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O frade francês Henri Burin
Des Roziers e a líder sindical Ma-
ria Joel Dias da Costa têm ori-
gens bem diferentes, mas uma
adversidade comum: estão mar-
cados para morrer. Eles são al-
vos de fazendeiros do sul do Pará,
que organizaram uma espécie de
consórcio do crime para elimina-
ção sistemática e seletiva de li-
deranças de trabalhadores rurais
e missionários que se colocam
ao lado do povo. Página 8

Numa reunião tensa,
funcionários entregaram à
direção da Escola de Músi-
ca um abaixo-assinado com
243 assinaturas pedindo o
retorno da chefe da biblio-
teca, Dolores Castorino
Brandão. Foi mais um des-
dobramento da aguda cri-
se que envolve a escola e
que resulta de uma postura
arbitrária por parte dos seus
atuais dirigentes. A direto-
ra Harley Ebert Raymundo
se negou ao diálogo. Há um
clima de intimidação e
constrangimento. Três fun-
cionários pediram afasta-
mento da escola. Página 3

MARCADOS PARA MORRER

O Conselho Universitário
homologou o relatório da
Comissão de Enquadramen-
to da UFRJ, consolidando as-
sim a primeira etapa da im-
plantação do novo Plano de
Carreira – a opção dos servi-
dores pelo novo plano e seu
enquadramento por cargo e
tempo de serviço. O proces-
so envolveu cerca de 14 mil
ativos, aposentados e pen-
sionistas. Página 5

Consuni homologa
enquadramento

Esforço está sendo feito para que os efeitos
financeiros ocorram já no início de maio

Diretora se nega ao diálogo
ESCOLA DE MÚSICA

Fotos: Niko Júnior

ASSEMBLÉIA GERAL

Dia 19 de abril, às 10 horas, no Auditório do CT

PAUTA:
Informes - Eleição p/ delegados a plenária da fasubra e dos spf´s
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Reunião dos NES

NES. Coordenadora informa sobre encaminhamentos

Foto: Niko Júnior

Um estranho panfleto, es-
crito a mão, com frases emen-
dadas e contendo erros de
ortografia, foi endereçado às
estudantes que moram no
Alojamento da UFRJ
no dia 8 de março –
data histórica que lem-
bra as lutas das mulhe-
res no mundo contra
todo tipo de opressão
e preconceito. Os au-
tores do mal redigido
texto não tiveram co-
ragem de assinar em-
baixo, mas se identifi-
caram como associação
dos machos do aló. Para
as universitárias, e elas
falam pelas vozes fe-
mininas e masculinas
que se sentiram atin-
gidas por tão grossei-
ra manifestação de
atraso, os machos do
aló reproduziram o
pensamento generalizado da
sociedade, que ainda confe-
re às mulheres tarefas distin-
tas e um papel de total sub-
missão.

Uma sociedade, segundo
as estudantes, que inibe a li-
berdade das mulheres nos

Machismo no Alojamento

ambientes públicos, através
de constantes ameaças de
violência física e moral. “É
por essa razão – afirmam —
que não podemos mascarar

a opressão sofrida sob a for-
ma de brincadeira, pois isso
iria contribuir ainda mais
para a idéia equivocada de
que a mulher já foi travada e
que todos os seus direitos já
estão conquistados. Portan-
to, não podemos deixar fatos

assim passarem despercebi-
dos; devemos estar atentas a
toda forma de violência, de-
nunciando-as para que nos-
sos direitos sejam ampla-

mente respeitados.”
Elas defendem

também que é neces-
sário resgatar o real
valor do 8 de Março,
que não pode se trans-
formar em mais um
dia das mães. “A data
comemora o dia inter-
nacional de luta pela
emancipação da mu-
lher e as mulheres têm
um peso muito impor-
tante na luta pela
transformação da so-
ciedade. Foram as so-
viéticas, por exemplo,
que ao saírem às ruas
exigindo pão e paz, em
1917, deram início à
primeira fase da Revo-

lução Russa.” As estudantes
do Alojamento encerram seu
manifesto lembrando que
“para se alcançar a igualdade
social é necessário, antes de
tudo, que haja igualdade en-
tre homens e mulheres, como
pontuava Marx e Engels”.

Concursados aguardam orçamento
Vando Araújo, um dos aprovados para o cargo de assistente admi-

nistrativo, e outros dois concursados escreveram ao Jornal do SINTUFRJ
perguntando por que ainda não houve a posse. Segundo o pessoal da
PR-4, de fato ainda não há data marcada, pois a UFRJ ainda aguarda a
liberação do orçamento por parte do governo.

No último concurso foram aprovadas para cargos técnico-administra-
tivos na UFRJ mais de 300 pessoas. Assim que Brasília liberar os recursos,
faz-se a nomeação e é marcada a data da posse, que será avisada por
telegrama. Mas não há previsão.

APOSENTADOS
Reunião: 27/4/2005
Às 10h, no Salão Nobre do CT
Pauta: Enquadramento/Projetos da Coordenação/
Ações Judiciais

GT-EDUCAÇÃO DO SINTUFRJ
 Data: 14 de abril de 2005
Horário: 14 horas
Local: Auditório Arquimedes Memória, no 3º andar do  prédio da Rei-

toria (na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo).
Pauta:  I.  Continuidade da análise do Ante projeto de Reforma Uni-

versitária do Governo; II. Discussão do texto elaborado pelo GT-Educação
da Fasubra sobre ProUni e Lei de Inovação Tecnológica; III. Seminário
Nacional da Fasubra “Projeto Universidade Cidadã para os Trabalhado-
res: construindo um Projeto Coletivo de Universidade”, nos dias 25 e 26
de abril.

Leite Lopes na UFRJ
Será realizada em 15 de abril no auditório do CT, Bloco A, às 10h, a Aula

Magna que inaugurará oficialmente o início do período letivo da UFRJ.
A aula será ministrada por José Leite Lopes, que é graduado em Quí-

mica Industrial, bacharelado e doutorado em Física (Ph.D., Princeton,
EUA). É professor emérito da UFRJ e fundador do Centro Brasileiro em
Pesquisas Físicas.

DEBATE SOBRE SAÚDE – No dia 12 de abril será realizado no auditó-
rio Rodolpho Rocco (Quinhentão), no Centro de Ciências da Saúde (CCS)
da UFRJ, das 9h às 16h30, o seminário “A Crise no Sistema de Saúde do
Município do Rio de Janeiro”.

A situação dos trabalhado-
res de natureza especial (NES)
foi tema de reunião realizada
na quinta-feira, dia 7, no HU,
com a presença da coordena-
dora-geral do SINTUFRJ, Ana
Maria Ribeiro, do assessor ju-
rídico do SINTUFRJ, André Viz,
e do superintendente da Pró-
Reitoria de Pessoal, Roberto
Gambini. Mais de 100 traba-
lhadores lotaram o auditório.

A coordenadora do SINDI-
CATO informou sobre os en-
caminhamentos aprovados
na reunião ocorrida no dia 30
de março, em Brasília, com a

participação de representantes
do MEC e do Ministério do Pla-
nejamento (MPOG). A orienta-
ção foi de que a Procuradoria
da UFRJ, em conjunto com a
assessoria jurídica do SINTU-
FRJ, elabore um parecer jurídi-
co a ser enviado para análise
das coordenadorias jurídicas
do MPOG e do MEC. Nova reu-
nião está marcada para o dia 12
de abril em Brasília.

Formam o grupo dos NES
249 trabalhadores que estão
na Universidade há mais de
15 anos e que desde 1995 re-
cebem seus salários através

do Siape, e têm registro na-
quele sistema e estão em si-
tuação indefinida quanto ao
regime jurídico. Em 2002, 12
trabalhadores da Maternida-
de-Escola e um do Instituto
de Psiquiatria conseguiram
através de ação judicial – em
um processo iniciado em
1988 – o reconhecimento do
vínculo empregatício e o en-
quadramento no RJU.

O SINTUFRJ vem fazendo
gestões junto à Reitoria da
UFRJ, ao MEC e ao MPOG para
buscar uma solução para a si-
tuação destes trabalhadores.
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CRISE

A política de pessoal da
atual diretoria da Escola de
Música aprofunda a crise na
unidade. Em reunião entre o
Sindicato, os funcionários e a
direção da escola, dia 7, três
funcionários anunciaram seu
pedido de afastamento, soli-
citando serem colocados
também à disposição, devi-
do ao clima instalado pela
direção através de desliga-
mentos sumários e sem jus-
tificativa.

Numa reunião tensa, foi
entregue à direção da escola
e ao Sindicato um abaixo-as-
sinado com 243 assinaturas
pedindo a reversão do últi-
mo afastamento, à revelia,
promovido pela direção – a
da chefe da Biblioteca Alber-
to Nepomuceno, Dolores
Castorino Brandão, quadro
técnico das mais respeitadas
por diversos pesquisadores
brasileiros e estrangeiros. O
abaixo-assinado será entre-
gue também ao reitor e ao
pró-reitor de Pessoal. O do-
cumento foi recebido com
frieza pela direção da esco-
la, que num primeiro mo-
mento insinuou considerá-
lo “ilegal”.

Faltou espaço para abri-
gar as animosidades, preocu-

Clima inaceitável

pações e inseguranças da co-
munidade da Música. Diante
dos funcionários que lota-
ram a sala para discutir a cri-
se, as diretoras do SINTUFRJ,
Ana Maria Ribeiro e Neuza
Luzia, tentaram o diálogo
para encontrar uma forma de
superar o problema. Partici-
param da reunião, além da
diretora, o vice-diretor, Jorge
Ranezsky, e a professora Sô-
nia Vieira, diretora artística e
cultural e representante da

Três funcionários pedem afastamento da Escola de Música. Diretora se nega ao diálogo

pós-graduação.
BAIXAS – Os profissionais

estão abalados. O clima é de
intimidação.

Duas funcionárias solici-
taram publicamente seus
afastamentos sob forte emo-
ção. Uma terceira funcioná-
ria, da seção de Ensino, en-
trou na reunião para também
anunciar sua solicitação de
disponibilidade. Até o fecha-
mento desta edição, a direto-
ria do SINTUFRJ foi informa-

da de mais dois pedidos de
saída da unidade.

“Tentei o tempo todo ne-
gociar a permanência de uma
pessoa que acho importante
para a escola. Estava passan-
do o abaixo-assinado e fui
constrangida no meu direito.
Disseram que eu precisava da
autorização da direção. Já es-
tava com vontade de sair faz
tempo. Por isso, peço descul-
pas a todos. Não consigo fi-
car mais aqui”, desabafou

Márcia Carnaval, tentando
conter as lágrimas. A biblio-
tecária Maria Luiza saiu em
defesa de Dolores, antes de
pedir o afastamento.“Sou tes-
temunha da sua dedicação há
anos. Sou testemunha da sua
luta, defendendo não só a bi-
blioteca como também seu
acervo. Foi feita uma injusti-
ça muito grande. Estou colo-
cando meu cargo à disposi-
ção. Não dá para trabalhar
nesse clima.”

“Na universidade existem regras”
A diretora Ana Maria Ri-

beiro explicou na reunião
que na universidade existem
regras e colegiados, pelos
quais os administradores,
isto é, os diretores de unida-
de devem se orientar. Mas no
caso da Música, assim como
em unidades em que o Sin-
dicato teve que interferir por
conta da falta de habilidade
do gestor, a diretora Harlei
Raymundo está exarcerban-
do. “A responsabilidade civil
do diretor não dá direito à
soberania. Cargo não é po-
der. Se o diretor administra

pela força por achar que tem
poder se quebra a unidade in-
terna da Instituição. E é isso que
está acontecendo na Música.”

Ana Maria questionou as
justificativas apresentadas
pela direção para colocar a
bibliotecária Dolores Bran-
dão à disposição. “Estamos
cobrando se há questiona-
mento da competência técni-
ca da bibliotecária. Qual o ní-
vel de incompatibilidade e
quais as reclamações quanto
a sua atividade técnica apre-
sentadas pela direção para
justificar a disponibilidade.

Pois, incompatibilidade po-
deria justificar retirar do car-
go de chefia, uma vez que este
é de confiança da diretora.
Mas retirá-la da unidade su-
mariamente a partir de “su-
postas” reclamações, isto ca-
racteriza uma perseguição”,
argumentou.

A diretora de Ensino, Van-
da Freire, tentou argumentar.
“Eu questiono outros aspec-
tos de dificuldades e da con-
dução da biblioteca que ela
dava, do qual discordo”, afir-
mou.

A direção do SINTUFRJ

insistiu para que houvesse a
comprovação das reclamações
que questionam a competên-
cia técnica da servidor. “Então,
queremos que seja aberto um
processo comprovadamente
de apuração. Solicitaremos ao
reitor a criação de uma comis-
são para isso. Se a servidora é
incompetente que se prove. Se
não for provado, que seja feita
uma retratação. Esta acusação
é muito grave!”, afirmou a di-
retora do SINTUFRJ, Neuza
Luzia.

Além de estar defendendo
o legítimo direito dos traba-

lhadores da Música, o Sindi-
cato acenou para a diretora
no sentido de dar um fim no
processo arbitrário da utili-
zação do recurso da dispo-
nibilidade, com a constitui-
ção de comissões adminis-
trativas para analisar e que
o funcionário tenha direito
de se defender. Dela, não
obteve resposta, que se reti-
rou da reunião sem emitir
sua opinião. Antes, porém,
recebeu um pedido da dire-
tora de Ensino, Vanda Frei-
re, para um esforço de en-
tendimento.

MARIA LUIZA. "Não consigo ficar mais aqui" MÁRCIA CARNAVAL. "Fui constrangida no meu direito"

Fotos: Niko Júnior
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NOSSOS DIREITOS

Uma injustiça administra-
tiva cometida há 12 anos con-
tra os bombeiros da UFRJ
está sendo agora reparada
pelo Ministério da Educação,
depois de uma longa luta do
SINTUFRJ. Através de uma
portaria elaborada pela Pró-
Reitoria de Pessoal, o minis-
tério vai anular ato praticado
pela ex-ocupante da sub-rei-
toria de Pessoal, Maria Au-
gusta Temponi.

Em 1993, sob a alegação
de que não existia a função
no Plano de Carreira da UFRJ,
Maria Augusta conseguiu
junto ao MEC rebaixar os
bombeiros hidráulicos a en-
canador de área, e eles pas-
saram do nível médio para o
de apoio. Além de terem seus

A grande novidade desta
semana é a I Feira do Livro
das Editoras Universitárias
do Rio de Janeiro que come-
ça hoje, no campus da Praia
Vermelha (ao lado da pisci-
na), e prossegue até sexta-fei-
ra, dia 15, sempre das 9h às
18h. Dois mil títulos publica-
dos pela UFRJ, UFF, Uerj e
Fiocruz, que contemplam di-
versas áreas do conhecimen-
to humano, serão vendidos
com 50% de desconto.

Além de livros a preços
promocionais, o evento vai
oferecer outras atrações cul-
turais. Quarta-feira, às 13h, o
Coral de Trombone do Rio
de Janeiro, formado por alu-
nos da Escola de Música da
UFRJ, faz uma exibição espe-
cial. Na quinta-feira, a Com-
panhia Polifônica, do curso
de direção teatral da Escola

CULTURA

de Comunicação (ECO), apre-
senta a peça Dom Gil das Cal-
ças Verdes. O espetáculo co-
meça às 12h e tem duração
de três horas, com intervalos.

INOVAÇÃO - A Feira do
Livro vai ocupar todo o es-
paço vazio em torno da pis-
cina do campus da UFRJ na
Praia Vermelha. Os livros fi-
carão expostos em mesas
cobertas com toldos. Esta é
a primeira vez que as edito-
ras universitárias do Rio de
Janeiro se unem para divul-
gar suas obras e autores,
fora de bienais. A iniciativa
contou com o apoio do Fó-
rum de Ciência e Cultura,
Fundação José Bonifácio,
Prefeitura da Cidade Uni-
versitária e SINTUFRJ. A ex-
periência deverá se repetir
mais vezes este ano, e quem
deverá sediar a próxima fei-

ra é a Fiocruz, depois a
Uerj e, em
segui-
da, a
UFF.

Segundo a
c o o r d e -
n a ç ã o
de Di-
vulgação e
Comercia l iza-
ção da Edi-
tora da
UFRJ, o próxi-
mo passo será
realizar a
primeira-
feira naci-
onal das
e d i t o r a s
universitári-
as, mas o pro-
jeto precisa de
um patrocinador
para ser viabilizado.

várias viagens a Brasília de
diretores do SINTUFRJ com
a Pró-Reitoria de Pessoal. Até
que numa dessas idas e vin-
das, a boa notícia o MEC che-
gou à conclusão de que uma
portaria interna poderia mu-
dar a situação dos bombei-
ros ao tornar nulo os atos de
1993. Os trabalhadores foram
informados na reunião reali-
zada no espaço cultural na
terça-feira. Roberto Gambini
e a coordenadora do SINTU-
FRJ, Neuza Luzia, explicaram
que, como não há mais na
UFRJ a atividade de bombei-
ros de brigada, eles passam a
ser bombeiro de hidráulica.

Segundo Gambini, naque-
la mesma terça-feira a PR-4
iria solicitar que o reitor Aloí-

BOMBEIROS
12 anos para o reconhecimento

salários reduzidos, esses pro-
fissionais também se senti-
ram aviltados na sua digni-
dade de trabalhador.

SENSIBILIDADE - À épo-
ca, o próprio SINTUFRJ fez
com que  chegasse ao Minis-
tério da Educação o processo
que instaurou de revisão do
enquadramento dos bombei-
ros, que mais tarde foi envia-
do também ao Ministério do
Planejamento. Todas as ve-
zes que a diretoria ia a Brasí-
lia cobrava das autoridades
uma solução para os bom-
beiros. A pressão aumentou
em Brasília em favor dos tra-
balhadores quando a atual
Pró-Reitoria de Pessoal reco-
nheceu a injustiça e somou
com o SINDICATO nessa luta.

INCANSÁVEIS - O primei-
ro passo da Pró-Reitoria foi lo-
calizar o processo, perdido nos
escaninhos burocráticos do
órgão. Em seguida, o superin-
tendente de Pessoal, Roberto
Gambini, criou uma comissão,
da qual participa o SINTUFRJ,
para agilizar a remontagem do
processo, anexando as atuais
exigências ministeriais. Os tra-
balhadores prejudicados fo-
ram incansáveis na busca das
novas informações necessári-
as ao processo. Eles percorre-
ram várias unidades da UFRJ
à procura de antigos chefes
para cumprir um dos despa-
chos do MEC, que pedia a des-
crição das atividades de todos
eles anteriores ao PUCRCE.

  JUSTIÇA FEITA - Foram

Feira de livros na Praia Vermelha

sio Teixeira assinasse a por-
taria para publicação no bo-
letim da universidade, e da-
ria também despacho ao pro-
cesso.

Nesta terça-feira, dia 12, às
11h, os bombeiros voltam a
se reunir, no Espaço Cultural
do SINTUFRJ, quando a PR-4
informará sobre os encami-
nhamentos que foram acer-
tados. De acordo com Neuza
Luzia, o SINDICATO irá en-
trar com requerimento junto
à PR-4 solicitando a apura-
ção das repercussões exis-
tentes no processo com a
anulação do ato de 1993, para
averiguar se os bombeiros
têm direito de reivindicar os
atrasados das diferenças sa-
lariais.
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CARREIRA

O Conselho Universitário
homologou o relatório da
Comissão de Enquadramen-
to da UFRJ, consolidando as-
sim a primeira etapa da im-
plantação do novo Plano de
Carreira – a opção dos servi-
dores pelo novo plano e seu
enquadramento por cargo e
tempo de serviço. O proces-
so envolveu cerca de 14 mil
ativos, aposentados e pen-
sionistas.

A aprovação da primeira
etapa do enquadramento é
uma exigência da lei da Car-
reira (Lei nº 11.091/05). O pró-
reitor de Pessoal, Luiz Afon-
so, depois de comemorar a
conclusão da primeira etapa,
disse que qualquer servidor
que se sinta prejudicado com
algum erro pode recorrer à
Comissão e, em segunda ins-
tância, ao próprio Consuni.

O Conselho Universitário
incluiu na homologação o
resultado da negociação em
curso entre o SINDICATO, a
UFRJ e o Ministério do Pla-
nejamento sobre os traba-
lhadores de natureza espe-
cial (NES) para que estes tam-
bém possam ser enquadra-
dos na Lei nº 11.091.

A comissão informou a
conclusão do processo ao sis-
tema do MEC para gerar a
portaria que a Reitoria publi-
cará no Diário Oficial da
União com o novo enquadra-
mento dos 14 mil servidores,
e só assim o ministério dará
informações sobre o novo en-
quadramento ao Siape. “Com
isso, existe uma possibilida-
de dos efeitos financeiros do
enquadramento saírem no
início de maio”, disse Nilson
Barbosa, coordenador da co-
missão, destacando que é só
uma possibilidade: “De qual-
quer maneira, quando sair,
será retroativo a março”, lem-
brou.

Dos 8.600 ativos, 3.953
aposentados e 1.492 pensio-
nistas, apenas 85 ativos e 262
aposentados deixaram de
optar pela nova carreira.

A SEGUNDA ETAPA - Até a
semana passada, a Comissão
de Enquadramento contabi-
lizava centenas de envelopes
com diplomas e certificados
de aposentados. Os chefes de
pessoal de várias unidades
entregaram documentos dos
ativos à comissão. O prazo fi-
nal é nesta segunda-feira, dia

Consuni homologa

enquadramento
Esforço está sendo feito para que os efeitos

 financeiros ocorram já no início de maio

mana passada membros da
comissão da UFRJ de outras
instituições participaram do
treinamento organizado pelo
MEC na quarta-feira, dia 6, no
Fórum de Ciência e Cultura.

Quando elaborou o pro-
jeto da carreira, o MEC não
tinha o levantamento dos re-
cursos necessários para a im-
plantação. Por isso, a lei ins-
tituiu as progressões e incen-
tivo à qualificação, mas con-
dicionou a regulamentação
posterior. Nesta fase serão
considerados certificados de
cursos de capacitação e di-
plomas em educação formal
dos servidores para um le-
vantamento com o qual se-
rão realizados cálculos dos
recursos necessários para
posterior regulamentação. O
levantamento deve estar
pronto até o fim de abril para
que os recursos possam
constar no orçamento de
2006.

11. Esse é só o início da se-
gunda etapa do enquadra-
mento – o levantamento dos
que investiram em capacita-
ção ou educação formal aci-
ma do que é exigido pelo car-
go e, portanto, fazem jus à

progressão por capacitação e
incentivo à qualificação.

Os membros da comissão
vão se dividir para analisar
títulos e certificados apresen-
tados pelos servidores para
estabelecer se têm correlação

direta ou indireta com seu
cargo e ambiente organiza-
cional, verificar em que nível
de capacitação serão enqua-
drados ou se devem receber
a gratificação relativa ao in-
centivo à qualificação. Na se-

QUARTA-FEIRA, DIA 6. Integrantes das comissões de enquadramento das instituições
federais de ensino do Rio participam de treinamento conduzido por Maria do Socorro,
coordenadora Geral de Gestão de Pessoas do MEC.

Impasse na

Comissão

de Supervisão

Celso Luis Sá Carvalho,
coordenador da Fasubra,
explica que o impasse so-
bre a composição da Co-
missão Interna de Super-
visão aguarda a próxima
reunião da Comissão na-
cional, dias 25 e 26 de abril.
É uma exigência da Andi-
fes (associação dos reito-
res) que a comissão tenha
representantes da institui-
ção. Pelo acordo com o go-
verno, esta comissão, que
tem o caráter de fiscalizar
a implantação do plano, é
composta exclusivamente
por representantes dos
trabalhadores.

Nesta etapa é preciso
que o pensionista entre em
contato com a Comissão
de Enquadramento (no
térreo da Reitoria, telefone
2598-1790), para informar
se o servidor, no tempo da
ativa, fez algum curso de
capacitação ou educação
formal acima da exigida
pelo cargo, que possibilite
progressão por capacita-
ção ou gratificação por in-
centivo à qualificação.

Atenção
pensionistas

Fotos: Niko Júnior
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SAÚDE DO TRABALHADOR

Fotos: Niko Júnior

Nos últimos dois anos, a
Divisão de Saúde do Traba-
lhador tem investido em ati-
vidades de prevenção e as-
sistência básica aos trabalha-
dores da Universidade. Essa
linha de trabalho, segundo a
diretora da DVST, Vânia Gló-
ria, objetiva alcançar as dire-
trizes aprovadas no “Seminá-
rio de Política de Saúde Inte-
gral da Comunidade da
UFRJ”, realizado em outubro
de 2003, como produto das
decisões do Grupo de Traba-
lho em Saúde do Trabalha-
dor da UFRJ. Criado no mes-
mo ano, com a participação
do SINTUFRJ e de represen-
tantes das unidades, o grupo
de trabalho foi responsável
pela implementação da polí-
tica de saúde da categoria.

A diretora da DVST fez um
balanço dos desdobramentos

DVST: Investindo

na prevenção
da ação do grupo de trabalho
em saúde, para marcar o Dia
Mundial da Saúde (7 de abril).
Ela lembrou, por exemplo,
que em 2004 a Reitoria no-
meou uma comissão que fi-
cou encarregada de proceder
à avaliação preliminar de ris-
cos em laboratórios e demais
instalações nos campi da
UFRJ, como também de pro-
por ações, medidas e proce-
dimentos para melhoria das
condições de segurança e saú-
de nos ambientes da univer-
sidade. “Neste mês de abril, a
comissão vai apresentar um
projeto visando atender aos
objetivos propostos”, infor-
mou Vânia.

Outra ação im-
portante decor-
rente da política
e n c a m i n h a d a
pelo grupo de

A Coordenação de Políticas Sociais do SINTUFRJ
defende a necessidade do envolvimento para valer de
todos os segmentos da universidade na elaboração de
uma política de promoção de saúde para todos os
trabalhadores da instituição. E propõe a construção
imediata de um amplo movimento que seja capaz de
responder às necessidades de prevenção e de cuida-
dos, visando à qualidade de vida no trabalho. De
acordo com os coordenadores, Huascar da Costa Filho
e Antônio de Assis, para uma abordagem ampla sobre
saúde, é necessário se abrir mão da expectativa indivi-
dual e tratar do assunto coletivamente.

No entendimento da coordenação, as Comissões
Locais de Saúde em Ambiente de Trabalho (Colsats)
precisam avançar, pois elas garantem um espaço
coletivo de organização, atuação e de voz dos trabalha-
dores. Através das Colsats a categoria pode se mani-
festar sobre as condições do seu ambiente de trabalho.

HIGIENE

O restaurante Prato Pronto, há anos
instalado no Centro de Ciências da
Saúde (CCS) e que foi denunciado pelo
Jornal do SINTUFRJ na edição de n°
652 por suas condições irregulares de
funcionamento, foi fechado no dia 31
de março. A ordem foi dada pelo de-
cano João Ferreira. A superintendente
do CCS, Sandra Benedito, disse  que o
estabelecimento estava causando pre-
juízos ao Centro. “Resolvemos lacrar
porque o restaurante estava causan-
do vazamento em uma das salas”, ex-
plicou a funcionária.

Segundo a superintendente, o Pra-
to Pronto já estava enfrentando difi-
culdades. “Ele estava fechado já há
sete dias com desculpa de obras no
telhado, mas o movimento  estava
caindo muito”, conta Sandra Rocha.

Decania fecha restaurante
tuto de Microbiologia e dois do de
Nutrição. A comissão detectou a pre-
sença de bactérias em alimentos ser-
vidos no Prato Pronto. O levantamen-
to feito pela comissão adotou os mes-
mos critérios utilizados pela Vigilân-
cia Sanitária.

Na ocasião, os professores não en-
contraram a nutricionista responsá-
vel. A análise dos padrões microbio-
lógicos sobre três amostras de salada
de verduras e legumes crus, sem tem-
pero e sem molho, prontas para con-
sumo, em três dias consecutivos, mos-
trou que estas apresentam condições
sanitárias insatisfatórias. As três amos-
tras estavam impróprias para o con-
sumo humano por apresentarem con-
tagem de cloriformes fecais acima dos
padrões legais vigentes.

Os empregados do restaurante tam-
bém foram prejudicados. “Os funcio-
nários têm nos procurado porque
querem receber, suas carteiras fica-
ram retidas com o proprietário, mas
não temos referências do dono do
restaurante”, disse.

A Decania vai solicitar à Reitoria
que tome providências legais para a
reintegração de posse do espaço ocu-
pado pelo restaurante. “Espero que o
estabelecimento não volte a abrir,
pois estava prestando um péssimo
serviço”, afirmou Sandra Rocha.

Relatório condenou
As péssimas condições do restau-

rante foram divulgadas pela comis-
são constituída pela Decania do CCS,
integrada por um professor do Insti-PRATO PRONTO. Fechado

Colsats são a
voz do trabalhador

trabalho, segundo Vânia, é a
assinatura de um convênio
com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão,
que nomeará a UFRJ e a Fio-
cruz como instituições res-
ponsáveis pela implantação
do projeto piloto em saúde
ocupacional para o servidor

público fe-
deral.

VÂNIA GLÓRIA, da DVST

Divisão da UFRJ e Fiocruz vão implantar projeto piloto de saúde ocupacional
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Fotos: Niko Júnior

MOVIMENTO

A plenária política da
CUT-Rio, realizada no dia 6
de abril,  no auditório do
Sindicato dos Bancários, de-
bateu as reformas universi-
tária e sindical do governo
Lula. Esta plenária antece-
deu a plenária estatutária,
deliberativa, que foi reali-
zada na última sexta-feira,
no mesmo local.

O primeiro tema a ser
discutido pelos trabalhado-
res foi a reforma universitá-
ria. Paulo Rizzo, do Andes,
Giuseppe Cucco, professor
da UFRJ, e Maria Clotilde
Petta, professora da PUC-
Campinas, foram os pales-
trantes. A coordenadora do
SINTUFRJ, Ana Maria Ribei-
ro, criticou a CUT por não
ter convidado a Fasubra
para o debate.

À tarde o debate girou em
torno da reforma sindical,
projeto este que já se en-
contra no Congresso e que
tem  uma Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC)

CUT debate reformas
Debate sobre agenda nacional revela divergências em relação aos projetos do governo

sendo analisada. Os deba-
tedores foram três dirigen-
tes da Executiva da CUT-Na-
cional, Agnaldo Fernandes,
do PSOL, Gilson Reis, da
CSC, e  Lúcia Reis, da Articu-
lação Sindical.

O fortalecimento das
universidades públicas, a
regulamentação das univer-

A Associação dos Pós-Graduandos (APG) quer fortalecer o calendário de
eventos socioculturais da UFRJ, em especial na Ilha do Fundão, mas
valorizando as manifestações populares. A primeira iniciativa neste sentido
foi a mostra sobre Jacob do Bandolin, autor de “Brasileirinho”, organizada
para recepcionar os calouros do semestre, e que reuniu cerca de 150 jovens
no auditório da Coppe. A atividade durou duas horas, teve música, exposi-
ção de fotos e palestra sobre o músico.  O projeto da APG visa também
destacar os movimentos sociais – “são a força motriz das lutas históricas que
resultaram em grandes conquistas para o povo”. Por esta razão, a associ-
ação pretende mobilizar os estudantes para a tarefa de resgatar o caráter
participativo e combativo do movimento estudantil na universidade.

sidades particulares e a de-
sigualdade do sistema de
ensino brasileiro foram
abordados pelos palestran-
tes no debate sobre reforma
universitária. Como se sabe,
o governo estendeu o pra-
zo para discutir as suges-
tões apresentadas por 51
entidades.

positivos do que negativos.
Há espaço na sociedade para
discussão e precisamos ocu-
pá-lo. Por isso, compramos a
batalha para aprovar o que é
essencial para os trabalhado-
res”, defende Lúcia.

“Os trabalhadores não
têm consciência do que está
sendo apresentado. Os pon-
tos positivos não são nada.
Viram poeira quando se co-
locam os negativos. Quem
prega para ir disputar no
Congresso está levando os
trabalhadores para o bura-
co”, afirma Agnaldo Fernan-
des. “A CUT, com o projeto,
acabou com os pilares, isto
é, os seus princípios. Eu não
negocio princípios. Temos
que priorizar a organização,
colocando os princípios da
CUT e da classe trabalhado-
ra que lutou por avanços.
Não podemos fazer uma re-
forma que vem reduzir, des-
truir, desorganizar e retirar
direitos. Isso não podemos
aceitar”, alerta Gilson.

POLÊMICA – No debate
sobre reforma sindical, a di-
visão interna da CUT se soli-
difica. Tanto na mesa quanto
no plenário argumentos con-
tra e a favor da proposta do
governo se destacam. “Não
dá só para ser contra. Na re-
forma da Previdência isso
deu errado. Há pontos mais

PLENÁRIA. Mesa da reunião da CUT que discutiu a reforma sindical

Uma liminar do juiz da 9ª Vara Federal determinou que sejam feitos os
depósitos do FGTS em conta daquele juízo. Mas a Caixa Econômica
Federal recorreu, contestando a nossa petição, invocando o Princípio do
Contraditório – “o juízo tem o dever legal de assegurar às partes ampla
defesa”. A Caixa também interpôs recurso ao Tribunal Regional Federal
da 2ª Região. Os advogados que atuam na ação  estão adotando todas
as providências que o caso requer, para que o recurso da Caixa não seja
acolhido pelos desembargadores.

Os advogados explicaram, ainda, que, em razão da manifestação
de ambas as partes (Princípio do Contraditório), o juiz de 1ª instância
está aguardando o pronunciamento do Tribunal Regional Federal para
proferir sentença, garantindo, assim, o depósito para toda a categoria,
conforme já é do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Impor-
tante: Quem ainda não assinou o termo autorizando o SINDICATO a
ser seu substituto na ação, deve fazê-lo o mais rápido possível, caso
contrário não terão direito à liminar concedida.

HONORÁRIOS – Quem faz parte da ação e ainda não efetuou o
depósito do valor combinado para o pagamento dos honorários advo-
catícios também deve procurar regularizar logo a sua situação, sob
pena de ser cobrado por ação judicial e ir parar na lista de inadimplen-
tes do SPC e Serasa. A conta é no Banco do Brasil, número 15580-2,
agência 3652-8.

NOTAS

FGTS: vitória na Justiça APG agita cultura e movimento
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Luta agrária manchada de sangue

MarMarMarMarMarcadoscadoscadoscadoscados
O frade francês Henri Bu-

rin Des Roziers e a líder sin-
dical Maria Joel Dias da Cos-
ta têm origens bem diferen-
tes, mas uma adversidade co-
mum: estão marcados para
morrer. Eles são alvos de fa-
zendeiros do Sul do Pará que
organizaram uma espécie de
consórcio do crime para eli-
minação sistemática e sele-
tiva de lideranças de traba-
lhadores rurais e missioná-
rios que se colocam ao lado
do povo. A religiosa ameri-
cana Dorothy Stang, execu-
tada friamente em fevereiro
no interior do Pará, foi víti-
ma de pistoleiros arregimen-
tados pelo consórcio. Pelo
assassinato do frei Henri, os
fazendeiros estão oferecen-
do 100 mil reais.

O frei Henri Des Roziers
nasceu em Paris e é advoga-
do, com doutorado em Cam-
bridge, na Inglaterra. Inte-
grante da Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT), é conhe-
cido internacionalmente pe-
lo seu trabalho em defesa
dos sem-terra no país e vive
em Xinguara, um povoado
na mata Amazônica. Maria
Joel é presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Ru-
rais de Rondon do Pará. Ela
assumiu o sindicato depois
do assassinato de seu mari-
do, José Dutra da Costa, o
Dezinho, morto por um pis-
toleiro na porta de sua casa,
em novembro de 2000. De-
pois do assassinato, que fi-
cou impune até hoje, o te-
soureiro do sindicato e uma
das testemunhas do crime
também foram mortos. Ma-
ria Joel está jurada de morte
pelos fazendeiros. Vive
acompanhada de dois poli-
ciais, que lhe dão segurança
até em casa.

Denúncias e
homenagens no Rio

Frei Henri e Maria Joel

cumpriram uma agenda in-
tensa na semana passada no
Rio de Janeiro, que incluiu
entrevista coletiva à impren-
sa internacional para denun-
ciar as ameaças e a situação
dos sem-terra no sul do Pará.
Na sexta-feira eles foram ho-
menageados com os títulos
de Cidadão do Estado do Rio
de Janeiro numa sessão so-
lene pela Assembléia Legis-
lativa do Rio de Janeiro. Os
títulos foram propostos pelo
deputado estadual Alessan-
dro Molon (PT). Na tarde/
noite da última quarta-feira,
frei Henri e a líder Maria Joel
participaram de um debate
no auditório do Centro de Fi-
losofia e Ciências Humanas
(CFCH), da UFRJ, no campus
da Praia Vermelha. O debate
“Reforma Agrária: Conflitos
no Campo e Vidas Ameaça-
das” foi organizado pelo Gru-

po de Pesquisa de Trabalho
Escravo Contemporâneo
(GPTEC), que tem entre seus
coordenadores o padre Ricar-
do Rezende, que durante

Frei Henri e Maria Joel estão na lista dos fazendeiros para serem eliminados. Eles vieram ao Rio denunciar o drama

A exposição do frade e da líder campo-
nesa impressionou a platéia que lotou o
auditório do CFCH. O cenário que dese-
nha a realidade do sul do Pará revela a
implantação de um modelo que resultou
em concentração de terra, assassinatos,
impunidade e destruição do meio ambien-
te. A cumplicidade dos governos locais
(prefeitos, vereadores, juízes), a indife-
rença do governo estadual e de realização
da reforma agrária pelo governo federal
estão na raiz do inferno em que se trans-
formou a vidas de milhares de pessoas
que querem um pedaço de terra para o
sustento de suas famílias.

De acordo com a Comissão Pastoral
da Terra (CPT), instituição vinculada aos

setores progressistas da Igreja Católica,
desde 1985 (ano em que começou a
publicar relatórios sobre a violência no
campo) foram assassinados 1.379 traba-
lhadores e trabalhadoras rurais. Só foram
julgados 75 casos, com a condenação de
5 mandantes e 64 executores. Os poucos
criminosos condenados conseguem fugir
com facilidade e voltam a matar. Durante
o encontro no CFCH, circulou um abaixo-
assinado que vai ser entregue ao Ministro
da Justiça, Tomás Bastos, solicitando a
federalização das investigações sobre o
assassinato da irmã Dorothy Stang. É a
remota garantia de que os assassinos
(mandantes e executores) sejam proces-
sados, condenados e presos.

F
o

to
s:

 n
ik

o
 J

ú
n

io
r

anos trabalhou no Bico do Pa-
pagaio, região localizada en-
tre os estados de Tocantins,
Mato Grosso, Pará e Mara-
nhão. Antes do debate, o fo-

tógrafo João Roberto Ripper
exibiu uma série de fotos que
tem como tema os conflitos
no campo e a exploração do
trabalho escravo.

Cumplicidade na impunidade
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