-
rantes e quiosques da univer-
sidade,  ficaria  muito pesado
no final do mês”, faz as con-
tas Jorge  Nascimento. Além
que dividir o espaço para pre-
paro do almoço, os trabalha-
dores da manutenção do CCS
rateiam o custo da compra
dos alimentos “Cada um con-
tribui com mais ou menos
R$30 por mês e dá para se co-
mer bem”, informa Jorge
Nascimento.

“Na ponta do lápis já
chaguei a gastar R$75,00 por
mês em quentinha.  Nem
pendurar para pagar no
final do mês é possível para
aliviar" .
Manuel Fernandes de Lima

“Não dá nem para pensar
em comer mais de uma
vez por dia. Se ficar com
fome, vai ter que esperar
até chegar em casa, se não
o orçamento não dá”.
Jorge Lima

Memória

Em 92, funcionários ocuparam bandejão
No dia 24 de março de 1992, centenas de funcionários invadiram o bandejão do CCMN,

ignorando a roleta, em protesto contra o aumento de preços. O ato se repetiria até que a
reitoria (de Nelson Maculan) negociasse preço, qualidade e condições de trabalho. Sem
sucesso. A Reitoria restringiu o serviço apenas ao restaurante do CCMN, gerando filas
intermináveis. Até que os bandejões foram totalmente extintos.

Em fevereiro de 1993, mais de cem funcionários foram à Reitoria exigir que o valor do
vale alimentação fosse suficiente para uma refeição em qualquer lugar do campus ou se
implantasse meio expediente e
ameaçaram levar “quentinhas”
ao Consuni. Maculan determi-
nou a complementação do valor.
Mas logo depois, a categoria sen-
tiu o que o fim dos serviços de
alimentação representou, apeli-
dando o tíquete de “Vale-Ovo”.
Esse foi o início de um longo pe-
ríodo de terceirização, que de-
pois atingiria os transportes, ma-
nutenção, vigilância e conserva-
ção, em que se aplicou à risca, a
política neoliberal.

“Quando cai o fim da tarde a
gente engana o estômago
com um cafezinho que
prepara na cozinha. É a
solução para segurar até em
casa”.
Jorge Nascimento

Sem restaurante universitário, mais de uma refeição por dia  é praticamente
proibitiva para boa parte dos trabalhadores da universidade que se viram como podem

Nos tempos do bandejão

REFRESCO NA PROMO-
ÇÃO - Jorge Lima passou em
concurso para a UFRJ em 1994
e não chegou a conhecer um
restaurante universitário. Para
ele não há alternativa se não
comprar comida pronta ven-
dida nos quiosques da Univer-
sidade “Não tenho como pre-
parar a comida em casa, por
isso pago R$ 5,00 todos os dias
para comer. Esse é o menor
valor que eu encontro por
aqui. Eles chamam isso de pro-
moção porque vem com um
copo de refresco” relata, en-
quanto mostra a quentinha,
que de tão pequena cabe na
palma da mão.

Uma rápida conferência
pelos quiosques (muitos, aber-
tos recentemente) instalados
no campus da universidade no
Fundão, se constata que por
menos de R$4,00 não é possí-
vel comprar uma boa refeição.
O preço das refeições varia
muito, mas não há quentinhas
por menos de R$4,50. “Na pon-
ta do lápis já chaguei a gastar
R$75,00 por mês em quenti-
nha. Naquela época a gente
conseguia até pendurar para
pagar no final do mês. Acho
que nem isso a gente conse-
gue mais fazer”, contabiliza
Manuel Fernandes de Lima.

Com os preços cobrados por
aqui, lanche durante o expedi-
ente é impensável. Jantar, mais
impossível ainda. “Não dá nem
para pensar em comer mais de
uma vez por dia. Se ficar com
fome, vai ter que esperar até
chegar em casa, se não o orça-
mento não dá”, diz Jorge Lima.
Sem restaurante universitário
os trabalhadores precisam se
contentar com uma refeição
para o dia todo. “Quando cai o
fim da tarde a gente engana o
estômago com um cafezinho
que prepara na cozinha”, conta
Jorge Nascimento.


