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Reunião das CPPTAS
Durante dois dias, 31 de março e 1º de abril, na Faculdade de Letras

da UFRJ, será realizada a Reunião Anual do Fórum Nacional de CPP-
TAs (Comissões Permanentes de Pessoal Técnico-Administrativo).
Nesta reunião será discutido o papel dessas comissões com base no
novo Plano de Carreira em processo de implantação. Página 2

Começa a segunda
etapa do enquadramento

Armênio renuncia
Professor Adilson de Oliveira é novo diretor pro tempore

Página 3

Depois de uma crise
que já se arrasta há um

ano, o diretor da
Faculdade Nacional de

Direito, Armênio Albino da
Cruz, foi exonerado, a

pedido, pelo reitor Aloísio
Teixeira.  O diretor é alvo de
processos disciplinares que
investigam irregularidades

na sua gestão. Armênio e
sua equipe projetaram

sobre a instituição uma
sombra de obscurantismo

que reduziu a FND a um
quadro de indigência

administrativa e acadêmica.
Os funcionários da

faculdade – em greve desde
7 de março – tiveram um

papel importante na crise.
A exigência é de que se
investigue tudo que se

passou nos anos da gestão
Armênio.

Páginas 4 e 5

CUT discute rumos
SINDICATO participa da plenária estadual

com 29 delegados. Encontro vai discutir
agenda nacional das reformas sindical e

universitária. Página 6

Mesa de negociação é instalada. Página 2
Salários

Decano em exercício
anuncia providências. Página 8
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JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ
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Doispontos

A primeira reunião da
Mesa Nacional de Negocia-
ção Permanente (MNNP),
que reúne servidores públi-
cos e representantes do go-
verno, aconteceu uma sema-
na depois do lançamento da
campanha salarial do funcio-
nalismo. A Mesa foi instalada
dia 23, em Brasília, e cumpre
uma das principais reivindi-
cações da pauta da campa-
nha salarial deste ano, que é

Mesa de Negociação em Brasília
Representantes da Cnesf, da qual faz parte a Fasubra, participaram da reunião

a retomada imediata das ne-
gociações. Esta reunião ocor-
reu depois de quase um ano
do último encontro.

Representantes das enti-
dades nacionais que com-
põem a Coordenação Nacio-
nal das Entidades dos Servi-
dores Federais (Cnesf), da
qual a Fasubra faz parte, par-
ticiparam da reunião, assim
como dirigentes da Central
Única dos Trabalhadores. A

pauta de reivindicações da
Cnesf foi entregue. A ratifica-
ção da mesa de negociação
foi considerada um indício
positivo dentro da perspecti-
va de luta do funcionalismo,
de forma unificada.

Fortalecer as reivindicações
Na última plenária dos

servidores a necessidade de
se realizar uma campanha
salarial unificada, para forta-

lecer as reivindicações con-
sensuais de todas as catego-
rias do funcionalismo, foi
muito destacada. Os eixos
consensuais são: definição
de uma política salarial para
o funcionalismo público fe-
deral; diretrizes de plano de
carreira; correção das distor-
ções e reposição das perdas
salariais; paridade entre ati-
vos e aposentados; recons-
trução do serviço público;

não à reforma sindical do
Fórum Nacional do Trabalho.

Um calendário de reu-
niões foi apresentado pelo
governo. No dia 14 de abril
será realizada a segunda reu-
nião da Mesa Nacional. Além
dela, haverá reuniões das co-
missões temáticas: Segurida-
de Social, dia 7 de abril; Di-
reitos Sindicais, dia 13 de abril
e Diretrizes de Plano de Car-
reira, dia 20 de abril.

Durante dois dias, 31 de março e 1º de abril, na
Faculdade de Letras da UFRJ, será realizada a
Reunião Anual do Fórum Naciona

l de CPPTAs (Comissões Permanentes de Pes-
soal Técnico-Administrativo). Nesta reunião será
discutido o papel das CPPTAs com o novo Plano
de Carreira dos técnicos-administrativos, como
também será debatida a formação da Comissão
Interna de Supervisão (ainda a ser criada para
acompanhar a implantação do plano nas univer-
sidades). A reunião é aberta à participação dos
funcionários da UFRJ. Quem desejar participar é
só ligar para os telefones 2531-1967/1999/1633.
Confira a programação:

A reunião do GT-Saúde da Fasu-
bra, realizada nos dias 19 e 20 de
março, em Brasília, discutiu, entre
outros pontos, a organização do Se-
minário Nacional de Saúde do Tra-
balhador, programado para a pri-
meira quinzena de maio. Desta reu-
nião participou o coordenador de
Políticas Sociais, Huascar da Costa
Filho. “Até o seminário precisamos
diagnosticar o perfil da saúde do
trabalhador das instituições de ensi-
no superior, colocando objetivamen-
te como está a saúde dos trabalha-
dores das universidades, ouvindo e
priorizando os casos mais críticos
como, por exemplo, alcoolismo, dro-
gas, aposentadorias precoces, pre-
paração de aposentadorias, etc. Na
reunião definimos também que é
preciso também investir na política
de saúde do trabalhador do serviço
público”, afirmou.

Segundo Huascar, o seminário
contará com a apresentação de ex-
periências dos sindicatos de base na
questão da saúde do trabalhador. Na
reunião o GT levantou também a
necessidade de trabalhar uma políti-
ca para priorizar o financiamento para
a saúde, dando preferência à saúde
do trabalhador no serviço público.
Ficou decidido que, antecedendo o
seminário nacional, serão realizados
seminários locais nas bases para sub-
sidiar a discussão. A questão dos
HUs está inserida no debate. A próxi-
ma reunião do GT-Saúde será nos
dias 25 e 26 de abril, em Brasília.

Seminário Nacional
de Saúde será em maioCPPTAs fazem

encontro anual

31/3 – Quinta-feira
8h – Credenciamento
11h – Abertura
11h30 – Almoço
13h – Regimento interno – Fórum Nacional
14h – O novo papel das CPPTAs – com
Paulo Henrique (Fasubra)
17h – Reunião das Coordenações do Fó-
rum Nacional
18h – Encerramento

1/4 – Sexta-feira
8h30 – Reunião das Coordenações do Fó-
rum Nacional – Avaliação de Desempenho
11h – Almoço
13h – Retorno das atividades – avaliação
do encontro; avaliação da carta do Rio de
Janeiro a ser entregue ao MEC/Fasubra/
Sinasefe/Andifes/MPOG – Final do evento
– entrega de certificados – definição dos
Encontros Regionais e Nacional.

MESA-REDONDA NA ECO
Nesta quarta-feira, 30 de março, entre 10h e 12h30,

no auditório Anísio Teixeira (Faculdade de Educação),
na Praia Vermelha, a Escola de Comunicação vai
realizar uma mesa-redonda com a participação de
jornalistas e professores. Participam Marcelo Beraba
(Folha de São Paulo), Micael Herschmann (professor),
Muniz Sodré (professor) e Sérgio Pugliese (jornalista).
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Fotos: Niko Júnior

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 28, até o dia 1o de abril,
sexta-feira, os servidores ati-
vos devem procurar o setor de
pessoal de sua unidade com o
original e a cópia de seus certi-
ficados. Os aposentados, com
a mesma documentação, de-
vem encaminhá-la à Comis-
são de Enquadramento (no
térreo da Reitoria).

Na segunda etapa do en-
quadramento – o levantamen-
to de que faz jus à progressão
por níveis de capacitação e a
percentual de qualificação –
serão considerados os certifi-
cados de capacitação obtidos
pelos servidores ao longo da
vida funcional que tenham
relação com o cargo e o am-
biente. Assim como será con-
siderada, para o incentivo à
qualificação, a escolaridade
que o servidor tenha obtido
além da exigida pelo cargo.

Primeira etapa
Até o dia 13 de abril, as Co-

missões de Enquadramento
locais vão informar o enqua-
dramento por tempo de servi-
ço para garantir que efeitos fi-
nanceiros (retroativos a mar-
ço) saiam no salário de abril
pago em maio. O enquadra-
mento na UFRJ, com a entrada
de dados dos servidores no
sistema (informando a opção
pelo plano e confirmando ou
averbando tempo de serviço),
está em fase de conclusão. O
coordenador da Comissão de
Enquadramento, Nilson Bar-
bosa, disse que até o início des-
ta semana 90% dos servidores
que pediram correção ou aver-
bação por tempo de serviço já
estarão cadastrados no siste-
ma. As pendências foram re-
metidas aos chefes de pessoal
no dia 23.

Segunda etapa
começa com reunião

A Comissão repassou, em
reunião com chefes de pes-
soal no dia 23, os procedimen-
tos para a segunda fase. Como
a Comissão Nacional de Su-
pervisão ainda não havia de-
finido as diretrizes para esta

Começa 2ª etapa

De 28 de março ao dia 1ode abril – Recebimento dos
certificados. Ativos entregam nas seções de pessoal
das unidades e aposentados, na sala da Comissão
(no térreo da Reitoria).

Até 4 de abril – Chefes de Pessoal entregam os
documentos que receberam à Comissão.

ATENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS
Diplomas para incentivo à qualificação – Apresente

seus diplomas de escolaridade (original e cópia) além
da que é exigida pelo cargo. Se você é assistente em
administração (que exige o segundo grau) e não possui
titulação maior, não é preciso apresentar diploma. Mas
se você possui formação superior deve apresentar.

Certificado de cursos para progressão por capacita-

MOVIMENTAÇÃO. Funcionários das seções de Pessoal e da Comissão de Enquadramento

etapa, como a correlação dos
cursos com cargos e ambien-
tes de trabalho, a Comissão
de Enquadramento orientou
os chefes para que recebam
toda certificação de capacita-
ção e diploma de escolarida-
de dos servidores. “A gente vai
receber a documentação, mas
não tem como começar a tra-
balhar selecionando o que
tem correlação ou não por-
que ainda aguardamos a ori-
entação da Comissão Nacio-
nal”, explicou Barbosa.

Quando será implantada
a segunda etapa?

O levantamento dos que
fazem jus à progressão por
capacitação e incentivo à qua-
lificação tem prazo maior do
que o do enquadramento por
tempo de serviço. Mas a Fa-
subra pretende fechar esta
etapa até 30 de abril para que
possa estar previsto ainda no
orçamento de 2006.

Os prazos para a implan-
tação da segunda etapa serão
definidos após o envio das
informações dos servidores
que fazem jus ao enquadra-
mento nos níveis de capacita-
ção à Comissão Nacional de
Supervisão do Plano de Car-
reira, que elaborará os cálcu-
los de impacto financeiro para
a previsão orçamentária. As-
sim também será com o in-
centivo à qualificação.

ENQUADRAMENTO

ção – Reúna todos os certificados que possua e apre-
sente o original e cópia. Os originais dos diplomas e
certificados servem para validar as cópias e serão
devolvidos.

Aposentados – O procedimento é o mesmo. Mas,
atenção! Só valem cursos feitos no período da ativa.
A PR-4 ficou de disponibilizar as pastas dos aposen-
tados com seus diplomas para adiantar o trabalho
da comissão.

Os que quiserem mandar pelo correio, devem en-
viar cópia autenticada do diploma para: Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria de Pessoal. Ave-
nida Ipê, número 550. Prédio da Reitoria, 8o andar, Ci-
dade Universitária, Ilha do Fundão. CEP: 21949-900. O
telefone para informação é 25981819 – 2598 1790.

Atenção aos prazos
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O reitor Aloísio
Teixeira assinou, na
terça-feira passada,
a exoneração, a
pedido, de Armênio
Albino da Cruz do
cargo de diretor da
Faculdade Nacional
de Direito. No dia
anterior, depois de
provocar, por mais
de um ano, a
desordem
acadêmica e
administrativa na
unidade, Armênio
encaminhou à
Reitoria o pedido de
renúncia da função.
Nesta segunda-feira,
Aloísio dá posse aos
novos dirigentes
pro-tempore da
faculdade (diretor e
vice), e ao
coordenador de
Graduação. A
Reitoria também
recebeu e
encaminhou o
pedido de
aposentadoria da
professora da FND
Maria da Penha,
esposa de Armênio.

A atitude de Armênio foi
bem recebida pela Reitoria,
porque abre possibilidades
para a FND sair da crise insti-
tucional em que está mergu-
lhada. Principalmente por-
que o pedido de exoneração
não anula o pedido encami-
nhado pela UFRJ ao Ministé-
rio da Educação, de demis-
são do ex-diretor do serviço
público federal. Como tam-
bém não interfere em outros

FACULDADE DE DIREITO

Novos
dirigentes

 Na manhã desta se-
gunda-feira o reitor irá até
a Faculdade Nacional de
Direito dar posse aos no-
vos dirigentes da unidade.
Eles exercerão o cargo
como protempore até a re-
alização de eleição. Aloí-
sio Teixeira nomeou para
diretor o professor titular
do Centro de Ciências Ju-
rídicas e Econômicas, Adil-
son de Oliveira, e como
vice-diretor o professor-
adjunto da Escola Politéc-
nica, Protásio Dutra Mar-
tins filho. Assume a coor-
denação de Graduação o
professor Ericksson Rocha
Almendra, também da Po-
litécnica, em lugar de Gil-
berto Marchese Adures.

dois processos que apuram
outras possíveis arbitrarieda-
des cometidas por Armênio,
inclusive de ter assumido de
forma irregular a direção da
unidade.

MOBILIZAÇÃO VITORIO-
SA – Foi resultado da grande
mobilização dos estudantes
e dos técnicos-administrati-
vos que o reitor, em 2004,
através de ato administrati-
vo, afastou Armênio Albino
da Cruz do cargo de diretor. E
a luta redobrou quando limi-
nar da Justiça ignorou o de-
sejo da comunidade. Armê-
nio voltou, mas nunca mais
conseguiu exercer de fato a
função. Os funcionários da
unidade decretaram greve

desde 7 de março, e a catego-
ria ratificou a decisão na as-
sembléia do dia 22. A condi-
ção para retorno ao trabalho
é a volta da normalidade aca-
dêmica e administrativa na
unidade. Nesta segunda-fei-
ra, às 10h, eles se reúnem
com a direção do SINTUFRJ
para decidir sobre os rumos
do movimento.

Nos últimos dias a FND
viveu a expectativa de uma
solução para sua crise insti-
tucional. Todos esperavam
que o Ministério da Educa-
ção fosse resolver o proble-
ma, demitindo Armênio. Mas
o reitor Aloísio Teixeira re-
tornou de Brasília sem defi-
nição. O ministro Tarso Gen-

ro informou ao reitor que a
Procuradoria Jurídica do
MEC alegou que o único item
do relatório da comissão dis-
ciplinar que justificava a de-
missão do diretor encontra-
va-se sub judice na Justiça, e
que não caberia ao ministé-
rio antecipar resultado.  Tra-
ta-se do caso do concurso de
ingresso na UFRJ da juíza Sa-
lete Macalotz.

Diante deste impasse, e já
que o MEC não tinha condi-
ções de tomar uma decisão,
o reitor estava disposto a pe-
dir de volta o processo e apli-
car a penalidade máxima que
sua competência permitia.
Provavelmente Armênio se-
ria mais uma vez afastado do

cargo por 90 dias. O pedido
de exoneração chegou em
boa hora, mas a Reitoria ain-
da mantém esperanças de
conseguir a demissão do di-
retor com a ajuda de novas
provas de irregularidades
por ele cometidas.

 Até o fim deste mês, o rei-
tor receberá o relatório da
comissão presidida pelo pro-
fessor Adalberto Vieyra, que
deu continuidade à apuração
de outras denúncias de arbi-
trariedades praticadas por
Armênio, enquanto dirigiu a
faculdade. Também está sen-
do aguardado o resultado do
processo administrativo ins-
taurado por Aloísio Teixeira,
que poderá comprovar irre-
gularidades na eleição do ex-
diretor. O regimento da FND
na sessão da Congregação
que elaborou a lista tríplice
pode não ter sido respeitado.

Esses dois relatórios se-
rão enviados ao Ministério
da Educação.

Armênio está foraArmênio está fora
Foto: Niko Júnior

PRESSÃO NO CONSELHO. O Consuni foi uma das frentes de luta contra Armênio
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FACULDADE DE DIREITO

O fim da era obscura na
Faculdade Nacional de Direi-
to foi resultado de uma luta
iniciada pela comunidade da
instituição contra anos de ar-
bítrio e irregularidades prati-
cados pela gestão que sai de
cena. A luta de resistência ul-
trapassou as fronteiras da fa-
culdade, ganhou o âmbito
dos conselhos da universida-
de e de toda a comunidade
da UFRJ. Nos últimos dias,
com a adesão de parlamen-
tares e setores do movimen-
to social, o cerco a Armênio e
sua turma ganhou dimensão
ainda maior. O fundamental
é que a mudança signifique o
início de uma era de recupe-
ração da FND.

No contexto da resistên-
cia, o papel dos funcionários
da Faculdade de Direito foi
fundamental. Companheiros
que foram perseguidos e
ameçados, como o Jornal do
SINTUFRJ, no curso de vá-
rias edições, denunciou. Es-
ses companheiros que não se
dobraram ao assédio moral,
como Maria Luiza Andrade
Delgado, processada por um
dos integrantes do estafe de
Armênio. A pressão foi forte
contra Armênio Albino da
Cruz, que conseguiu reduzir
aos níveis de indigência a

Fim de uma era
Mas a consolidação do movimento passa pela apuração das irregularidades apontadas nas investigações

Derrota de Agnelo na Justiça
A Justiça considerou improcedente a ação movida pelo professor da Fa-

culdade de Direito Agnelo Maia Borges de Medeiros contra Maria Luiza
Andrade Delgado. Agnelo queria indenização de R$ 10 mil por danos morais
em virtude de uma entrevista dada pela funcionária a um jornal. Agnelo foi
braço direito de Armênio Albino da Cruz na faculdade e também foi investiga-
do pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar.

vida acadêmica e administra-
tiva da Faculdade de Direito.
Pelo histórico nefasto que
impôs a uma instituição que

é patrimônio da UFRJ e do
ensino de Direito no país, to-
das as denúncias levantadas
pelos relatórios das comis-

sões disciplinares devem ser
rigorosamente apuradas.

 Em 26 de março de 2004,
Armênio foi afastado da fun-

ção, por ato administrativo do
reitor, que também constituiu
uma comissão disciplinar de
inquérito para apurar as de-
núncias de irregularidades.
Quem passou a responder
pela direção da FND foi o de-
cano do CCJE, Alcino Câmara.

LIMINAR - Em outubro, o
desembargador Rogério Viei-
ra de Carvalho concedeu li-
minar devolvendo o cargo a
Armênio (esta era a segunda
vez que ele retornava por ato
jurídico). Os estudantes ocu-
param a sessão do Conselho
Universitário exigindo uma
posição firme dos conselhei-
ros e da Reitoria para o não-
retorno do diretor. A mobili-
zação na unidade impediu
que Armênio de fato reto-
masse as atividades. A UFRJ
pediu a suspensão da limi-
nar, mas ela continuou valen-
do. Nesse mesmo mês a co-
missão de processo adminis-
trativo e disciplinar concluiu
o seu trabalho. O relatório
comprovava as graves acusa-
ções de irregularidades pra-
ticadas por Armênio.

Apoiado nesse relatório, o
reitor Aloísio Teixeira, respal-
dado pelo Consuni (sessão
do dia 14 de outubro), seguiu
para Brasília levando ao mi-
nistro da Educação, Tarso
Genro, o pedido de demis-
são do diretor da FND do ser-
viço público federal. O MEC
deveria ter emitido alguma
decisão num prazo de 20 dias,
mas isto não aconteceu.

IMAGENS DA RESISTÊNCIA. Estandarte na fachada do prédio da FND
simbolizando o luto pela presença do grupo de Armênio. À esquerda,

assembléia (na primeira fila, de óculos, Maria Luiza). Abaixo, reunião da
coordenadora Ana Maria com funcionários da faculdade

Fotos: Niko Júnior
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MOVIMENTO

Fotos: Niko Júnior

CUT discute rumos
SINDICATO participa da plenária estadual com 29 delegados

Um intenso debate ocorre dentro da maior central
sindical da América Latina. Em maio acontece a 11ª Ple-
nária Nacional da CUT, e os sindicatos filiados se organi-
zam para enviar seus representantes que serão eleitos
nas plenárias estaduais. Em pauta um balanço da atua-
ção da CUT, reformas sindical e universitária, plano de
lutas. Temas que despertam visões diferentes na CUT.
Na assembléia do SINTUFRJ de 22 de abril, no auditório
do CT, três teses foram apresentadas e 29 delegados fo-
ram eleitos para participar da plenária estadual estatutá-
ria da CUT-Rio.

De acordo com os critérios estatutários, os delegados
eleitos nas assembléias dos sindicatos devem participar
das plenárias estaduais que definirão a delegação de cada
estado. A CUT-Rio, que já marcou sua plenária estadual
para 8 de abril, realizará sua discussão antecedida de uma
plenária política, dia 6, aberta a todos os sindicatos filiados,
estejam eles quites ou não com a Central. Portanto, os 29
delegados do SINTUFRJ participarão também deste debate
defendendo as posições para as quais foram eleitos.

As posições foram defendidas pela Chapa 1 – Tribo e
Independentes, que elegeu 15 delegados; Chapa 2 – CSD,
que elegeu 11 delegados; e pela Chapa 3 – Em Defesa dos
Trabalhadores, que elegeu 3 delegados. Veja a interven-
ção dos companheiros que defenderam as teses:

Francisco Carlos – Chapa 1: “Que-
remos discutir e desmistificar algu-
mas questões mal-encaminhadas. A
CUT somos todos nós. Foi ela quem
mais avançou nas lutas do conjunto
dos trabalhadores do setor público e
privado. Somos contrários a qualquer
caminho que siga para a desfiliação.
Sobre a reforma sindical, não con-
cordamos com o envio do projeto
sem discussão na base. Mas sobre a
reforma universitária, há um pensa-
mento equivocado de parte da cate-
goria que é mal-informada. Porque a
proposta do governo, além de trazer
muitos elementos da nossa luta, em
muitos pontos é até mais avançada
do que a da categoria.”

Denise Góes – Chapa 3: “A chapa Em Defe-
sa dos Trabalhadores quer fazer uma discus-
são pautada na opção política do governo e
não podemos permitir que disputas internas
impeçam que se visualize o que é óbvio: o
governo Lula fez sua opção pelo aprofunda-
mento do projeto neoliberal. Também não
podemos nos omitir sobre a atuação da CUT,
que hoje não é nem sombra da central com-
bativa e de luta que foi nos anos 80. Neste
momento não defendemos o rompimento,
mas a CUT precisa mudar seus rumos, quere-
mos que ela retome o seu lugar ao lado da
classe trabalhadora. Não podemos permitir
que nossa Central, sustentada por nós, cum-
pra um papel vacilante, se deixando confun-
dir na sua representatividade. E é isto que
está dividindo.”

ASSEMBLÉIA. Lúcia Reis, Ana Maria e Denise Góes na mesa  da assembléia

Neuza Luzia – Chapa 2: “Nós da CSD enten-
demos que o governo Lula não conseguiu im-
plementar um projeto de esquerda, mas é um
governo de muitas contradições e de disputa.
Não é séria uma avaliação de que se trata de um
governo de direita ou neoliberal. Temos, num
mesmo governo, o ministro da Educação pro-
pondo o perdão de parte da dívida externa para
investir em educação, enquanto o ministro da
Fazenda teme o aumento do risco Brasil. Defen-
demos uma reforma sindical capaz de ampliar
os direitos dos trabalhadores, especialmente na
organização por local de trabalho. Mas achamos
que este não é o momento de colocar essa dis-
cussão no Congresso. Esta plenária é o momen-
to para fortalecer a CUT como instrumento de
luta para os trabalhadores enfrentarem a con-
juntura com vigor político.
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O Comitê de Ética em Pes-
quisa da Escola de Enferma-
gem Anna Nery e do Hesfa
está promovendo seu 1o Cur-
so de Capacitação. O curso
será ministrado de quinze em
quinze dias, às terças-feiras.
Consta de oito encontros em
que profissionais ligados a
Bioética e Pesquisa discutem
os vários aspectos do tema à
luz da Resolução nº 196/96,
do Conselho Nacional de
Saúde que regulamenta a
pesquisa com seres huma-
nos. O curso foi apresentado
no último dia 10 de março a
integrantes do comitê e seu
encerramento será  no dia 21
de junho. Sempre às terças-
feiras, das 14h às 16h30, no
Pavilhão de Aulas da Escola
de Enfermagem.

O público-alvo, segundo
a coordenadora do CEP Anna
Nery/Hesfa, Márcia Lisboa,
são os membros do Comitê.
Mas é aberto a outros comi-
tês na UFRJ e de outras insti-
tuições e a alunos de gradua-
ção e pós-graduação. Há
CEPs em várias unidades de
pesquisa em saúde na UFRJ.
No caso do Hesfa, o CEP é
composto por 11 membros,
em geral profissionais de vá-

Comitê de Ética em
Pesquisa realiza curso

CAPACITAÇÃO

rias áreas, como Medicina,
Enfermagem, História, Micro-
biologia, Filosofia.

Projetos para coordenadores
A coordenadora disse que

seu comitê existe há um ano e
teve aprovação da Comissão
Nacional de Ética em Pesqui-
sa (Conep). No fim do ano pas-
sado, o CNPq abriu para a pos-
sibilidade de projetos para os
coordenadores  realizarem a
capacitação dos membros e
para infra-estrutura. Diante dis-
so, a coordenação organizou
o curso segundo diretrizes do

CNPq e da (Conep) com obje-
tivo de levar a troca de infor-
mações e experiências entre os
membros dos Comitês de Éti-
ca em Pesquisa (CEPs) do Rio
de Janeiro.

No dia 10 de março, na
Anna Nery, houve reunião
para troca de informações e
estiveram presentes os co-
mitês do NESC, HU, ENSP/
Fiocruz, além do Anna Nery
e do Hesfa. Nesta reunião
foi feita a apresentação do
Curso de Capacitação que
deve ter a participação mí-
nima de 75%. No dia 22, o

NACIONAL

Petróleo: Brasil perde o controle
A Lei de Petróleo, sancionada em

1997, foi considerada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O que significa que as empresas nacio-
nais e estrangeiras que adquirirem o
direito de explorar o petróleo brasilei-
ro serão donas de todo o óleo extraído.
Oito dos onze ministros do STF vota-
ram contra a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) ajuizada pelo go-

vernador do Paraná, Roberto Requião.
A Adin questionava a legalidade da Lei
nº 9.478/97, a Lei do Petróleo. Seu pon-
to mais polêmico é o que garante que a
propriedade do petróleo é de quem o
produzir (artigo 26). Além disso, essa
lei determina que as concessionárias
podem exportar o petróleo indepen-
dentemente da aprovação da Agência
Nacional de Petróleo (ANP). Na inter-

pretação de diversos especialistas liga-
dos aos movimentos sociais, o Brasil
perde o controle e a posse sobre um
produto essencial para sua economia
e soberania energética. Para os minis-
tros Carlos Britto e Marco Aurélio de
Mello, que votaram a favor da Adin, a
União poderia contratar empresas para
explorar o petróleo, mas não transferir
para elas a propriedade do produto

extraído. Se o julgamento fosse favorá-
vel à Adin, os seis leilões de reservas já
realizados pelo governo Lula seriam
anulados (entre elas, áreas onde a Pe-
trobras achou grandes jazidas de pe-
tróleo). O governo, que fez grande es-
forço para realizar os leilões e derrubar
a Adin, está livre para entregar reservas
petrolíferas nacionais a investidores e
empresas estrangeiros.

grupo discutiu fundamentos
da Bioética.

No dia 5 de abril serão dis-
cutidos aspectos relaciona-
dos à obtenção do consenti-
mento do sujeito da pesqui-
sa; no dia 19, responsabilida-
de ética do pesquisador, da
instituição, do patrocinador
e do Comitê; nos demais dias
de curso – 10 e 24 de maio, 7
e 21 de julho, seguem deba-
tes sobre outros aspectos e
dilemas envolvidos na apro-
vação e desenvolvimento de
pesquisa envolvendo seres
humanos.

Apoio aos CEPs
Huascar da Costa Filho,

coordenador de Políticas So-
ciais do SINTUFRJ, é membro
do CEP do Núcleo de Estudos
de Saúde Coletiva (Nesc),
como representante dos usu-
ários. Ele comenta a impor-
tância dos comitês na avalia-
ção de projetos que envolvem
medicamentos e procedimen-
tos de pesquisa com seres hu-
manos. É o Comitê que avalia
se determinada pesquisa não
infringe as determinações da
Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa. Ele lembra que
existem vários comitês na
UFRJ mas poucos reconhecem
a sua importância e por isso, a
seu ver, a necessidade de or-
ganizar fóruns que integrem
os CEPs para buscar apoio e
superar dificuldades como a
falta de pessoal e de infra-es-
trutura.

Quer participar?
Comunique

A Coordenação do
evento pede aos interes-
sados que comuniquem
a participação à Leila, na
secretaria da EEAN, te-
lefone 2293-8148, no
período da tarde.

COMISSÃO. Na reunião do dia 10 de março o conteúdo do curso foi apresentado



CONDIÇÃO DE TRABALHO

A mobilização dos oitenta
técnicos-administrativos do
Centro de Letras e Artes (CLA)
contra as condições inadequa-
das de trabalho já começa a
surtir efeito. O ar-condiciona-
do central, quebrado há sete
meses, estará funcionando até
a próxima semana e, logo em
seguida, os banheiros quebra-
dos e sem água entrarão em
obras. A decania ainda não re-
cebeu o repasse de verba da
Reitoria, mas Léo Soares, subs-
tituto eventual do decano, ar-
ranjou uma forma de pôr
fim a pelo menos um dos
problemas que causa-
vam desconforto aos
profis-sionais lotados na
Decania. O CLA funciona
no andar térreo do pré-
dio da Reitoria.

Todo o material que
será usado no conserto
do ar-condicionado e o
que vai ser empregado
na recuperação dos ba-
nheiros foi conseguido

SEM RECURSOS, É DIFÍ-
CIL - Segundo Léo Soares,
que há apenas um mês assu-
miu, em caráter provisório, a
Decania do CLA, é muito difí-
cil administrar sem recursos.

CLA tenta sair do caos
Decano anuncia conserto de ar-condicionado e recuperação dos banheiros

“Dinheiro vai
chegar”, diz

Teodósio
O pró-reitor de Planeja-

mento e Desenvolvimento,
Joel Teodósio, acredita que
ainda está semana repassará
R$ 800 mil para as unidades
e R$ 400 mil para pagamen-
tos de bolsas. Ele ia a Brasília
na quarta-feira passada para
finalizar as negociações em
curso neste sentido. E infor-
mou que há o compromisso
de envio de R$ 1,2 milhão
para a UFRJ, como parte dos
R$ 25 milhões extra-orça-
mento destinados à Univer-
sidade, através da Secretaria
de Ensino Superior (Sesu).

Esse montante de R$ 1,2
milhão, explicou o pró-rei-
tor, faz parte dos R$ 16 mi-
lhões que o Conselho Uni-
versitário aprovou para as
unidades o ano todo. Teo-
dósio também informou
que o MEC só enviará di-
nheiro para a UFRJ a partir
de 31 de março. E acrescen-
tou que, em fevereiro, o Te-
souro Nacional liberou R$ 8
milhões do orçamento ge-
ral para a instituição, mas
que o dinheiro foi para pa-
gamento de contratos.

NÃO HÁ DÍVIDAS COM O
CLA  -  Segundo Joel Teodó-
sio, a Reitoria não deve nada
ao CLA, e que os R$ 5 mil
mensais que chegaram a ser
repassados  à decania foi uma
iniciativa do ex-reitor Sergio
Francalanzza. Ele é contra
esse tipo de ajuda extra, e ale-
ga para isso que nem toda
unidade precisa desse di-
nheiro, como por exemplo a
Coppe. E reafirmou que as
unidades só receberão o que
foi aprovado pelo Consuni,
de acordo com o levanta-
mento das prioridades a car-
go de diretores e decanos.

Mesmo assim prometeu que
vai continuar se empenhan-
do ao máximo para resolver
os problemas urgentes do

na Faculdade de Letras.
“Fui buscar auxílio com
quem tem mais recursos
que eu”, informou Léo
Soares. Na sucata da Le-
tras, ele também conse-
guiu algumas impressoras, que vão
ser muito bem- vindas ao CLA. Oti-
mista com a ajuda solidária, o pro-
fessor avisou que irá percorrer ou-
tras unidades em busca de parcerias
para reparar as mazelas da decania.
Fora essas iniciativas, Soares disse
que já encaminhou pedido oficial de
recursos à Pró-Reitoria de Planeja-
mento e Desenvolvimento.

HÁ MAIS A FAZER - Existem outras
obras que deverão ser feitas com ur-
gência em parte das instalações do
CLA. Os técnicos-administrativos apon-
tam como situação de perigo iminente
a ameaça de desabamento do que res-
ta do gesso que reveste os tetos das
Seções de Protocolo e de Pessoal. Essa
situação foi causada devido ao vaza-
mento que ocorreu no banheiro do
andar superior do prédio. Há também
rachaduras em paredes, umidade e
mofo nas salas. O ambiente está im-
próprio para o trabalho, pelos riscos à
saúde dos trabalhadores e usuários do
setor. Além disso, documentos de alu-
nos estão sendo perdidos. A Coorde-
nação de Políticas Sociais do SINTU-
FRJ, por solicitação dos trabalhadores,
foi à Decania para testemunhar  a  situ-
ação, e agora aguarda uma visita dos
técnicos da Divisão de Saúde do Tra-
balhador ao local e estará acompa-
nhando as providências que serão to-
madas para sanar os problemas.

setor. “Estou agindo por ide-
alismo e, também, porque te-
nho consciência da situação
geral da UFRJ, gerada em fun-

ção de o governo federal
não mandar verba de acor-
do com as necessidades da
universidade”, afirmou.

PAISAGEM DA PRECARIEDADE. Paredes com
rachaduras e instalações elétricas expostas

Fotos: Niko Júnior
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