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Funcionalismo

lança campanha

em Brasília
Plenária definiu política salarial com cor-

reção das distorções e reposição das perdas
como eixo da campanha. Página 3

Reforma sindical
Ministro do Trabalho é hostilizado em Bra-

sília. Página 5

CARREIRA

“Fora Armênio”

Página 4

Parlamentares e orga-
nizações do movimento
social aderiram com um
ato na sexta-feira ao mo-
vimento que exige a de-
posição do diretor da Fa-
culdade Nacional de Di-
reito, Armênio Cruz. De-
pois da reunião, estudan-
tes saíram em passeata
até o prédio da Central do
Brasil. Página 6

Buraco no teto
As instalações físicas do Centro de Letras e

Artes ameaçam a segurança e saúde dos tra-
balhadores. Página 7

Assembléia na terçaNesta terça-feira, 22, há assembléia da categoria, às 10h, no
auditório do Centro Tecnológico (CT). Na pauta, Plano de
Carreira, a situação da Faculdade de Direito e a eleição de
delegados para a 7ª Plenária Estatutária da CUT-RJ. Página 2

UFRJ faz a sua parte
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Doispontos

A coordenadora do SIN-
TUFRJ e integrante do GT-
Educação da Fasubra Ana
Maria Ribeiro defendeu o
controle social da educação,
um dos mecanismos previs-
tos no anteprojeto de refor-
ma universitária apresentado
pelo governo. Mas criticou o
projeto que estabelece a par-
ticipação majoritária de do-
centes nos conselhos: “Para
nós, autonomia está vincula-
da a democracia, e a compo-
sição dos colegiados propos-
ta no anteprojeto não leva em
conta o saber dos técnicos-
administrativos, por exem-
plo, no campo da adminis-
tração e da gestão da coisa
pública”. Ana Maria defen-
deu a proposta da Fasubra
traduzida no Projeto Univer-
sidade Cidadã para os Tra-
balhadores que está sendo
transformado em projeto de
lei para disputar influência
no Congresso Nacional.

O representante do Andes-
Sindicato Nacional, Roberto
Leher, fez críticas duras ao an-
teprojeto do governo. Ele
condenou o método adotado
pelo Planalto, que tenta apro-
var sua reforma do ensino su-
perior de forma fatiada. “En-
caminhou o ProUni, o novo
sistema de avaliação e o pro-
jeto de inovações tecnológi-
cas sem permitir maior deba-

Reforma universitária

acende o debate na UFRJ

te com os setores organiza-
dos diretamente envolvidos
na questão.” Leher disse que,
no caso do ProUni – um me-
canismo que permite ao go-
verno dispor de vagas nas
instituições privadas de en-
sino superior –, a renúncia
fiscal do governo pode che-
gar a R$ 3 bilhões, o que seria
suficiente para reaparelhar e
criar novas vagas nas insti-

tuições federais públicas de
ensino superior. “Trata-se de
programa vaporoso, que leva
dinheiro público para o setor
privado”, sustentou.

Ana Maria e Roberto
Leher foram os dois repre-
sentantes do movimento que
participaram do seminário
promovido pela Comissão
de Investigação Científica
HUCFF-UFRJ na semana pas-

Jacob  e o Choro
A Associação de Pós-

Graduandos da UFRJ vai
recepcionar as novas tur-
mas de 2005 promovendo
uma homenagem a Jocob
do Bandolim. A atividade vai
acontecer na próxima quar-
ta-feira, a partir das 14h30,
no auditório da Coppe.

Nesta terça-feira, 22, há assembléia da categoria, às
10h, no auditório do CT. Na reunião, a direção do
SINTUFRJ dará informes sobre o andamento do Plano
de Carreira, discutirá a situação ainda indefinida da
Faculdade de Direito e encaminhará a eleição para
delegados à 7ª Plenária Estatutária da CUT-RJ, que
ocorrerá no dia 8 de abril. A Plenária Estatutária tem por
finalidade discutir com os trabalhadores cutistas as refor-

sada. Do encontro, que foi
mediado pela professora Ve-
ra Halfoun, participaram o ex-
reitor da Uerj e hoje diretor
das Faculdades Estácio de Sá,
Hésio Cordeiro, e duas repre-
sentantes do governo: Débo-
ra Santos (consultora para
Ações Afirmativas do MEC) e
Adriana Miranda (coordena-
dora de Políticas Estratégicas
do MEC). O ponto de partida

para as discussões foram os
comentários sobre o antepro-
jeto do governo (Anteprojeto
da Lei de Educação Superior)
por uma comissão do Con-
selho Universitário da UFRJ
designada pelo reitor e apro-
vada em janeiro. O documen-
to tem o objetivo de subsidi-
ar as discussões na Comuni-
dade Universitária.

As cotas
A consultora de políticas

afirmativas do MEC fez vigo-
rosa defesa da política de co-
tas – proposta contemplada
pelo anteprojeto. Ela disse
que no Brasil pobreza tem cor
e que todos os dados provam
que, quanto mais aumenta o
nível da educação no país, “a
educação vai enbranquecen-
do numa espécie de funil. Ou
seja: como é óbvio, quando
chega no nível superior, o
número de negros é ínfimo”.
Ela disse, ainda, que, ao pro-
por cotas étnicas, o governo
está fortalecendo o seu papel
na história no mundo, quan-
do o assunto “desigualdades”
entra em pauta. “A discussão
das cotas colocou, pela pri-
meira vez de forma clara nes-
te país, o debate sobre o pre-
conceito, um assunto sempre
tratado com dissimulação e
pouca objetividade", disse
Débora.

NO DEBATE. Ana Maria Ribeiro, Débora Santos, Vera Halfoun e Roberto Leher (fotos)
discutiram a reforma universitária no seminário que contou ainda com a participação de Hézio

Cordeiro e Adriana Miranda, coordenadora de Políticas Estratégicas do MEC

Fotos: Niko Júnior

mas sindical e universitária propostas pelo governo.
Neste encontro será feito um balanço sobre a atuação da
central, no Estado do Rio; adoção de políticas permanen-
tes e análise da conjuntura nacional e internacional. Os
eleitos pelas suas bases terão ainda como tarefas, nesta
plenária, deliberar sobre: a recomposição da direção
executiva da central; o estatuto; finanças; plano de lutas
e convocação do 9º Congresso Nacional da CUT.

Assembléia 3ª-feira elege delegados à CUT
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Foto: Niko Júnior

“Diferentemente do ano pas-
sado, há uma expectativa das en-
tidades e de suas bases de uma
unidade maior na campanha sa-
larial de 2005”, é o que afirma
Agnaldo Fernandes, diretor da
Fasubra e coordenador do SIN-
TUFRJ. Ele esteve presente ao
lançamento da campanha sala-
rial deste ano do serviço público
federal, dia 15, em Brasília. Se-
gundo Agnaldo, que participou
da plenária dos servidores, a
análise feita pelos delegados é a
de que as negociações realiza-
das em separado ano passado
foram limitadas, pelo menos
para a maioria das categorias do
serviço público. “Por isso, há
uma expectativa e um esforço das
entidades para realizar uma
campanha salarial unificada. E o
sentimento é o de que teremos
uma boa campanha unificada
este ano”, avalia.

Na realidade do serviço pú-
blico há a necessidade de corri-
gir as distorções salariais provo-
cadas desde a gestão FHC. Cate-
gorias do serviço público encon-
tram-se com gratificações com
valores diferenciados, pisos sa-
lariais muito desiguais e tetos va-
riados. Não é à toa que um dos
eixos principais da campanha sa-
larial deste ano seja a definição
de uma política salarial com cor-
reção das distorções e reposição
das perdas, além da existência
de diretrizes de planos de carrei-
ra. A confirmação dos eixos con-
sensuais de luta da campanha
deste ano foi feita na plenária
nacional, fortalecendo assim a
campanha salarial do funciona-
lismo público.

Plenária reafirma eixos
Mais de 400 servidores fede-

rais, entre delegados e observa-
dores, aprovaram na plenária
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MOVIMENTO

Plenária definiu
política salarial

com correção das
distorções

e reposição das
perdas como eixo

da campanha

nacional dia 15, em Brasília, os
principais eixos da campanha
salarial deste ano. Os delegados
reafirmaram as reivindicações já
indicadas anteriormente pela
Coordenação Nacional das Enti-
dades dos Servidores Federais
(Cnesf), tais como definição de
uma política salarial para o fun-
cionalismo público; diretrizes de
plano de carreira; correção das
distorções e reposição das per-
das salariais; paridade entre ati-
vos e aposentados; reconstrução
do serviço público; não à refor-
ma sindical do Fórum Nacional
do Trabalho.

A questão das perdas salariais,
assunto que envolve o índice de
reposição que é polêmico, será
encaminhada às assembléias de
base para discutirem e se posicio-
narem na próxima plenária. To-
dos os índices que foram apre-
sentados na plenária deverão ser
encaminhados para o debate, e a
decisão final será tomada na pró-
xima plenária, marcada para 17
de abril. No dia 16 as entidades
nacionais realizarão suas plená-
rias setoriais com os representan-

tes dos sindicatos de base.

Ato público
Depois da plenária, os servi-

dores saíram em caminhada pela
Esplanada até o Ministério do
Planejamento, onde realizaram
ato público, com a participação
de representantes de todas as ca-
tegorias dos servidores públicos.
Enquanto os trabalhadores rea-
lizavam a manifestação do lado
de fora, uma comissão formada
por dirigentes das entidades na-
cionais que compõem a Cnesf se
reuniu com o ministro do Plane-
jamento, Nelson Machado e en-
tregou a pauta de reivindicações.

Segundo Agnaldo Fernandes,
que também é dirigente da CUT
Nacional, o documento recha-
çou o índice de reajuste anuncia-
do pelo governo de 0,1%. “Nós
solicitamos uma abertura efeti-
va de negociação sobre o índice.
O governo chamou uma reunião
para o dia 23 para reabrir a Mesa
Nacional de Negociação, mas já
enviou a sua proposta de repo-
sição para o Congresso. Nosso
eixo geral é a reposição das per-

das, por isso a campanha sala-
rial unificada tem como centro
a definição de uma política sala-
rial para o serviço público com
recomposição, evitando assim
perdas futuras. Além disso, a
existência das diretrizes de pla-
nos de carreira, que é um ponto
comum para todo o funcionalis-
mo, torna a reivindicação mais
uma bandeira para unificar nos-
sa luta.”

A dirigente da CUT Nacional,
Lúcia Reis, ressaltou que parte
das reivindicações que estão na
pauta de 2005 já havia sido apre-
sentada ao governo na campa-
nha salarial do ano passado. Ela
cobrou do ministro a retomada
dos trabalhos da Mesa Nacional
de Negociação Permanente,
destacando que a Mesa deve ter
o poder de negociar efetivamen-
te as reivindicações do funcio-
nalismo federal, em especial a
definição de uma política sala-
rial e a data-base em 1º de maio.
A primeira reunião da Mesa Na-
cional está marcada para 23 de
março, segundo anunciou o mi-
nistro.

AGNALDO FERNANDES. "A expectativa é de uma campanha mais fortalecida"

Em busca da unidade
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PLANO DE CARREIRA

Fotos: Niko Júnior

Aproximadamente 98%
dos ativos e aposentados da
UFRJ assinaram o termo de
opção que os habilita ao in-
gresso no Plano de Carreira
da categoria. A estimativa é
dos integrantes da Comissão
de Enquadramento, com base
no levantamento feito a par-
tir da abertura dos malotes
provenientes das unidades
na semana passada. A totali-
zação final vai ser feita no cur-
so desta semana, quando a
comissão já tiver recebido to-
dos os  termos de opção re-
metidos pelo correio. O coor-
denador da comissão, Nilson
Barbosa, explicou que no dia
15, um dia após o término da
adesão, começou a entrada de
dados no sistema com a fina-
lidade de concluir o enqua-
dramento até o dia 13 de abril
– o que possibilitará que se
receba em maio o novo salá-
rio, retroativo a março.

Na reunião realizada no
CT com os aposentados na
quinta-feira, dia 17, a coor-
denadora do SINTUFRJ, De-
nise Góes, lembrou que o pla-
no foi fruto de negociação
entre a Fasubra e o Ministé-
rio de Educação, e que am-
bos estavam acompanhados
de suas assessorias jurídicas
no momento da formulação
da lei: “É importante ficar cla-
ro que todas as implicações
jurídicas do plano foram exa-
minadas com muito cuidado.
Portanto, temos que ficar
tranqüilos neste aspecto.”

O resultado do trabalho
da Comissão de Enquadra-
mento terá de ser homologa-
do pelo Conselho Universi-
tário e encaminhado para
publicação no Diário Oficial
da União. Depois de publica-
do, o servidor terá 30 dias
para interpor recursos junto
à comissão, que terá por sua
vez 60 dias para decidir. Caso
o recurso seja indeferido, o
servidor poderá recorrer ao
Conselho Universitário.

UFRJ faz a sua parte
De acordo com a Comissão de Enquadramento, primeira etapa do plano foi concluída com sucesso

NA UFRJ
23/3 – reunião com chefes de Pessoal na sala da
Comissão de Enquadramento.
28/3 a 1o de abril – entrega dos diplomas nas unidades.
4/4 – as seções de Pessoal entregam os termos na
Comissão de Enquadramento.
O SINTUFRJ vai promover reunião com os aposenta-
dos no dia 23, quarta-feira, às 10h, no Espaço Cultural.
Qualquer dúvida procurar a Comissão de Enqua-
dramento através dos telefones 2598-1819/1790.

Apresentação de certificados de escolaridade –
original e cópia, além da exigida pelo seu cargo. Exem-
plo: Se você é assistente em administração, que exige
2º grau e não possui titulação maior, não é necessário
apresentar de novo o diploma do 2º grau. Mas se este
assistente em administração possuir formação supe-
rior, deve apresentá-la.

Quanto aos cursos para progressão por capacita-
ção, reúna todos os que possua, também original e
cópia e entregue na Seção de Pessoal de sua unidade.
Os documentos originais servem para validar a xerox e
serão prontamente devolvidos.

Para os aposentados o procedimento é o mesmo,
sendo que  toda a documentação deverá corresponder
ao seu tempo de trabalho, não será computado nada
realizado após a sua aposentadoria. O superintenden-
te Roberto Gambine declarou que a PR-4 estará dispo-
nibilizando as pastas dos aposentados com seus diplo-
mas para adiantar o trabalho da comissão.

A Comissão marcou  reunião com os chefes de
Pessoal para o dia 23, às 14h, na sala da comissão
(térreo da Reitoria), para repassar todos os procedimen-
tos para a segunda fase do plano (enquadramento por
capacitação). O recebimento dos certificados será entre
28 de março e 1º de abril. Os servidores da ativa deverão
entregá-los na Seção de Pessoal de sua unidade. Os
servidores aposentados podem em caso de impossibili-
dade enviar por outro portador, ou se dirigir pessoalmen-
te a Comissão .Até 4 de abril, os chefes de Pessoal
deverão entregar a documentação à Comissão.

Veja como fazer com a

documentação

De olho na 2ª fase

JORNADA. Nilce Corrêa, diretora do SINDICATO e integrante da Comissão de Enquadramento, transfere para o sistema
as informações com os termos de adesão dos servidores enviadas pelas unidades em várias caixas lacradas
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Brasília sentiu a pressão
dos trabalhadores numa se-
mana de manifestações e
protestos quando do lança-
mento da campanha salarial
dos servidores e do ato con-
tra a reforma sindical do go-
verno. A plenária nacional
dos servidores públicos, rea-
lizada no dia 15, deliberou
por fazer uma campanha po-
lítica para tentar impedir a
aprovação do projeto de re-
forma sindical proposto pelo
Fórum Nacional do Trabalho
(FNT). Uma audiência públi-
ca e o ato dia 16, no Congres-
so, deram o tom da forte re-
sistência dos trabalhadores à
proposta.

Várias organizações inte-
grantes da Coordenação Na-
cional de Entidades de Servi-
dores Federais (Cnesf) parti-
ciparam da manifestação. A
FASUBRA, que integra a
Cnesf, é contra a reforma sin-
dical do governo, conforme
decisão tomada em sua últi-
ma plenária.

O dia iniciou tumultuado
na quarta-feira da semana
passada com a audiência pú-
blica do ministro do Traba-
lho, Ricardo Berzoini, na Co-
missão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público,
para discutir a reforma. O ob-
jetivo era antecipar o debate
da matéria a ser feito pela co-
missão especial que analisa-
rá a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC), enca-
minhada à Câmara há duas
semanas. A audiência, muito
concorrida, serviu como ter-
mômetro para medir a acei-
tação da proposta que aca-
bou bombardeada por uma
massa de sindicalistas, cerca
de 500 trabalhadores, e pela
maioria dos parlamentares. O
local teve que ser trocado,
havia apenas 24 lugares, pois
a organização da Câmara
imaginava ser apenas um de-
bate entre ministro e parla-
mentares.

MINISTRO HOSTILIZA-
DO - Vaias e protestos dos
trabalhadores permearam a
apresentação do ministro, os
quais chegaram a dar as cos-

tas a Berzoini. O protesto era
para deixar claro que a maio-
ria dos trabalhadores não foi
ouvida na formulação da
proposta, por isso ela deve-
ria ser retirada. Eles exigiram
também a participação dos
trabalhadores na audiência.
A pressão surtiu efeito, e um
grupo representou os setores

Manifestação de trabalhadores em Brasília exige retirada da proposta do governo

REFORMAS

Pressão contra reforma sindical

Entenda o caso

presentes. A tônica das críti-
cas dos sindicalistas foi a de
questionar o consenso da
proposta do FNT. “O Fórum
não representa a maioria dos
trabalhadores. A reforma sin-
dical deve ser rejeitada e o
debate voltar para as bases”,
disse Wagner Gomes, vice-
presidente da CUT-Nacional.

Até mesmo os parlamentares
da base aliada foram contrá-
rios ao projeto. Os deputa-
dos se mostraram receosos
de que as mudanças aumen-
tem a ingerência do governo
sobre os sindicatos e abram
caminho para a redução de
direitos trabalhistas. “A im-
pressão da audiência é a de

que o governo terá dificulda-
des para aprovar a PEC”, afir-
mou Agnaldo Fernandes, di-
rigente da Executiva Nacio-
nal da CUT.

O embate entre o minis-
tro e os trabalhadores du-
rou toda a manhã. E se es-
tendeu pela tarde, quando
foi feito o ato “Pela derrota
da PEC 369/05 em defesa
dos direitos trabalhistas”.
Este foi o primeiro ato feito
em Brasília sobre a questão
da reforma sindical. No dia
do envio da proposta ao
Congresso, em 2 de março,
os sindicalistas fizeram um
ato em São Paulo. “Congre-
gamos as representações
que eram contrárias a esta
reforma proposta pelo go-
verno, como também mui-
tos parlamentares. Este ato
serviu para oficializar tam-
bém a divisão da CUT. Dele,
surgiu a Coordenação Na-
cional de Lutas para derru-
bar a PEC”, informou Agnal-
do. Segundo Wagner Go-
mes, 40% da CUT é contra a
proposta do governo. Já na
terça-feira, às 10h, no Sindi-
cato dos Metroviários de São
Paulo, haverá reunião para
organizar a campanha para
derrubar a PEC. A análise
dos setores contrários à
proposta do governo é a de
que a  reforma abre brechas
para a flexibilização dos di-
reitos trabalhistas, dá mai-
or poder às centrais, restrin-
ge o direito de greve, res-
taura o controle do movi-
mento sindical pelo Minis-
tério do Trabalho e ainda
não assegura as garantias
dos atuais direitos constitu-
cionais.

O projeto de lei da re-
forma sindical e a proposta
de emenda constitucional,
encaminhados pelo gover-
no ao Congresso Nacional
no dia 2 de março, foram
recebidos com leituras di-
ferentes no movimento sin-
dical. A CUT, através de sua

corrente majoritária, Articu-
lação Sindical, que participou
da sua elaboração no Fórum
Nacional do Trabalho, apóia
o projeto. Mas outros setores
dentro da Central não têm a
mesma leitura. Recentemen-
te a Fasubra Sindical, após
decisão de plenária nacional,

se posicionou contra a pro-
posta do governo.

A PEC da Reforma Sindi-
cal (nº 369) foi enviada à Câ-
mara no dia 2 de março e está
sendo analisada na Comissão
de Constituição, Justiça e de
Cidadania (CCJC) da Câmara
dos Deputados. O Fórum Na-

cional do Trabalho, criado
pelo governo e que reúne
centrais sindicais e empre-
sários, elaborou também
um anteprojeto de lei, com
238 artigos, que começará a
tramitar após a aprovação da
PEC nas duas casas do Con-
gresso Nacional.

NO CONGRESSO. Manifestantes hostilizam Berzoini em audiência no Congresso

Fotos: ABR
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CRISE NA FACULDADE DE DIREITO

Um ato realizado na Fa-
culdade Nacional de Direito
(FND), na última sexta-feira,
18, convocado pelo Centro
Acadêmico Cândido de Oli-
veira (Caco), reuniu estudan-
tes, funcionários, parlamen-
tares e representantes de
movimentos sociais. O obje-
tivo foi pedir a saída do dire-
tor Armênio Albino da Cruz,
que se mantém no cargo por
força de uma liminar. Os fun-
cionários técnico-adminis-
trativos, que estão em greve
desde o dia 7 de março, só
retornam ao trabalho com o
afastamento  de Armênio. A
diretora do SINTUFRJ, Vera
Barradas, falou em nome da
entidade.

Os deputados estaduais
Carlos Minc (PT) e Alessan-
dro Molon (PT) e os deputa-
dos federais Chico Alencar
(PT-RJ) e Antonio Carlos Bis-
caia (PT-RJ) participaram da
manifestação. O senador Sa-
turnino Braga, a deputada fe-
deral Jandira Feghali (PCdoB-
RJ) e o vereador Fernando
Gusmão (PCdoB) enviaram
representantes. Movimentos

“A UFRJ é o principal ce-
leiro de quadros técnicos da
Petrobras. Essa parceria é
histórica e rende muitos fru-
tos para ambas.” A afirma-
ção do presidente da Petro-
bras, José Eduardo Dutra, foi
feita durante a palestra que
proferiu na quarta-feira, dia
16, no auditório do Centro
Tecnológico, para centenas
de calouros dos cursos de
engenharia. A atividade mar-
cou o início do semestre aca-
dêmico da Escola Politécni-
ca. Segundo Dutra, dos seis

UFRJ: celeiro de quadros
mil engenheiros contratados
pela  ex-estatal, mil são
egressos da UFRJ.

O sucesso da Petrobras,
que hoje ocupa o 8º lugar
entre as maiores petrolíferas
do mundo,  é resultado – dis-
se Eduardo Dutra – de uma
ampla mobilização do povo
brasileiro pela auto-suficiên-
cia energética. “Cinqüenta e
dois anos depois, o Brasil
está muito perto desse obje-
tivo. Estamos na ante-sala da
auto-suficiência; ela será al-
cançada a partir do ano que

vem”, antecipou. O presi-
dente destacou a atuação
crescente da Petrobras no ex-
terior, em especial na Amé-
rica Latina: “Só não estamos
em dois países latino-ame-
ricanos, o Chile e o Paraguai.
Representamos hoje 40% do
PIB da Bolívia e acabamos
de assinar novos acordos
com a Venezuela e Cuba. Te-
mos parcerias com países da
África, como Angola e Nigé-
ria, e com a China. E esta-
mos em licitação para atuar
junto à Líbia.”DUTRA. Parceria Petrobras e UFRJ

Parlamentares aderem

ao “fora Armênio”

sociais como o grupo Tortura
Nunca Mais e o MST também
prestaram solidariedade e
apoio à comunidade da Fa-
culdade Nacional de Direito.

Reunião com o reitor
O deputado Chico Alencar

se comprometeu a articular
uma reunião entre parlamen-
tares da bancada do PT e o rei-
tor Aloísio Teixeira e propôs a
composição de uma comissão
formada por parlamentares,
juízes e representantes do
SINTUFRJ e do Centro Acadê-
mico Cândido de Oliveira

(CACO) para solicitarem au-
diência ao ministro da Educa-
ção, Tarso Genro, para exigir
uma solução para o impasse.

A diretora do SINTUFRJ
Vera Barradas destacou a im-
portância dos três segmen-
tos colaborarem na mobili-
zação e pediu paciência aos
estudantes. “Os técnicos-ad-
ministrativos da FND estão
em greve desde o dia 7, mas é
claro que não se trata de um
movimento para atrapalhar a
vida de ninguém. O que esta-
mos fazendo é resgatar as
condições mínimas de digni-

dade para que possamos tra-
balhar e para que a faculda-
de retome sua normalidade
acadêmica”, afirmou.

Os alunos reclamaram da
demora para a solução do
problema e fizeram um de-

sabafo. “O lugar dos alunos é
dentro da faculdade, não pela
rua, porque não tem profes-
sor para dar aula. Nós preci-
samos de um mínimo de nor-
malidade acadêmica”, disse
a aluna Andréa Capoto.

VERA BARRADAS. "Resgate da dignidade"

CHICO ALENCAR. Pressionar o ministro

Fotos: Niko Júnior
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O Centro de Letras e Artes, o CLA,
que ocupa um conjunto de salas no
térreo do prédio da Reitoria, pede so-
corro. Os oitenta técnicos-administra-
tivos lotados no setor não suportam
mais conviver com tantos problemas.
Eles vão desde banheiros parcialmen-
te interditados, tetos sob ameaça de de-
sabamento, salas úmidas e mofadas a
um calor insuportável. Há sete meses o
ar condicionado central está quebra-
do. A situação de degradação do CLA
tem como principal motivo o não re-
passe da verba de manutenção pela
Reitoria - cerca de R$ 5 mil por mês.

Segundo o superintendente em
exercício, Mário Batista Costa, há nove
meses não chega dinheiro ao CLA. “Fal-
ta material de escritório e até papel hi-
giênico. Muita coisa compramos com
nossos recursos. Só não fechamos as
portas por uma questão moral”, disse.
Ele garantiu que com um pouco mais
de R$ 30, por exemplo, o velho ar-con-
dicionado – tem mais de 30 anos de
uso – voltaria a funcionar. O aparelho
está parado por falta de 3 kg de gás
freon e quatro varetas fhoscop.

 Na terça-feira passada os coorde-
nadores de Políticas Sociais do SINTU-
FRJ, Huascar da Costa Filho e Antônio
de Assis, foram testemunhas de como
as más condições de trabalho no CLA
estão afetando a saúde e o emocional
dos técnicos-administrativos. Devido
alta temperatura do ambiente a funcio-
nária da Seção de Ensino, Denise Ro-
cha, 38 anos, teve queda repentina de
pressão, sendo socorrida às pressas
pelas companheiras de trabalho. Se-
gundo contaram, neste verão não foi a
primeira vez que ela passou mal.

 EMERGÊNCIAS - Os problemas na
infra-estrutura do CLA são antigos, mas
se agravaram desde o ano passado. Pri-
meiro foram os canos dos banheiros
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Cenário inaceitável
A situação precária não se resume aos es-

paços de trabalho da equipe da decania. Qua-
se todo o prédio, que também abriga os cur-
sos de Arquitetura e Belas Artes necessita,
com urgência, de uma atenção especial da
Reitoria. Até porque a situação das instala-
ções impõe a centenas de pessoas condições
que se pode classificar de desumanas.

O pessoal da manutenção do CLA não tem
local para permanecer durante o horário de
trabalho. Eles utilizam o que restou das anti-
gas instalações da carpintaria, local sujo, mal-
iluminado e poeirento. Como vestiário, trans-
formaram o almoxarifado, depósito de docu-
mentos de ex-alunos, onde ninguém pode
permanecer por muito tempo, porque é cheio
de pulgas. Como não há banheiro em ne-
nhum dos locais improvisados, urinam em
latas. Os trabalhadores terceizados dizem
que trocam de roupa em meio a baratas.

que estouraram, impossibilitando seu uso e espa-
lhando mau cheiro pelos corredores. A situação
foi remediada em parte, porque as obras não fo-
ram concluídas.

A outra emergência do CLA são os revestimen-
tos de gesso dos tetos das Seções de Pessoal e do
Protocolo. Uma parte já desabou e o restante ame-
aça cair a qualquer momento. No Protocolo, onde
uma parede está rachada, a umidade e o mofo se
espalham por toda a sala. Os riscos ali são mais
presentes e as quatro pessoas que lá trabalham
temem pela sua integridade física, assim como
pelos que procuram atendimento. Os armários
onde ficavam guardados os processos de alunos
estão destruídos. A técnica-administrativa Maria
da Conceição Pereira Costa e os outros funcioná-
rios tentam preservar como podem a documenta-
ção que conseguiram salvar.

A rachadura na parede do
Protocolo é antiga. Segundo
os funcionários, até alguns
anos atrás um engenheiro da
Universidade ia até lá e colo-
cava um durex. O vazamento
no banheiro do gabinete do
reitor, responsável pelo de-
sabamento do gesso, mofo e
umidade nas seções, décadas
A obra no andar de cima foi
feita no ano passado, mas a
Reitoria esqueceu de provi-
denciar os reparos no CLA.

    SINTUFRJ DE OLHO - A
Coordenação de Políticas So-
ciais do SINTUFRJ já enca-
minhou ofício à Divisão de
Saúde do Trabalhador
(DVST) solicitando uma visi-
ta às dependências do CLA.
Os coordenadores do SINDI-
CATO que estiveram no  CLA
para ouvir as reclamações dos
trabalhadores tentaram ouvir
o decano em exercício, Léo
Soares, visto que ele estava
participando da reunião do

Consuni. Procurado pelo Jor-
nal do SINTUFRJ, o decano
mandou dizer que só se pro-
nunciará esta semana sobre
o assunto.

Desde o ano passado a
Coordenação de Políticas
Sociais tem intensificado
ações que visam garantir à
categoria condições dignas
e adequadas de trabalho em
várias unidades por solici-
tação dos técnicos-adminis-
trativos.

Fotos: Niko Júnior

AMBIENTE DEVASTADO. À esquerda, caixas
de documentos atingidas pelo vazamento. No
alto, buraco no teto. Abaixo, à esquerda, o
estado precário do banheiro.

Mário Batista



SEGURANÇA

As cabines blindadas que
irão abrigar vigilantes para
controlar o acesso à cidade
universitária já estão no pátio
da Prefeitura da UFRJ. Segun-
do o vice-prefeito, Ivan Car-
mo, no próximo mês a univer-
sidade dará mais um passo na
implantação do sistema de se-
gurança iniciado em setembro
do ano passado, com a aquisi-
ção de equipamentos. Ele afir-
ma que estarão em pleno fun-
cionamento as guaritas de se-
gurança, com vigilantes tercei-
rizados e apoio da Vigilância
Patrimonial da UFRJ, como
também estará concluída a re-
forma da sede da vigilância.

Apesar de haver um grande
esforço por parte da Prefeitura
na ampliação da segurança na

Cabines blindadas no Fundão
Prefeitura anuncia implantação em abril de guaritas para controlar o acesso à cidade universitária

Habilidade e

sangue-frio

A habilidade e o sangue frio de
três vigilantes da UFRJ no início da
tarde da última quarta-feira foram de-
cisivos para evitar uma tragédia no
campus do Fundão. Eles saíram em
perseguição a dois bandidos que ha-
viam assaltado estudantes no inte-
rior de um dos ônibus que circulam
internamente no campus e tentavam
escapar já a bordo de outro ônibus –
da linha 485. Um dos assaltantes,
João Batista da Silva, de 23 anos, além
da pistola 7.65, segurava uma grana-
da M-14, sem o pino de segurança,
que ameaçava explodir no interior
do coletivo cheio de gente. Com muita
cautela, ele acabou sendo convenci-
do pelo vigilante Antônio Gutemberg
Alves do Traco (depois de uma con-
versa de 40 minutos) a se entregar
aos policiais militares sem detonar o
explosivo. Os vigilantes Augusto Bar-
bosa e Edmilson Schmit também par-
ticiparam da operação.

nador e à Divisão de Segu-
rança da Prefeitura. Ainda es-
tão sendo colocadas as bases
de sustentação das cabines
nos locais determinados. Elas
fazem parte do sistema de Vi-
gilância Especial programa-
do para o campus. E terão
cancelas, que inicialmente
serão controladas pelos vigi-
lantes. A segunda etapa do
projeto prevê a monitoração
eletrônica e a instalação de
câmeras no campus.

Fabricadas com aço blin-
dado, as cabines já testadas
pelo Centro de Pesquisas da
Marinha do Brasil, estão no
pátio da Prefeitura da UFRJ.
Elas pesam oito toneladas,
são revestidas de material
especial para agüentar até ti-
ros de fuzil e medem 2,50
por 4,10 metros. Serão ain-
da pintadas e terão banhei-
ro, ar condicionado, sistema
de comunicação e vidro a
prova de balas. Enquanto
estão em fase final de mon-
tagem, a Superintendência
de Patrimônio e Finanças
estará fazendo a licitação de
60 vigilantes terceirizados
que irão trabalhar nas gua-
ritas.

OBRAS NA SEDE - O ca-
dastramento dos veículos de
estudantes, funcionários, pro-
fessores e moradores da Ilha
do Fundão estará sendo feito
durante esse processo. A Pe-
trobras, CETEM, CEPEL e IEN

irão fazer seus cadastros pró-
prios para se interligarem ao
sistema de monitoramento das
entradas. Este sistema, batiza-
do de Kapta, é um programa
de informática criado pelo
professor do Instituto de Ma-
temática, Antonio Carlos Tho-
mé, que reconhece automati-
camente as placas dos veícu-
los armazenadas no sistema.

UFRJ – as iniciativas tomadas,
como a compra de carros, rá-
dios e a realização de rondas
periódicas, ajudram a coibir a
insegurança e diminuirem o
roubo de carros -, ainda há
questões que dependem de
decisões a serem tomadas no
âmbito da Reitoria. O proble-
ma do porte de arma em servi-
ço, uma reivindicação antiga
da Vigilância, ainda não foi re-
solvido. O assunto foi encami-
nhado para a Procuradoria,
que até agora não se pronun-
ciou. Outro problema é a ques-
tão de pessoal.

A Vigilância da UFRJ neces-
sita de reforço, porque o défi-
cit de pessoal é notório, mas
fica a reboque da cessão de vi-
gilantes pelas unidades da
universidade (não é possível
mais a contratação, pois o car-
go de vigilante foi extinto por
FHC). É o que está acontecen-
do com o HU. A direção do hos-
pital concordou em liberar
nove vigilantes para a Prefei-
tura, mas condicionou a libe-
ração à substituição desses vi-
gilantes por seguranças de em-
presas terceirizadas. Mas isso
depende de licitação a ser rea-
lizada pela Pró-Reitoria de Pa-
trimônio e Finanças (PR-3).

MONITORAÇÃO ELETRÔ-
NICA - As cabines, que serão
instaladas próximo ao HU,
CCMN e IPPMG, vão funcio-
nar 24 horas e estarão ligadas
ao 17º PBM da Ilha do Gover-

O Kapta e o sistema de câme-
ras fazem parte da segunda
etapa do projeto de seguran-
ça.

Em abril o vice-prefeito
espera que a primeira etapa
do sistema de Vigilância Es-
pecial na UFRJ, que inclui
também a reforma da sede
da Vigilância Patrimonial e
que se encontra em obras,

esteja concluída. O espaço da
sede está sendo redimensio-
nado e haverá copa, cozinha,
dormitório, almoxarifado e
recepção. A ampliação do es-
paço de circulação e o au-
mento da visibilidade serão
proporcionados com a exten-
são da varanda da Prefeitu-
ra, assim como com a colo-
cação de janelões.

PROTEÇÃO. Cabines de
aço que pesam oito
toneladas serão instaladas
nos acessos ao Fundão.
Acima, a base da guarita

VICE-PREFEITO, Ivan Carmo
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