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Movimento
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cute reformas.
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um pro tempore.
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Marcha
Sem Terra chega ter-
ça a Brasília.
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?O trabalho da Comissão de Inquérito que investiga as irregu-
laridades cometidas pelo ex-diretor da Faculdade de Direito,
Armênio Albino Cruz, corre o risco de ir para o lixo. O que se
espera é que a Reitoria inclua o assunto na pauta do Conselho
Universitário e discuta mecanismos para a continuidade da
apuração dos fatos. A Justiça concedeu liminar favorável a
Armênio.
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Vai acabar

em pizza

Secretário executivo do
MEC debateu a reforma
universitária no Conselho
Universitário, onde en-
frentou protestos de es-
tudantes.
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A falta de verbas para o Ministério da Cultura deixou Gilberto Gil à beira de um ataque
de nervos. Na UFRJ, ele fez discurso-desabafo.             Página 9

Sob tensão

? Reforma

universitária

Foto: Niko Júnior

Foto: Letícia Baumann

Assembléia e Congresso
Os trabalhadores do SINTUFRJ realizam nesta terça-feira, às 14h, no

auditório do CCS (Quinhentão), assembléia geral. Quinta-feira, dia 19, é o
prazo final para a entrega de teses para o 8º Congresso da categoria. Veja o
calendário de reuniões nas unidades para a eleição de delegados.
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doispontos

O Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação da UFRJ, atra-
vés da Coordenação de Educa-
ção, Cultura e Formação e da
Coordenação de Extensão do
Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, está promovendo o
CURSO DE CIDADANIA, dirigi-
do aos técnico-administrativos
em educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. O
curso será realizado nos dias
14, 15 e 16 de junho, das 14h às
18h, e são 35 vagas para a turma
do Fundão e 25 para a turma da
Praia Vermelha. As inscrições
estarão abertas no período de
23 a 31 maio.

Acreditamos que a formação
da nossa categoria de Trabalha-
dores em Educação sairá forta-
lecida com a discussão sobre a
questão da cidadania e respon-
sabilidade social no Brasil de
hoje, a ser tratada neste curso. A
metodologia do curso buscará
a participação ativa dos alunos
nos trabalhos de grupo e nas
plenárias, permitindo uma re-
flexão aprofundada dos assun-
tos tratados. Será concedido
certificado ao aluno que tiver
100% de presença.

SINTUFRJ promove Curso de Cidadania

Dia 14/6
1 – Origem do sentido de cidadania
–   Surgimento histórico do Estado de Direito
2 – Estudo em grupo
3 – Plenária dos estudos

Dia 15/6
1 – Constituição de conceitos em torno da cidadania
– Perspectiva liberal
– Concepção crítica a esta perspectiva
2 – Filme – Ilha das Flores
3 – Reflexões a partir do filme

Dia 16/6
1 – Lutas sociais e constituição de direitos sociais
– Espaços organizativos, associação de moradores, sindicatos, MST etc.
2 – A Constituição de 1988 – avanços e limites
3 – Trabalho em grupo – jornais e fotos
4 – Plenária
5 – Avaliação e encerramento

LOCAIS DO CURSO
Fundão
 Auditório Hélio Fraga – 2º andar –
Bloco K do CCS

Praia Vermelha
Auditório do 2º andar da Decania
do CFCH

EQUIPE DE PROFESSORES
Profª Maria Lídia
(Coordenadora de Extensão do CFCH)

Profª Ilma Resende
(Escola de Serviço Social)

Fortunato Mauro
(Faculdade de Medicina)

Valéria Soares Baptista
(Editora da UFRJ - FCC)

PERÍODO DE PRÉ-INSCRIÇÃO
23 a 31 de maio de 2005

LOCAL PARA PRÉ-INSCRIÇÃO
Sede do SINTUFRJ – Ilha do Fun-
dão, das 9h às 17h
Subsede – Praia Vermelha, das 9h
às 13h e das 14h às 16h

Observações:
– O SINTUFRJ solicitará o abono de falta no período do curso.
– Será concedido certificado ao aluno que tiver 100% de presença.
– O SINTUFRJ e a Coordenação de Extensão analisararão e os defini-
rão critérios de seleção, caso haja mais candidatos do que vagas.

PROGRAMA DO CURSO

A excursão ao Sítio Mônica e Már-
cia foi transferida para o Sítio Jona-
sake, no mesmo dia e horário. A
transferência de local foi feita para
melhor atender os excursionistas.
Qualquer dúvida deve ser sanada
com a Secretaria do SINDICATO,
onde também estarão sendo feitas
as inscrições. Os telefones são 2270-
3348/2290-2484/2560-8615, ramal 2.

Já está à disposição do sindicaliza-
do o novo guia de serviços do SINTU-
FRJ. É só passar na recepção e pegar o
seu, que contém um roteiro completo
de convênios, parcerias e benefícios. O
SINTUFRJ fez parcerias com lojas e clu-
bes dando desconto nas compras e uti-
lização dos espaços de lazer. Os convê-
nios são variados, como óticas, pape-
larias, cursos, farmácias e até colégios,
entre outros serviços. O guia traz ainda
uma ficha que o sindicalizado poderá
preencher com sugestões, e ele pode

Aposentados

Atenção Excursão

A próxima reunião de aposentados do mês de junho será dia 15, às
10h. Na próxima edição divulgaremos pauta e local.

Data da excursão: 18 de junho
Horário  de  saída  do  Sindicato:  7h30
Quem chegar após o horário per-
derá o passeio. Seremos rigoro-
sos com o horário para melhor
aproveitarmos o dia.

Artes / Artesanato / Programa de
exercícios para aposentados

As inscrições continuam abertas
para esses projetos. Inscrevam-se
na Secretaria.

Reunião de Aposentados
Dia: 18 de maio
Hora: 10h
Local: Auditório Muniz Ara-
gão, Praia Vermelha

Pauta:
– Informes sobre Enquadra-
   mento (2ª fase)
– Ações judiciais
– Projetos em andamento
– Assuntos gerais

 Na semana passada a UFRJ le-
vou um susto com a notícia do fale-
cimento da nossa colega Sandra
Santos de Oliveira, secretária do
chefe de gabinete da Reitoria. A per-
da precoce e as causas trouxeram a
perplexidade, assim como a consta-
tação de como é importante a qua-
lidade na formação de profissionais
da saúde e cautela na busca de pa-

Novo guia de serviços do SINDICATO

Missa para Sandra

ser acessado pela página na Internet.
O SINTUFRJ está fornecendo também

a nova carteira do sindi-
calizado. Garanta o seu
guia e saia com uma nova
carteira, à disposição na
sede e sub-sedes do SIN-
DICATO.

drões estéticos questionáveis.
Sandra vai deixar saudades a to-

dos aqueles que, mesmo sem conhê-
la pessoalmente, sabiam de sua de-
dicação. Sandra, presente!

A família comunica que a missa
de 7º dia será realizada no dia 16/5/
2005, às 19h, na Igreja do Imaculado
Coração de Maria, na Rua Coração
de Maria nº 52, no Méier.
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MOVIMENTO

Rumo ao 8º Congresso
Prazo final para entrega de teses termina nesta quinta-feira. Delegados estão sendo escolhidos

Os interessados em di
vulgar sua tese para
o 8º Congresso do

SINTUFRJ devem se apres-
sar. Às 18h desta quinta-fei-
ra, 19 de maio, termina o
prazo para o envio dos tex-
tos ao SINDICATO. De 29 de
junho a 1º de julho será rea-
lizado o Congresso. As reu-
niões para eleição de dele-
gados, as quais foram inici-
adas no dia 10 de maio, se
encerram em 24 de junho e
continuam. Algumas não
obtiveram quorum e serão
remarcadas. Publicamos
nesta edição o novo calen-
dário e informamos que es-
tará disponível no site do
SINTUFRJ a relação da
quantidade de delegados de
cada local de trabalho, de
acordo com o número de
sindicalizados, determina-
do no Estatuto.

Os delegados eleitos, que
representarão suas unidades
no Congresso do SINTUFRJ,
no auditório do Quinhentão
(CCS), irão discutir conjun-
tura nacional e internacio-
nal, reformas da educação e
sindical, plano de lutas, al-
teração estatutária, eleição

Assembléia
vota indicativo de paralisação

Plebiscito
A assembléia geral desta

terça-feira, 17 de maio, dis-
cutirá a organização e o ca-
lendário da consulta sobre
a composição da diretoria
do SINTUFRJ. No 7º Con-
gresso ficou decidido que
antes do próximo congres-
so deverá ser feita uma con-
sulta à categoria sobre o cri-
tério de composição da di-
retoria. É um plebiscito so-
bre a mudança para o crité-
rio proporcional ou a ma-
nutenção da majoritarieda-
de, forma pelo qual  atual-
mente é composta a direto-
ria do Sindicato.

Teses
Orientamos os compa-

nheiros interessados a não
deixarem para a última hora
a entrega das teses. O tama-
nho do texto para publica-
ção no jornal é de no máxi-
mo 4.500 caracteres, forma-
to Word, e deve ser manda-
do em disquete ou pela in-
ternet para o endereço co-
munic @sintufrj.org.br, até
as 18h do dia 19 de maio,
aos cuidados de Luiz Carlos
Maranhão.

LOCAL

Almoxarifado

Sala de Convivência

Auditório Hélio Fraga

Auditório Hélio Fraga

Sala da Secretaria

Auditório Geral

Salão Nobre

Sala de Seminários

Sala da Congregação

DATA

17/5/2005

17/5/2005

18/5/2005

18/5/2005

19/5/2005

19/5/2005

20/5/2005

20/5/2005

20/5/2005

UNIDADE

CLA

ESS

Fac. Medicina

Fac. Farmácia

CAp

Inst. Ginecologia

IFCS

Fac. de Direito

Escola de Música

HORÁRIO

10:00 às 12:00

10:00 às 12:00

11:00 às 13:00

14:00 às 16:00

11:00 às 13:00

13:00 às 15:00

11:00 às 13:00

13:00 às 15:00

12:00 às 14:00

CALENDÁRIO DE REUNIÕES NAS UNIDADES

TIRADA DE DELEGADOS - 8º CONSINTUFRJ

do conselho fiscal e a pres-
tação de contas do SINDICA-
TO. É neste momento de de-

liberação congressual que
são definidas as políticas
que serão implementadas

pela entidade, por isso a par-
ticipação dos sindicalizados
é muito importante.

Nesta terça-feira, dia 17
de maio, na Assembléia
Geral, às 14h, no auditório
do Quinhentão (CCS), a ca-
tegoria está sendo chama-
da para discutir e decidir
sobre uma intensa pauta.
Dia 18 de maio há indicati-
vo nacional de paralisação;
a data integra o calendário
da campanha salarial dos
servidores federais. Nos
dias 20 e 21 ocorrem  a ple-
nária estatutária da Fasu-
bra e, no dia 22, a plenária
dos servidores públicos fe-
derais. A assembléia deve

então eleger os delegados
que irão representar o
SINTUFRJ nestes dois fó-
runs. Além disso, os com-
panheiros deverão tam-
bém debater a representa-
ção dos técnico-adminis-
trativos no Conselho Uni-
versitário da UFRJ. O man-
dato da bancada está ter-
minando e é preciso deci-
dir o que será feito. Tam-
bém estará em pauta, como
já foi dito, a organização
do plebiscito sobre o crité-
rio de composição da di-
retoria do SINDICATO.
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MOVIMENTO

Plenária da Central Única dos Trabalhadores aprova resolução sobre reformas sindical e universitária

C erca de 600 delega-
dos participaram
da 11ª Plenária

Nacional da CUT, realizada
de 10 a 13 de maio, no Me-
morial da América Latina, em
São Paulo.  O debate ocor-
reu em torno de mobiliza-
ções que favoreçam a classe
trabalhadora, como a cam-
panha de redução da jorna-
da do trabalho sem a redu-
ção do salário mínimo. As
reformas sindical e univer-
sitária foram os temas mais
discutidos, e as resoluções
aprovadas apontam para a
unidade da central no enca-
minhamento das lutas dos
trabalhadores.

 Presentes à cerimônia de
abertura representantes dos
vários movimentos sociais e
políticos e de entidades naci-
onais e internacionais, como
a dirigente nacional do PT,
Mônica Valente; Confedera-
ção Geral dos Trabalhadores,
Antônio Neto; vice-presiden-
te da UNE, Rafael Barbosa de
Moraes; Claude Dorion (Ca-
nadá); Reneir Nademacher
(ILDS); Clemente Ganz Lucio
(Dieese); Nalu Ferreira (Mar-
cha Mundial das Mulheres) e
os  dirigentes do PCdoB, Ni-
valdo Santos, e  do MST, João
Pedro Stédile.

Os dois delegados eleitos
do SINTUFRJ na Plenária Es-
tadual da CUT-RJ, Neuza Lu-
zia e Paulo César, estavam
presentes. O coordenador-
geral da entidade, Agnaldo
Fernandes, participou da
plenária, porém como mem-
bro da direção executiva
central.

Reforma universitária
A resolução aprovada na

plenária reafirmou a neces-
sidade de mudar o ensino
superior no país. “É vital
avançar, de forma coletiva e
plural, no desenho de uma
reforma da educação supe-

Plenária Nacional da CUT
discute reformas do governo

rior que tenha como princi-
pal desafio garantir que as
IES brasileiras cumpram o
seu duplo papel: o de gerar
conhecimento, criativa, re-
flexiva e criticamente, for-
mando recursos humanos
qualificados, técnica e poli-
ticamente; e o de constituir
um espaço de construção de
nossos referenciais, nossos
valores e nossa cultura”, diz
o documento. Sobre o ante-
projeto apresentado pelo
MEC, a resolução reconhece
que ele “incorpora diversas
concepções que merecem o
apoio daqueles que se preo-
cupam com o desenvolvi-
mento científico, tecnológi-
co e social do país; mas, ao
mesmo tempo, tem diversas
limitações e contradições”.
Destaca que o atual debate
da reforma inclui, também,
o ProUni e a lei de inovação
tecnológica que caminham
no sentido oposto ao anun-
ciado pelo anteprojeto. Por
fim, a resolução frisa que a
Central Única dos Trabalha-
dores apóia e participará ati-
vamente da Conferência Na-
cional de Educação Superi-
or, que está sendo organiza-
da pela Fasubra, UNE, Con-
tee e CNTE. E termina defen-
dendo que esta conferência
fortaleça o processo de mo-
bilização que envolva uma
ampla participação da soci-
edade, cobrando do MEC a
implementação dos diversos
pontos do anteprojeto que
não necessitam de lei para
serem implementados, mas
sim de vontade política dos
governantes.

Reforma sindical
A plenária reafirmou a ne-

cessidade de democratizar a
estrutura sindical para que
se tenha entidades realmen-
te representativas. A resolu-
ção aprovada considerou
como importância estratégi-

ca para a luta dos trabalha-
dores se democratizar as re-
lações capital/trabalho, ga-
rantindo o direito de organi-
zação dos trabalhadores nos
locais de trabalho. Conside-
rou, também, que as forças
conservadoras buscam no
Congresso Nacional fazer os
seus ataques aos direitos dos
trabalhadores; portanto, se
faz necessário uma ampla
pressão política e popular. A
plenária reconhece que o
tema reforma sindical tem
provocado polêmicas no

movimento.
Foi deliberado que há

necessidade de se criar as
melhores condições para a
conquista dos objetivos tra-
çados pela CUT, que se ava-
liou não estarem dadas, mas
que podem ser criadas pela
ação política dos trabalha-
dores. Como também de de-
finir uma Plataforma Demo-
crática Básica para nortear a
intervenção da CUT sobre os
rumos da tramitação da re-
forma sindical no Congres-
so Nacional; realizar gestões

junto aos partidos progres-
sistas no Parlamento para
que assumam essa platafor-
ma; abrir na sociedade o de-
bate sobre a importância de
se realizar a reforma e da
justeza dessa plataforma;
buscar ampliar a compreen-
são e apoio no movimento
sindical cutista e não cutista
à plataforma, sobretudo com
os trabalhadores da base, e
buscar o diálogo, para garan-
tir o apoio a esta luta,  com
outros movimentos sociais e
organizações.

  Reconhecimento das centrais sindicais com liberdade na estrutura vertical;

  Manutenção da estrutura atual nos sindicatos de base, condicionada a critérios de

   representatividade e democratização dos estatutos;

  Organização sindical por setores e ramos de atividade;

  Fim do imposto sindical (contribuição compulsória) e das taxas confederativa e

   assistencial e instituição da Contribuição Negocial;

  Direito de Organização por Local de Trabalho – OLT;

  Contrato Coletivo Nacional por Ramo;

  Direito de negociação e greve no setor público nas três esferas;

  Ultratividade dos Contratos;

  Substituição processual;

  Contra práticas anti-sindicais; e

  Ratificação da Convenção 158 da OIT.

Plataforma Democrática Básica
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REFORMA UNIVERSITÁRIA

O secretário executivo do
MEC, Fernando Haddad, veio
ao Consuni defender a refor-
ma universitária proposta
pelo governo. O secretário dis-
se que vários pontos vetados
por FHC no Plano Nacional
de Educação foram recupera-
dos pelo projeto do governo,
destacando como aspectos
positivos a regulação das ins-
tituições privadas; a amplia-
ção das metas de expansão do
ensino superior público; o
aumento de percentuais des-
tinados à educação superior;
e a autonomia de gestão fi-
nanceira. No debate, Haddad
enfrentou estudantes muni-
dos de cornetas e cartazes,
num protesto ruidoso contra
a proposta do governo que
consideram privatizante.

Fernando Haddad criticou
a imprensa que acusa o go-
verno de investir na educação
superior em detrimento do
ensino básico, omitindo que
os recursos humanos são for-
mados na Universidade. Ele
chamou atenção para o au-
mento de 34% das verbas de
custeio de 2002 para 2005 e
lembrou o plano de carreira
para os técnico-administrati-
vos com custo de R$ 1,2 bi-
lhão. O secretário citou dados
para atestar a expansão do
ensino superior no país com
a criação de 13 novos campi,
depois de 10 anos de parali-
sia. E que nesses mesmos 10
anos houve uma inversão da
quantidade de matrículas: há
uma década 70% eram para a
universidade pública, núme-
ro reduzido hoje a 30%: o res-
tante das matrículas migrou
para o setor privado.

“A meta de 40% de matrí-
culas no setor público deve
ser perseguida e condiz com
a necessidade do país. É na
universidade pública onde se
dá a pesquisa, a boa exten-
são”, disse o secretário. Had-
dad destacou, ainda, que o
financiamento da universida-
de pública é uma caixa preta
e que o projeto dará transpa-
rência necessária à defesa da
instituição.

Haddad debate no Consuni
Secretário do MEC defende projeto do governo e relaciona vários pontos que considera positivos

Representando os estudantes no
Consuni, Pedro Martins lembrou o ple-
biscito nacional em que foram colhi-
dos 56 mil votos, 95% dos quais contra
a reforma. Outro estudante, Bernardo
Lima, ironizou: “É a legalização do ‘se
vira nos 30’. Em vez do governo finan-
ciar a educação, a universidade se vira
com a iniciativa privada.”

Os estudantes criticaram também
o fato de que, a despeito de o governo
dizer que tem discutido com a socie-
dade, o prazo de discussão foi muito
curto. O secretário explicou que o pra-
zo vai ser reaberto com a apresenta-
ção da segunda versão do governo.

José Miguel e Sara Granemman, re-
presentando a Adufrj, foram duros nas
críticas ao projeto de reforma. José Mi-
guel lembrou o escoamento para o pa-
gamento de juros de recursos que de-
veriam ser destinados à universidade:

No plenário
R$ 150 bilhões são pagos por ano e
ainda assim a dívida aumenta. “Tere-
mos mais um caso de ‘esqueçam o que
escrevi’?”, perguntou Sara, lembrando
a contradição entre a produção inte-
lectual de Haddad e o que tem postu-
lado e sua defesa da reforma. O Sindi-
cato Nacional dos Docentes rejeita a
reforma implementada aos poucos e
consolidada neste projeto porque acre-
dita que vai contribuir para a expansão
do setor privado.

A representante do SINTUFRJ e
membro do GT-Educação da Fasubra,
Ana Maria Ribeiro, expôs a posição da
Federação, que tem discussão acumu-
lada sobre o assunto: “Aprovamos que
vamos participar do debate e disputar
a reforma com o Projeto Universidade
Cidadã para os Trabalhadores no Con-
gresso Nacional.” Para Ana, há pontos
que avançam, como o sistema de ava-

liação, a eleição para reitor, o conselho
comunitário social, a regulamentação
das privadas; mas há outros passíveis
de crítica, como a Procuradoria vincu-
lada à PGF. Ela lembrou que mesmo
com iniciativas como estas quase nada
se terá avançado sem uma mudança
radical da política econômica atual
para que se tenha o fim da exploração
e da desigualdade social.

“Tem gente que ainda acredita em
possibilidade de mudança. Vê na che-
gada do PT ao poder uma operação
de transição muito difícil. Confio em
muitos dos companheiros que tentam
a transição de projeto de desenvolvi-
mento do país. Construir alternativa
não é fácil”, ponderou Haddad.

O Consuni está programando no-
vos debates sobre reforma universi-
tária.

NO DEBATE, Haddad lembrou o
aumento de 34% das verbas de
custeio e os recursos investidos no
plano de carreira do funcionários.
Defendeu ainda a meta estabelecida
pelo governo de ampliação das
matrículas no setor público em
relação ao setor privado, que hoje
domina o mercado. Na sessão do
Consuni, estudantes protestaram
contra a reforma. Ana Maria Ribeiro,
do GT-Educação da Fasubra, disse
que a Federação vai disputar o
debate com o seu Projeto
Universidade Cidadã para os
Trabalhadores no Congresso
Nacional. Ao lado de Ana Maria,
Álvaro Costa e Chantal Russi, da
bancada dos funcionários no Consuni
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PATRIMÔNIO

Professora
Cristina Loyola
terá como missão
recuperar a instituição
e pacificar os ânimos

Cristina Loyola foi recebida calorosa-
mente por uma platéia formada por fun-
cionários, professores, pesquisadores de
outras universidades e diretores de uni-
dades, como a Escola de Enfermagem
Anna Nery e o IPPMG. Ela ingressou na
carreira universitária em 1979 e é da Co-
missão Avaliadora de Saúde do Ministério
da Saúde. No seu discurso, defendeu a ma-
nutenção da atividade tradicional do hos-
pital duma região carente, atendendo ao
longo de mais de um século mendigos,
loucos, vagabundos, idosos, HIV positi-
vos – “Queremos permanecer tradicio-
nais”, no investimento humano para tra-
tar pacientes crônicos –, consolidando um
perfil de assistência ambulatorial.

O Hesfa está instalado num prédio his-
tórico, tombado pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional desde
1983. Ele foi construído em 1876 para abri-

“Queremos permanecer tradicionais”

A nova diretora pro tem-
pore do Hospital-Escola São
Francisco de Assis (Hesfa),
Cristina Loyola, tomou pos-
se na tarde da segunda-feira,
9 de maio, segunda-feira, em
solenidade presidida pelo
reitor Aloísio Teixeira. A crise
aberta com o conturbado
processo eleitoral em dezem-
bro passado teve solução
temporária, como está viran-
do prática na UFRJ. Cristina
Loyola, que é professora da
Escola de Enfermagem Anna
Nery, foi escolhida pelo rei-
tor com a missão de pacificar
os ânimos no Hesfa e desen-
volver um programa de recu-
peração da instituição. A pre-
sença da vice-reitora, Sylvia
Vargas, de vários pró-reito-
res e do decano do Centro de
Ciência da Saúde (ao qual o
Hesfa está subordinado),
João Ferreira, mostrou que a
cúpula da universidade apos-
ta integralmente suas fichas
na substituta da professora
Ângela Mendes.

 Em seu discurso, o reitor
Aloísio Teixeira fez questão
de destacar que o fato de ter
escolhido o caminho da in-
dicação da diretora pro tem-
pore do hospital-escola não
reduz o apreço que a direção
da UFRJ dispensa ao proces-
so democrático e autônomo
de escolhas através de con-
sultas às comunidades das
diversas unidades.

Funcionários do Hesfa fo-
ram cautelosos ao emitir opi-
nião sobre a diretora pro tem-
pore. Mas havia uma concor-
dância entre eles. Diante do
impasse criado na disputa
eleitoral, a indicação de Cris-

PRESTÍGIO. Reitor, vice-reitora, pró-reitores e decano na posse da nova diretora do Hesfa

da Anna Nery

assume o Hesfa

tina Loyola pelo reitor foi a
melhor saída. Um sentimen-
to de esperança de dias me-
lhores para o Hesfa foi ali-
mentado pelos discursos de
Aloísio Teixeira, do decano
João Ferreira e de Cristina
Loyola. O projeto de reaber-
tura da unidade dedicada a
pacientes internos – ativida-
de suspensa há cerca de sete
anos –, noticiado durante a
posse, foi reflexo do anuncia-
do novo tempo para a unida-
de (imprescindível para o pú-
blico da região), asfixiada
pela falta de recursos. A dire-
tora pro tempore do Hesfa é
pesquisadora de reconheci-
mento internacional e terá
que lançar mão de sua com-
petência para enfrentar a si-
tuação adversa do hospital-
escola.

gar um asilo de mendigos. Em 1937 foi ane-
xado ao patrimônio da Universidade do Bra-
sil, e reativado em 1978 depois de uma dé-
cada fora de atividade. Teve a internação
fechada há alguns anos e agora alimenta o
sonho de reaver 40 leitos. Mas o estado do
prédio é lastimável e a unidade sofre com a
falta de recursos.

O reitor tomou a decisão de indicar Cris-
tina Loyola para resolver o impasse surgi-
do no processo eleitoral do Hesfa, realiza-
do em dezembro, em decorrência de de-
núncias de irregularidades feitas pela cha-
pa 1, que perdeu a disputa por uma dife-
rença pequena de votos. As denúncias fo-
ram endossadas pelos funcionários, que
passaram a exigir uma nova eleição.

A diretoria do SINTUFRJ foi representa-
da pelos diretores Huasca Costa Filho e
Antonio de Assis – coordenadores de polí-
ticas sociais da entidade.

CRISTINA. Indicação do reitor

Fotos: Gabriela D’Araujo / Reitoria
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FACULDADE DE DIREITO

Procurador Ronaldo Albuquerque disse que não sabia da decisão e se disse surpreso com a sentença da 19ª

19ª Vara Federal anula
investigação de Armênio

O ex-diretor da Faculda-
de Nacional de Direito (FND),
Armênio Albino da Cruz, con-
seguiu liminar, através de
mandado de segurança indi-
vidual, anulando a portaria
do reitor Aloísio Teixeira que
instituiu a Comissão de In-
quérito que investiga irregu-
laridades na sua gestão à
frente da FND. A sentença da
19ª Vara Federal anula, ain-
da, todos os atos da comis-
são até aqui. O presidente da
Comissão de Inquérito, Adal-
berto Vieyra, disse que ainda
está esperando a indicação
do defensor designado pelo
reitor para Armênio, a comu-
nicação oficial dos novos fa-
tos e as medidas da Procura-
doria da Universidade. O pro-
curador da UFRJ, Ronaldo Al-
buquerque, até ser abordado
pelo Jornal do SINTUFRJ, ain-
da não tinha conhecimento
da decisão que beneficiou Ar-
mênio e se disse surpreso.

Albuquerque explicou
que, como se trata de recur-
so à instância superior, ca-
berá à Procuradoria Regio-
nal Federal recorrer. “O re-
curso cabível é o da apela-
ção. E esse recurso vai de-
morar a ser julgado. Enquan-
to não for julgada a apela-
ção, a situação não estará re-
solvida”, diz o procurador.
Ele garantiu que vai tentar
agilizar o caso através de
quem interpõe o recurso, a
Procuradoria Regio-nal Fe-
deral. “Vou pedir empenho
no sentido de agilidade no
julgamento. Mas não será
coisa imediata”, alertou.

O procurador confessou
que não conhecia  o teor da
sentença da 19ª Vara Federal:
“Foi surpreendente. Estou
surpreso. Confiava que essa
ordem (anulação da portaria)
não fosse concedida.” Ronal-
do Albuquerque informou
que sua defesa teve 22 pági-
nas e não seria fácil fazer uma
síntese em poucas palavras.

Armênio vai acabar em pizza?

O Jornal do SINTUFRJ registrou
– para alívio da comunidade uni-
versitária – a assinatura pelo reitor
no dia 22 de abril no ato de exonera-
ção, a pedido, de Armênio. Mas esta
novela começou há muito tempo.

Com base em solicitação do
MEC, de que se apurasse as de-
núncias sobre a direção da facul-
dade que chegaram ao Ministé-
rio em meados de 2003, foi insta-
lada uma Comissão de Sindicân-
cia, que apresentou relatório
apontando o diretor da unidade
como responsável pela ocorrên-
cia dos fatos e solicitou a instala-
ção do processo de inquérito, re-
comendando seu afastamento
preventivo do cargo para não pre-
judicar o andamento das investi-
gações. A sindicância terminou
no em novembro de 2003 e o re-
sultado foi ao Consuni.

Além do inquérito, a comissão
recomendou uma auditoria acadê-
mica  Em março de 2004, a Reitoria
decretou a intervenção na faculda-
de, nomeando uma Comissão
Acadêmica para analisar os pro-
blemas institucionais, instalou
uma Comissão de Inquérito para
apurar a responsabilidade do di-
retor em diferentes fatos que aflo-
raram na sindicância.

A Comissão de Inquérito produ-
ziu seu relatório, que recomendou a
demissão do diretor, foi encaminha-
do ao MEC, e ficou sem resposta.

A comissão constatou que três
processos-chave para a investiga-
ção haviam desaparecido. Do que
se referia à juíza que protestou con-
tra os critérios do concurso restava
apenas cópia, ilegível em muitos
trechos.

Com base no relatório da co-
missão acadêmica e constatando
o desaparecimento desses três
processos, a Reitoria instaurou um
novo inquérito. Foi este que foi
neutralizado no momento por de-
cisão da Justiça.

 NO ANO PASSADO, Armênio convocou a polícia federal para reprimir estudantes

Foto: Niko Júnior

Mergulhado

em denúncias

O relatório da Comissão de pro-
cesso administrativo-disciplinar se-
ria esperado para o final do mês de
abril. Mas não saiu. A principal razão
foram as manobras do ex-diretor da
Faculdade de Direito, Armênio Albi-
no da Cruz, para não atender às inú-
meras tentativas de convocação para
depor no inquérito que investigava
denúncias contra a sua gestão. Até
convocação em jornal da grande im-
prensa foi feita e ele não compareceu
à Comissão. Diante disso, a revelia
foi declarada em 15/04 e a solicitação
ao reitor pedindo a nomeação de um
defensor dativo, como previsto no §
2° do Art 164 da Lei nº 8.112/90 (RJU),
foi entregue em 18/04. O defensor
dativo é para assegurar ao acusado o
direito de defesa.

O presidente da Comissão, prof
Adalberto Vieyra, recusou-se a dar
detalhes do andamento do processo
alegando a exigência da preserva-
ção do sigilo. Disse apenas que a
nomeação do defensor dativo, como
prevê a lei, é para “garantir o amplo
e irrestrito direito de defesa”. Como

ele não comparece para se defender,
nomeia-se alguém que fará por ele a
sua defesa.

Entretanto, a não-nomeação pelo
reitor do defensor dativo, o desco-
nhecimento demonstrado pelo pro-
curador do que já está inclusive para
consulta na internet e as ações do
prof. Armênio em tentar sair impune
das irregularidades cometidas trazem
inquietações, principalmete aos que
continuam, e desejam continuar, tra-
balhando  naquela unidade, onde este
senhor ainda tem raizes.

Todo o trabalho da comissão de
processo administrativo-disciplinar
não pode ser jogado no lixo e Arme-
nio sair impune a este processo. Es-
pera-se que além do recurso da PGF,
que deve ser  acompanhado com in-
teresse ,e dando assessoria, pela Pro-
cudoria da UFRJ, é o queesperamos,
que a Reitoria traga o assunto ao Con-
selho Universitário e seja estudado
mecanismos que levem  a dar conti-
nuidade à apuração dos fatos e trazer
á comunidade universitária todas as
irregularidades cometidas.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

O Núcleo de Pesquisa Enferma-
gem e Saúde do Trabalhador no Hos-
pital Anna Nery realizou o IX Encon-
tro Trabalho e Saúde do Trabalhador
com o  tema “Violência no trabalho”.
“Esse tema foi escolhido devido ao
aumento da violência no Rio de Ja-
neiro e na área de enfermagem”, afir-
mou uma das organizadoras do even-
to, Márcia Lisboa. Uma das mesas-
redondas contou com a presença da
doutoranda Francimar de Jesus Mo-
reira, que apresentou sua tese de dou-
torado sobre a violência no trabalho
de enfermagem em programa de saú-
de familiar.

O estudo foi baseado no relato de
15 enfermeiras do Programa de Saúde
da Família. Esse programa tem como
meta levar acompanhamento médico
a famílias em locais de classes popu-
lares. “Neste contexto, as unidades
hospitalares estão situadas em áreas
de grandes riscos, o que facilita atos
violentos contra as enfermeiras”, afir-
mou Francimar de Jesus Moreira. Di-
ante deste fato, as enfermeiras relata-
ram os tipos de violência sofrida du-
rante o período de trabalho, que vão
desde agressão física até assédio mo-
ral e sexual.

Estas são as violências externas,
mas as internas vão desde o trabalho
polivalente até a precarização das re-
lações de trabalho. Tais agressões re-
percutem de maneira negativa na
saúde destas enfermeiras, pois elas
apresentam graus avançados de es-
tresse.

Abnegação de enfermeiras
“Embora tenham toda essa carga

de violência, as enfermeiras acham
que com esse trabalho resgatam os
valores da saúde pública. Elas sen-
tem-se aceitas pelas famílias atendi-
das e afirmam que o trabalho realiza-
do não é fragmentado como nos hos-
pitais, porque elas conseguem acom-
panhar a saúde dos pacientes”, con-
tou Francimar Jesus Moreira, que diz
que há uma enorme dificuldade em
pôr em prática as Normas Operacio-
nais de Saúde do Trabalhador (NOST/

no trabalho

1998) nos ambientes de trabalho.
Na mesa, também esteve presen-

te a diretora da Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST), Vânia Glória
Oliveira, que afirmou “que a Organi-
zação Internacional do Trabalho
(OIT) considera a violência – além
do stress, do álcool, do tabaco e do
HIV/AIDS – como um dos riscos emer-
gentes para a saúde e segurança dos
trabalhadores em todo o mundo”. As
causas mais freqüentes para que haja
violência no trabalho é a falta de pes-
soal, greves, gestões arbitrárias, gra-
vidade e alta freqüência dos aciden-
tes de trabalho.

De acordo com Vânia Glória Oli-
veira, no quadro nacional “a UFRJ
precisa de uma normatização sobre a
violência no trabalho, pois não há
metodologias para tratar a violência.
Entretanto, temos uma Política Naci-
onal de Saúde do Trabalhador e um
projeto de saúde dos servidores da
administração pública federal que já
têm desdobramentos, que é a norma
regulamentadora de seguridade so-
cial do servidor na administração
pública federal. Por isso, estamos ten-

DEBATES. Durante o IX Encontro Trabalho e Saúde do Trabalhador houve o
relato de experiências importantes relacionadas a casos de violência

FRANCIMAR. “Trabalho em áreas de
risco facilita atos de violência contra
profissionais de enfermagem”

Fotos: Niko Júnior

O 1º Encontro Nacional de Ser-
viços de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional de Servidores Públi-
cos Federais vai ser realizado a
partir desta terça-feira, dia 17, na
UFRJ (auditório do CT). A reunião
tem como objetivo sistematizar
experiências em saúde ocupaci-
onal nas instituições federais. O
encontro faz parte das ações pre-
paratórias para a implantação do
projeto piloto do Programa de
Saúde Ocupacional do Servidor
Público – um programa resultan-
te de convênio do Ministério do
Planejamento com a UFRJ e a
Fundação Oswaldo Cruz. A orga-
nização do evento – que irá até a
quinta, dia 19 – está a cargo da
Coordenação de Seguridade So-
cial do Ministério do Planejamen-
to e da Divisão de Saúde do Tra-
balhador (DVST) da UFRJ.

O encontro pretende formu-
lar as bases do novo modelo de
perícia médica e de saúde ocu-
pacional da União, centro do
programa que está sendo acer-
tado com o MPOG. Há uma se-
mana aconteceu outra reunião
para discutir o assunto com re-
presentantes do ministério, UFRJ,
Fiocruz e SINTUFRJ. Os repre-
sentantes da UFRJ informaram
que a minuta do convênio foi
aprovada pelos órgãos superio-
res da universidade. O projeto
vai implantar a Unidade Central
de Perícia da União, um meca-
nismo que estabelecerá um novo
padrão de atendimento para a
saúde do trabalhador em insti-
tuições federais.

Encontro vai

discutir

perícia médica

tando democratizar essa norma, por-
que está regulamentando o assédio
moral e sexual, e a participação de
todos é muito importante”, afirmou a
diretora da DVST.

Histórias de quem enfrenta adversidades para fortalecer a saúde pública

Violências

CONVÊNIO. Projeto piloto foi
discutido em reunião na Fiocruz
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BRASIL

Foto: Letícia Baumann

O ministro da Cultura, Gil-
berto Gil, conferiu um tom de
desabafo ao discurso que fez
na Escola de Música da UFRJ
na semana passada. Segundo
Gil, a sua pasta ocupa o últi-
mo lugar no ranking dos mi-
nistérios e  a cultura é relega-
da a um plano inferior no país.
Gilberto Gil estava especial-
mente constrangido na terça-
feira, dia 10. Pela manhã, an-
tes de sua visita à UFRJ, à tar-
de, ele chegou a ser cercado
por grevistas do Ministério da
Cultura nos pilotis do Palácio
Gustavo Capanema, no Cen-
tro da cidade. Eles estão em
greve há mais de um mês por
melhores salários e plano de
carreira. No Rio, instituições
como o Museu da República,
Biblioteca Nacional e Paço
Imperial estão funcionando
precariamente só com o pes-
soal terceirizado. Gilberto Gil
já ameaçou deixar o cargo por
falta de verbas.

Gil foi convidado para pro-
ferir a aula magna na Escola
de Música – que foi aberta com
a execução do Hino Nacional
pela professora de piano Beth
Lucas e pela aluna de canto
Lívia Dias. Muito aplaudido
pela platéia, composta de es-
tudantes, funcionários e pro-
fessores, o ministro ouviu com
prazer o protesto dos estudan-
tes, antes de iniciar seu discur-
so em defesa do “valor estra-
tégico da cultura”. Prestigia-
ram a cerimônia, além do rei-
tor Aloísio Teixeira o decano
pro tempore do CLA, Léo Soa-
res, o decano do CT, Cláudio
Baraúna, o vice-diretor da Es-
cola de Música, Jorge Rane-
viski, e a presidente da Funar-
te, Ana de Holanda, entre ou-
tros dirigentes. A diretora da
escola, Harley Ebert Raymun-
do, foi vaiada pela platéia.

Paródia de “Abacateiro”
Na manifestação, os estu-

dantes fizeram uma paródia
da música “Abacateiro”, do
próprio Gil, reivindicando
verbas para a Escola de Mú-

em último plano

Gilberto Gil disse na UFRJ que sua pasta ocupa
o último lugar no ranking dos ministérios

sica. “Em tempos de flexibili-
zação de propriedade inte-
lectual e de direitos autorais,
fica dispensada a autorização
para a paródia”, disse o mi-
nistro aos alunos, em tom
amistoso. Gilberto Gil, que
está à frente de um dos me-
nores ministérios, falou de
sua política cultural, projetos
e também das dificuldades
que enfrenta. “O MinC ocupa
o último lugar no ranking or-
çamentário dos ministérios.
É um dos menores ministé-
rios em número de servido-
res e até mesmo de servido-
res qualificados”, queixou-se.

O ministro ressaltou o ca-
ráter estratégico da cultura e
das atividades de produção e
difusão de bens e serviços na
área como importantes ins-
trumentos para geração de
emprego e renda, e na for-
mação do capital humano da
sociedade. É o que ele defen-
de como a economia da cul-
tura, fundamental para um
projeto de desenvolvimento
do país. “Já está mais do que
na hora da cultura entrar na
agenda econômica do país”,
afirmou. “É preciso ver a cul-
tura como algo essencial e
não apenas como vasos de
flores para ornamentar a sala
de estar das próprias elites. A
cultura é um instrumento de
transformação do mundo e
por isso a preocupação em
dar-lhe um novo tratamen-
to”, alertou Gil.

“É preciso ver
a cultura como
algo essencial

e não apenas
como vasos

de flores para
ornamentar

a sala de estar
das próprias

elites”
Gilberto Gil

Cultura

Antes do discurso do ministro, a
diretora da Escola de Música, Harley
Ebert Raymundo, anunciou a celebra-
ção da parceria entre o Ministério, a
Fundação José Bonifácio e Petrobras,
para a restauração da escola, que em
agosto completará 157 anos. Trata-se
de uma negociação que se arrasta por
incompetência da direção da escola,
que alterou o projeto original para o
qual o financiamento da Petrobras ha-
via sido acertado. Como foi descrito

Caso complicado
na edição anterior (nº 665), a Congre-
gação da instituição discutiu e apro-
vou o projeto Museu da Música, que
previa a restauração e ampliação da
escola ainda quando era diretor o pro-
fessor Ripper, que apoiou a candidatu-
ra da atual diretora, Harley Ebert Ray-
mundo. O projeto aprovado pelo Mi-
nistério da Cultura baseou-se na Lei
Rouanet para captar recursos e obteve
o patrocínio da Petrobras. Quando ini-
ciou a sua gestão, Harley Ebert Ray-

mundo encontrou o projeto aprovado
e o adiantamento de R$ 2 milhões para
iniciar as obras. Nem que se saiba o
porquê, o certo é que o projeto foi co-
locado de lado e parte do dinheiro uti-
lizada para um outro projeto, sem
anuência do ministério. Mas o projeto
não foi em frente. Agora surgiu um ou-
tro projeto, elaborado pelo Escritório
Técnico da Universidade (ETU), que
será submetido ao exame do Ministé-
rio da Cultura e da Petrobras.

O desconforto do ministro
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INFRA-ESTRUTURA

Mais um pepino estourou
semana passada na univer-
sidade. Desta vez o proble-
ma foi provocado pela ação
de uma equipe de técnicos
da Cedae (Companhia de
Águas do Estado) que percor-
reu o campus da universida-
de nos dias 5 e 6 cortando
fornecimento em pontos que
classificaram de ligações
clandestinas. Foi o bastante
para a imprensa cair na pele
da instituição. “Gato na
UFRJ”, “Furto de água na
UFRJ” foram alguns dos títu-
los das matérias publicadas
sobre o assunto. A Prefeitura
recebeu inúmeras reclama-
ções e registrou cortes em
quiosques do CCMN, CT e
HU. Cenpes, Parque Tecno-
lógico e obras da zona indus-
trial também estiveram na
mira dos técnicos e também
foram afetados.

A inspeção dos funcioná-
rios da Cedae foi acompanha-
da de agentes da Polícia Civil
e de uma equipe da TV Glo-
bo. Segundo o prefeito da Ci-
dade Universitária, Hélio de
Mattos, foi uma atitude arbi-
trária e os cortes foram feitos
sem o conhecimento da
UFRJ. O reitor, Aloísio Teixei-
ra, fez reunião de emergên-

Crise da água na UFRJ
Cedae e UFRJ não se entendem sobre montante da dívida e  diz que há  ligações clandestinas

cia no dia 11 com o presiden-
te da companhia, Aluízio
Meyer. Pelas contas da Ce-
dae, mais de 30 ligações irre-
gulares foram identificadas.
A companhia também cobra
uma dívida que chegaria a R$
24 milhões. Segundo a Reito-
ria, os débitos com a Cedae
são de R$ 11 milhões.

Dívida é herança
O reitor Aloísio Teixeira

informou  que a dívida com a
Cedae vem desde 1996 e que,
no período em que está à fren-
te da Reitoria, não houve re-
cursos para pagar à compa-
nhia. Na reunião com a Ce-
dae, o reitor propôs à empre-
sa, um grupo de técnicos da

UFRJ e da Cedae vai verificar
os problemas de distribuição
de água na rede da universi-
dade. Outra proposta foi a de
que a UFRJ assumiria a dívi-
da com a Cedae de julho de
2003 até hoje – período do
seu mandato – e providenci-
aria para que pudesse ser
paga ainda no ano de 2005
junto com a fatura mensal. A
dívida anterior a 2003 ficaria
como contrapartida ao alu-
guel que a Cedae deveria pa-
gar à UFRJ por ocupar áreas
do campus, como a estação
de tratamento e a elevatória.
Nova reunião está marcada
para esta semana.

O superintendente-geral
de Administração e Finanças,
Milton Flores, explicou que a
dívida de 2003 para cá está
em torno de R$ 5,5 milhões.
Ele comentou que, de fato não
há um conhecimento pleno
sobre as ligações: “Uma coisa
é a Universidade, outra são os
permissionários”. E que há
proposta de instalação de re-
lógios para que se possa re-
gistrar o consumo.

O pró-reitor de Planeja-
mento e Desenvolvimento,
Joel Teodósio, contou que o
secretário executivo do MEC,
Fernando Haddad,  ofereceu

ajuda. Não necessariamente
com dinheiro, mas partici-
pando da negociação. Ele
acrescentou que o secretá-
rio deu grandes esperanças
na liberação dos R$ 25 mi-
lhões destinados à UFRJ co-
mo parte dos recursos extra-
orçamentários levantados
pela Secretaria de Ensino Su-
perior.

“Ligações clandestinas”
Segundo o relatório de

Sérgio Rodrigues, da Divisão
de Redes da Prefeitura, uma
ligação foi recentemente exe-
cutada para atendimento da
nova área da Rodocon em
frente ao Pólo Náutico, a par-
tir da derivação que atende o
Pólo. O consumo está incluí-
do na conta do Pólo. Todo o
material hidráulico usado na
ligação (conexões, registros e
tubulação) foi levado pela
Cedae. De acordo com infor-
mações do IPPMG, a ligação
de água dos quiosques do HU
é proveniente daquela uni-
dade, ou seja, o consumo está
embutido no do IPPMG. E o
Pólo de Xistoquímica, como
todas a unidades da UFRJ,
tem conta e matrícula espe-
cífica na Cedae. “Sendo as-
sim, não pode ser considera-
da uma ligação clandestina.”

A reunião com os pais de alunos
da Creche da UFRJ, que não houve
na segunda-feira passada, deverá
ocorrer nesta sexta-feira, dia 20, e com
a presença do Pró-reitor de Pessoal,
Luiz Afonso Mariz, e do superinten-
dente da SR-4, Roberto Gambine. Essa
reunião foi solicitada pela Associa-
ção de Pais da Creche para que seja
explicada a circular distribuída pelo
Setor Saúde recomendando aos res-
ponsáveis pelas cem crianças que
evitem levar para a creche medica-
mentos com indicação para adminis-
tração mais de uma vez ao dia. As
únicas exceções feitas pela pediatra
Kátia Oliveira Machado, que atende

Creche: reunião adiada
a creche há mais de 20 anos, foi para
antibióticos e soro fisiológico.

Inicialmente a reunião seria ape-
nas entre a direção e o Setor Saúde da
creche com os responsáveis pelas
crianças. Mas devido à repercussão do
fato, que culminou com  matéria no
Jornal do SINTUFRJ, a Pró-Reitoria de
Pessoal, responsável direta pela cre-
che, avaliou que o assunto merecia
maior atenção. O superintendente Ro-
berto Gambine foi quem informou
sobre a nova data da reunião. O supe-
rintendente  não adiantou  nada so-
bre o que pensa a Pró-Reitoria a res-
peito da circular sobre uso de medica-
mentos na creche.

Salários atrasados
Os cerca de 20 educadores que

prestam serviço à creche iniciaram mo-
bilização contra os atrasos no paga-
mento pela PR-4 de seus salários. Os
prestadores enviaram à Associação de
Pais da Creche Universitária Pintando
a Infância um manifesto no qual de-
nunciam o não-cumprimento dos
acordos feitos com a Universidade
para recebimento até o dia dez — esta
foi a última data acordada.

O superintendente da PR-4, Rober-
to Gambine, estará junto com os pres-
tadores de serviço, sendo recebidos
pelo reitor nesta segunda, às 16h. Ele
adiantou que conversou com o supe-

rintendente de Administração, Milton
Flores, e que este havia garantido pa-
gar esses trabalhadores até esta ter-
ça-feira. O empenho já teria sido en-
viado ao Banco do Brasil, no Fundão,
no dia 12.

“Todo mês é uma complicação
para pagar pessoa física, porque o
dinheiro da Universidade é pouco.
Isso só acaba com a realização de
concurso público ou com outro meio
de pagamento”, afirmou Gambine. A
diretora do SINTUFRJ, Ana Maria Ri-
beiro, conversou com  Milton Flores,
que, também, garantiu que terça ou
quarta-feira o pagamento estará na
conta dos prestadores.
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MÍDIA

O papel dos veículos alternativos
de comunicação (fora da órbita dos
interesses comerciais e voltados para
o movimento social) na discussão
sobre a violência reuniu jornalistas,
representantes de ONGs que traba-
lham com o assunto e uma mãe que
perdeu seu filho assassinado pela
polícia num debate no Sindicato dos
Engenheiros. A jornalista Cláudia
Santiago, do Núcleo Piratininga de
Comunicação (NPC), conclamou os
jornalistas presentes a construir uma
rede para usar a comunicação como
uma arma contra todo tipo de vio-
lência. Cláudia Santiago chamou
atenção para o fato de os jornais sin-
dicais não discutirem a violência
policial no Rio de Janeiro com pro-
fundidade e maior compromisso. Na
mesa, além de Cláudia, estavam o
coordenador da ONG Justiça Global,
Marcelo Freixo, e a representante das
vítimas de violência, Márcia de Oli-
veira.

Na opinião de Cláudia Santiago, a
imprensa alternativa “pode e deve
fazer a disputa de idéias e denunciar
a violência (com a imprensa comer-
cial) porque dispõe de uma tiragem
grande de jornais. No debate “Im-
prensa Alternativa e Combate à Vio-
lência”, Marcelo Freixo alertou que é
necessário enfrentar o desafio de lu-
tar contra a criminalização das popu-
lações pobres e a violação dos direi-
tos humanos. “O processo de exclu-
são vai além da questão capital e tra-
balho, porque há uma marginaliza-
ção de todos os movimentos popula-
res”, afirmou Freixo.

Para ele, a violência é uma ques-
tão de classe. “Um juiz assinou um
mandado de busca genérica, ou seja,
qualquer casa de portão na favela
pode ser invadida, mas se eu disser
que um bandido perigoso está num
prédio na Barra em um apartamento
de porta marrom, nenhum juiz vai
assinar esse mandado de busca. Isso
porque um é espaço de direito e ou-
tro não. A favela e a prisão não são
vistos como espaços de direitos”, afir-
mou o integrante da ONG Justiça
Global.

Com relação à grande mídia, Mar-
celo Freixo disse que o tratamento
que a imprensa dá à violência “varia
do perfil do jornal. Há uma intensa

A pauta necessária
Imprensa alternativa pode ser arma contra a criminalização das populações pobres

mercantilização e espetacularização
da violência. Mas o grande problema
é quando a imprensa vê a violência
como mercadoria e não como um fato
social importante que deve ser dis-
cutido seriamente. A imprensa deve
pautar essa discussão para dar visi-
bilidade a este problema”, afirmou.

Márcia de Oliveira gostaria que a mídia “fizesse matérias sobre a
violência com mais ética, respeito e sinceridade para poder sensibilizar as
pessoas sobre esse assunto”, afirmou a mãe de Hanry. Muito comovida,
Márcia de Oliveira, dona de casa, mãe de 2 filhos,  nascida e criada no Lins
de Vasconcelos, narrou a trágica história de seu filho Hanry, de 15 anos.
Ele foi assassinado em 21 de novembro de 2002 por policiais quando
voltava para casa. “Meu filho morreu porque não era bandido. Três dias
depois da sua morte, um traficante foi preso e pagou R$ 2.000 e 1 fuzil aos
policiais por sua vida. Se meu filho fosse bandido pagaria o arrego (a
propina) e não teria sido assassinado”, afirmou a mãe de Hanry. O ado-
lescente foi enterrado como bandido e os policiais disseram que foi auto
de resistência. “Hoje, eu luto para colocar os assassinos na cadeia e
limpar o nome do meu filho que foi tachado de bandido por 11 policiais.
Eu não aceito esta polícia, não aceito pagar para bandidos que deveriam
fazer a nossa segurança”, disse Márcia de Oliveira.

VIOLÊNCIA. Cláudia Santiago, Márcia  e  Freixo entendem que a imprensa alternativa tem um papel a cumprir no debate

A luta de Márcia por justiça

Fotos: Niko Júnior

Uma questão
de classe

Um juiz assinou um
mandado de busca
genérica, ou seja,
qualquer casa de

portão na favela pode
ser invadida, mas se eu
disser que um bandido

perigoso está num
prédio na Barra em um
apartamento de porta
marrom, nenhum juiz

vai assinar esse
mandado de busca.

Isso porque um é
espaço de direito e

outro não. A favela e a
prisão não são vistos

como espaços de
direitos

MARCELO FREIXO

REFLEXÃO. A mesa que conduziu a discussão no Sindicato dos Engenheiros
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O Conselho de Entidades de Base
entregou quinta-feira ao Conselho
Universitário documento assinado
por 17 centros acadêmicos solicitan-
do que não seja dada posse aos con-
selheiros discentes oriundos do pro-
cesso eleitoral do DCE Mário Prata,
realizado na primeira semana de
maio. Isso porque o Conselho de En-
tidades reconheceu as denúncias de
fraude eleitoral apontadas pelos in-
tegrantes das chapas 3, 4 e 5, e deci-
diu impugnar todo o processo.

Segundo o documento levado ao
Conselho Universitário, as irregula-
ridades cometidas pela Comissão

Eleição do DCE sob suspeita

A Marcha Nacional pela
Reforma Agrária que saiu de
Goiânia (Goiás) na segunda-
feira, dia 2, chega a Brasília
nesta terça, 17 de maio. Até lá
a marcha terá vencido os cer-
ca de 220 km (BR 060) que
separam Goiânia da capital
federal. Esta é a segunda ca-
minhada nacional organiza-
da pelo Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra
(MST) pela reforma agrária
no país (a primeira foi em
1997), mas desta vez as ban-
deiras não se restringem à
luta pela terra e o leque de
apoios se ampliou. Vários
outros movimentos sociais e
ONGs se juntaram à Via Cam-
pesina e ao MST para essa
jornada.

Além de sua histórica ban-
deira de luta, o movimento
está levando uma cartilha de
reivindicações com pontos
que vão muito além do pedi-
do de assentamentos. Dentre
os 16 itens do documento
“Proposta do MST, da Via
Campesina e dos Movimen-
tos Sociais ao Governo Lula”,
há demandas como a de do-
brar o valor do salário míni-
mo para 400 reais a partir des-

Eleitoral favoreceram a chapa 2, a
mais votada. Paralelamente à eleição
foi realizado um plebiscito que defi-
niu pela gestão proporcional. Das
cinco das chapas que participaram
do pleito, somente a 5 não atingiu
quórum suficiente para fazer parte da
nova diretoria do DCE.

APOSTA ERRADA – Para o estu-
dante de Comunicação Social, Pedro
Martins, eleito pela chapa 2 para a
direção do DCE, as denúncias são in-
fundadas, e o que ocorreu de fato foi
que as chapas 3, 4 e 5 “jogaram” para
não dar quórum na eleição. “As cha-
pas 2 e 1, que defendem contra a re-

forma universitária, respeitaram os
estudantes e trabalharam pelo quó-
rum”, afirmou. Martins também ques-
tiona a validade do documento en-
tregue ao Conselho Universitário,
porque, segundo ele, alguns dos cen-
tros acadêmicos listados estão em
processo eleitoral e, portanto, não po-
deriam participar da reunião do Con-
selho de Entidades de Base.

PROVAS DA FRAUDE – A estudan-
te de Ciências Sociais, Amanda Men-
donça, que integrou a chapa 5, apon-
tou como uma das principais irregu-
laridades o fato de apenas um mem-
bro da Comissão Eleitoral ter acom-

panhado a impressão das cédulas,
que por sua vez só foram mostradas
no primeiro dia da eleição. Segundo
Amanda, esta semana os represen-
tantes das chapas 3, 4 e 5 serão rece-
bidos pelo reitor, quando pretendem
entregar a ele as provas materiais so-
bre as irregularidades denunciada.

Na terça-feira, dia 10, na presen-
ça da vice-reitora, Sylvia Vargas, da
decana do CFCH, Suely Almeida, e
do superintendente de Administra-
ção e Finanças, Milton Flores, toma-
ram posse os eleitos para a direção
do Diretório Central dos Estudantes
da UFRJ.

te mês e a redução da taxa de
juros (Selic) para 2,5% ao ano
(que hoje é de 19,25%). João
Pedro Stédile, coordenador
nacional do MST, declarou à
Agência Carta Maior ser “per-
feitamente possível” a ado-
ção dessas medidas pelo go-
verno Lula.

“O povo não agüenta mais
ficar subjugado por juros tão
altos. Se a Argentina e a Ve-
nezuela, que passaram por
crises profundas há pouco,
podem ter juros decentes,
por que o Brasil precisa man-
ter uma taxa de mais de 100%
ao ano para a pessoa física?
Sugerimos esse índice [de
2,5%] no documento para
provar que é possível mudar,
que não é só discurso. Acha-
mos que não é preciso ter
vontade política, é preciso ter
força política. É por isso que
o MST levanta essa pauta eco-
nômica para toda a socieda-
de brasileira”, afirmou o lí-
der dos sem-terra.

 Segundo Stédile, as várias
audiências já agendadas pelo
movimento nos ministérios
do governo vão buscar resol-
ver questões de infra-estru-
tura dos assentamentos. O

MST tem agendadas cerca de
30 audiências nos mais dife-
rentes ministérios. “São pau-
tas específicas. Por exemplo,
na Educação vamos tratar de
questões de projetos dessa
pasta para os assentamentos
do país, na Saúde a mesma
coisa e assim nos outros”, ex-
plicou o dirigente dos sem-
terra. Stédile diz que essas
reuniões vão acontecer antes
mesmo de a Marcha chegar à
Esplanada dos Ministérios.

Diálogo com o governo
Para o dia 17, data da che-

gada da Marcha à capital fe-
deral, o presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva teria previa-
mente agendado uma au-
diência com a coordenação
nacional do movimento, se-
gundo Stédile. Mas o minis-
tro-chefe da Casa Civil, José
Dirceu, declarou aos jornais
que a marcha do MST contra
a política econômica do go-
verno não mudará a estraté-
gia oficial. “Não vamos mu-
dar a política econômica”,
afirmou Dirceu. Ele disse, no
entanto, que o governo Lula
está fazendo a reforma agrá-
ria no Brasil. fazendo refor-

Marcha do MST
chega terça a Brasília

BRASIL

A primeira marcha do Movimento dos Sem Terra (MST)
foi realizada em 1997, tinha pauta  de reivindicação específica.
A atual marcha (foto) tem uma pauta mais abrangente, do
ponto de vista da sociedade como um todo - especialmente
em relação às restrições à política econômica do governo.


