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E X C L U S I V O

Laudo condena
Pólo Náutico

Relatório de dez páginas da DVST elaborado por um médico do trabalho, dois técnicos de segurança e um
professor do curso de Engenharia e Segurança do Trabalho da Escola Politécnica revela a precariedade das
condições de trabalho no Pólo Náutico. Página 7

Professor investigado
processa funcionária
O principal aliado de Armênio da Cruz na Faculdade de

Direito, Agnelo Borges, abriu processo contra a funcioná-
ria Maria Luiza Andrade Salgado (foto). Os atos de Agnelo
na Faculdade de Direito estão sob investigação de uma
comissão disciplinar instituída pelo reitor. Página 6

Luta contra o arbítrio Vitória da ciência
Classe

média a
perigo

Página 9

Professor Waldir Quadros,
da Unicamp

Cientista faz pesquisa
com células-tronco

Rosalia Mendes-Otero, do Laboratório de Neurobio-
logia Celular e Molecular do Instituto de Biofísica, traba-
lha com o uso de células-tronco no combate ao AVC (aci-
dente vascular cerebral). Uma das pacientes teve recupe-
ração surpreendente. Página 11

ASSEMBLÉIA GERAL
Dia 8, quarta-feira, às 10h
Com a presença de representante da Reitoria
PAUTA:

 Discussão dos 28%
 Apresentação do relatório de análise do contrato do advogado

Luiz Eduardo Greenhalgh

ENTREVISTA

Recurso
no

conselho

SUBSEDE

Nesta segunda-feira o SIN-
TUFRJ entrará com recurso no
Conselho de Administração do
Hospital Universitário contra a
decisão do diretor da institui-
ção de negar a cessão de uma
sala no hospital para a instala-
ção de uma subsede da entida-
de. Trata-se de uma reivindi-
cação antiga dos servidores do
hospital, que concentra núme-
ro expressivo de sindicaliza-
dos. A negativa à solicitação
tem indícios de decisão políti-
ca, já que os argumentos apre-
sentados por Amâncio Paulino
não foram invocados para a
concessão de espaço para ou-
tras instituições.
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Doispontos

Abuso de poder contra funcionários
Direção do SINDICATO quer proteção de trabalhadores contra perseguições

Assédio moral ou violên-
cia moral no trabalho não é
um fenômeno novo. Pode-se
dizer que ele é tão antigo
quanto o trabalho. A novida-
de reside na intensificação,
gravidade, amplitude e bana-
lização do fenômeno e na
abordagem. A reflexão e o
debate sobre o tema são re-
centes no Brasil, tendo ga-

O SINTUFRJ pediu, no
Conselho de Ensino e Gra-
duação, uma audiência es-
pecial com o reitor Aloísio
Teixeira, para debater a cons-
trução de uma ferramenta
institucional que proteja os
funcionários de serem pos-
tos à disposição (ou seja, de
serem deslocados de setor
para outro) sem a devida jus-
tificativa. De acordo com a
diretora do SINDICATO, Ana
Maria Ribeiro, desde a ges-
tão da professora Esperan-
za, na direção da Faculdade
de Educação, vem crescen-
do o número de queixas so-
bre abuso de poder por par-
te dos diretores e chefias na
universidade. “Esse meca-
nismo foi criado para tornar
o trabalho mais eficiente,
mas hoje está sendo usado
para fins políticos. Cada vez
mais diretores lançam mão
dele sem qualquer justifi-
cativa”, disse Ana Maria.

A diretora relatou, ainda,
que já chegou ao SINDICA-
TO a informação de que al-
guns professores têm se uti-
lizado desse poder para atin-
gir outros professores. “Co-
mo o diretor não tem poder
sobre os docentes, algumas
vezes ele tenta atingi-los, in-
diretamente, afastando os
funcionários que trabalham
nas pesquisas”, relata.

Assédio moral se amplia
nhado força após a divulga-
ção da pesquisa brasileira
realizada sobre a questão. O
assunto vem sendo discuti-
do amplamente pela socie-
dade, em particular no movi-
mento sindical e no âmbito
do legislativo.
Assédio moral no trabalho?

É a exposição dos traba-
lhadores e trabalhadoras a

situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas
e prolongadas durante a jor-
nada de trabalho e no exercí-
cio de suas funções, sendo
mais comuns em relações
hierárquicas autoritárias em
que predominam condutas
negativas, relações desuma-
nas e aéticas de um ou mais
chefes dirigidas a um ou mais

subordinados, desestabili-
zando a relação da vítima
com o ambiente de trabalho
e a organização, forçando-a a
desistir do emprego.

Caracteriza-se pela degra-
dação deliberada das condi-
ções de trabalho em que pre-
valecem atitudes e condutas
negativas dos chefes em re-
lação a seus subordinados,
constituindo uma experiên-
cia subjetiva que acarreta
prejuízos práticos e emocio-
nais para o trabalhador e a
organização. A vítima esco-
lhida é isolada do grupo sem
explicações, passando a ser
hostilizada, ridicularizada,
inferiorizada, culpabilizada e
desacreditada diante dos pa-
res. Estes, por medo do de-
semprego e com vergonha de
serem também humilhados
associado ao estímulo cons-
tante à competitividade, rom-
pem os laços afetivos com a
vítima e, freqüentemente, re-
produzem e reatualizam
ações e atos do agressor no
ambiente de trabalho, instau-
rando o “pacto da tolerância
e do silêncio” no coletivo, en-
quanto a vítima vai gradati-
vamente se desestabilizando
e fragilizando, “perdendo”
sua auto-estima.

É com muita satisfação e alegria que a diretoria
do SINTUFRJ convida todos os companheiros sindi-
calizados a participar com sua família da festa de
confraternização de fim de ano. Vai ser nesta quin-
ta-feira, dia 9, a partir das 15h, no Espaço Cultural
do SINDICATO. Importante: hoje, segunda-feira,
6, encerra o prazo para inscrição dos filhos e outros
dependentes. Procure a secretaria da entidade.

Todas as equipes de trabalho do SINDICATO
estão mobilizadas ultimando os preparativos para a
festa da categoria. O tema deste ano é “O mundo do

Inscreva-se para a nossa festa!
circo”. Vamos povoar a nossa praça de  palhaços,
mágicos, malabaristas, equilibristas e acrobatas.  A
programação inclui uma apresentação especial da
Escola Nacional de Circo. A criançada ainda vai se
divertir muito com as brincadeiras na cama  elástica,
o pula-pula, a piscina de bolas, tobogã, futebol de
salão e o high jump.

Todas as crianças receberão lanche e um kit sur-
presa. Para os trabalhadores sindicalizados acom-
panhantes de seus dependentes, haverá um bin-
go. A festa será encerrada com um show de forró.

Erramos
Por um equívoco da re-

dação, nota publicada nes-
ta página na edição ante-
rior (nº 645) informou er-
rado os leitores do jornal.
A informação correta é a
seguinte: "Segundo a Pró-
Reitoria de Pessoal, houve
desconto indevido do PSS
sobre o 13º apenas para
um grupo de aposentados.
A PR-4 anunciou provi-
dências."
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XVIII CONFASUBRA

O XVIII Congresso da
Fasubra, que se
realizará de 13 a 18 de
dezembro (na
próxima semana), em
Luziânia, Goiás, será
um fórum de decisões
marcantes no atual
momento em que vive
o movimento sindical
e a conjuntura do
país. A discussão sobre
o cenário político, as
reformas sindical e
universitária e a
avaliação dos dois
anos do governo Lula
permearão este
congresso num
embate de idéias em
que os delegados terão
também a importante
missão de eleger a
nova direção da
Fasubra.

A comissão organizadora
estima entre 600 e 700 o nú-
mero de delegados presentes
ao encontro. Eles estarão re-
presentando universidades de
todos os estados do país, mo-
tivados pelos debates e pela
disputa eleitoral num momen-
to de definição de caminhos
para os trabalhadores. No in-
terior da Fasubra existem vi-
sões diversas sobre as refor-
mas e o desempenho do go-
verno. Mas há um consenso: o
movimento condena de forma
contundente a política econô-
mica do governo que tem
como âncora a alta dos juros e
o superávit fiscal (esforço na
arrecadação de impostos vol-
tado para pagar os juros da dí-
vida). As divisões estão relaci-
onadas às formas mais corre-
tas para fortalecer a luta dos

Congresso será em
alta temperatura

Luziânia, Goiás, vai receber entre 600 e 700 delegados de todo o país para discutir o Brasil

PL: aprovação
está próxima

O projeto de lei que trata da carreira dos técnicos-admi-
nistrativos (PL 4177/2004)   está nas mãos da Comissão de
Finanças e Tributação, e de acordo com a diretora da Fasu-
bra, Cenira Soares da Matta, o prazo para emendas se esgo-
ta esta semana e o PL pode ser aprovado pela Comissão
ainda na quarta-feira, dia 8.

Caso essa previsão se concretize, o PL será encaminha-
do à Comissão de Constituição e Justiça, que é a última
comissão de avaliação antes de chegar ao Senado. Esta-
mos nos aproximando da reta final do processo de aprova-
ção. O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviço Público (CTASP) e na Comis-
são de Educação.

  Temário

01 - Conjuntura Nacional e Internacional
02 - Universidade Pública e Reforma Universitária
03 - Reforma Sindical e Trabalhista
04 - Estrutura Sindical e Alterações Estatutárias
05 - Políticas Sociais
06 - Prestação de Contas da Direção Nacional
07 - Balanço da Gestão 2002 – 2004
08 - Eleições e Posses da Direção Nacional
       e do Conselho Fiscal
09 - Plano de Lutas
10 - Moções
11 - Plano de Carreira

trabalhadores: há setores que
acham que o movimento não
pode pode deixar de dialogar
com o governo e deve conti-
nuar pressionando. Outras cor-
rentes de pensamento enten-

dem que o governo deu conti-
nuidade à política econômica
de FHC e que esta linha não
tem volta.

“REAFIRMAR A LUTA” - O
tema do XVIII Confasubra é

“Reafirmar a Luta, por uma
Universidade Cidadã para os
Trabalhadores”. Nove teses
foram inscritas para o Confa-
subra.

Na UFRJ quatro delas es-

tão representadas e o resu-
mo das propostas foram pu-
blicadas na edição nº 644. São
elas: Tese do Coletivo da Tri-
bo – Não Temos Tempo a
Perder; do PSTU - A Fasubra
Precisa de Independência
para Organizar a Luta -; Va-
mos à Luta – Fasubra Autô-
noma e Democrática; e da
CSD – CUT Socialista e De-
mocrática;

No SINDICATO uma dispu-
tada assembléia elegeu os de-
legados ao Congresso. Quatro
chapas se inscreveram. Chapa
1 – Coletivo da Tribo (46%);
Chapa 2 – CUT Socialista e De-
mocrática (28%); Chapa 4 –
Vamos à Luta (18,22%); e a Cha-
pa 3 – A Fasubra Precisa de
Independência para Organizar
a Luta (7,20%). As chapas indi-
caram 27 delegados, distribuí-
dos proporcionalmente ao nú-
mero de votos. Há, no entanto,
questionamento sobre a repre-
sentação da Chapa 3. Seria a
existência da cláusula de bar-
reira que impediria a partici-
pação de delegados desta cha-
pa por ela não ter obtido 10%
dos votos. A comissão organi-
zadora do Confasubra não se
pronunciou sobre o assunto.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

O atendimento de funcio-
nárias do Hospital Universitá-
rio do Programa de Saúde da
Mulher, antes oferecido pelo
Serviço de Segurança e Saúde
do Trabalhador (Sessat), da
Divisão de Recursos Huma-
nos do HU, está suspenso
desde outubro. O atendimen-
to será transferido para a Di-
visão de Saúde do Trabalha-
dor (DVST) a partir deste mês.
A informação da chefe do Ses-
sat, Aline Holanda, é confir-
mada pela diretora da DVST,
Vânia Glória.

O Programa de Saúde da
Mulher garantia exames gi-
necológicos preventivos do
câncer de colo do útero e de
mama para as funcionárias
do Hospital.Tinha grande im-
portância para as trabalhado-
ras que não conseguiam ter
acesso ao acompanhamento
médico.“Algumas pacientes
até possuíam plano de saúde
privado, mas não conse-
guiam sair a tempo do traba-
lho para ir ao médico. Resul-
tado, simplesmente deixa-
vam de fazer seu preventivo”,
explica a enfermeira Mônica
de Araújo Maluhy, que ela-
borou o programa com Fáti-
ma do Nascimento, também
enfermeira.

Mônica, que foi transferi-
da para outro setor, mani-
festou preocupação com o
acompanhamento das cerca
de 1.200 servidoras inscritas
no programa. “Minha prin-
cipal preocupação são as
consultas que estavam agen-
dadas para o mês de outu-
bro e novembro para con-
trole da progressão de pos-
síveis cânceres e foram can-
celadas”, relata. O programa
foi suspenso sem prévio avi-
so aos pacientes atendidos,
uma grande perda para as
trabalhadoras do Hospital

Preventivo de
câncer vai para DVST

Programa de exames ginecológicos preventivos do câncer de útero e de mama é transferido do HU

A chefe do Serviço de Segurança e Saúde do Traba-
lhador, Aline de Holanda Cavalcante, explica que o
serviço da Divisão de Recursos Humanos do HU tinha
duas linhas de ação: uma de assistência (como os
programas de saúde recém-extintos) e outra de medi-
cina do trabalho (em atividades como os exames perió-
dicos). Mas houve uma mudança de rota: “Então,
coisas que eram mais afetas à assistência acabaram”,
explica Aline. “Toda linha de assistência foi desmem-
brada e a gente ficou com foco só na saúde ocupacional
do trabalho, mesmo com exames periódicos e visitas
ao local de trabalho”.

A rota mudou, segundo ela, em razão da Política
Integral de Saúde do Trabalhador, adotada pela direção
da DVST, que deverá ser posta em prática em breve,
com a adoção de Núcleos de Saúde do Trabalhador.

Com a mudança, as atividades assistenciais foram
para as clínicas do HU. Por exemplo, o grupo que
atendia no Programa de Saúde Mental do Sessat foi
para o programa similar do HU. O Programa de Saúde
da Mulher passou a ser na DVST, “com uma médica
que vai assumir a clientela da Mônica, apenas nos
exames ginecológicos”. Ela acredita que a clientela vai
continuar sendo atendida: “No HU tem um grupo gran-
de que tem plano de saúde e que pode ter acesso aos
exames ginecológicos desta forma. A parte que não
tem não estará desamparada de jeito nenhum. É um
compromisso nosso.”

Mas Aline acha que a mudança não foi ruim, en-
quanto uma política da Pró-Reitoria de Pessoal que vai
levar vários núcleos em locais diversos dentro e fora do
campus do Fundão, inclusive no próprio HU. “Os funcio-
nários têm uma dor ou febre, aqui são atendidos.
Acredito que esse seja o plano para os núcleos. Mas
não como num ambulatório, com agenda marcada.
Isso é que foi desmembrado para outros setores.”

DVST reserva cota
Vânia Glória, diretora da DVST, explica que será

destinado um percentual de vagas do atendimento feito
pela ginecologista da DVST, para realização dos exa-
mes preventivos que eram feitos pelo programa extinto
do Sessat.

Esses atendimentos vão ser incluídos na agenda da
Saúde da Mulher da DVST. Os casos mais complexos,
que envolvam cirurgia, por exemplo, serão encaminha-
dos para o Instituto de Ginecologia, com quem a DVST
mantém um protocolo. Segundo Vânia, o instituto tem
toda uma estrutura de acompanhamento e diagnóstico
mais ampla.

Chefe explica mudançasUniversitário, segundo a en-
fermeira.

Perdas
O fim do Programa de Saú-

de da Mulher não foi a pri-
meira perda importante para
o Serviço de Segurança e Saú-
de do Trabalhador. Até pouco
tempo atrás o setor oferecia
auxílio psicológico através de
consultas individuais, no Pro-
grama de Saúde Mental. No
entanto, seus dois profissio-
nais de saúde, assim como
Mônica, foram remanejados
para outro setor do HU.

A cada “baixa” de profis-
sionais que são afastados do

O Programa de Saúde da Mulher,
passou a ser na DVST, com uma médica
que vai assumir a clientela da Mônica,
apenas nos exames ginecológicos.”
Aline de Holanda Cavalcante, chefe do
Serviço de Segurança e Saúde do
Trabalhador

“Minha principal preocupação são as
consultas que estavam agendadas para
o mês de outubro e novembro para
controle da progressão de possíveis
cânceres e foram canceladas.”
Mônica de Araújo Maluhy,
enfermeira do programa transferida
para outro setor

setor, o atendimento dimi-
nui: “Temos um número pe-
queno de profissionais. E isso
acaba prejudicando o aten-
dimento. Com a demanda
que temos de pedidos de
verificação de licenças mé-
dicas e de pedidos de exa-
mes para avaliar se os tra-
balhadores possuem condi-
ções para exercer a função
que ocupam no hospital,
não temos condições de de-
senvolver trabalhos preven-
tivos ou sobre saúde ocu-
pacional”, explica Olga Xa-
vier, enfermeira do Serviço
de Segurança e Saúde do
Trabalhador.

“Os atendimentos de prevenção do
câncer ginecológico e do câncer de
colo de útero vão ser incluídos na
agenda da Saúde da Mulher da DVST.”
Vânia Glória, diretora da DVST
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O Instituto de Neurologia
Deolindo Couto vai mesmo
passar por profundas trans-
formações, e quem vai con-
duzir o processo, num prazo
de até 180 dias, é uma comis-
são que foi instituída através
de portaria pelo decano do
Centro de Ciências da Saúde,
João Ferreira. A comissão é
composta por quatro profes-
sores, sendo um deles o titu-
lar do Instituto de Ciências
Biomédicas, Roberto Lent,
que é o presidente. No dia 23
de novembro, a comissão se
apresentou à comunidade da
Neurologia, quando ouviu
muitas críticas de uma parte
dos diretores pro tempore e
professores.

O fato de nenhum repre-
sentante do instituto fazer
parte da comissão foi a prin-
cipal causa das críticas. Para
o vice-diretor, José Mauro
Brás de Lima, a comissão foi
criada de maneira um pouco
constrangedora, porque não
considerou a direção e o cor-
po docente da unidade, as-
sim como funcionários. A di-
retora de ensino, Marleide da
Motta Gomes, foi dura: “A di-
reção em exercício está sen-

UFRJ

Reitoria quer uma
nova Neurologia
Comunidade do instituto reclama por não ter sido ouvida sobre o assunto

do desrespeitada, como se
não estivesse trabalhando.
Desconheço essas pessoas
nesse processo, porque esta-
mos sendo boicotados na
nossa dignidade.” O chefe da
Neurocirurgia, Flávio Fraein-
kel, perguntou: “Os médicos
daqui são incompetentes?”

EXPLICAÇÕES  –  A reu-
nião durou cerca de duas ho-
ras e a maior parte do tempo
foi gasta em explicações so-

NOTAS

bre a constituição e o caráter
da comissão. O presidente
Roberto Lent tentou minimi-
zar as manifestações contrá-
rias, lembrando que “todo
processo de mudanças tem
turbulências, mas o importan-
te é olhar para a frente”. Lent
disse que o objetivo da co-
missão é gerar propostas
avançadas para o instituto, e
sem desconsiderar o que já
foi feito. “A proposta da Reito-

ria é reunir as pesquisas bási-
ca, aplicada  e  clínica  num
único instituto”, anunciou.

ASSISTÊNCIA – Uma das
preocupações dos médicos e
docentes é que o novo insti-
tuto suspenda o atendimen-
to ao público. Lent afirma que
isso não irá ocorrer. “Ao con-
trário. Queremos incorporar
ao assistencial um caráter de
vanguarda de conhecimento,
com forte inserção científica,

laboratórios trabalhando
com pesquisas clínica e bási-
ca aplicada, nas mais diver-
sas nuances. Vamos oferecer
um tratamento mais comple-
to aos pacientes.”

Integram também a co-
missão o professor: Sérgio
Ferreira, titular do recém-
criado Instituto Bioquímico,
e o professor adjunto e chefe
da Neurologia do HU, Jorge
Marcondes.

DEBATE NA NEUROLOGIA. Comunidade fez críticas ao processo de mudanças que vai transformar o instituto

Foto: Niko Júnior

O Curso Pré-Vestibular (CPV) do SINTUFRJ está se preparando para o ano letivo de 2005.
O edital de vagas para o próximo ano estará disponível a partir de dezembro e as inscrições
deverão ser realizadas entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.

É importante que os interessados fiquem atentos para o lançamento do edital, uma vez
que as vagas para o CPV só estarão disponíveis no início do ano letivo, não havendo
possibilidade de ingresso de novos alunos no correr do ano.

O Curso Pré-Vestibular pode ser freqüentado por funcionários da UFRJ e seus depen-
dentes, por trabalhadores de outras categorias filiados a sindicatos cutistas e prestadores
de serviço “terceirizados” da UFRJ.

Para o Natal a Editora da UFRJ está dando 50% de
desconto em todos os seus livros publicados. A promo-
ção vale para as seguintes datas: de 6 a 10/12 e de 13 a 17/
12. O horário de atendimento é das 9h30 às 17h. Os locais
de venda são as livrarias da Editora no Fundão: CCMN e
hall da Reitoria; na Praia Vermelha (FCC) e ao lado da
piscina; no Centro (hall do IFCS).  Aproveite! No Natal dê
um livro de presente da sua editora!

Edital do Curso Pré-Vestibular
será lançado

Descontos na
Editora da UFRJ
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CRISE NA FACULDADE DE DIREITO

Mais uma vez problemas
internos da UFRJ estão sen-
do resolvidos na Justiça. No
último dia 2 de dezembro a
funcionária Maria Luiza An-
drade Delgado teve que com-
parecer ao Fórum do Rio (21º
Juizado Especial), pois é ré
em um processo movido pelo
professor da Faculdade Na-
cional de Direito (FND), Ag-
nelo Maia Borges de Medei-
ros. Agnelo está pedindo in-
denização de R$ 10 mil por
danos morais em virtude de
uma entrevista dada pela ser-
vidora ao jornal Folha Dirigi-
da, que também está sendo
processado por Agnelo.

A audiência realizada nes-
sa quinta-feira foi para tentar
um acordo. Porém, como não
há a mínima possibilidade de
conciliação, uma outra au-
diência, dessa vez de julga-
mento, foi marcada para o dia
2 de março.

Esse processo pedindo
uma indenização absurda
para uma funcionária públi-
ca mostra o estilo do estafe
do diretor da faculdade de Di-
reito. Ameaças e tentativas de
intimidação a servidores que
são seus subordinados são

Aliado de Armênio
processa funcionário

Audiência no Fórum do Rio foi acompanhada por dirigentes do SINDICATO

os meios preferidos de al-
guns. O SINTUFRJ está sen-
do processado por esse mes-
mo professor, que tenta rece-
ber indenizações de mais de
R$ 10 mil em cada um dos
três processos que abriu con-
tra o SINDICATO.

No dia 23 de novembro
uma comissão composta por
representantes do Caco, SIN-
TUFRJ, docentes da unidade
e o decano do  CCJE estive-
ram na Coordenadoria Jurí-
dica do MEC  para pedir ur-
gência na solução da crise
institucional na FND.

Principal aliado

 Os  atos do professor Ag-
nelo Maia Borges de Medei-
ros na Faculdade de Direito,
como principal auxiliar de Ar-
mênio da Cruz,  estão sob in-
vestigação de uma Comissão
de Processo Administrativo-
Disciplinar, instituída pelo
reitor através da Portaria nº
3468, de 14 de outubro de
2004. A comissão está apuran-
do denúncias de violência,
ameaças, entre outras arbitra-
riedades praticadas por ele
contra estudantes, professo-
res e técnicos-administrativos

 A Faculdade Nacional
de Direito tem história. Ela
ocupa o mesmo prédio
onde se reunia o Senado
do Império que votou a Lei
Áurea. Do ponto de vista
acadêmico, foi referência
nacional. No plano políti-
co, viveu dias de ebulição
na resistência à ditadura
militar na segunda meta-
de da década de 70. Faz
parte da história o Centro
Acadêmico Cândido de
Oliveira (Caco), transfor-

Faculdade de Direito na história
mado em cidadela de en-
frentamento a cercos mili-
tares e da polícia política
do governo dos generais.
Durante todo esse ano
tem sido marcante a luta
de funcionários (Maria
Luiza Andrade Delgado é
um exemplo dessa luta),
alunos e professores da
UFRJ para tirar a Facul-
dade Nacional de Direito
do período de trevas no
qual está mergulhada. O
diretor Armênio da Cruz,

mantido no cargo por for-
ça de liminar, é a síntese
desse período, assim
como o seu principal auxi-
liar, Agnelo Maia Borges
de Medeiros. Os diversos
problemas da unidade,
entretanto, não consegui-
ram encobrir o passado
glorioso da instituição, que
formou alunos ilustres e
contribuiu, no passado,
para a afirmação da de-
mocracia na sociedade
brasileira.

da Faculdade de Direito.
Aloísio Teixeira anunciou

a medida na sessão do Con-
suni no dia 14 de outubro,
quando também anunciou

que iria pedir ao Ministério
da Educação a demissão de
Armênio. O pedido está sen-
do examinado pelo MEC. Se-
gundo a portaria do reitor,

Fotos: Niko Júnior

NO FÓRUM. Advogados e dirigentes do SINTUFRJ acompanharam Maria Luiza

PATRIMÔNIO. Prédio, testemunha de fatos históricos

existem fortíssimos indícios
da veracidade das denúncias
feitas contra o professor Ag-
nelo  que é acusado também
de ter agredido um aluno.
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SEGURANÇA NO TRABALHOO laudo da visita técnica
da Divisão de Saúde do Tra-
balhador (DVST) ao Pólo
Náutico revela as precárias
condições do ambiente de
trabalho do setor. O relatório
de dez páginas (além de tex-
tos, fotos documentais) foi
preparado por um médico
do trabalho, dois técnicos de
segurança e um professor do
curso de Engenharia e Segu-
rança do Trabalho da Escola
Politécnica que no dia 7 de
outubro periciaram o local. A
iniciativa da DVST atendeu à
solicitação dos próprios fun-
cionários, encaminhada ao
órgão através do SINTUFRJ.
A DVST encaminhou cópias
do documento à Pró-Reitoria
de Pessoal, ao departamento
de Engenharia Naval e Oceâ-
nica, à coordenação do Pólo
Náutico e ao SINDICATO.

A equipe da DVST consta-
tou que a infra-estrutura do
galpão onde funciona o Pólo
Náutico não oferece seguran-
ça e conforto para os 29 fun-
cionários da UFRJ que traba-
lham lá diariamente. Ao con-
trário, os perigos à vida são
muitos. O relatório condena
toda a parte física da cons-
trução, principalmente as ins-
talações elétricas, sanitárias,
copa e cozinha. A água de be-
ber não é filtrada, a ventila-
ção e a iluminação naturais
são insuficientes: muito ca-
lor e pouca claridade. Outros
fatores de risco são os mate-
riais e resíduos espalhados
pelo setor.

PRODUTOS QUÍMICOS E
INFLAMÁVEIS - Os funcioná-
rios do Pólo Náutico produ-
zem peças de ferro para  bar-
cos de madeira e fibra, e
constroem e reformam o mo-
biliário, portões e janelas da
universidade. São eles, por
exemplo, que farão as cabi-
nes de segurança do campus
do Fundão. Devido à nature-
za do serviço, há muita poei-
ra de madeira e resina no am-
biente, e não existe equipa-
mento de exaustão mecânica
e nenhum tipo de isolamen-
to. No galpão de dois pavi-
mentos de alvenaria funcio-
nam serralheria, marcenaria,
carpintaria, laminação e pin-
tura. O laudo da DVST acusa
ainda presença de excremen-
tos de ratos e pombos, mofo
nas paredes e muito lixo or-
gânico.

Dentre as situações de ris-

Laudo condena
Pólo Náutico

Pólo quer
retaliar

Na semana passada o res-
ponsável administrativo do
Pólo Náutico iniciou procedi-
mentos para pôr quatro funcio-
nários em disponibilidade. En-
tre os funcionários está incluí-
do o diretor do SINTUFRJ Huas-
car da Costa Filho. De acordo
com Huascar, o argumento foi o
de que não teria demanda de
trabalho para absorção dos pro-
fissionais. Mas a história é ou-
tra. Huascar é coordenador de
Políticas Sociais do SINDICATO.
Nesta condição, atendendo ao
pedido dos trabalhadores, par-
ticipou da visita de inspeção re-
alizada pela DVST e pelo SIN-
TUFRJ em outubro (resultado da
perícia que publicamos acima).
A medida da coordenação do
Pólo tem todas as característi-
cas de retaliação política contra
quem defende condições dignas
de trabalho.

Na semana passada o SIN-
TUFRJ esteve reunido com a di-
reção da Escola Politécnica
quando entregou documento
solicitando informações e pro-
vidências para garantir respeito
aos trabalhadores. Na mesma
ocasião foi entregue à diretoria
da escola uma cópia do laudo
da Divisão de Saúde do Traba-
lhador revelando as condições
do Pólo. O SINDICATO também
está acompanhando o prazo li-
mite para a saída da Empresa
Hollos (encubada no Pólo) sair
do setor de transportes, como
foi anunciado pela Reitoria.

Relatório de dez páginas da DVST aponta as condições
precárias de funcionamento do setor

co à segurança física dos tra-
balhadores, avaliadas pelos
técnicos, se inclui a fiação
elétrica. As instalações elé-
tricas se resumem a gambi-

arras, com fios expostos e
desencapados, quadros de
luz mal dimensionados e
em estado lamentável (sob
efeito de corrosão), alguns

colocados junto a chuvei-
ros, podendo causar choque
acidental. Foi apontada
como perigo iminente de in-
cêndio a existência de várias

máquinas ligadas a uma
mesma tomada, já que o gal-
pão guarda muita madeira,
tecidos e outros materiais
inflamáveis. Esses materiais
e produtos químicos são ar-
mazenados de forma im-
própria. Um contêiner ser-
ve de almoxarifado.

O galpão não tem disposi-
tivos contra incêndio, e os fun-
cionários trabalham com equi-
pamentos de proteção em
mau estado ou sem eles: lu-
vas, máscara de solda e de pro-
teção respiratória, macacões e
botas. A equipe da DVST só não
pode medir o nível de ruído
das máquinas, porque não há
energia no local.

CAOS. Caixa de luz exposta, extintores vencidos, cozinha improvisada
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Blitze cada vez mais
freqüentes de policiais
militares no campus do
Fundão provocaram
um telefonema do reitor
Aloísio Teixeira à
governadora Rosinha
Garotinho para discutir
o assunto. A abordagem
dos policiais – de acordo
com diversos informes
recebidos pela Reitoria –
teria o objetivo alegado
de verificação da
documentação de
veículos. Isto  contraria
orientação das
autoridades de
segurança do governo
estadual.  Em agosto,
quando ainda
respondia pela
Secretaria de Segurança
Pública, Anthony
Garotinho, marido da
governadora e homem
forte do Palácio
Guanabara, determinou
que a checagem de
vistoria, IPVA e multas
ficaria fora da
verificação das blitze
das polícias Civil e
Militar. O objetivo das
operações seria
exclusivamente a
apreensão de carros
roubados, armas e
drogas. Depois dos
entendimentos entre as
autoridades do governo
e da universidade a
abordagem diária de
veículos no interior do
Fundão diminuíram.

A Universidade se benefi-
cia da atuação da Polícia Mili-
tar no interior do campus
numa atuação integrada com
o Plano de Segurança do Fun-
dão. Mas essas blitze não fa-
zem parte do Plano, como ex-
plicou o prefeito da Cidade
Universitária, Hélio Mattos.

COM A GOVERNADORA -
Na terça-feira, 23 de dezem-
bro, o reitor Aloísio Teixeira en-
trou em contato com a gover-
nadora do Estado, Rosinha Ga-
rotinho. Ela determinou que
se realizasse uma reunião com
o comandante- geral da Polí-
cia Militar, coronel Hudson
Aguiar. O prefeito Hélio Mat-
tos representou o reitor na reu-
nião, na terça-feira passada. O

Blitze
SEGURANÇA

encontro não se limitou a dis-
cutir as blitze.  O Plano de Se-
gurança e a possibilidade de
maior integração da PM com a
UFRJ foram a pauta da reu-
nião. Na conversa com o pre-
feito, o comandante-geral da
PM disse que ia tomar provi-
dências em relação às blitze.

Nos últimos dias não fo-
ram vistos policiais realizan-
do blitze no campus. Mas o
policiamento regular do Fun-
dão, acordado com a Reito-
ria, continua. Três viaturas
fazem o policiamento osten-
sivo. Há dois carros do poli-
ciamento motorizado espe-
cial que circulam regularmen-
te na ilha, um deles voltado
às atividades bancárias; o
outro atende à agenda comu-
nitária, em que os policiais
se dirigem a alguns centros e
assinam um livro registran-
do a sua passagem.

CONVÊNIO - “Não é políti-
ca da Reitoria a retirada da Po-
lícia Militar do Fundão. Nessa
reunião nós discutimos a pos-
sibilidade de um convênio en-
tre a UFRJ e a PM para que o
Regimento de Polícia Monta-
da e o Grupamento Tático de
Motociclistas possam colabo-
rar no policiamento ostensi-
vo. Motocicletas e homens a
cavalo podem ir aonde o carro
não vai, têm perfil próprio para
a geografia da ilha”, explica o
prefeito.

Hélio anunciou que em 15
dias as guaritas que vão con-
trolar o acesso ao campus do
Fundão estarão prontas e, em
janeiro, poderão já estar em
funcionamento, controlando
a circulação de veículos. Pos-
teriormente entra em prática
o controle de acesso das pes-
soas aos prédios. Em alguns
pontos haverá uma cerca pa-
trimonial. “No fim de sema-
na o Fundão é como um Ater-
ro do Flamengo para as pes-
soas da região. Não vamos
impedir o jogo de futebol. A
população vem para cá. É óti-
mo que o Fundão seja po-
voado. Quanto mais habita-
do, mais seguro. A gente não
quer cercear, mas controlar”,
declarou Mattos. Outro item
do plano é a instalação de câ-
meras em pontos estratégi-
cos do campus e que será
controlado por um observa-
tório com monitores que re-
produzirão as imagens cap-
tadas pelas câmeras.

Segurança virou prioridade no Fundão
Desde que assumiu, o prefeito Hélio Mattos transformou os cuidados com a segurança

um dos principais focos de sua gestão. A vice-reitora Sylvia Vargas assumiu o compromisso
com a comunidade universitária de investir em esforços para enfrentar o problema no campus.
O assunto ganhou repercussão na sociedade em razão das milhares de pessoas que trabalham,
estudam ou circulam pelo Fundão. A mídia atribuiu, por exemplo, a redução do número de
candidatos inscritos no vestibular da UFRJ este ano à falta de segurança. O próprio reitor Aloísio
Teixeira foi vítima da violência no campus: foi abordado por bandidos e teve o seu carro
roubado. Recentemente a sede do SINTUFRJ foi invadida por um grupo de bandidos que
roubaram dinheiro e bens de funcionários e da entidade. De qualquer modo, a situação mudou
bastante nos últimos meses: a vigilância da universidade, por exemplo, foi reequipada com a
aquisição de viaturas novas e as rondas foram intensificadas, dando sensação de segurança à
Cidade Universitária. Mas até agora ainda não foi resolvida a reivindicação dos vigilantes sobre
concessão de porte de arma em serviço

Universidade quer atuação da Polícia Militar integrada ao
Plano de Segurança do campus

preocupam

Reitoria

EQUIPAMENTOS. A Reitoria adquiriu carros novos para intensificar as rondas
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Estudo revela que a população de baixa renda aumentou e a elite continuou acumulando riqueza

O   professor do
   Instituto de
   Economia

da Unicamp, Waldir
José de Quadros,
que conclui uma
pesquisa sobre o
encolhimento da classe
média nos últimos 20
anos, levanta dados
mostrando que a política
econômica do governo
Lula empobreceu a classe
média, não redistribuiu
renda e elevou a
população dos mais
pobres. Isto devido ao
desemprego, à
rotatividade dos
assalariados e à sub-
remuneração dos
trabalhadores
autônomos de baixa
renda. Os grandes
beneficiados continuam
sendo as elites
financeiras nacionais e
internacionais, em
detrimento da massa
trabalhadora. Segundo o
professor, a classe média
está descontente e
frustrada com os rumos
da política do governo,
pois optou pela mudança
ao eleger Lula. E o que se
vê é a continuidade e o
aprofundamento da
política de FHC.

JORNAL DO SINTUFRJ – O senhor
está concluindo pesquisa sobre o en-
colhimento da classe média brasi-
leira nos últimos vinte anos. Quais
as conclusões?
WJQ – Na verdade, venho estudan-
do os impactos sobre a estrutura so-

cial brasileira provocados pelo qua-
dro de estagnação econômica que
se instaura no início da década de
oitenta e perdura até os dias atuais.
Ainda que com várias oscilações lo-
calizadas, o que se observa ao longo
deste período
de quase 25
anos é uma
tendência de
gradativo en-
colhimento re-
lativo das ca-
madas superi-
ores e o cor-
r e s p o n d e n t e
inchaço das camadas inferiores. Ou
seja, nota-se um estreitamento dos
canais e possibilidades de ascenso
social.

JS – O senhor diz que a classe mé-
dia empobreceu devido à política
econômica do governo Lula. A que
fatores o senhor atribui esta cons-
tatação?
WJQ – De fato, os dados da Pnad
(Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, do IBGE) relativos ao
primeiro ano do governo Lula, ou

seja, 2003 em relação a 2002, reve-
lam um dramático agravamento
deste comportamento mais geral.
Em linhas gerais, e na nossa inter-
pretação, esta drástica piora da es-
trutura social tem sua origem no

fato de que a
r e t r a ç ã o
e c o n ô m i c a
de 2003
ocorre numa
situação em
que a renda
pessoal já
vinha cain-
do. Com is-

so, acentua-se profundamente um
movimento de piora que já estava
em curso. Ou seja, deu-se exata-
mente o contrário do que espera-
vam os eleitores que elegeram o
presidente Lula.

JS – Também nesta pesquisa o se-
nhor mostra que não houve uma “re-
distribuição” de renda, isto é, o em-
pobrecimento da classe média não
melhorou o padrão de vida dos mais
pobres. Por quê?
WJQ – Exatamente. O quadro mais

geral é de perdas generalizadas, ex-
ceto no que diz respeito à ínfima
minoria daqueles que se benefi-
ciam desta situação, em grande me-
dida associados aos interesses fi-
nanceiros nacionais e internacio-
nais. Num sentido figurativo, é
como se a energia retirada da socie-
dade fosse transferida pelo gover-
no aos grupos que vivem de renda.

JS –  Sua pesquisa indica a amplia-
ção da população dos mais pobres,
comparando-se os anos de 2002 e
2003. Qual seria o motivo?
WJQ – Fundamentalmente devido à
perda de renda e conseqüente re-
baixamento social de parcelas da
baixa classe média e da massa tra-
balhadora. Os principais mecanis-
mos são o desemprego; a rotativi-
dade dos assalariados, com queda
nos seus rendimentos; e a sub-re-
muneração dos trabalhadores au-
tônomos de baixa renda.

JS - Sua pesquisa divide os pobres
em três níveis: a massa trabalhado-
ra, com renda mensal entre R$ 500 e
R$ 1 mil; os trabalhadores com ren-
da ínfima entre R$ 500 e R$ 250 men-
sais; e os indigentes, com renda
mensal abaixo de R$ 250. Houve al-
gum critério para isso? E o percen-
tual destes pobres representa quan-
to na fatia populacional brasileira?
WJQ – Partimos do entendimento de
que nenhum trabalhador deveria re-
ceber menos do que o salário míni-
mo constitucional. Quando defini-
mos esta linha de corte, o valor do
salário mínimo era de aproximada-
mente R$ 250, a preços de janeiro de
2004 . As demais faixas são múlti-
plos deste piso, estabelecidos com
base no “bom senso”. Por sua vez, a
renda familiar corresponde ao do-
bro da renda individual. Contudo,
estes recortes podem ser alterados
ou adaptados sem prejuízo do com-
portamento mais geral de piora ao
longo do tempo. Em 2002, as famíli-
as com renda mensal abaixo de R$
500 englobavam 39,9% da popula-
ção, totalizando 68,5 milhões de pes-
soas. Em 2003 este segmento cresce
para 41,9%, atingindo 72,9 milhões.
Como se vê, uma piora e tanto!

Foto: Unicamp

“É como se a energia

retirada da sociedade fosse

transferida para os grupos

que vivem de renda”

Continua na página 10

Classe média mais pobre
BRASIL

WALDIR QUADROS, DA UNICAMP. Professor diz que a classe média encolheu



1
0
 
–
 
J
O

R
N

A
L
 
D

O
 
S
I
N

T
U

F
R
J
 
–
 
N
o
 
6
4
6
 
-
 
6
 
a
 
1
2
 
d
e
 
d
e
z
e
m

b
r
o
 
d
e
 
2
0
0
4

ECONOMIA

JS – Na sua avaliação, qual a rela-
ção entre a política econômica do
governo Lula  e o resultado das elei-
ções municipais?
WJQ – De um modo geral, parece
que nos grandes centros urbanos
vai se alastrando na parcela da clas-
se média que votou em Lula em
2002, e que foi decisiva para sua
vitória, um sentimento de frustra-
ção e descontentamento com o
rumo dos acontecimentos. Setores
expressivos já foram para a oposi-
ção e dificilmente retornarão.
Obviamente, nas eleições munici-
pais deste ano este sentimento mais

geral nem sempre se expressou na
derrota dos candidatos do PT, uma
vez que pesa muito a força dos can-
didatos locais, tanto da
situação como da opo-
sição. E também o pres-
tígio e engajamento
dos distintos governa-
dores.

JS – Esta política eco-
nômica do governo,
que vem sendo uma
continuidade da política de FHC,
não está distribuindo renda e nem
minimizando o desemprego estru-

desta política, que a cada dia é for-
talecida com o afastamento de qua-
dros que defendem uma política

tural do país. Na sua opinião, quais
serão as conseqüências para a so-
ciedade brasileira na insistência

"Há um sentimento de frustração"

Continuação da página 10

“A sociedade brasileira, nas eleições

de 2002, optou pela mudança.

A continuidade da política anterior

é uma maldição”

voltada para o desenvolvimento do
país?
WJQ – Para a sociedade brasileira,

que clara e majoritariamen-
te manifestou nas eleições
de 2002 que a situação esta-
va insuportável e optou
pela mudança, inclusive
com muitos tendo que su-
perar sérias restrições e pre-
conceitos em relação ao
candidato Lula, a continui-
dade e aprofundamento da

orientação anterior é uma verdadei-
ra “maldição”. Talvez equivalente à
“herança maldita”!

Manifesto pede
mudanças de rumo

A política econômica do
governo coloca a sociedade
brasileira em uma armadilha,
de tal forma que qualquer
ameaça ou chantagem, exter-
na ou interna, é enfrentada
com medidas monetárias
(aumento de juros) e fiscais
(arrecadação de impostos
para pagar a dívida) restriti-
vas que agravam a crise so-
cial. Com base nesta avalia-
ção, um grupo de personali-
dades atuantes na vida polí-
tica e do pensamento brasi-
leiro – entre eles João Pedro
Stedile, Leonardo Boff, Fábio
Konder Comparato e João
Paulo de Almeida Magalhães
– lançou na semana passada
um manifesto reivindicando
do governo redução drástica
na taxa de juros e mecanis-
mos de controle da entrada e
saída de capitais externos que
não são investidos em ativi-
dades produtivas.

O manifesto “E nada mu-
dou” defende uma política
econômica voltada para um
projeto nacional de desen-
volvimento, com prioridade

Intelectuais lançam documento reivindicando redução dos juros e controle do cassino financeiro

para a geração de empregos
e a redução das desigualda-
des sociais.

 O documento é uma ree-
dição do manifesto lançado
em junho de 2003, por mais
de 300 economistas, e cons-
tata que a situação social se
agravou. “O ligeiro suspiro de
crescimento deste ano não
muda o caráter excludente da
política econômica. O país
continua no rumo errado”,
aponta o manifesto. Segun-
do os intelectuais, a continui-
dade da mesma política eco-
nômica adotada por FHC  e
inaugurada por Collor de-
monstra que o desejo de mu-
dança do povo expresso nas
eleições de 2002 foi usurpa-
do pelo mesmo poder eco-
nômico, que quer manter a
todo custo seus privilégios.

Auditoria
O manifesto propõe uma

série de medidas na área fi-
nanceira e econômica. Exige
a realização de uma audito-
ria financeira e social da dí-
vida externa, para dar trans-

parência ao processo de en-
dividamento. Propõe, ainda,
o cancelamento do progra-
ma Parcerias Público-Priva-
das (PPPs), “projeto que
transfere recursos públicos

para o setor privado”.
O documento defende a

utilização dos recursos pú-
blicos em programas volta-
dos para a expansão e me-
lhoria dos serviços públicos

básicos, como educação,
saúde, habitação popular. E
aponta a necessidade de in-
vestimentos em infra-estru-
tura, apoio à agricultura fa-
miliar, reforma agrária e
economia solidária.

Plebiscito da Alca
O manifesto defende que

o povo exerça seu direito
constitucional, com a realiza-
ção de plebiscito sobre todos
os temas que afetam a socie-
dade, como os acordos inter-
nacionais da Alca, por exem-
plo. Por isso, se associa à ini-
ciativa da OAB, CNBB e MST
de lançar uma campanha
pela regulamentação do di-
reito ao exercício do plebis-
cito pelo povo, de onde todo
poder emana.

O manifesto chama aten-
ção para o problema da se-
gurança nas cidades brasilei-
ras e lamenta a demissão do
professor Carlos Lessa da
presidência do BNDES. “Les-
sa representava uma ilha em
um governo que poderia, no
futuro, iniciar mudanças”.
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PESQUISA

Vitória da ciência
Equipe do Instituto de Biofísica utiliza células-tronco para recuperar vítimas de derrame

Na UFRJ, uma equipe de
pesquisadores liderados pe-
la neurobiologista Rosalia
Mendez-Otero, do Laborató-
rio de Neurobiologia Celu-
lar e Molecular do Instituto
de Biofísica, trabalha com o
uso de células-tronco no
combate ao AVC (acidente
vascular cerebral) – também
conhecido como derrame
cerebral. Trata-se de pesqui-
sa pioneira e de um valor
social enorme. No Brasil, a
maior causa de morte é por
AVC. O índice de mortes das
pessoas atingidas por derra-
mes é de 70%, e os que so-
brevivem ficam com seqüe-
las sérias.

De acordo com a cientis-
ta da UFRJ, 10 pacientes vão
participar da experiência: vão
receber implante de células-
tronco. Se a terapia der certo
o tratamento pode ser libe-
rado para a população.

“Até agora não havia ne-
nhum tratamento expressi-
vo para pacientes com AVC.
O derrame acontece e não há
medicação e não há nada
que possa ser utilizado para
diminuir as seqüelas da le-
são do sistema nervoso. A
utilização das células-tron-
co ajuda na recomposição da
área afetada. É um procedi-
mento simples e barato. O
objetivo é que esta terapia
simples possa ser utilizada
nos hospitais públicos dos
grandes e médios centros”,
explica Rosalia. Segundo ela,
os resultados da pesquisa
são surpreendentes. Geral-
mente eles levam de 8 a 10
anos, no caso do AVC foram
apenas 3 anos. “Os objeti-
vos superaram as nossas ex-
pectativas”, afirma Rosalia.

Uma mostra é o caso da
primeira paciente a receber
as células – a dona de casa
Maria das Graças, 54 anos,
que recebeu células-tronco
retiradas de sua medula ós-
sea três dias depois de so-
frer um AVC grave. Chegou
ao Pró-Cardíaco com o lado

direito do corpo paralisado,
sem falar e com dificuldade
de compreensão. Dezessete
dias depois já andava e mo-
via os braços. Sua recupera-
ção está sendo muito rápi-
da. Para o diretor científico
do Pró-Cardíaco, Hans Fer-
nando Dohmann, que tam-
bém coordena a pesquisa,
está se iniciando uma nova
era na busca do tratamento
do AVC.

EQUIPE – O trabalho rea-
lizado pela equipe da UFRJ
faz parte do Instituto do Mi-
lênio de Bioengenharia Te-
cidual, projeto financiado
pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT). Além da

Popularmente co-

nhecido como derra-

me, o AVC – acidente

vascular cerebral – está

entre as principais cau-

sas de morte no mun-

do. No Brasil, a maior

causa de morte é por

AVC.

O derrame é, tam-

bém, um dos principais

responsáveis por dei-

xar o indivíduo incapa-

citado para realizar

suas atividades habi-

tuais. De acordo com o

grau do AVC, ou seja,

da extensão e localiza-

ção da área do cérebro

atingida, ele pode ficar

completamente incapa-

citado. A grande maio-

ria das pessoas não

sabe se corre risco de

ter um derrame.

A hipertensão e a

diabete são algumas

das doenças que pre-

dispõem ao AVC. Há

dois tipos de derrame:

o hemorrágico e o is-

quêmico. Cerca de 85%

dos derrames são is-

quêmicos. O vaso san-

guíneo do cérebro é

obstruído por um coá-

gulo que bloqueia a

passagem de sangue

e oxigênio para uma

área. O processo é cha-

mado de isquemia ce-

rebral. Se nada for fei-

to, a região irá morrer e

ocorrerá ali – assim

como no músculo car-

díaco – um infarto.

UFRJ, participa o Hospital
Pró-Cardíaco. O laboratório
foi escolhido através de um
edital do MCT – em que se
pedia pesquisas que fossem
de relevância para o país em
todas as áreas. Participaram
pesquisadores de todo o
país que estudam a substi-
tuição de tecidos lesados. O
projeto foi inscrito e aprova-
do. E ao longo de três anos
de pesquisa chegou-se a re-
sultados promissores.

O procedimento é retirar
células-tronco adultas da
própria medula óssea do pa-
ciente (região da bacia), re-
introduzindo-as através de
um cateter pela artéria cere-

bral média. A técnica é im-
portante, pois evita a rejei-
ção pelo próprio corpo. Estas
células adquirem caracterís-
ticas de neurônios, ajudando
assim no processo de recons-
tituição de parte do cérebro
atingido pelo acidente vascu-
lar cerebral. Foi o caso de
Maria das Graças. Esta tera-
pia está na FASE I, e todos os
procedimentos seguem um
protocolo definido pelo Mi-
nistério da Saúde.  “O projeto
tem prazo para terminar e es-
peramos que o MCT renove.
Se tudo de certo, podemos
avançar no estudo de outras
doenças neurológicas”, ava-
lia Rosalia.

O que é
AVC

O que é célula-tronco
Células-tronco são células neutras, que

ainda não possuem características que as
diferenciem como uma célula da pele ou
músculo, por exemplo. Essa capacidade
em se diferenciar em outros tecidos tem
chamado a atenção dos cientistas. Cada
vez mais pesquisas mostram que as célu-
las-tronco podem recompor tecidos danifi-

cados e tratar  inúmeros problemas, como
alguns tipos de câncer, o mal de Parkinson
e o de Alzheimer, doenças degenerativas
e cardíacas ou até mesmo fazer com que
pessoas que sofreram lesão na coluna
voltem a andar. As pesquisas com células-
tronco adultas têm avançado significativa-
mente em várias especialidades.

Foto: Niko Júnior

ROSALIA MENDEZ. Cientista conduz pesquisa que pode salvar muitas vidas



A abertura do Curso
Anual do Núcleo
Piratininga de
Comunicação (NPC),
uma organização que
se dedica ao estudo da
comunicação dos
trabalhadores, dia 1º,
trouxe duas novidades
aos presentes. Uma
aula sobre a América
Latina e o lançamento
da agenda de
Comunicação 2005.
Uma sucessão de
imagens
(acompanhadas de
leitura de textos)
mostrou os golpes
militares no Chile e no
Brasil, a resistência de
Cuba e a luta do MST.
A insurgência no
México, Bolívia,
Venezuela e
Argentina. Uma
história de luta, dor,
sangue e mortes. O
curso do NPC está
completando 10 anos.

 “Vocês vêm ao NPC só
para assistir ao curso. Hoje
preparamos uma armadilha:
nós queremos tocar seus co-
rações. Nós não teremos o
prazer, mas a tristeza de re-
velar uma visão da realida-
de. Nada é imaginação”, dis-
se Vito Giannotti, um dos
coordenadores do NPC, ao
iniciar com os colaborado-
res a leitura de textos de Gar-
cia Lorca, Eduardo Galeano,
Pablo Neruda, Allende, Fer-
reira Gullar, MST, EZLN, e
José Saramago. Além da lei-
tura de textos, organizada por
León Diniz, coordenador de
Áudio Visual do NPC, teve

ÚLTIMA PÁGINA

Aula de América Latina

Imagens fortes e belíssimos textos sobre nossa história emocionaram os participantes do
10º Curso de Comunicação do Núcleo Piratininga

Aula

“Na nova ordem mundial não há democracia, nem li-
berdade, nem igualdade, nem fraternidade. Uma nova ma-
ravilha bélica será descoberta a partir do nascimento da
Quarta Guerra Mundial: a bomba financeira. A pior e a
mais cruel. A que o neoliberalismo trava em todas as par-
tes e por todos os meios contra a humanidade. No mundo
atual, a injustiça e a desigualdade são os sinais distintivos.
O planeta Terra tem 6 bilhões de seres humanos. Nele, 500
milhões de pessoas vivem comodamente, enquanto 4 bi-
lhões e 500 milhões padecem de pobreza e tratam de
sobreviver. (...)

A moderna produção capitalista segue baseada no tra-
balho de crianças, mulheres e trabalhadores imigrantes.

 Peça “Companheiros”, ano de 2001
100 milhões de crianças vivem nas ruas e 200 milhões traba-
lham. Se prevê que serão 400 milhões no próximo ano. (...)

O crescimento da produção não gera emprego, ao contrá-
rio, o destrói. Seres humanos sobram na nova ordem mun-
dial: Não produzem, não consomem, não são sujeitos de
crédito, em suma, são descartáveis.

Nós avisamos antes: nada aqui foi imaginação. Depois de
verem o que não queriam ver e de ouvirem o que não que-
riam ouvir, muitos dirão: isso não é aula. Nós dizemos: isso é
mundo. É preciso fazer um mundo novo. Um mundo onde
caibam muitos mundos. Um mundo onde caibam todos os
mundos.”

Trecho do texto lido na abertura do curso do NPC

O projeto de extensão “O Natal Musical Brasileiro na
UFRJ”, com o objetivo de fazer representar expressões dra-
máticas populares, apresenta, em 2004, uma versão paraiba-
na de pastoril, a Lapinha. Trazida para o Rio de Janeiro como
conseqüência da migração interna, a Lapinha esteve por
vários anos em atividade, encenada por um grupo de pesso-
as da comunidade situada no KM 1 da Estrada Rio-Magé.

Versão paraibana de pastoril

9 de dezembro, às 12h
Salão Dourado do Fórum

de Ciência e Cultura

13 de dezembro, às 11h30
Saguão do Centro de
Tecnologia, Fundão

também a participação do
grupo Flautistas da Maré, que
apresentou músicas do com-
positor chileno Víctor Jara.

O 10º Curso, que tem como
tema “Comunicação, ideolo-
gia e política na batalha da
hegemonia”, trouxe mais de
130 pessoas, que vieram de
todo o país. Ele se encerrou
dia 5 de dezembro. No dia 2
houve a festa dos 10 anos do
NPC.  O Núcleo Piratininga é
formado por um conjunto de
jornalistas, professores, for-
madores e ativistas sindicais
e de movimentos sociais,
oriundos de vários estados. O
seu trabalho consiste em me-
lhorar a comunicação dos tra-
balhadores para armá-los na
disputa do projeto de uma
nova sociedade.

Apresentação do pastoril

Foto: Niko Júnior

GIANNOTTI. A luta pela hegemonia na comunicação


