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Vota
UFRJ

Bancários param
Os bancários pararam em todo o país

com a deflagração da greve por tempo in-
determinado dia 6 de outubro. A categoria
considerou indecente a proposta apresen-
tada pela Fenaban (Federação Nacional
dos Bancos) de apenas 4% de reajuste, di-
ante dos elevados lucros do setor. O lucro
dos bancos cresceu, em média, 50,8% em
relação a 2004. Página 10

CIS: eleições em
18, 19 e 20 de outubro

Páginas 14, 15 e 16

Expectativa de
negociações

A greve continua na UFRJ. Servidores se voltam para a
expectativa de reabertura de negociações com o governo. Páginas 8 e 9

Rumo ao
porte de

arma
A luta dos trabalhado-

res da Segurança da UFRJ
pelo direito ao porte de
arma em serviço deu um
passo definitivo na sema-
na passada. Numa decisão
inédita, o Conselho Supe-
rior de Coordenação Exe-
cutiva, que reúne reitor,
pró-reitores, decanos e
prefeito, aprovou a aber-
tura de processo adminis-
trativo para a concessão do
porte na UFRJ. Página 3

Viatura com novo
giroscópio

Assembléias da semana:
às 10h de terça-feira, dia 11,
e quinta-feira, dia 13,
também às 10h. No Quinhentão

Jornada Científica
Funcionários mostram trabalhos em evento que mobi-

liza a comunidade científica da UFRJ. A Jornada de Inicia-
ção Científica, Artística e Cultural foi realizada na semana
passada. Funcionários apresentaram trabalhos e tiveram
participação qualificada. Página 12
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doispontos

REUNIÃO DA DELEGAÇÃO
dia 13 de outubro, às 10h, no SINTUFRJ
Estão convocados todos os delegados

e demais interessados.

GTs discutem saúde
complementar

Reunião de representan-
tes dos GTs  de Políticas So-
ciais da UFRJ (GT-Saúde e
GT-Anti-Racismo) na sema-
na passada discutiu a propos-
ta do governo de implanta-
ção de um plano de saúde
complementar a partir do
próximo ano. Esta semana, os
coordenadores vão procurar
a direção da Divisão de Saú-
de do Trabalhador e da Caixa

de Saúde de Assistência Uni-
versitária do Rio de Janeiro
(Caurj) para aprofundar a
discussão sobre o assunto. A
Caurj, que não tem fins lu-
crativos e já opera na UFRJ
há muitos anos, é apontada
como uma das alternativas
para a implementação do
plano. No próximo dia 20 de
outubro haverá outra reu-
nião para discutir a organiza-

Um grupo de servidores da
UFRJ se reuniu, na última
quinta-feira, dia 6, na sala do
Conselho Universitário (Con-
suni), para discutir e analisar
a Lei nº 8.985/94, que dispõe
sobre as relações entre as ins-
tituições federais de ensino
superior e de pesquisa cientí-
fica e tecnológica e as funda-
ções de apoio. A proposta de
Resolução sobre o assunto
elaborada pela PR-3 também
foi discutida.

A crítica feita à Resolução é
de que estaria regulamentan-
do e estimulando o surgimen-
to de novas fundações por
unidade universitária, o que
altera substancialmente o que
está na Lei.  “O nosso objetivo
é que na UFRJ não existam
mais fundações, porque elas
representam o caixa dois da
universidade, já que não há
transparência na aplicação do

ção do Seminário Interno so-
bre Saúde do Trabalhador.

O GT de Políticas Sociais
da Fasubra vai participar da
Marcha Zumbi + 10 no dia 22
de novembro. De acordo com
José Paulo de Oliveira (Pau-
lão), o eixo da marcha são
quatro: 1 – contra a desigual-
dade social; 2 – reparação já;
3 – cotas; 4 – mudança na po-
lítica eco nômica.

Fundações em debate na UFRJ

REUNIÃO DOS APOSENTADOS
No dia 18 de novembro haverá reunião dos apo-

sentados no Espaço Cultural do Sindicato às 10h. A
pauta, em breve, será divulgada.

Erramos na página 7,
da edição anterior, quan-
do grafamos “sessão de
fotos” com cê-cedilha.

A excursão sairá da sede do Sindicato (Ilha do fundão)
no dia 14 de outubro, entre 8h30 e 9h30. A coordenação
não será responsável por eventuais atrasos. Lembramos
também que deverão levar roupas de inverno, pois o
local é frio. Os responsáveis por crianças deverão levar
certidão de nascimento e os adultos os documentos de
identidade. Para qualquer esclarecimento a coordenação
estará à disposição na secretaria do SINTUFRJ.

Será inaugurada no próximo dia 17 de outubro, às 15h, a
nova sede do Disque-Denúncia Trabalho, localizada na Ave-
nida Rio Branco. A mudança é devida à grande procura pelo
serviço. Das 1.104 denúncias, atendidas até o fim de agosto,
497 foram resolvidas no ato, 120 encaminhadas à Delegacia
Regional do Trabalho ou ao Ministério Público e 534 ofícios
foram expedidos às empresas. Os setores que mais ferem os
direitos dos trabalhadores são Comércio, Prestadores de Ser-
viço e Transporte. As principais denúncias são contratação
sem registro em carteira, jornada de trabalho excessiva, falta
de equipamento de proteção individual, atraso no pagamen-
to de salários, não-recolhimento do FGTS e INSS. A Comissão
Especial é presidida pelo deputado estadual Gilberto Palma-
res (PT) e o telefone para informações é o: 0800 28 23 596, das
11h às 17h.

FGTS
O Plantão do FGTS, com Dr. Júlio Romero, será dia 19

de outubro, a partir das 11h, na sede do SINTUFRJ.E R R A M O SE R R A M O SE R R A M O SE R R A M O SE R R A M O S

As denúncias de favo-
recimento no atendi-
mento de pacientes de
planos saúde em detri-
mento aos do SUS e a in-
gerência da Fundação
Universitária José Boni-
fácio na administração do
hospital continuam sen-
do objeto de investigação
do Ministério Público Fe-
deral. O presidente da
Comissão de Saúde da
Alerj, deputado estadual
Paulo Pinheiro (sem par-
tido), informou, ainda,
que está aguardando pa-
recer do  MPF para pro-
mover uma visita da Co-
missão ao HU.

ELEIÇÃO – Todas as
segundas-feiras, ao meio-
dia, o candidato Alexan-
dre Pinto Cardoso está à
disposição dos funcioná-
rios do HU para respon-
der a dúvidas e discutir
reivindicações. No audi-
tório 4E 44.

HU: denúncias

Excursão a Campos do Jordão

dinheiro. A universidade deve
ter autonomia para a capta-
ção de seus recursos”, afir-
mou Ana Maria, coordenado-
ra-geral do SINTUFRJ e con-
selheira do CEG.

O grupo ainda não formu-
lou uma proposta, mas a co-
ordenadora do Sindicato pre-
tende apresentar uma adap-
tação da Resolução, que foi
aprovada pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul,
para balizar as discussões. Se-
gundo Ana Maria, a idéia é re-
gulamentar as fundações já
existentes para impedir sua
proliferação, como ocorreu na
Universidade de São Paulo e
na Universidade Nacional de
Brasília, que, além de perde-
rem o controle das fundações,
permitiram que se transfor-
massem em propriedade pri-
vada: “O ideal é que se tenha
apenas uma fundação.”

Disque-Denúncia Trabalho
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CAMPUS

A luta dos trabalhadores
da Segurança da UFRJ pelo
direito ao porte de arma em
serviço deu um passo defini-
tivo na semana passada.
Numa decisão inédita, o Con-
selho Superior de Coordena-
ção Executiva (CSCE), que
reúne reitor, pró-reitores, de-
canos e prefeito, aprovou a
abertura de processo admi-
nistrativo para a concessão do
porte na UFRJ. O patrulha-
mento do campus, uma das
principais ações para a redu-
ção das ocorrências, foi in-
terrompido até que a Reito-
ria solucionasse a regulari-
zação do serviço de seguran-
ça, com providências efetivas
quanto à segurança de seus
trabalhadores.

A decisão do CSCE foi to-
mada dia 4 de outubro e a
proposta só foi levada pelo
reitor Aloísio Teixeira após
obter sinalização da Procu-
radoria Regional Federal
para a autorização do porte.
A proposta aprovada pelo
Conselho foi a do texto de
uma portaria autorizando o
porte de arma de fogo aos
vigilantes dentro do campus,
que será baixada pelo reitor
logo que sejam registradas
no Sistema Nacional de Ar-
mas – em nome da UFRJ –
todas as armas que serão
utilizadas pela Vigilância,
cujos integrantes terão, ain-
da, uma carteira de indenti-
ficação específica. Com essa
providência, a Reitoria co-
meça a solucionar o impas-
se criado com a interrupção
do patrulhamento ostensi-
vo no campus desde o dia
20 de setembro.

Em reunião, realizada no
dia 5, na sede da Vigilância,
os trabalhadores da Segu-
rança decidiram dar um voto
de confiança à Administra-
ção da UFRJ, embora ainda
não haja prazo definido para
que se concretize a autoriza-
ção para o porte, pois exis-
tem trâmites legais a serem

Pressão faz Reitoria assumir
porte de arma para vigilantes

seguidos para a devida lega-
lização. Por isso, eles volta-
ram com o patrulhamento
no dia 6 de outubro. Mas por
ainda estarem sem suas ar-
mas, o horário será restrito,
das 7h às 19h, e a tarefas de-
finidas anteriormente conti-

Os vigilantes da UFRJ iniciaram um mo-
vimento para pressionar a Reitoria a utili-
zar a autonomia universitária para conce-
der o porte de arma àqueles que desempe-
nham funções de segurança. Bastaria para
isso um parecer jurídico comprovando a
necessidade do armamento, já reivindica-
do faz tempo pela Vigilância. Após a parali-
sação do patrulhamento ostensivo no cam-
pus do Fundão, houve então maior empe-
nho da Procuradoria da UFRJ, do prefeito
Hélio de Mattos e do reitor Aloísio Teixeira
em regularizar a situação. A rotina de ron-
das dos vigilantes e o esquema de policia-
mento em pontos fixos acabaram reduzin-
do o número de ocorrências no Fundão. O
próprio reitor foi vítima da ação de crimi-
nosos, quando teve seu carro roubado ao
deixar o prédio da Reitoria.

Os vigilantes paralisaram as rondas por
se encontrarem sem condições para reali-
zar um serviço de segurança adequado à
comunidade, durante as 24 horas exigidas
pelo plano de segurança em vigor desde o
ano passado. O fato de estarem trabalhan-

Reitor se mexe
do desarmardos, por exigência da Polícia
Federal desde o final de agosto, estava pon-
do em risco a população do campus e com-
prometendo a sua própria segurança. Tal
exigência se deu por que os vigilantes não
tinham autorização para o porte de arma, e
desde que o Estatuto do Desarmamento
entrou em vigor a utilização de armamento
caiu na ilegalidade nas universidades fe-
derais. A lei omitiu as Ifes e outros órgãos
para a definição da utilização de armas para
seus servidores da área de segurança.

A Prefeitura da UFRJ tentou então obter
a autorização via Delegacia de Controle de
Segurança Privada (Delesp) da Polícia Fe-
deral, mas foi rechaçada pelos trabalhado-
res da Segurança. As atribuições dos servi-
dores que desempenham atividades de se-
gurança em universidades são diferentes
de uma vigilância privada. Os vigilantes rei-
vindicaram então, seguindo o exemplo de
outros órgãos como o Ibama, STF, STJ e da
própria Universidade Rural do Rio de Ja-
neiro, que conseguiram a regularização do
serviço.

Fotos: Niko Júnior

VIGILANTES NA ASSEMBLÉIA. Trabalhadores da Diseg relataram a crise do setor numa das assembléias da greve

VIATURA. Giroscópio novo

nuam mantidas a fim de res-
guardar a segurança dos vi-
gilantes e da comunidade
universitária. Entre elas se
encontram o atendimento
de ocorrências no interior
das unidades e Alojamento.
Quando não for possível o

pronto atendimento pela da
Divisão de Segurança (Di-
seg) e quando se tratar de
ocorrência policial, o enca-
minhamento será feito aos
órgãos competentes.

A Vigilância já circula com
os novos giroscópios – luzes

amarelas. Os antigos foram
retirados por exigência da
Polícia Federal, alegando a
necessidade de adequar o
equipamento. A PF também
desarmou os trabalhadores
da Segurança da UFRJ, ge-
rando assim o impasse.
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CONSULTA POPULAR

PARLAMENTARES – Para
defender ou apoiar a comer-
cialização de armas foram
criadas duas frentes parla-
mentares: “Por um Brasil sem
Armas” (voto SIM) e “Pelo di-
reito da Legítima Defesa”
(voto NÃO). As propagandas,
que serão diárias, começam
no dia 1º de outubro e vão
até o dia 20 do mesmo mês.
Elas serão divididas em dois
blocos de nove minutos. No
rádio, começarão às 7h e às
12h. Na televisão, às 13h e às
20h30. Haverá 20 inserções
diárias de 30 segundos du-
rante a programação das
emissoras de rádio e tevê
para cada frente parlamentar.

REFERENDO X PLEBIS-
CITO – Muitos eleitores con-
fundem plebiscito com re-
ferendo, pois as diferenças
são tênues. O plebiscito é
um instrumento pelo qual o
povo é chamado para apro-
var ou não um fato e o seu
resultado instituirá uma no-
va ordem não prevista em
legislação específica ante-
riormente. Também pode
ser utilizado para avaliar a
repercussão de medida fu-
tura. No Brasil, duas consul-
tas já foram realizadas, em
1962 e 1993, por este meio,
no qual foi decidido manter
o presidencialismo.

Já o referendo serve para
regulamentar uma lei ou nor-
ma prevista. No caso atual,
regulamentará o artigo do

Armas: referendo decide
Eleitores vão às urnas no próximo dia 23 de outubro. O voto é obrigatório

Estatuto do Desarmamento
(Lei nº 10.826), em vigor des-
de dezembro de 2003, depois
que foi aprovada pelo Con-
gresso Nacional e sanciona-
da pelo presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. O artigo su-
gere a proibição do comércio
de armas de fogo e munição.

OPINIÕES – O pesquisa-
dor da ONG Justiça Global,
Marcelo Freixo, defende o
sim no referendo, por acredi-
tar que o número de homicí-
dios diminuirá com a proibi-
ção do comércio de armas.
“Esse referendo é uma das
coisas mais fundamentais

que acontecerá este ano.
Além de ser democrático, é
um grande passo para a re-
dução do número de pessoas
mortas por arma de fogo. Para
se ter idéia do quanto isso é
necessário, só em São Paulo
52% dos homicídios aconte-
cem por motivos banais e são
cometidos por pessoas que
não têm passagem pela polí-
cia. Espero que a campanha
do Sim vença, para que vidas
humanas sejam preservadas.”

Já o jurista e professor da
PUC, Adilson Dallari, acredita
que, além da pergunta pro-
posta induzir ao erro, as pes-
soas serão privadas do seu

CUT apóia
campanha

A CUT está convocan-
do todas as entidades fi-
liadas à Central a se en-
gajarem na Campanha
Nacional em Defesa da
República e da Demo-
cracia  idealizada pela
Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Confe-
rência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) e
outras entidades. A cam-
panha tem objetivo de
apoiar o Projeto de Lei
4.718/2004 que “Regula-
menta o artigo 14 da
Constituição Federal em
matéria de plebiscito,
referendo e iniciativa
popular”.

O projeto está sintoni-
zado com a luta pelo for-
talecimento das institui-
ções democráticas, esti-
mulando a participação
popular em todos os ní-
veis. Com a sua aprova-
ção, o povo terá o poder
de propor Leis que serão
apreciadas prioritaria-
mente pelo Congresso
Nacional, além de, em
determinadas situações,
aprovar ou reprovar atos
governamentais ou legis-
lativos que possa m ge-
rar prejuízos ao país e ao
seu povo.

Um abaixo-assinado
em apoio ao Projeto de
Lei está sendo passado
pelo SINTUFRJ. Ele já
está à disposição na sede
e subsedes do Sindica-
to. As assinaturas serão
recolhidas até 30 de no-
vembro de 2005.

O Povo Brasileiro
tem o direito de

exercer sua
soberania

Os 122.042.825 eleitores brasileiros decidirão no dia 23 outubro se são a favor ou contra a
comercialização de armas. O referendo, que será o primeiro da história do país, e também o do mundo
sobre o tema, é uma consulta popular prevista na Constituição Federal e sua decisão entrará em vigor
assim que o resultado for anunciado.

O voto é obrigatório para os eleitores, maiores de 18 anos, residentes no Brasil, e facultativo para
analfabetos, maiores de 70 anos e jovens com 16 e 17 anos de idade.

No referendo o eleitor deverá responder à seguinte questão: “O comércio de armas de fogo e munição
deve ser proibido no Brasil?”. Serão duas opções para digitar na urna eletrônica. O número 1, que
corresponde ao NÃO, é o voto contrário à proibição da venda de armas. Já o número 2, que
corresponde ao SIM, é a favor da proibição de venda de armas. Para confirmar a votação é só apertar
a tecla verde. O eleitor deverá procurar sua seção eleitoral, e para votar basta apresentar o título de
eleitor ou a carteira de identidade.

direito de defesa. “A pergunta
faz com que as pessoas pen-
sem que vai ser uma proibi-
ção total. Se o sim ganhar, a
barbárie será institucionaliza-
da. Será proibida a compra le-
gal de armas de fogo por pes-
soas de bem. Eles estão que-
rendo extinguir o direito de
defesa garantido pela Consti-
tuição. O que mais me preo-
cupa é que eles estão desar-
mando as vítimas que não vão
poder defender a sua casa e
família. O comércio ilegal é
dez vezes maior do que o le-
gal, os bandidos continuarão
armados e fazendo vítimas. Eu
voto não.”

Foto: Internet
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SUCESSÃO NO HU

Candidato defende voto universal
Qual o diagnóstico que o

senhor faz da situação atual
do HUCFF?

Em relação a 2002 e 2003,
a situação hoje nem parece
tão ruim. Pelo menos quando
se tem em foco o quadro fi-
nanceiro. Mal ou bem, o hos-
pital conta, agora, após o con-
vênio com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, com um orça-
mento, além dos valores rece-
bidos do SUS, fixo e contra a
produção. O problema maior
é administrar a herança des-
ses anos anteriores, já que,
pelo que me parece, não foi
previsto no convênio valores
para cobrir gastos com manu-
tenção de equipamentos e
com a depreciação predial;
como também para saldar a
enorme dívida contraída. So-
mando-se isso à questão de
pessoal, cujo quadro defasa-
do levou à terceirização de vá-
rios serviços, comprometen-
do enorme percentual da ver-
ba de custeio, e à insatisfação
latente nos colaboradores
com as políticas asfixiantes de
governos passados, fica dese-
nhado o nosso quadro atual.
Mas nada desesperador. Te-
mos certeza que uma repac-
tuação do convênio e uma
gestão participativa, que en-
volva a comunidade na toma-
da de decisões, podem muito
bem reverter esse quadro, a
princípio, desolador. Esse é
rumo que pretendemos dar a
essa nova gestão.

Instituiremos um Conse-
lho Administrativo, de caráter
interno, composto por alguns
departamentos já existentes,
como Ouvidoria, Comitê de
Qualidade, Cuidados dos Pa-
cientes, Controle Interno e re-
presentantes indicados pela
comunidade. Esse Conselho
nos auxiliará na proposição e
escolha dos melhores proje-
tos para o HUCFF. Com esse
envolvimento esperamos sen-
sibilizar nossos colaborado-
res no sentido de não permi-
tir que políticas perversas ve-
nham a inviabilizar de vez o
funcionamento desta casa.
Por outro lado, pretendemos
que seja realmente consoli-

dada a necessidade de pro-
gramação orçamentária, dan-
do-nos ferramentas para me-
lhor administrar e tornando
transparentes nossas ações.

Autoritarismo e viés priva-
tivista foram marcas da ges-
tão anterior. Qual a sua posi-
ção sobre assunto?

Às vezes as pessoas extra-
polam suas obrigações e com-
prometem o seu trabalho por
permitirem que sua visão cen-
tralizadora tome a frente das
decisões. Não temos o hábito
de decidir em colegiado e isso
pode nos levar a decisões equi-
vocadas, mas se nos mantiver-
mos atento aos princípios do
direito e da justiça, e souber-
mos ouvir com cautela, não
cairemos na esparrela de dei-
xar que a autoridade se con-
verta em autoritarismo. Isso só
acontece quando temos por
hábito exigir que seja a nossa
opinião que prevaleça sempre.
Quanto ao viés privatista, tal-
vez tenha havido uma precipi-
tação desta gestão. É bem ver-
dade que o diálogo era difícil
com o governo anterior e exis-
tiam obstáculos urgentes a se-
rem ultrapassados, mas o me-

lhor caminho talvez tivesse
sido o da pressão exercida com
apoio da comunidade. Saúde
é obrigação do governo e não
pode ser delegada à atividade
privada, muito menos quan-
do estamos a falar de um hos-
pital de ensino, com as carac-
terísticas do nosso.

O SINTUFRJ e os funcio-
nários vão cobrar dos candi-
datos o respeito à paridade -
critério mais democrático
para a eleição. Sua opinião
sobre o assunto? 

Como um amigo me aler-
tou há pouco, parece que se
está fazendo uma certa confu-
são com o termo paridade. Se
se está falando em paridade
no sentido tornar igual, ou seja,
igualar a representatividade
dos votos, isto é, dar aos 300,
400 votos dos docentes o mes-
mo peso que aos 3.000 votos
dos técnicos administrativos,
não vejo nada de democrático
nisso. O voto tem que ser uni-
versal. Se é assim para presi-
dente da República, governa-
dor de Estado e prefeito, por
que deve ser diferente para di-
retor do hospital ou reitor? Se
fôssemos adotar aquele crité-

rio para todas as eleições, qual
seria a diferença de peso entre
os votos dos docentes e o de
um analfabeto, por exemplo?
Deveria ser algo absurdo, uma
diferença estrondosa. Duvido
que a sociedade se sujeitaria a
comparecer às urnas sob um
sistema desses.

Como o senhor adminis-
trará a dívida do hospital?

Não vejo a dívida do hos-
pital como um problema so-
mente nosso. Afinal, tal dívida
foi fruto de uma política equi-
vocada do Governo Federal,
que não permitiu durante
anos a contratação de pessoal
para a recomposição do qua-
dro. Devido a isso, boa parte
da verba de custeio do hospi-
tal teve que ser desviada para
a contratação de pessoal, via
terceirização. Devemos cobrar
do governo alguma medida
sobre essa questão para não
incorrermos de novo no mes-
mo erro. Uma solução, a lon-
go prazo, mas uma solução, se-
ria talvez incluir na negocia-
ção do convênio com a SMS
uma parcela exclusiva para pa-
gamento parcelado da dívida.
Algo em torno de 2%, por exem-
plo. Levaríamos uns 5 (cinco)
anos para liquidar a dívida,
mas já existiria uma perspecti-
va.

Como o senhor pretende
se relacionar com o SUS?

O relacionamento com
SUS já é definido para todos.
Não vejo como se ter relacio-
namento diferenciado. O que
precisamos é cumprir nossas
metas e mantermos nossa
produção. Mas o ideal seria
que se seguisse o mesmo cri-
tério do convênio. Se houves-
se um orçamento fixo não
precisaríamos direcionar
nossa produção para o que
paga mais. Acaba acontecen-
do uma mercantilização que
não é conveniente. O nosso
comprometimento deve ser
com o Ensino, a Pesquisa e a
Assistência, e mesmo sendo
obrigados a voltar o olhar
para a questão financeira, não
podemos perder de vista essa
missão.

Na semana passada
foram encerradas as

inscrições de candidatos
que vão participar da

consulta que definirá o
novo diretor do Hospital

Universitário Clementino
Fraga Filho e prevista
para os dias 7, 8 e 9 de

novembro. Duas
candidaturas estão postas:
a de Alexandre Cardoso e a

de Paulo Félix. Os
funcionários do HU e do

SINTUFRJ querem o
respeito dos candidatos ao
critério da paridade como

mecanismo mais
democrático para

assegurar legitimidade à
nova direção de uma

instituição que, nos
últimos anos, foi marcada

pelo autoritarismo. O
Jornal do SINTUFRJ ouviu

em edições anteriores
Alexandre Cardoso. Agora

é a vez de Paulo Félix,
assistente em

administração que há 30
anos é funcionário do
hospital, segundo sua

apresentação: trabalhou
inicialmente como

prestador de serviços no
Almoxarifado Central.

Posteriormente, até 1984,
assumiu a chefia dessa

seção. De volta ao hospital,
depois de 2 anos na

iniciativa privada, foi
chefe da Seção de Controle

de Estoque e chefe do
Serviço de Material. Na

gestão de Amâncio Paulino
foi assessor da direção

geral e, em seguida,
assumiu a chefia da

Assessoria Comercial, que
segundo ele foi dissolvida

com o seu pedido de
afastamento, em 2003.

“Depois dessa longa
passagem e experiência,
estou convencido de que

posso realizar uma boa
administração e ser útil a

esta instituição, à qual
dediquei mais da metade

da minha vida”, diz ele.
Apresentamos os

principais trechos da sua
entrevista.

PAULO FÉLIX. Proposta de gestão participativa para o HU

Foto: Divulgação
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COOPERATIVA

A Incubadora Tecnológica
de Cooperativas Populares
(ITCP) da Coordenação de
Pós-Graduação de Engenha-
ria da UFRJ (Coppe), que
completa 10 anos de trabalho,
promoveu seminário no dia
27 de setembro para apresen-
tar seus projetos de geração
de trabalho e renda que hoje
alcançam os municípios da
grande São Paulo, Baixada e
Norte Fluminense. A ITCP vem
desenvolvendo ao longo des-
tes anos um trabalho para in-
clusão econômica e social da
população pobre e margina-
lizada e se tornou referência
para a elaboração de políticas
públicas para desenvolvi-
mento econômico local.

“O seminário coroa nosso
trabalho nesses 10 anos. Ele
surge de várias parcerias e de
editais públicos que a ITCP
venceu junto com a PUC e a
Unicamp e também de proje-
tos importantes de inclusão
com as prefeituras de Santo
André, Osasco, Mesquista e
Nova Iguaçu. Considero um
passo muito importante por-
que parte de um projeto ex-
perimental para se constituir
num projeto do MEC em vá-
rias universidades do país e
de ter hoje editais públicos
para esse projeto, envolven-
do também prefeituras”, afir-
ma o coordenador da ITCP,
Gonçalo Guimarães. Segun-
do ele, o seminário coroa
também uma nova etapa para
as cooperativas populares,
que é a construção de um sis-
tema baseado na tecnologia
da informação.

O seminário “Parcerias
para o desenvolvimento lo-

Incubadora faz 10 anos
Trabalho desenvolvido é referência na elaboração de políticas públicas para desenvolvimento econômico

cal” foi realizado na tarde do
dia 27 de setembro na sala do
Conselho Universitário, na
Reitoria, e contou com a parti-
cipação do reitor, representan-
tes de prefeituras, governo do
Estado e também da Vila Re-
sidencial da UFRJ, que tam-
bém está envolvida num pro-
jeto entre PUC/ITCP. Aloísio
Teixeira abriu o seminário
enaltecendo o trabalho da
Coppe e de Gonçalo. Ele dis-
se que o diferencial desta ex-
periência da UFRJ é o desper-
tar da consciência do direito e
a afirmação do papel insubs-
tituível do trabalho na nossa

sociedade. A ITCP atua em três
vertentes – educação, traba-
lho e cidadania –, desenvol-
vendo, assim, uma alternati-
va inovadora para  mudança
do modelo excludente da
economia brasileira. Gonçalo
comemorou o reconhecimen-
to do empenho da equipe da
ITCP – formada por pesqui-
sadores, professores, técnicos
e estudantes – através da rea-
lização dos programas com
recursos públicos, o que nes-
ses 10 anos não existia.

Durante o seminário fo-
ram apresentados o Sistema
Integrado de Gestão SIG-

A Incubadora Tecnoló-
gica de Cooperativas Popu-
lares (ITCP) é um projeto
de extensão da Coordena-
ção de Pós-Graduação de
Engenharia da UFRJ. Seu
objetivo é promover ações
para inclusão econômica e
social de setores empobre-
cidos e marginalizados da
população. Foi criada em
1995 para criar alternativas
de trabalho em resposta
aos altos índices de desem-
prego no país, fomentando
o debate e a prática de no-
vas formas de estruturação
do trabalho.

A ITCP é pioneira como
incubadora de cooperativas
populares e opera com tra-
balhadores desemprega-
dos ou da economia infor-
mal, como também com
órgãos governamentais,
ONGs, empresas e volun-
tários. O trabalho desen-
volvido pela ITCP foi repas-
sado a diversas universida-
des e hoje 16 delas pos-
suem incubadoras tecnoló-
gicas de cooperativas po-
pulares. Atualmente, a ITCP
está desenvolvendo proje-
tos em parcerias com as
prefeituras de Nova Igua-
çu, Mesquita, Osasco, San-
to André, Quissamã; gover-
no do Estado; e as universi-
dades PUC e Unicamp.

INCUBCOPPE e os progra-
mas que estão sendo desen-
volvidos em parcerias. O Sis-
tema Integrado tem por obje-
tivo criar soluções para os en-
traves durante o processo de
incubação – através da tecno-
logia da informação – como
também ampliar esta bela ex-
periência. Dentre os programas
apresentados, um está sendo
feito perto de nós, que é o da
Vila Residencial. Um trabalho
com um grupo de catadores
de plásticos que já melhorou,
e muito, a qualidade de vida
da população da Vila, no que
se refere ao lixo.

O que é a

ITCP

Os Sindicatos dos Petroleiros do Rio de Ja-
neiro e de Caxias, dos Portuários, dos Economis-
tas, dos Engenheiros, Consultoria Aplicada, Mo-
vimento em Defesa da Economia Nacional, As-
sociação de Mantenedores Beneficiário da Pe-
tros e o Movimento Sem Terra alertam que o
governo brasileiro continua leiloando as áreas

Não aos leilões de nosso petróleo
promissoras em petróleo e gás. Além disso, a
produção de petróleo, em nível mundial, come-
çará a diminuir, enquanto o consumo global ten-
de a aumentar. Tal fato observa-se no mercado
internacional, onde em 2004 o barril custava cer-
ca de 30 dólares e em 2005 seu preço está à beira
de 70 dólares.

As fontes alternativas talvez sejam as solu-
ções, mas os custos seriam altíssimos. O reno-
mado cientista brasileiro, Rogério Cerqueira Leite,
esclarece que para essa substituição seria neces-
sário cultivar em cana ou eucalipto, uma área
equivalente ao dobro do que é produzido hoje
no planeta.
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ELEIÇÃO NO CAp

Os funcionários do Colégio de
Aplicação da UFRJ anunciaram que
não vão participar do processo elei-
toral que elegerá os novos dirigentes
da unidade, previsto para ocorrer em
novembro, através do voto paritário
dos três segmentos. A principal causa
dessa decisão foi os professores for-
mularem e aprovarem as normas
eleitorais sem discutir com os técni-
cos-administrativos, embora fizes-
sem parte da comissão que vai con-
duzir o processo de eleição.

“Consideramos a atitude dos do-
centes antidemocrática, porque não
houve espaço para discussão das nor-
mas eleitorais, e só tomamos conhe-
cimento delas através da internet”,
disse a assistente administrativa Pa-
trícia Ferreira. Ela e mais dois funcio-
nários foram eleitos para representar
a categoria na Comissão Eleitoral. Na
terça-feira, 4 de outubro, o Conselho
Pedagógico do Colégio referendou as
normas e as encaminhou ao Conse-
lho de Centro do CFCH.

DECEPÇÃO – Até a reunião do
Conselho Pedagógico, os funcioná-
rios alimentavam expectativa de os
docentes reconhecerem o erro e re-

Técnicos-administrativos
estão fora do processo

Funcionários, mesmo participando da Comissão Eleitoral, foram ignorados

discutirem as normas. Os funcionári-
os também acusam o Conselho Pe-
dagógico de só discutir questões do
interesse dos professores. Mas no
caso da eleição para a direção do Co-
légio, os funcionários consideram
inaceitável qualquer interferência,
uma vez que a Comissão Eleitoral,
por ser composta por integrantes elei-
tos pelos três segmentos (alunos,
professores e técnicos-administrati-
vos), é soberana para tomar todas as
decisões. Cabe ao conselho apenas
encaminhar ao CFCH o que for apro-
vado pela comissão.

O atropelo dos professores tam-
bém impediu a categoria de discu-
tir e defender a proposta de partici-
pação de um técnico-administrati-
vo na futura diretoria do Colégio.
“Nós defendemos um adjunto-ad-
ministrativo para dar suporte aos
assuntos de administração. Avalia-
mos que faz falta à direção alguém
que conheça todos os trâmites ad-
ministrativos, já que nenhum do-
cente fez curso de administração
escolar”, informou a assistente de
administração Cristina Fogli, acres-
centando que não cogitaram remu-
neração para o cargo.

Golpe
Mas, segundo o representante da

categoria no Conselho Pedagógico,
Edmilson Pereira, que é chefe do De-
partamento de Pessoal, os professo-
res se aproveitaram da saída dos fun-
cionários do processo eleitoral para
também aprovar, no conselho, que
nesta eleição só poderá fazer parte da
chapa técnico-administrativo de nível
superior e lotado na unidade.

Para Edmilson foi um golpe dos
professores e um retrocesso, já que a
eleição passada abriu essa possibili-
dade: “A atitude dos docentes é tirana
e discriminatória com todos os técni-
cos-administrativos de cargo de nível
médio. Não há dúvida que ficou su-
bentendido, no que aprovaram, que
só os que exercem cargo de nível su-
perior poderão se candidatar. E, ainda
por cima, rotulam de menos capaz
quem tem nível médio. Um absurdo,
porque eles sabem que a legislação é
injusta e não permite a ascensão do
funcionário com curso superior.”

Edmilson disse que vão propor à
Comissão Eleitoral que seja retirado
das normas da eleição o item que
inclui a participação dos técnicos-ad-
ministrativos na chapa.

A professora Juliana Neuenschwander Magalhães – esco-
lhida com 78,2% dos votos válidos pelos três segmentos da
Faculdade Nacional de Direito para assumir a direção da
unidade – será empossada no cargo às 19h desta terça-feira,
dia 11, em solenidade presidida pelo reitor Aloísio Teixeira
em no salão nobre da faculdade. O vice-diretor eleito é o
professor Ricardo Nery Falbo. Juliana encabeçou a chapa
única “Democracia e Renovação: um projeto coletivo para a
FND”. A consulta foi  realizada nos dias 27, 28 e 29, e o nome
de Juliana Magalhães foi homologado na reunião da congre-
gação da FND na sexta-feira, 30 de setembro. A nova diretora
terá pela frente o desafio de pacificar a vida da instituição e
mobilizar os três segmentos da comunidade da Faculdade
para reconstruí-la. Nos últimos anos a FND mergulhou numa
crise profunda, contaminando sua vida acadêmica e admi-
nistrativa. O diretor afastado Armênio Albino Cruz e sua equi-
pe foram os responsáveis pela degradação a que a FND –
uma das mais tradicionais instituições do ensino de direito
no país – foi submetida.

Direito: diretora toma posse

29 DE SETEMBRO. Apuração dos votos que elegeu Juliana Magalhães

F
oto: N

iko Júnior

NOSSA OPINIÃO

Atitude inaceitável
A participação plena dos téc-

nicos-administrativos nas instân-
cias de decisões da vida funcio-
nal e acadêmica da UFRJ sempre
se constituiu numa luta prioritá-
ria para o conjunto da categoria.
A tentativa dos professores do Co-
légio da Aplicação de desconhe-
cer o papel dos funcionários na
Comissão Eleitoral que irá con-
duzir o processo no Cap é inacei-
tável. Os técnicos-administrati-
vos não podem exercer função
meramente homologatória. Eles
devem participar diretamente na
construção da organização das
eleições, ponto essencial para
que o processo eleitoral seja le-
gitimado pelo seu caráter demo-
crático com a participação de to-
dos os segmentos que estão en-
volvidos no funcionamento da
instituição. É fundamental que os
professores façam uma reflexão
e não hajam na contramão da
história.
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A greve continua na UFRJ,
mas os servidores que para-
lisaram suas atividades há
quase dois meses – como os
companheiros de 40 univer-
sidades em todo o país – se
voltam para um fato novo: o
governo respondeu positiva-
mente às pressões do movi-
mento e a semana começa
com a expectativa de reaber-
tura de negociações com re-
presentantes de interlocuto-
res dos ministérios envolvi-
dos mais diretamente com as
reivindicações da categoria.

As caravanas que ocupa-
ram a Esplanada dos Ministé-
rios durante três dias há duas
semanas e a articulação de
parlamentares que se apresen-
taram para intermediar os en-
tendimentos (entre eles Arlin-
do Chinaglia, líder do gover-
no, Henrique Fontana, líder do
PT, Fátima Bezerra e Wasny de
Roure, ambos do PT, além de
Alice Portugal, do PCdoB) fo-
ram decisivas para quebrar a
resistência do Ministério da
Educação.

Reunidos em assembléia
na manhã de quinta-feira, dia
6 de outubro, no Salão Azul da
Reitoria,  os servidores da UFRJ
manifestaram otimista em re-
lação à retomada dos entendi-
mentos. A reunião que reabri-
ria as negociações havia sido
marcada para às 17h da quin-
ta-feira, dia 6. Mas uma reu-
nião ministerial acabou impe-
dindo que ela acontecesse. O
movimento sustenta a convic-
ção de que a marcação da nova
audiência ocorrerá  esta sema-
na.

OS EIXOS DA GREVE - Os
trabalhadores das universida-
des federais entraram em gre-
ve para garantir recursos no

MOVIMENTO

A greve continua
e expectativa
se volta para
a retomada
das negociações
Assembléias da semana: às 10h de terça-feira, dia 11, e quinta-feira, dia 13, também às 10h

orçamento de 2006 para im-
plantação da segunda fase da
carreira (níveis de capacitação
e incentivo à qualificação), ra-
cionalização de cargos e reso-
lução sobre o Vencimento Bá-
sico Complementar (VBC).
Além desses pontos, que se
constituem no eixo da greve, a
Fasubra protocolou no Minis-
tério da Educação em julho
uma pauta específica de rei-
vindicações que envolve uma
série de outros itens (veja na
página ao lado).

 Esta semana as assemblé-
ias na UFRJ estão programa-
das para as 10h de terça-feira,
dia 11, e para quinta-feira, dia
13, também às 10h. As duas vão
se realizar no Quinhentão,
CCS. Apesar do fato novo cria-
do com a perspectiva de retor-
no das negociações, a avalia-
ção do Comando Local de Gre-

menta a força dos nossos re-
presentantes na mesa de ne-
gociação, e o governo sabe dis-
to. A expectativa positiva não
pode, segundo o comando, in-
duzir a ilusões. Tudo irá de-
pender do que o Ministério da
Educação irá apresentar, das
propostas que serão postos na
mesa em relação às nossas
reivindicações.

Algumas preocupações
foram manifestadas pela di-
reção do movimento e se-
rão encaminhadas ao Co-
mando Nacional de Greve.
Entre elas, a necessidade de
serem encaminhadas às ba-
ses as resoluções técnicas
do GT-Carreira sobre a ra-
cionalização de cargos e o
VBC. É preciso, segundo o
Comando, detalhar o assun-
to, informando prazos e tra-
zendo outras informações
que permitam às bases fir-
mar um juízo mais preciso
sobre os dois assuntos.

ve chama atenção para a ne-
cessidade de, mais do que

nunca, fortalecer o movimen-
to. Um movimento forte au-

MOMENTO MARCANTE. Caravanas em Brasília, etapa importante no curso da greve

IMAGENS DO MOVIMENTO. Num dos momentos do movimento, trabalhadores foram às ruas

NA UFRJ. Os funcionários fazem assembleias e reuniões para avaliar a greve
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MOVIMENTO

PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
ESPECÍFICA DA FASUBRA

OF. 142/05-SEC.

Brasília-DF, 04 de julho de 2005.

Exmo. Sr.
TARSO GENRO

MD. Ministro de Estado da
Educação

Ministério da Educação
N E S T A

Senhor Ministro,

Servimo-nos do presente para
encaminhar, em anexo, a V. Excia. ,

a Pauta Específica de reivindicação
da categoria dos trabalhadores

Técnico-Administrativos em
Educação das Universidades

Públicas Brasileira.

Considerando o adiamento da
reunião da Mesa Específica,
solicitamos que na próxima

reunião seja debatido e dado os
encaminhamentos cabíveis, numa

perspectiva negociável, dos itens
constantes na pauta anexada e

detalhada.

Sem mais para o momento,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO HENRIQUE RODRIGUES
DOS SANTOS

Coordenação Geral

LUIZ ANTÔNIO DE ARAUJO SILVA
Coordenação Geral

JOÃO PAULO RIBEIRO
Coordenação Geral

Esta é a nossa pauta específica
protocolada no MEC em julho

I - Carreira
1. Eestabelecimento do piso histórico de 3

salários mínimos e step de 5 %;
2. Resolução dos Vencimentos Básicos Com-

plementares – VBC;
3. Garantia da implantação da 2ª etapa da

Carreira : Incentivo de Qualificação e Níveis de
Capacitação;

4. Negociação do resultado dos trabalhos de
Racionalização dos Cargos (em anexo);

5. Aplicação de, no mínimo, 1% (hum por
cento) da folha de pagamento na Capacitação
dos Profissionais da Universidade;

6. Suspensão imediata do processo de tercei-
rização e de contratação temporária em curso e a
instalação de mesa de discussão sobre o tema;

7. Adoção do regime de trabalho de 30 horas
semanais, sem redução salarial,  agregado ao
funcionamento em turnos, garantindo a amplia-
ção dos nossos serviços e uma maior satisfação
dos nossos usuários.

II - Pauta Financeira
1. Uniformização da concessão dos auxílios

pré-escolar e alimentação com unificação dos
valores com os demais poderes da União;

2. Repasse imediato dos recursos financei-
ros correspondentes aos precatórios, corrigidos
até a data do efetivo pagamento, bem como do
passivo trabalhista;

3. Extensão a todos servidores das ações já
transitadas em julgado como um dos passos para
recomposição da isonomia salarial entre os tra-
balhadores das IFES;

4. Integralização do pagamento dos 28,86%
para os trabalhadores que não estão recebendo
através de acordo ;

5. Parcelamento do adiantamento das férias,
em, no mínimo, 6 vezes.

III - Concurso Público
1. Liberação de vagas de técnico-adminis-

trativo para concurso público,  com vistas à re-
posição da força de trabalho nas IFES;

IV - Políticas para os Trabalhadores
Aposentados(as) das Universidades

1. Manutenção do pagamento dos aposen-
tados vinculados à folha geral de pagamento do
pessoal das Universidades;

2. Manutenção do tratamento isonômico e
paritário;

3. Extensão de todos os direitos e benefícios,
como por exemplo o auxílio alimentação aos
aposentados e pensionistas e aos servidores em

licença remunerada, conforme garantia consti-
tucional.

V - Em Defesa da Universidade Pública (em
anexo o CD-room com o Projeto de Universida-
de Cidadã para os Trabalhadores )

1. Liberação das IFES das amarras impostas
pela centralização das decisões sobre recursos
humanos no MPGO.

2. Ampliação dos cursos noturnos em todas
as áreas de conhecimento;

3. Compromisso, do MEC, em submeter à
discussão com os Reitores e as entidades repre-
sentativas da comunidade,  qualquer projeto de
alteração da legislação que se relacione com a
autonomia ou seu exercício;

4. Reivindicamos a retomada da Agenda Au-
tonomia envolvendo o MEC, os Reitores e as
entidades representativas da comunidade uni-
versitária (FASUBRA-Sindical, SINSASEFE, AN-
DES-SN, UNE e CONTEE).

VI - Orçamento das IFES
1. Garantia de manutenção do sistema de Ou-

tros Custeios de Capital (OCC) e orçamento de pes-
soal das IFES, sem contingenciamento das verbas;

2. Estabelecimento de discussões visando
gerar as condições para a ampliação das vagas
nos cursos regulares de ensino das IFES, bem
como ampliação das IFES do Sistema Federal de
Educação Superior.

VII - Hospitais Universitários
1. Imediato restabelecimento das condições

sanitárias e de trabalho dos HU´s;
2. Instalação, imediata, de uma Mesa Temá-

tica para tratar dos diversos aspectos relaciona-
dos com os HU´s;

3. Permanência da vinculação direta dos
HU´s do ponto de vista acadêmico,  administra-
tivo e orçamentário às Universidades;

4. Aplicação imediata do Decreto 4836/03.
Informar o quantitativo de egressos  nos HU’s de
2002 a 2005.

VIII - PNE
1. Reivindicamos a instalação imediata de

uma agenda de discussão sobre o tema.

IX – DIREITOS SINDICAIS
1. Garantia da liberação sindical sem ônus

para as entidades.

OBS.: Documentos protocolizados no MEC em
05.07.05

PAUTA ESPECÍFICA DE REIVINDICAÇÕES
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MOVIMENTO

Os bancários pararam em
todo o país com a deflagra-
ção da greve por tempo inde-
terminado dia 6 de outubro.
A greve foi aprovada no En-
contro Nacional dos Bancári-
os, realizado no dia 1º de ou-
tubro, com cerca de 1.500 par-
ticipantes. A categoria consi-
derou indecente a proposta
apresentada pela Fenaban
(Federação Nacional dos
Bancos) de apenas 4% de rea-
juste, diante dos elevados lu-
cros do setor. O lucro dos
bancos cresceu, em média,
50,8% em relação a 2004. O
movimento atingiu 22 esta-
dos e 100 mil dos 400 mil
bancários do país, no primei-
ro dia, segundo a Confedera-
ção Nacional dos Bancários
(CNB/CUT).

Os bancários reivindicam
11,77% de reajuste salarial,
PLR maior (um salário mais
valor fixo de R$ 788 acresci-
dos de 5% do lucro líquido
distribuídos de forma linear
entre os funcionários), valo-
rização dos pisos, garantia de
emprego e novas conquistas
– como o 14º salário, 13ª ces-
ta-alimentação. Em relação às
cláusulas sociais, há pontos
como a promoção da igual-
dade de oportunidades e o
controle de tempo de espera
nas filas, ampliação do horá-
rio de atendimento ao públi-
co para das 9h às 17h, com
dois turnos de trabalho. O des-
taque da greve ficou por con-
ta da intransigência dos ban-
cos, que se utilizaram da Polí-
cia Militar para tentar abrir as
agências, sendo que em São
Paulo a PM agiu com extrema
violência e dois dirigentes
sindicais foram presos.

Derrota na Justiça
O sistema financeiro e a

Fenaban sentiram o baque.
Tanto é assim que os bancos
estão desesperados e promo-

Bancários deflagram
greve em todo o país

veram, já no primeiro dia,
uma chuva de pedidos na
Justiça para tentar limitar o
movimento. A diretora do De-
partamento Jurídico do Sin-
dicato dos Bancários do Rio,
Sandra Helena Cipriani, reve-
lou que a Caixa Econômica
Federal e o Basa sofreram a
primeira derrota na Justiça. “A
CEF tentou liminar na 40ª Vara
do Trabalho, cujo pedido foi
rejeitado. E o Basa enviou ad-
vogados, ao mesmo tempo,
para a 26ª Vara Cível e para a
46ª Vara do Trabalho, e não
conseguiu liminar em ne-
nhuma das duas. Essa pres-
sa mostra que os banquei-

ros sentiram a força da gre-
ve”, disse. Em São Paulo, a
polícia do governo Geraldo
Alkmin (PSDB) voltou a re-
primir com violência o mo-
vimento grevista. Durante a
assembléia do dia 6, no Rio,
os diretores do sindicato cri-
ticaram todas as formas de
arbitrariedades utilizadas
pelos banqueiros para coa-
gir os trabalhadores. A Con-
federação Nacional dos Ban-
cários (CNB/CUT) foi a Bra-
sília, na última sexta-feira, 7,
para denunciar aos ministros
da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, e do Trabalho, Luís
Marinho, a truculência do

Bradesco contra os grevistas e
a violência da Polícia Militar
paulista. Além do Rio e de São
Paulo e da adesão de Brasília,
a greve atinge Minas Gerais,
Espírito Santo, Paraná, Rio

Grande do Sul, Acre, Amapá,
Bahia, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Alagoas, Mara-
nhão, Pernambuco, Ceará,
Piauí, Sergipe, Rio Grande do
Norte e Paraíba.

Fotos: Eneraldo Carneiro/Documenta

PROPOSTA INDECENTE. Os bancários consideraram
inaceitável a proposta de reajuste de 4% oferecida pelos

banqueiros. Sindicalistas explicaram aos clientes na porta de
várias agências no Rio de Janeiro os motivos de seu movimento
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PESQUISA

Ciência com ética
A bioética é um tema cada vez mais presente no debate para balizar
pesquisa em seres humanos

Educação em situação precária

O que você pensa a
respeito de
pesquisas com seres
humanos sadios e de
testes de
tratamentos
experimentais com
pessoas doentes em

As fortes chuvas que caíram há duas semanas chegaram a inviabilizar a
utilização de salas de aulas na Faculdade de Educação, prédio do Palácio
Universitário, na Praia Vermelha. As atividades foram retomadas mas os
problemas continuam. Quando chove, salas e corredores ficam alagados.
Várias paredes estão com o reboco caindo e as instalações elétricas estão
comprometidas, de acordo com a direção da unidade. O assunto já chegou
ao CEG. Na sessão do dia 28, por exemplo, a conselheira e estudante de

pedagogia Vivian da Silva leu uma carta dos estudantes e professores da
Educação em que reivindicam melhoria na estrutura do prédio. O pró-
reitor de Graduação, José Roberto Meyer, informou que há recursos da
ordem de R$ 8 milhões para a reforma de bens imóveis que deverão ser
gastos até dezembro, sob pena de terem que ser recolhidos ao Tesouro, e
que é nos conselhos de centro que os diretores devem levar seus pleitos
para discussão das necessidades emergenciais.

Toda pesquisa com seres
humanos tem que seguir re-
gras, como respeito à auto-
nomia de quem vai partici-
par da pesquisa, beneficên-
cia, bioética e justiça. E de for-
ma alguma as pesquisas po-
dem prejudicar os envolvi-
dos. Existem organismos que
definem as diretrizes sobre o
tema, como a Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa,
que atua com uma rede de
Comitês de Ética das institui-
ções onde ocorre a pesquisa.
Estes comitês buscam res-
guardar a integridade dos
voluntários, como, por exem-
plo, em pesquisas desenvol-
vidas no Centro de Ciências
da Saúde (CCS), no Fundão,
que exigem testes em seres
humanos.

NESC ABRE A DISCUSSÃO
- Diante da relevância do
tema, o Comitê de Ética em
Pesquisa do Núcleo de Estu-

NOTA

dos de Saúde Coletiva, coor-
denado pela pesquisadora
Mariza Palácios, organizou
uma série de iniciativas para
divulgar a bioética, como cur-
so, ciclo de debates e uma
disciplina de pós-graduação.
O curso Bioética Aplicada à
Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos, realizado em con-
junto com o Comitê da Fio-
cruz, foi realizado em agosto
e setembro. Participaram do
curso pesquisadores de qua-
se todas as unidades da UFRJ,
do Ministério da Ciência e
Tecnologia, do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli, e
usuários e membros do Con-
selho Estadual de Saúde.

DEBATE - Um dos partici-
pantes desses encontros foi
William Saad Hossne, coor-
denador da Comissão Nacio-
nal de Ética em Pesquisa do
Conselho Nacional de Saú-
de, que participou do grupo

de trabalho que elaborou a
Resolução 196. Essa resolu-
ção prevê o consentimento
livre dos indivíduos e a cria-
ção de comitês de ética em
pesquisa, como o do Nesc,
para defender os interesses
dos sujeitos da pesquisa em
sua integridade e dignidade,
e o desenvolvimento da pes-
quisa dentro dos padrões éti-
cos. Para ilustrar o debate,
Hossne relembrou barbari-
dades cometidas em nome
de pesquisas científicas nos
campos de concentração na
época do nazismo na Alema-
nha de Hitler. Em outros paí-
ses, sempre em nome da pes-
quisa, segundo ele, mais bar-
baridades foram cometidas
na segunda metade do sécu-
lo passado, os quais prejudi-
caram pessoas ou as deixa-
vam sob falsos tratamentos
com substâncias sem poder
de cura. Mas na opinião do
pesquisador da Fiocruz Rei-
naldo Guimarães, esse ins-
trumento de regulação da
pesquisa científica (a Reso-
lução 196) é juridicamente
frágil, por não ter amparo na
lei, sendo apenas uma mera
resolução do Conselho Naci-
onal de Saúde.

POLÊMICAS - Para Mari-
za Palácios, a iniciativa de or-
ganizar o fórum para debater
a ética nas pesquisas foi um
sucesso de público: “Confes-
so que foi uma certa surpre-
sa, mas os temas que a gente
trouxe são interessantes e
polêmicos”, afirmou, acres-
centando que na “Bioética há

sempre polêmicas”. Segundo
a coordenadora, há grupos
que acham que usar huma-
nos no momento em que se
sabe muito pouco é temerá-
rio. Outros acham que há es-
tudos suficientes e um cabe-
dal de conhecimento que
permitem pesquisas utilizan-
do humanos. “Sou a favor das
pesquisas, do desenvolvi-

mento da Ciência nessa área,
em particular das células-
tronco, que é por onde ca-
minha a medicina e onde a
gente vai encontrar a cura
de muitas doenças. Agora, a
gente tem que ter cuidado
no sentido de não expor in-
devidamente seres huma-
nos a riscos que se pode evi-
tar”, disse.

MARIZA PALÁCIOS. Sucesso de público nos debates

busca de soluções que avancem no
tratamento de doenças? A Bioética trata
desses temas, e se preocupa com a ética nas
ciências da vida, da saúde e do meio
ambiente. É uma disciplina que busca a
reflexão sobre as conseqüências das ações
de saúde aos que estão sujeitos a elas, como
a pesquisa. Um dos questionamentos da
Bioética é se algumas pesquisas realizadas
beneficiarão os seres humanos; se certos
procedimentos ainda não testados podem
causar malefício, e como proteger o homem
da exploração comercial ou de cientistas
irresponsáveis?
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TAEs na Jornada Científica
A XXVII Jornada Giulio

Massarani de Iniciação Cien-
tífica, Artística e Cultural da
UFRJ, realizada na semana
passada, revelou participa-
ção qualificada e vários tra-
balhos de técnicos-adminis-
trativos. Cláudia Lage Rebel-
lo da Motta – também repre-
sentante na bancada dos fun-
cionários no CPEG – é ana-
lista de sistemas e pesquisa-
dora do NCE. Desde 1987 ela
já orientou 21 alunos de gra-
duação e 8 de pós-gradua-
ção. Cláudia, na UFRJ desde
1983, faz parte do corpo do-
cente do Programa de Pós-
Graduação em Informática
do Instituto e do NCE. Fez a
graduação (em Informática)
no Instituto de Matemática,
mestrado em Inteligência Ar-
tificial e doutorado em Enge-
nharia de Software na COP-
PE. Teve vários projetos ins-
critos nas Jornadas. Um de-
les, apresentado nesta edição
da Jornada, é o Softcom, cuja
proposta é a formação de uma
comunidade virtual para a
UFRJ, disponibilizada atra-
vés de um site de troca de in-
formações. O portal possui
um repositório de softwares,
onde cada usuário pode ob-
ter ou fornecer material.

Analista de sistemas des-
de 1982, e atuando em pes-
quisa e ensino, Carlo Emma-
noel Tolla de Oliveira minis-
tra cursos e orienta teses na
área de Sistemas de Informa-
ção. Participou da Jornada
como avaliador. Carlo gra-
duou-se em Engenharia Ele-
trônica na UFRJ em 1982, fez
mestrado em Ciência da
Computação na COPPE em
1987 e doutorado em Ciência
da Computação na Universi-
ty College London, em 1991.
Coordenou o desenvolvi-
mento do Sistema Tedmos
Windows, ferramenta para a
construção de circuitos inte-
grados eletrônicos. É coorde-
nador do projeto do Labora-
tório de Automação de Siste-
mas de Engenharia, respon-
sável pela infra-estrutura e ar-

Alunos orientados por funcionários mostram trabalhos em evento que mobiliza a comunidade científica da UFRJ

quitetura de software do
SIGA, o Sistema de Gestão
Acadêmica da UFRJ.

Adriano Joaquim de Oli-
veira Cruz é analista de siste-
mas do NCE desde 1975 e
professor do Departamento
de Ciência da Computação
desde 1981, e também tem um
orientando com projeto ins-
crito na Jornada. Engenheiro
eletrônico formado pela UFRJ
em 1974, fez mestrado em En-
genharia de Sistemas na CO-
PPE em 1979 e doutorado na
University of Southampton,
em 1988. É coordenador do
Curso de Bacharelado em Ci-
ência da Computação e ori-
entador de teses de mestrado
nas áreas de Sistemas Inteli-
gente aplicados, por exemplo,
ao mercado financeiro e a jo-
gos eletrônicos.

Amauri Marques da Cu-
nha, também orienta vários
estudantes que tem participa-
do de jornadas. Formado em
engenharia eletrônica pela Es-
cola de Engenharia em 1970,
é doutor engenheiro em Sis-
temas de Informática pela
Universidade de Paris, forma-
do em 1985. Analista do NCE
desde 1971, participou da im-
plantação de todos os primei-
ros sistemas computacionais
corporativos da UFRJ, como
Registro Acadêmico, Paga-
mento e Controle de Pessoal
e Sistema de Bibliotecas e In-
formação. Ocupou cargos de
chefia e direção. Professor co-
laborador do curso de Ciên-
cia da Computação desde
1987, orientou dezenas de
trabalhos de conclusão de
curso.

PARTICIPAÇÃO – Cláudia
destaca que, como se vê, há
muito os técnicos atuam em
pesquisa, mas só agora são
reconhecidos. Cláudia expli-
ca que estes orientadores po-
dem reivindicar bolsas para
seus estudantes. “É preciso
chamar os técnicos a partici-
par dos editais e pedir bolsas
porque o número ainda é pe-
queno”, pondera.

PESQUISA

A Jornada foi aberta numa solenidade
no auditório do CT, no dia 4, com a apre-
sentação da Companhia de Dança Contem-
porânea Helenita Sá Earp, da UFRJ, com a
peça Sob Medida, sob direção de Patrícia
Pereira e Lígia Tourinho. O coordenador-
geral da Jornada, Walter Zin, destacou a
expansão do evento: a Jornada foi realiza-
da com 2.435 trabalhos apresentados por
3.703 autores discentes, 45,9% dos quais
sem bolsa, e 1.901 orientadores; o CNPq, a
partir de agosto de 2005, aumentou o nú-

Jornada se expande
mero de bolsas para 764 e a UFRJ expandiu
as suas próprias para 400. A vice-reitora
Sylvia Vargas destacou a importância da
pesquisa para a UFRJ e apontou que a Jor-
nada representa essa relevância. O pró-rei-
tor de Pós-Graduação e Pesquisa, José Luiz
Fontes Monteiro, apontou o envolvimento
da comunidade acadêmica com a Jornada:
60% dos docentes e 12% dos estudantes.
José Roberto Meyer, pró-reitor de Gradua-
ção, elogiou discentes, docentes e técni-
cos-administrativos pelo evento.

Fotos: Niko Júnior

ADRIANO, AMAURI, CARLO E CLÁUDIA. Participação qualificada na Jornada Científica

NO HALL DO CT. Jornada atraiu centenas de pessoas na semana passada
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TRABALHO

Maria do Carmo Mendes
viu o gabinete da Reitoria
ocupado por estudantes e
funcionários, uma porta de
ferro cerrar o acesso da co-
munidade à administração
central em tempos difíceis e
outros episódios da história
da UFRJ, sempre ali, na se-
cretaria da Assessoria de Im-
prensa. Teresinha Rodrigues,
está há 12 na UFRJ, e no gabi-
nete da Pró-Reitoria de Pes-
soal, lida com muita gente e
escuta, com paciência, suas de-
mandas. Ela também acom-
panhou de perto as mudanças
na vida política da Universi-
dade e comemora os ares de-
mocráticos. Há 24 anos na
UFRJ, Maristela Nogueira es-
tá há dois na secretaria da
Superintendência de Admi-
nistração e Finanças e elogia
o excelente gênio do chefe, o
que contribui para que goste
imensamente do que faz.

Do Carmo, Teresinha e
Maristela e dezenas de ou-
tros profissionais participa-
ram no dia 6, no auditório do
Quinhentão, do II Encontro
de Secretárias e Secretários da
UFRJ, promovido pela PR-4 e
pelo SINTUFRJ. Rita dos An-
jos, chefe da Coordenação de
Desenvolvimento Profissio-
nal da Pró-Reitoria de Pesso-
al, comentou que, depois do
sucesso do I Encontro, ano
passado, a Pró-Reitoria pro-
pôs-se a não só homenagear
o grupo – pelo dia da secretá-
ria, 30 de setembro – mas a
promover o fórum de troca
de experiências e debate. Es-
tavam inscritos no evento 200
dos quase 400 secretários da
Universidade.

Uma pesquisa levantou
dificuldades no trabalho, for-
mação e perspectivas de ca-
pacitação. As respostas vão
colaborar para a elaboração
do Programa de Capacitação
que a PR-4 vai oferecer em
2006.

ESPAÇO DEMOCRÁTICO
– A coordenadora do SIN-

Encontro de secretárias
Profissionais discutem aperfeiçoamento profissional em encontro no Quinhentão

TUFRJ, Ana Maria Ribeiro,
destacou a importância de fó-
runs como este, de segmen-
tos da categoria, organizado
em conjunto, pelo Sindicato
e pela Reitoria. Ana apontou
que os técnicos-administra-
tivos em educação são sujei-
tos da construção da Univer-
sidade pública, acumulam
um saber específico e cons-
troem soluções para o desen-
volvimento da instituição. Ela
explicou que com a nova Car-
reira, conquistamos um pla-
no de desenvolvimento e um
programa de capacitação do
qual toda instituição vai par-
ticipar. E conclamou a todos
a lutarem pela democratiza-
ção e participação dos espa-
ços colegiados de decisão.

Roberto Gambine, supe-
rintendente da PR-4, também
destacou a parceria do Sindi-
cato com a Reitoria na cons-
trução das iniciativas de for-
mação dos servidores e apon-
tou a importância do evento
como espaço de debate e for-
mação, mas também de inte-
gração e celebração.

O decano do CCS, João
Ferreira, elogiou o trabalho
de sua secretária, Ana Maria

A avaliação de desempenho e capacita-
ção na perspectiva da nova Carreira foi o
foco da palestra de Maria Beatriz Galarra-
ga, representante do MEC na Comissão
Nacional de Supervisão do Plano. Ela in-
formou que a Carreira determina que, de-
pois de publicado o decreto com as diretri-
zes nacionais, as universidades têm até três
meses para apresentar seu Plano de De-
senvolvimento Institucional e seis meses
para pôr em prática seu Programa de Capa-
citação e 360 dias para implementar o Pro-
grama de Avaliação de Desempenho e di-
mensionar a necessidade de pessoal.

O Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal, segundo ela, terá três programas: o de
dimensionamento de pessoal; o de capaci-
tação, ligado às necessidades da institui-
ção cujas demandas se originam nas uni-
dades, com a responsabilidade de cada um
avaliar essas necessidades; e o de avalia-
ção de desempenho, do qual participam
não mais apenas o chefe mas todos os ser-
vidores – inclusive usuários –, num proces-

Esteves, como forma de ho-
menagear todos os presen-
tes. Ela, além da decania, tam-
bém secretaria o colegiado.
Ele brincou que, por um dia,
chefes deveriam tomar o lu-

TROCA DE EXPERIÊNCIAS. Teresinha, da PR-4, Maristela, das Finanças, e Maria do Carmo, da Assessoria de Imprensa

ção comum destas profissio-
nais não deva ser confundi-
da com anonimato. “Não há
maior homenagem que reco-
nhecer que esse trabalho é
especial.”

so participativo, contínuo e sistemático, com
base em metas estabelecidas.

Respondendo às perguntas do público,
Beatriz esclareceu que o MEC está revendo
problemas originados com a nova classifi-
cação de cargos, como a aglutinação dos
técnicos em secretariado no cargo de assis-
tentes em administração, inclusive proble-
mas de ordem legal, como a possibilidade
que o técnico tem de acumulação de cargos
e o assistente não. O MEC fará uma errata,
mas, segundo Beatriz, isso dependerá de
uma nova lei, já encaminhada pelo Minis-
tério do Planejamento.

ÉTICA – Elisângela Menezes Soares, do
Grupo Docente do Sindicato das Secretá-
rias do Estado do Rio de Janeiro, abordou
questões de ética na profissão. A peça A
procura, produzida pelo SINTUFRJ com
Carlos Alberto e José Ribamar e o show da
Banda BlackBird fechariam com brilho a
interessante programação na homenagem
da PR-4 e do SINTUFRJ às secretárias.

gar de secretárias para ver
“com quantos paus se faz uma
canoa, com quantas laudas se
faz uma ata e com quantas
ordens do dia se faz um dia
de trabalho”. E que a discri-

A nova carreira

Foto: Niko Júnior
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Vota
UFRJ

Técnicos-administrativos elegem nos dias
18, 19 e 20 os integrantes da Comissão
Interna de Supervisão da Carreira.
Sua participação é decisiva.

Os 40 candidatos técnico-
administrativos estão inscritos
para disputar as 14 vagas da Co-
missão Interna de Supervisão
do Plano de Carreira, a CIS, cuja
eleição vai ocorrer nos dias 18,
19 e 20 de outubro. Esta comis-
são acompanhará e fiscalizará
a implantação do Plano em to-
das as suas etapas. Será com-
posta por 14 representantes dos
servidores pertencentes à nova
carreira, eleitos pela categoria,
de forma nominal, por voto di-
reto. A eleição ocorrerá em to-
das as universidades do país.
Ela vai indicar 14 nomes para
titulares e 7 para suplentes. Na
cédula, com os 40 nomes, você
vai assinalar os nomes dos 14
companheiros que quiser em
um dos 150 pontos de vota-

1 - Roberto de Moraes Gomes (HUCFF/Divisão de Engenha-
ria), em exercício na Comissão de Enquadramento;

2 - Vanda Borges de Souza (Coppe/ Gerência de RH);
3 - Nílcea da Silva Ramos de Oliveira (CT/Decania/Seção de

Pessoal), em exercício na Comissão de Enquadramento;
4 - Maria do Rosário Martins Marins (Gabinete do Reitor/

CPPTA), em exercício na Comissão de Enquadramento;
5 - Ruy de Azevedo dos Santos (PR-4/DVST), em exercício na

Comissão de Enquadramento;
6 - Hilda Regina Vasconcellos Sena Martins (CLA/Deca-

nia/Gabinete), em exercício na Comissão de Enquadramen-
to;

7 - Carmen Lucia Mendes Coelho (Hesfa/Cepral), em exercí-
cio na Comissão de Enquadramento;

8 - Maria José Sobreira Pereira (HUCFF/DEN), em exercício
na Comissão de Enquadramento;

9 - Izabel Gondim de Paula (Gabinete do Reitor/CPPTA);
10 - Ubirajara Queiroz Mendes (Gabinete do Reitor/CPPTA);
11 - Nilce da Silva Correa (Nutes/Setor de Computação), em

exercício na Comissão de Enquadramento;
12 - Maria Angélica Pereira da Silva (Escola de Serviço Social/

Coordenação de Estágio);
13 - Vilton Cardoso (Escola de Serviço Social/Portaria);
14 - Rosangela Medeiros Gambine (SG-6), em exercício na

Comissão de Enquadramento;
15 - Marcelo Amalheiro dos Santos (CCMN/Decania); em

exercício na Comissão de Enquadramento;
16 - Helena Vicente Alves (aposentada), em exercício na

Comissão de Enquadramento;
17 - Alexandre Botelho dos Santos (aposentado), em exercí-

cio na Comissão de Enquadramento;
18 - Nivaldo Holmes de Almeida Filho (CCS/Inst. de Biolo-

gia/Dep. de Biologia Marinha), em exercício na Comissão de
Enquadramento;

19 - Francisco de Assis dos Santos (CCS/Inst. de Biologia/
Sec. Acadêmica), em exercício na Comissão de Enquadramen-
to;

20 - Gilvan Joaquim da Silva (CCS/Inst. de Biologia/Dep.
Zoologia);

21 - Paulo Sérgio Cunha Teixeira (CCJE/Fac. de Direito), em
exercício na Comissão de Enquadramento;

22 - Francisco Carlos dos Santos (CCS/ Inst. de Biologia);
23 - Rosilda Pereira Genovese (aposentada);
24 - Arnaldo Gonçalves Bandeira (aposentado), em exercício

na Comissão de Enquadramento;
25 - Katia da Conceição Rodrigues Manoel da Silva (Prefei-

tura/Subprefeitura da PV);
26 - Roseni Lima de Oliveira (Prefeitura/Diseg);
27 - José Paulo de Oliveira (Gabinete do Reitor/CPPTA);
28 - Teresinha Lima de Sousa (aposentada);
29 - Paulo Roberto Tavares Barreto (CLA/Manutenção);
30 - Albana Lúcia Brito de Azevedo (Escola de Comunicação);
31 - Cláudia Menezes Alves (Instituto de Ginecologia/Admi-

nistração da sede);
32 - Tatiana Furtunata de Carvalho (PR-4/Divisão de Legis-

lação);
33 - Izaias Gonçalves  Bastos (Faculdade de  Farmácia/Dpto.

de Prod. Naturais e Alimentos);
34 - Eliezer Higino Pereira (Inst. de Microbiologia/Adm . Pa-

trimônio);
35 - Neuza Luzia Pinto (Faculdade de  Medicina);
36 - Moacir de Oliveira Moura (HUCFF/DRH);
37 - Paulo César Caetano (FACC/Seção de Atividades Ge-

renciais);
38 - Andrea Pestana Caroli de Freitas (Gabinete do Reitor);
39 - Wilson Rodrigues (Nutes), em exercício na Comissão

de Enquadramento;
40 - Sérgio Guedes de Souza (NCE).

ção distribuídos pelos cen-
tros em três dias de eleição.
Os 14 que tiverem mais votos
comporão a nova CIS por um
mandato de três anos. O sis-
tema de votação ainda está em
discussão. Nesta quinta-feira,
às 15h, candidatos e Comissão
Eleitoral vão se reunir no Nú-
cleo de Computação Eletrôni-
ca (NCE) da UFRJ para obser-
var simulação de um programa
de voto digitalizado.

PARA ENTENDER A IMPOR-
TÂNCIA DA CIS - A Comissão
Interna de Supervisão vai acom-
panhar, fiscalizar e avaliar a im-
plantação do Plano e o traba-
lho da Comissão de Enquadra-
mento e auxiliar a área de pes-
soal; propor à Comissão Nacio-
nal de Supervisão as alterações

necessárias; apresentar propos-
tas e fiscalizar a elaboração e a
execução do plano de desen-
volvimento da instituição, seus
programas de capacitação, de
avaliação e de dimensio-
namento das necessidades de
pessoal e modelo de alocação
de vagas.

QUEM SÃO OS CANDIDA-
TOS - A Comissão Eleitoral –
com membros indicados pelo
SINTUFRJ e aprovados na as-
sembléia da categoria dia 1o de
setembro (Vera Barradas, do
IPPUR; Simone Silva, do NESC;
e Paulo César Marinho, da PR-4)
e pela Reitoria (José Carlos, José
Paulo e Wladimir José Silva, da
PR-4) – recebeu, do dia 14 até o
dia 21, última quarta-feira, 40
inscrições.

NCE: leitura ótica na apuração
A Comissão Eleitoral e um grupo de 27 candidatos estiveram reunidos na quinta-feira no Núcleo

de Computação Eletrônica (NCE) da UFRJ. Ficou decidido que a votação será manual e a apuração
através de leitura ótica, o que torna o processo mais rápido e seguro. A tecnologia será fornecida pelo
NCE. A votação (veja na página 16 a relação das seções eleitorais) será feita através de cédulas onde
estarão impressos os números de inscrição, os nomes e fotos dos 40 candidatos. O eleitor deverá
escolher 14 nomes para compor a CIS. Na próxima semana o Jornal do SINTUFRJ publicará um
passo-a-passo para o voto correto nos dias 18, 19 e 20 de outubro. A apuração – prevista inicialmente
para o Salão Azul, no prédio da Reitoria - será transferida para o auditório Irene Melo, no NCE, em
decorrência da utilização do sistema de leitura ótica. Vera Barradas, da Comissão Eleitoral,  informou
que os candidatos devem credenciar seus fiscais junto à Comissão no Prédio da Reitoria, sala 817 –
Auditoria Interna – ou pelo e-mail: josecarlos@sr4.ufrj.br.

NO NCE. Verra Barradas, ao lado de Maria Tereza Tamos, apresenta o modelo da cédula
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Hilda Regina V. S. Martins Carmen Lúcia M. Coelho

Helena Vicente Alves

Izabel Gondim de Paula

Marcelo Amalheiro dos SantosMaria Angélica P. da Silva

Maria do Rosário M. Marins

Maria José S. Pereira

Nílcea da Silva R. de Oliveira

Nivaldo H. de Almeida Filho

Roberto de Moraes Gomes

Rosangela M. Gambine

Ruy de Azevedo dos Santos Ubirajara Queiroz Mendes

Vanda Borges de Souza

Vilton Cardoso

Técnicos-administrativos elegem nos dias
18, 19 e 20 os integrantes da Comissão
Interna de Supervisão da Carreira.
Sua participação é decisiva.

Veja, aqui, companheiros
candidatos à CIS que

colocaram os seus
nomes à disposição para

serem escolhidos nas
eleições dos dias 18, 19 e

20 de outubro.

Vota
UFRJ

Gilvan da Silva Paulo Sérgio C. TeixeiraAlexandre B. dos Santos Francisco de Assis dos Santos

Nílce da Silva Correa

Francisco Carlos dos Santos
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Izaias Gonçalves Bastos

José Paulo de OliveiraKatia C. R. M. da Silva

Tatiana F. de Carvalho

Roseni Lima de Oliveira

Paulo Roberto T. Barreto

Paulo César Caetano

Albana Lúcia B. de Azevedo Claudia Menezes Alves Eliezer Higino Pereira
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Teresinha Lima de Sousa

Técnicos-administrativos elegem nos dias
18, 19 e 20 os integrantes da Comissão
Interna de Supervisão da Carreira.
Fotos dos candidatos à CIS.

Andreia Pestana
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Rosilda Pereira Genovese

Moacir de Oliveira Moura

Arnaldo Gonçalves Bandeira

Neuza Luzia Sérgio Guedes de SouzaWilson Rodrigues

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

23 24 25 26 27 28


