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28%: Assembléia adiada
A data anteriormente marcada para a assembléia dos 28% (dia 14),  que por solicitação da

categoria deverá contar com a presença da Reitoria, fica inviabilizada em razão da sessão do
Consuni que discutirá a situação da Faculdade de Direito, marcada para o mesmo dia.  Além disso,
por causa do feriado do dia 12 o tempo para a convocação ficou bastante reduzido e precisamos de
uma assembléia cheia para discutir o assunto.  Estamos tentando novo contato com a Reitoria para
marcar outra data (que deverá ser na próxima semana), que será amplamente informada.

Candidatos a craque
Começou no último dia 5 o campeonato de futebol dos servidores da UFRJ

que homenageia, este ano, o  ex-reitor Horácio Macedo. O lateral-esquerdo da
Seleção Canarinho, que disputou a Copa do Mundo de 1978 na Alemanha, e
ex-jogador do Botafogo,  Marinho Chagas, participou da abertura do torneio
dando o pontapé inicial no jogo de abertura oficial do campeonato, no campo
da Prefeitura. O campeão receberá o Troféu José Benedito Paiva “Paulisti-
nha”. Os jogos serão sempre às terças e sextas-feiras, às 16 horas, nos campos
da Prefeitura, Coppe e Vila Residencial. A competição é organizada pela Pró-
Reitoria de Pessoal (PR-4), com apoio do SINTUFRJ. Na foto de Niko Junior,
curiosa imagem de uma disputa do jogo de abertura entre o CLA e o HU, em
que a bola esconde a cabeça de um jogador.

Direito pára por 48 horas
Assembléia seguida de ato público, na Faculdade,
nesta quarta-feira, às 9h, para deflagrar paralisação. Página 3

 Tempos rebeldes
Cerca de 200 estudantes desalojaram diretores do CA da Letras que se

recusavam a aceitar o resultado das urnas. Página 4

Vergonha!
Funcionários trabalham em ambiente infecto, poluído e com instalações

elétricas expostas. Isto acontece num setor de trabalho da UFRJ. Página 5

Em conseqüêcia do atraso no processamento do Débito em Conta Corrente (DCO) dos sindicali-
zados que têm planos de saúde do SINTUFRJ, muitos descontos não foram efetuados. Portanto,
solicitamos o comparecimento destes à sede do SINDICATO para regularização a fim de evitar
problemas na utilização de seus planos de saúde.

Atenção
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Doispontos

A relatora do projeto de
lei que implanta a carreira da
categoria já foi escolhida. É a
deputada federal Fátima Be-
zerra (PT-RN). A escolha da
parlamentar foi em atendi-
mento ao pleito da Fasubra,
levado ao deputado Carlos
Abicalli, que preside a Co-
missão de Educação, o qual
solicitava que fosse indica-
do como relator um dos de-
putados que acompanharam
toda a greve da categoria.

Fátima Bezerra iniciou sua

PL: escolhida a relatora
militância política no fim da
década de 70, quando cursa-
va Pedagogia na Universida-
de Federal do Rio Grande do
Norte. A parlamentar foi diri-
gente do Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação –
SINTE/RN, por mais de um
mandato, e é uma das funda-
doras do Fórum Estadual dos
Servidores Públicos. Depois
de dois mandatos de deputa-
da estadual, em 2002 elegeu-
se para a Câmara Federal
com a maior votação do seu

Um dos principais encaminhamentos apro-
vados na plenária do Fórum Nacional em
Defesa da Escola Pública, realizado em Bra-
sília nos dias 11 e 12 de setembro, foi a
elaboração e envio ao Ministério da Educação
de um documento que reafirma a disposição
das entidades de lutar contra qualquer projeto
de ocupação de vagas ociosas das instituições
de ensino superior privadas que implique ônus
para o Estado.

O documento também exige a  redefinição
dos conceitos sobre instituições filantrópicas,
comunitárias e confessionais, e a realização
de auditoria nessas organizações, visando des-
mascarar judicialmente os grupos que há anos
desviam verbas públicas. Além disso reafirma
a disposição de luta das entidades por uma
educação superior que contemple, entre ou-
tras reivindicações, as seguintes: maior aces-
so e permanência dos estudantes na rede
pública, estatal e gratuita, com ampliação do
corpo docente e de técnicos-administrativos,
bem como das instalações físicas das institui-
ções; implementação da gestão democrática,
garantindo o funcionamento de modo colegia-
do, representativo e paritário; eleição de diri-
gentes de forma no mínimo paritária; aprimo-
ramento da qualidade, respeitando a indissoci-
abilidade entre ensino, pesquisa e extensão e
a autonomia universitária nos termos definidos
no artigo 207 da Constituição Federal.

O evento reuniu a maioria dos sindi-
catos representativos de trabalhadores
das universidades públicas federais (téc-
nicos-administrativos e professores) e or-
ganizações estudantis (união estadual dos
estudantes de várias cidades, diretórios e
centros acadêmicos). Ao final, foi aprova-
do um calendário de atividades a serem
implementadas a partir deste mês.

estado: 161.875 votos. Nasci-
da em Nova Palmeira, no in-
terior da Paraíba, Fátima con-
correu pela terceira vez à Pre-
feitura de Natal. Nesta elei-
ção ficou em terceiro lugar.

A Comissão Nacional de
Base de Acompanhamento da
Tramitação do PL começou
na semana passada a centrar
fogo na articulação política.
O grupo se subdividiu em cin-
co para dar conta de percor-
rer todos os gabinetes de par-
lamentares. As primeiras vi-

sitas foram feitas aos deputa-
dos dos estados com repre-
sentação na comissão, de-
pois, os senadores dos de-
mais estados. No entanto, a
comissão contabiliza como
primeira vitória desse traba-
lho a conquista do apoio da
líder do PT, senadora Ideli
Salvati. Ela já assinou o Ter-
mo de Compromisso com os
técnicos-administrativos das
IFES. Mas, segundo os com-
panheiros, o Senado esta exi-
gindo um intenso trabalho da

comissão. Por não conhece-
rem os militantes da Fasubra,
os senadores são cerimonio-
sos na recepção, querem ex-
plicações sobre a federação e
a importância do projeto para
a nossa categoria. Isso já não
acontece na Câmara dos De-
putados, onde a maioria dos
integrantes da comissão já é
conhecida de quase todos os
parlamentares. Portanto, o
momento é de decisão e mui-
to atenção.

Nesta quarta-feira, 13 de outubro, às 14h, os vigilantes
patrimoniais da UFRJ estão convocados para uma reu-
nião com  a vice-reitora e presidente da Comissão de
Segurança, Sylvia Vargas. O local é no Salão Azul da
Reitoria.

FórFórFórFórFórum enum enum enum enum envia documentovia documentovia documentovia documentovia documento
ao MEao MEao MEao MEao ME

OUTUBRO:
Do dia 13 em diante: deverão ser reali-
zadas, em todos os estados, plenárias,
seminários ou debates sobre a refor-
ma universitária.

No Dia Nacional de Luta em Defesa da
Educação, 19/10, estão previstas paralisa-
ções em todas as instituições de ensino.

NOVEMBRO:
Dia 11: Marcha dos Movimentos So-
cais a Brasília, em defesa da escola pú-
blica e contra a mercantilização da edu-
cação.
Dia 25: Marcha Unitária a Brasília.

Outro encaminhamento aprovado pela
plenária foi a realização de um ato uni-
tário pela educação pública, no Fórum
Social Mundial, em janeiro de 2005, na
cidade de Porto Alegre.

CalendárioCalendárioCalendárioCalendárioCalendário
de ade ade ade ade atititititividadesvidadesvidadesvidadesvidades

Reunião com a Vigilância
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PROJETO DE LEICRISE NA FACULDADE DE DIREITO

Os funcionários da Facul-
dade de Direito (FND) deci-
diram, em reunião, convocar
uma assembléia na quarta-
feira, dia 13, às 9h, seguida
de ato público e paralisação
de 48 horas. Como parte do
ato, os técnicos-administra-
tivos comparecerão à sessão
do Consuni, na quinta-feira.
Os funcionários querem uma
solução urgente para a crise
institucional pela qual passa
a faculdade. Durante a reu-
nião realizada na quinta-fei-
ra, dia 7, os funcionários re-
clamaram das péssimas con-
dições de trabalho, de des-
respeito, maus-tratos e até
ameaças. Como não há uma
definição sobre quem se res-
ponsabiliza administrativa-
mente pelos atos da faculda-
de, um professor estaria de-

Funcionários param 48 horas
Assembléia seguida de ato público nesta quarta-feira, às 9h, para deflagrar paralisação

legando poderes a si próprio
e desrespeitando funcionári-
os que se recusam a atender
às suas exigências. Além dis-
so, segundo os funcionários,
Armênio Cruz (o diretor afas-
tado e que retornou por força
de liminar) não vai à faculda-
de, e envia pessoas para pe-
gar documentos. Como os
funcionários se recusam a
entregá-los sem que seja
apresentada uma procuração
de Armênio, são ameaçados.
Na quinta-feira, a congrega-
ção convocou os docentes a
participar do ato público de
quarta-feira.

Reitor aindaReitor aindaReitor aindaReitor aindaReitor ainda
estuda relatórioestuda relatórioestuda relatórioestuda relatórioestuda relatório

O reitor ainda estuda o re-
latório da Comissão Discipli-
nar de inquérito designada

em março para atuar na FND.
Segundo o chefe de gabinete,
João Eduardo Fonseca, não
há por que o reitor demorar-
se para se pronunciar a res-
peito. Ele estaria reunindo
orientações da Procuradoria
para apreciações de natureza

NEUROLOGIA

A ginástica do reitor
Como é do conhecimento de todos, a eleição para a direção do Instituto

de Neurologia, foi bastante movimentada, com questionamentos ao colé-
gio eleitoral e à urna paralela. O Conselho de Centro do CCS não se julgou
capaz de resolver a situação e passou a responsabilidade desta decisão para
o Magnífico Reitor.

Entretanto, devemos fazer um resgate importante que parece ter sido
esquecido dentro deste cenário: a participação democrática da comunidade
universitária para a escolha de seus dirigentes. E o pior disto tudo foi a solução
caseira utilizada para resolver o problema. O instrumento democrático da
escolha foi substituído pela distribuição de cargos, em que para nosso espanto
e incredulidade houve a concordância dos participantes do pleito, num total
desrespeito ao processo que sempre defendemos.

As decisões do corpo social sinalizadas pelo voto devem ser respeitadas, e
se qualquer outro elemento se colocar no caminho como alternativa, este mesmo
corpo social deve ser consultado amplamente a se pronunciar.

O SINTUFRJ mantém a sua postura em defender intransigentemente a
democracia para eleições dos dirigentes e se põe contrário a esta postura, que pode
vir a ser um grande entrave para futuras e polêmicas eleições de unidade, em que
o que menos será levado em consideração será a manifestação da comunidade
universitária através do voto – e este é um caminho perigoso de ameaça à
democracia na UFRJ.

Solução caseira

Numa tentativa de contemplar todos os grupos envolvidos na disputa do
Instituto de Neurologia, o reitor Aloísio Teixeira encontrou uma solução
surpreendente: dividiu cargos de confiança entre os três candidatos que
disputaram as eleições: o professor José Luiz Cavalcanti, o menos votado no
pleito, ganhou a direção do instituto; o professor José Mauro de Lima, que
chegou a declarar-se vitorioso, virou diretor substituto; e a professora Marlei-
de Gomes, outra candidata, ficou responsável pela pós-graduação. O presi-
dente da Comissão Eleitoral, Luiz Antônio Duro, não foi esquecido: foi con-
templado com a chefia da Clínica Médica. A decisão foi informada aos interes-
sados direto no dia 5 de outubro.

Em março, o diretor da Faculdade de Direi-
to, Armênio Albino da Cruz Filho, foi afastado
do cargo pelo reitor, por meio de um ato
administrativo, para apuração de denúncias de
irregularidades. Desde que foi afastado, Armê-
nio já obteve duas liminares para voltar ao
cargo, sendo a última no dia 21 de setembro.
Porém, devido à reação contrária da comunida-

técnicas e jurídicas para ba-
sear sua decisão, que deve ser
comunicada ao Conselho
Universitário.

RECURSO – A Procurado-
ria Regional Federal entrou,
na última sexta-feira, dia 8,
com o recurso contra a limi-

nar que restituiu o cargo de
direção da FND a Armênio
Cruz, sob argumento de que
foi concedido a Armênio algo
que não foi pedido em sua
ação. Há expectativa de que o
recurso seja apreciado em
breve.
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Entenda o caso

de ao seu retorno, Armênio não tomou posse de
fato. No último Consuni, dia 23, os conselhei-
ros aprovaram uma moção afirmando que não
reconheciam em Armênio a liderança necessá-
ria para a reconstrução acadêmico-administra-
tiva da faculdade. O CEG subscreveu a moção
do Consuni.
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ELEIÇÕES

Após um processo eleito-
ral conturbado e marcado
por ameaças e até agressões,
os integrantes da chapa 4 –
Letras pelas Letras iniciaram
na última quarta-feira, dia 6,
a nova gestão do Centro Aca-
dêmico (CA) da Faculdade de
Letras. Apoiados por mais de
200 estudantes, eles entra-
ram na sala do CA para tomar
posse do local e retirar os in-
tegrantes da antiga gestão
que tentaram resistir ao re-
sultado das urnas. Mais de
800 estudantes votaram. Esse
desfecho foi retrato fiel do cli-
ma tumultuado que prevale-
ceu no curso do processo elei-
toral. A confusão começou
durante a apuração dos vo-
tos na sexta-feira, dia 1º,
quando foram descobertos 53
votos cujas assinaturas dos
representantes da comissão
eleitoral eram falsas. A sus-
peita de fraude provocou de-
sentendimento entre os re-
presentantes das chapas con-
correntes. A direção da facul-
dade foi acusada por alunos
de se posicionar a favor de
uma das chapas (chapa 1 –
CA RA Nova), chegando a
ameaçar alunos da chapa vi-
toriosa (chapa 4 – Letras pe-
las Letras). A diretora, Edio-
ne Trindade de Azevedo, ne-
gou qualquer interferência.
Ao final, a diretora divulgou
um comunicado reconhecen-
do o resultado das urnas.

Os integrantes da chapa 4

Rebu na Faculdade de Letras
Estudantes desalojam diretores do CA que se recusavam a aceitar o resultado das urnas

acompanhados de dezenas
de estudantes decidiram ocu-
par a sala do Centro Acadêmi-
co depois de realizarem uma
assembléia na qual foi ratifi-
cado o resultado. Ao som de
apitos, batucadas e gritos de
“o CA é dos alunos”, os estu-
dantes entraram na sala do
CA. Integrantes da antiga ges-

A nova diretoria do CA  tem como
uma de suas prioridades cobrar da dire-
toria anterior a prestação de contas para
que seja explicado o que foi feito com o
dinheiro do curso de línguas do CLAC,
do restaurante que existe dentro da Fa-
culdade e do estacionamento que existe
no local. De acordo com os alunos,
quando o curso de línguas do CLAC foi
criado era gratuito, mas como havia eva-
são decidiu-se cobrar uma taxa simbólica
que, de repente, se transformou na atual
taxa de R$ 190,00 por semestre. Os
alunos denunciaram que os bolsistas, que

e não alunos, Edione nega. “Os bolsistas
são todos alunos de graduação. São cerca
de 200 alunos beneficiados.”

Ela disse também que o restaurante
que funciona dentro da faculdade é licita-
do e paga uma taxa á Reitoria, assim
como o estacionamento. Segundo a dire-
tora, a faculdade não recebe nenhum
repasse dessa quantia.

tão, que estavam há 5 anos no
comando da entidade, con-
correram e perderam eleição
pela chapa 1, se refugiaram
atrás de uma divisória e se re-
cusaram a sair, pois não acei-
tavam a vitória da chapa 4. A
pressão das duas centenas de
estudantes acabou conven-
cendo o pessoal.

deveriam ser alunos de graduação, na
verdade eram professores.

A diretora da Faculdade de Letras afir-
mou que a cada semestre o CLAC arreca-
da entre 500 e 600 mil reais. Segundo
Edione, 70% desse dinheiro são gastos na
manutenção do próprio curso com despe-
sas como pagamento de bolsistas, publi-
cação de docentes, pagamento de profes-
sores, orientadores. Os outros 30% seri-
am usados na manutenção do prédio, como
compra de aparelhos de ar-condicionado,
pintura de parede. Quanto à denúncia de
que os bolsistas do CLAC são professores

CA vai cobrar explicações

ALTA TEMPERATURA. Cerca de 200 estudantes garantiram o respeito às urnas e a posse da chapa vitoriosa

Foto: Niko Júnior

E l e i ç ã oE l e i ç ã oE l e i ç ã oE l e i ç ã oE l e i ç ã o
A apuração dos votos, que

tinha sido suspensa na sexta-
feira (dia 1º) devido à desco-
berta de 53 cédulas irregula-
res, foi realizada na manhã
de segunda-feira (dia 4), de-
pois de deliberação de uma
assembléia estudantil reali-
zada no mesmo dia. A apura-

ção que deu a vitória para a
chapa 4 foi acompanhada
pela massa estudantil. Letras
pelas Letra, com 555 votos,
contra 182 do segundo lugar,
a chapa 1, CA RA Nova. Fo-
ram excluídos da contagem
os 53 votos irregulares. Ao
todo votaram 829 alunos, 817
que assinaram a lista de vo-
tação e 12 que votaram em
separado.

Das 53 cédulas irregula-
res encontradas dentro da
urna, o integrante da comis-
são eleitoral Thiago Hasten-
reiter (DCE) não reconheceu
sua assinatura em 50 cédu-
las, duas foram consideradas
falsas pelos dois integrantes
da comissão eleitoral (além
de Thiago, Pedro Ivo, do CA
de Letras). Pedro e Thiago
trocaram acusações, um res-
ponsabilizando o outro pe-
las irregularidades. Thiago
diz que vai até as últimas
conseqüências para apurar o
fato.
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SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Não dá para acreditar que exis-
ta um setor de trabalho da UFRJ
onde as condições físicas e de higi-
ene dos banheiros, vestiários e co-
zinha se assemelhem a ambientes
subhumanos destinados a presos
de delegacias e presídios, país afo-
ra. Papel higiênico? Nem pensar.
Mas ratos e baratas estão por toda
parte. E para completar o quadro
degradante, a água de beber, que
ninguém sabe de onde vem, desce
da parede por um filtro enferruja-
do e enche galões que são tampa-
dos com rolhas improvisadas
(pode ser um saco plástico embo-
lado, por exemplo). O líquido é de
cor amarela. A geladeira velha pa-
rou de funcionar faz tempo e, como
fogão, serve uma lata vazia de sal-
sicha com álcool dentro.

Para constatar essa realidade é
só fazer uma visita ao Pólo Náuti-
co, projeto subordinado à Escola
Politécnica com 29 operários. São
serralheiros, marceneiros, carpin-
teiros, auxiliares de mecânica, sol-
dadores. Eles trabalham com uni-
forme velho e rasgado e botas fu-
radas. Além de fazerem as peças
de ferro para barcos de madeira e
fibra, são responsáveis pelo mobi-
liário da universidade, portões e ja-
nelas. Constroem, reformam, des-
montam e armam armários, mesas
e cadeiras, diariamente. São eles
também que irão construir as cabi-
nes de segurança do campus do
Fundão.

A CONSTATAÇÃO DO CAOS  -
Na quinta-feira passada, o Pólo
Náutico foi periciado pela equipe
da Divisão de Engenharia, Segu-
rança e Saúde do Trabalhador da
DVST (Divisão de Saúde do Traba-
lhador), da UFRJ. A iniciativa aten-
deu a uma solicitação dos traba-
lhadores do setor, através do SIN-
TUFRJ. Realizaram a perícia o mé-
dico do Trabalho, Carlos Alberto
Costa dos Santos; os técnicos de Se-
gurança do Trabalho, Edson Can-
dido de Oliveira e Jorge da Silva
Fernandes e, como assessor convi-

Funcionários trabalham em ambiente infecto, poluído e com instalações elétricas que podem provocar acidentes

SINDICATO atento

dado, o  professor do curso de En-
genharia e Segurança do Trabalho
da Escola Politécnica, Justino San-
son Wanderley da Nóbrega. Os di-
retores do Sindicato, Huascar da
Costa Filho e Antonio de Assis
acompanharam o trabalho dos pro-
fissionais.

A DVST vai divulgar o laudo da
inspeção acompanhado de relató-
rio fotográfico. Esse resultado será
encaminhado aos responsáveis
pelo setor periciado, que é o Pólo
Náutico e a Escola Politécnica da
UFRJ, e também ao SINDICATO.
Outra providência da DVST será
submeter os trabalhadores do se-
tor, em caráter de urgência, a exa-
mes médicos.

RISCOS DE VIDA- Outras situa-
ções de risco estão visíveis no enor-
me galpão da antiga lavanderia da
UFRJ, hoje ocupada pelo Pólo Náuti-
co. Desde o ano passado sem ener-
gia elétrica própria, as atividades ali
só não pararam porque foi feito um
“gato” na rede da Escola de Belas Ar-
tes, (EBA) que fica ao lado. Os riscos
aos trabalhadores e qualquer outro
desavisado começa com o cabo liga-
do à caixa de luz  da EBA e que se
arrasta sobre a calçada até o Pólo. Se-
gundo um técnico da DVST obser-
vou, o correto seria o cabo estar den-
tro de um eletroduto especial, enter-
rado ou passando pelo alto.

Dentro do galpão o perigo con-
tinua e se espalha por paredes e
até pelo chão. É um emaranhado
de fios e tomadas pendurados sem
fim. Num dos cubículos infectos re-
servados para banho dos operári-
os, há dois dijuntores junto ao chu-
veiro. As instalações elétricas im-
provisadas se misturam a materi-
ais inflamáveis, como solventes,
tintas, vernizes. Barulho de serras
e outros equipamentos de corte, o
cheiro forte da resina utilizada no
revestimento dos barcos e má ven-
tilação, por falta de exaustores, são
outros problemas com os quais os
29 trabalhadores do Pólo Náutico
convivem no dia-a-dia.

ACREDITE NO QUE VOCÊ ESTÁ VENDO. Banheiros sujos e sem portas - muito parecidos
com os ambientes degradados de prisões. Abaixo, à esquerda, técnico da DVST constata a
existência de materiais inflamáveis (solventes, tintas e vernizes) armazenados de forma
inadequada. Instalações elétricas improvisadas são riscos constantes aos trabalhadores

Pólo Náutico: vergonha

Uma das tarefas políticas do SINTUFRJ é lutar por condições dignas de trabalho para
a categoria, e isso tem a ver com segurança para realização das tarefas profissionais,
ambientes saudáveis e realização de exames de saúde periódicos. Desde o ano passado, a
Coordenação de Políticas Sociais da entidade tem realizado um trabalho intenso neste
sentido, assim tem incentivado a criação das Comissões Locais de Saúde do Trabalhador
(Colsats.) Como também tem incentivado a criação das Comissões Locais de Saúde do

Trabalhador (Colsat´s). Em parceria com a DVST, o Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva,
a Fiocruz e outras entidades, o SINTUFRJ tem  ainda desenvolvido ações  que ampliem a
consciência da categoria por condições de saúde e trabalho adequados. Até agora, o
Sindicato atendeu  às solicitações dos trabalhadores das bibliotecas do IFCS e CCS, do
setor de Transportes e, por último, do Pólo Náutico.Um novo calendário de visitas já foi
elaborado pelo Sindicato, com a colaboração da DVST.
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VESTIBULAR 2005

Cai número de inscrições
Por conta da diminuição do número de candidatos a relação candidato/vaga também diminuiu

O vestibular de uma dasmaiores universidades
federais públicas do país começa no dia 14 de novem-
bro com uma novidade: a diminuição do número de
candidatos. São 45.512 contra 53.173 do ano passado.

A coordenadora geral do vestibular, Déa Teixeira,
diz que a coordenação está fazendo um estudo para
saber em qual população houve a desistência pela
UFRJ. A informação foi dada na última reunião do
CEG, dia 6, quando os conselheiros também levanta-
ram a hipótese de que a insegurança no campus do
Fundão poderia ser um outro fator desta diminuição.
Há ainda a possibilidade de este fato estar aliado a
questões econômicas: estudantes que fazem os di-
versos vestibulares oferecidos tanto pelas universi-
dades públicas quanto particulares são obrigados a
optar por uma ou outra instituição por falta de dinhei-
ro para arcar com as taxas de inscrição.

Até o dia 9 de novembro todos os inscritos recebe-
rão o cartão de inscrição no concurso.  Depois da pri-
meira prova, dia 14, a segunda etapa do vestibular

Chega de empurrar com a barriga aquela
consulta para verificar a pressão arterial e  a
taxa de glicose no sangue! A Escola de Enfer-
magem Anna Nery, da UFRJ, está com uma
grande tenda montada em frente da Prefei-
tura oferecendo aos trabalhadores da uni-
versidade um atendimento sobre saúde que
inclui esses dois exames.

O projeto interdisciplinar “A Saúde das
Pessoas que Trabalham” é um trabalho de
campo executado por professores e estudan-

tes do terceiro período da faculdade e tem
como objetivo integrar as matérias teóricas de
manutenção da saúde e prevenção das doen-
ças com a experiência prática do atendimento
à comunidade. A equipe do projeto se dividiu
em dois pólos de atendimento, um aqui no
Fundão e outro na Rodoviária Novo Rio.

Com um questionário sobre os hábitos
cotidianos (tipo de alimentação, se pratica
exercícios, se consome álcool ou drogas) dos
“pacientes” e o resultado de seus  exames de

pressão e glicose nas mãos, os estudantes de
enfermagem fazem um diagnóstico geral e
explicam, com a ajuda de cartazes didáticos
sobre diversos temas como DST, diabetes,
varizes etc., como manter ou ampliar sua saú-
de.

As tendas irão para o campus da Praia
Vermelha no dia 18 e 21 de outubro e retor-
narão para o Fundão e Rodoviária nos dias 16
e 18 de novembro. O atendimento funciona
às terças e quintas-feiras das 8 às 12h.

PREVENÇÃO

Exames de pressão e glicose na UFRJ
Foto: Niko Júnior

A Comissão de Vestibular está organizando
a seleção da equipe de suporte da aplicação das
provas. A participação dos servidores, alunos e
prestadores de serviço da UFRJ é importante. É a
responsabilidade e o compromisso que os servi-
dores têm com a universidade que garantem a
qualidade do processo. As  fichas de inscrição
deverão ser preenchidas por aqueles que, de
fato, poderão trabalhar os 3 (três) dias.

Para os funcionários, professores e pres-
tadores de serviço das fundações e das res-
pectivas unidades, as fichas deverão ser assi-
nadas pela direção da unidade. Para os alu-

nos de graduação, por um professor. Caso
o número de inscritos seja maior que o nú-
mero de vagas, a seleção será através de
sorteio eletrônico.

 Pagamento dos serviços:
 Para servidores da UFRJ, na folha de

pagamento (*).
  Para prestadores de serviços e alunos

será através de ordem bancária nas agên-
cias do Banco do Brasil a partir da 1ª sema-
na de fevereiro de 2005.

Coordenação da Comissão de Vestibular
Pró-Reitoria de Graduação

VESTIBULAR UFRJ/2005
Atenção servidores, alunos e prestadores de serviço das

fundações e unidades da UFRJ
Vagas: 6.384
Candidatos
inscritos: 45.512
Pagantes: 38.087
Isentos: 7.425
Calendário das
provas: 14/11;
12/12 e  9/1/05

Números
Cursos mais
disputados

Medicina
Engenharia de Petróleo
Comunicação Social
Engenharia de Computação
e Informação
Ciências Biológicas
Engenharia de Controle e
Automação
Bacharelado em
Música/Percussão*
Engenharia Ambiental
Fisioterapia
Ciências Biológicas

Candidato
por vaga

25,07
19,20
16,01

15,56
13,86

13,48

13
12,36
11,20
11,16

* N ú m e r o s  a n t e s  d o  t e s t e  d e  h a b i l i d a d e  e s p e c í f i c a

será dia 12 de dezembro. O concurso encerra-se com a últi-
ma prova, no dia 9 de janeiro de 2005. Neste ano a UFRJ
oferece 6.384 vagas, e as carreiras mais procuradas são me-
dicina, engenharia de petróleo e comunicação, uma ten-
dência que não se alterou desde o ano passado.

Por conta da diminuição do número de candidatos a
relação candidato-vaga também diminuiu. Este ano, para o
curso de medicina, são 25,07 candidatos por vaga contra
33,1 do ano passado. Entre as 10 carreiras mais procuradas
está o curso de bacharelado em música/percussão, com 13
candidatos por vaga (número levantado antes do teste de
habilitação).

O vestibular da UFRJ é realizado através de provas dis-
cursivas para avaliação de conhecimento de todas as disci-
plinas do ensino médio. Para não ser eliminado, o candidato
não pode tirar zero em nenhuma das provas. Serão classifi-
cados os que conseguirem as maiores pontuações, dentro
do limite de vagas do curso escolhido. A nota final dos candi-
datos é calculada pela soma das notas das provas específi-
cas mais a média aritmética das provas não específicas.

*A diretoria do SINTUFRJ irá, de acordo com a última assembléia, solicitar à Reitoria
esclarecimentos sobre a forma de pagamento da fiscalização. Por ser atividade voluntária e
externa ao cargo de cada servidor e a taxa de inscrição cobrada aos candidatos para auto-
sustentação do concurso, não consideramos correto que o pagamento seja realizado no
contracheque, gerando distorções nos pagamentos.



7
 –

 J
O

R
N

A
L 

D
O

 S
IN

T
U

FR
J 

–
 N

o
 6

3
8
 -

 1
1
 a

 1
7
 d

e 
o
u
tu

b
ro

 d
e 

2
0
0
4

CEG

O prefeito da Cidade Uni-
versitária, Hélio de Mattos,
expôs seu projeto integrado
de segurança e ambientação
no campus na última reunião
do Conselho de Ensino e
Graduação (CEG). O projeto
inclui medidas de segurança,
iluminação, transporte, sina-
lização e segurança no tráfe-
go e mobiliário urbano. Vá-
rios pontos do projeto já fo-
ram antecipados em edições
anteriores do Jornal do SIN-
TUFRJ. Mattos lembrou que
a UFRJ tem pago um preço
alto por causa dos problemas
de segurança no campus e
que esforços estão sendo
concentrados para equacio-
ná-los. O foco da política da
Prefeitura é a diminuição de
riscos, em especial em áreas
e horários em que as ocor-
rências são mais freqüentes,
como a região do CT, próxi-
mo à rótula, ou entre o pré-
dio da Educação Física e o
CCS. O prefeito lembrou que
foi fechada uma das entradas
do Cidade Universitária, a da
Linha Amarela, mas que três
continuam abertas vinte e
quatro horas por dia. “O Fun-
dão é um campus aberto, o
que dificulta o controle”, ob-
servou o prefeito.

CÂMERAS EM 90 DIAS -
Entre as ações propostas para
controle do acesso está a
construção de guaritas na en-
trada da Linha Amarela, da
Prefeitura e entre o HU e
IPPMG. Câmeras irão acom-
panhar o movimento em
todo o campus. Câmeras e
guaritas, diz o prefeito, deve-
rão ser entregues em 90 dias.
O sistema de monitoramen-
to é o centro das medidas. A
central custou R$ 300 mil.
Todo o sistema, segundo Hé-
lio, já está praticamente pron-
to e com uma precisão que
permite o registro do percur-
so de um veículo, da placa de
um carro e até do rosto de

Prefeito apresenta
projeto de segurança

Como o Jornal do SINTUFRJ antecipou, plano prevê instalação de câmeras e guaritas

quem circula pelo campus.
Um sistema de escolta po-

derá garantir o transporte,
numa Kombi, de quem sai
muito tarde dos laboratórios
até pontos movimentados; ou
dos pontos externos até o Alo-
jamento. O usuário poderá so-
licitar o transporte pelo telefo-
ne 2598-1000, que recebe liga-
ções a cobrar. Em cada ponto
pretende-se que haja um ore-
lhão para situações de emer-
gência. A linha já está funcio-
nando 24 horas por dia. Placas
espalhadas pelo campus,
anunciam o número da Divi-
são de Segurança. O prefeito
destacou a importância do re-
gistro das ocorrências para o
planejamento. Haverá um te-
lefone com acesso direto da
Diseg ao Centro Operacional
da PM.

CARGO EXTINTO - Outra
iniciativa é o aparelhamento
da Vigilância. Além de unifor-
mes e viaturas, walkie- talkies
e rádios nos carros e prédios,
os profissionais terão treina-
mento na Polícia Federal, cur-
sos de tiro, de defesa pessoal,
de brigada de incêndio, pri-
meiros socorros, atendimento
à comunidade, e atuação em
cerimoniais. A equipe da casa
vai controlar os vigilantes ter-
ceirizados.

Mas o prefeito lembra que
a equipe vem diminuindo.
Alguns têm mais de 25 anos
de serviço. O cargo foi extin-
to pelo governo passado.
Para o prefeito não se pode
entregar a política de segu-
rança para pessoal terceiri-
zado. “Tem que ser quadro
federal. A carreira precisa ser

reaberta. Nossos vigilantes
não são policiais, nem segu-
ranças. São treinados para co-
nhecer o que é a UFRJ.”

Os representantes da FA-
SUBRA que discutiram o Pla-
no de Carreira com o MEC,
pediram a recuperação dos
cargos em extinção e o fim da
terceirização. Segundo a con-
selheira Ana Maria Ribeiro, o
ministro Tarso Genro só não
tomou decisão a respeito por-
que era necessário discussão
com a Andifes.

ÔNIBUS VAI LIGAR FUN-
DÃO AO METRÔ - A viagem
inaugural, segundo o prefei-
to, será dia 15 de outubro. Se
os acertos feitos pela Prefei-
tura da UFRJ com as empre-
sas Metrô Rio e Rio Ônibus
derem certo, o ônibus de in-
tegração, que servirá o cam-

pus das 6h às 20h, ligando a
Cidade Universitária à esta-
ção do metrô de Del Casti-
lho, passará a circular em 15
de outubro. Os ônibus vão
circular também depois das
22h em pontos como o
CCMN e CCS. A linha, que
contará com quatro ônibus
com ar condicionado, permi-
tirá embarques e desembar-
ques em Bonsucesso e na
Maré, por onde passam as li-
nhas 634 (Freguesia-Saens
Peña) e 696 (Méier- Praia do
Dendê). O serviço de trans-
porte coletivo é um proble-
ma para a comunidade. Uma
página na internet foi criada
para reclamar da linha 485,
que liga Penha à General
Osório, cujos ônibus circu-
lam lotados e em horários ir-
regulares.

PAINEL DE CONTROLE. Uma central com monitores vai ser instalada para receber as imagens capturadas pelas câmeras



ELEIÇÕES NO IMPÉRIO

Disputa entre iguais
Mas Bush é ameaça maior à segurança dos povos e à paz mundial, por ser mais belicista

O mundo acompanha a disputa pelo comando da maior potência
militar e econômica do planeta – que será definida em novembro. De
um lado está George Bush, do Partido Republicano. Do outro John
Kerry, do Partido Democrata. Mas em termos políticos, não haverá
mudanças substanciais na condução da política do império para o
restante do mundo, especialmente para os países da América Latina.
Os dois são da mesma origem, pertencem  a famílias multimilionárias
e estudaram em Yale (uma universidade destinada à elite econômica
dos EUA). Para analistas confiáveis da política dos Estados Unidos, se
alguma mudança hoje se registra, ela parte das movimentações da
base da sociedade americana contra as aventuras militares de Bush,
como a desastrada e genocida invasão unilateral do Iraque que já

DOIS DECIDEM - Além de
Bush e Kerry,  outros dois ato-
res/candidatos se incorpora-
ram à disputa eleitoral – um
verdadeiro show comandado
pela mídia e pelas elites. Um é
David Cobb, do Partido Verde,
e o outro é Ralph Nader, um
advogado de Nova Iorque que
é apoiado por várias organiza-
ções de esquerda, ambos com
espaços pífios nos meios de
comunicação. Os dois não têm
chances, pois há mais de um
século apenas dois partidos
comandam a política america-
na – o Democrata e o Republi-
cano.

Os partidos não constam da
Constituição dos EUA (1789),
mas evoluíram desde suas ori-
gens, no início da primeira dé-
cada de 1800. Eles dominam a
Presidência (de forma alterna-
da), o Congresso e os gover-
nos e legislativos estaduais.
De 1852 até hoje, todo presi-
dente empossado tem sido re-
publicano ou democrata.

Em novembro estão na dis-
puta as 435 cadeiras da Câma-
ra dos Deputados e um terço
das 100 cadeiras do Senado.
Haverá também eleições para
governadores, prefeitos e
membros dos legislativos es-
taduais em todo o país. O sis-
tema americano permite que
um partido chegue à Casa Bran-
ca e outro obtenha o controle
de uma ou ambas as casas do
Congresso.

Quando os eleitores ame-
ricanos vão às urnas para vo-

Para o diretor do Cen-
tro Brasileiro de Solidarie-
dade aos Povos e Luta pela
Paz (Cebrapaz), José Rei-
naldo Carvalho, os dois can-
didatos defendem os inte-
resses gerais, estratégicos
e estruturais do imperialis-
mo americano. Para ele, as
diferenças são de ênfase e
de táticas. “Bush seguirá
adiante na sua política mi-
litarista e belicista e na re-
alização de guerras preven-
tivas em nome do combate
ao terrorismo. A continui-
dade desta política repre-
senta sério risco para a paz
mundial e a segurança dos
povos. Por isso, tem de ser
derrotada nas eleições de
novembro”, observa.
Quanto a Kerry, Reinaldo
Carvalho afirma que  seu
discurso não apresenta
substanciais diferenças em
relação ao discurso da Casa
Branca. Combate ao terro-
rismo e à  suposta prolife-
ração das armas de des-
truição em massa.  Em ter-
mos econômicos, o capi-
talismo selvagem perpetra-
do pelo império continuará
a aprofundar suas garras
para saquear as riquezas
dos mais fracos  e estender
suas asas a fim de ampliar
seus domínios.

tar para presidente muitos
acreditam estar participan-
do de uma eleição direta.
Tecnicamente não é o caso.
Quem decide é o colégio
eleitoral – nome dado a um
grupo de “eleitores” indica-
do pelos militantes políticos
e membros dos partidos nos

Estados. O voto não é obri-
gatório, a participação é in-
ferior a 50% e milhões de
imigrantes latinos não po-
dem votar. Para ser eleito
presidente, o candidato pre-
cisa de 270 votos do colégio
eleitoral. Em 2000, Bush dis-
putou com o democrata Al

Gore e foi designado presi-
dente pelo Congresso, numa
eleição com fraudes no Es-
tado da Flórida, governado
pelo irmão do atual presi-
dente. O resultado desta es-
colha todos conhecemos:
um atentado contra a huma-
nidade.

Diferenças
só na tática

Foto: Divulgação

SEM DIFERENÇA. O belicista Bush comparado a um chipanzé em foto que circula na Internet.
Montagem de fotos ironiza as posições ambíguas de John Kerry. Na substância, tudo igual.

provocou a morte de centenas de soldados e civis. Depois das
eleições, independente do resultado, dizem esses analistas, a pauta
do stablishment retornará  à ordem do dia com os temas cruciais
da agenda política externa americana para o mundo e para a
América Latina: implantação da Alca, guerrilha colombiana, Chávez
e Venezuela, bloqueio a Cuba – que recrudesceu durante o governo
Bush. A Área de Livre de Comércio das Américas (Alca) é um acordo
multilateral de comércio que os Estados Unidos querem impor aos
demais países que, se viabilizado, reforçaria sua dominação
econômica sobre o continente. Enfrentar a ação imperialista (com
Bush ou Kerry) continua sendo o desafio dos povos e dos governos
dos países pobres.


