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Nesta
quinta,
9 de
março
Reunião será às 14h,
no auditório do Centro
Tecnológico (CT)

Os trabalhadores da UFRJ se

reúnem esta semana para
debater o impacto do VBC nos

salários e eleger delegados  para

Plenária Nacional da Fasubra, a
ser realizar nos dias 10 e 11. A

assembléia também discutirá e

aprovará o Regimento Eleitoral
que vai orientar o processo

sucessório do Sindicato e definirá

a prorrogação do mandato da
diretoria. Outro item da

assembléia: informações sobre o

processo dos 28% para
desanuviar o clima de

informações desencontradas e

inverídicas que circulam pela
universidade. A assembléia

convocada para o dia 22 de
fevereiro não se realizou por

falta de quórum. Páginas 2, 4 e 5

MOVIMENTO

Roxinho, berço de lutas
O auditório do Roxinho é uma marco na vida dos trabalhadores técnico-

administrativos da Universidade. O Roxinho foi palco e cenário de grandes
decisões políticas tomadas pela categoria, desde a sua inauguração, em 1972,
quando o enfrentamento à ditadura militar estava presente em todas as mani-
festações sindicais. Revivendo alguns desses fatos, lembranças que ficarão
para sempre na memória dos trabalhadores da UFRJ, é fácil concluir que,
definitivamente, o Roxinho faz parte da história de lutas do SINTUFRJ.

Preparando a casa
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Gisele de Oliveira Fernandes tem 21 anos, mora em
Bangu e é filha do funcionário da UFRJ, Joabe Alves
Fernandes, contínuo do IPPMG. Gisele cursou o Pré-
Vestibular do SINTUFRJ e foi aprovada no concurso de
duas universidades públicas e na PUC. Vai cursar Ar-
quitetura na UFRJ. Gisele é um dos muitos casos de
trajetória vitoriosa que fazem do CPV/SINTUFRJ uma
história de êxito. As inscrições para as turmas deste ano
se encerram na quarta-feira, dia 8. Página 3

Trabalhador remove  folhas caídas na entrada da Reitoria. Página 8
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doispontos
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A falta de quórum impediu
a realização da assembléia
convocada para o dia 22 de fe-
vereiro. Poucas pessoas com-
pareceram ao auditório do CT
e com isto a aprovação do Re-
gimento Eleitoral foi adiada
para a próxima assembléia,
que se realizará no dia 9 de
março, quando também serão
eleitos delegados para a Ple-
nária Nacional da Fasubra, que
ocorrerá nos dias 10 e 11 e na
qual serão prestados esclare-
cimentos sobre o processo dos
28%.

De acordo com o Estatuto
do SINTUFRJ, a Diretoria Exe-
cutiva deve convocar as elei-
ções, através de edital publi-
cado no Jornal do SINTUFRJ,
no mínimo 45 dias antes do
pleito. Como o mandato da
atual gestão acabava em 19 de
dezembro de 2005, a Diretoria
publicou a proposta de Regi-
mento no dia 17 de outubro

O Sistema de Apoio ao Pro-
grama de Segurança (Sapros),
no qual será utilizado o Kapta,
que é um software de proces-
samento de imagens, não es-
tará funcionando completa-
mente em março, conforme
pretendia a Prefeitura da Ci-
dade Universitária.  Mas o  vice-
prefeito, Ivan Carmo, garante
que até 15 de março começa a
monitoração do campus do
Fundão. Para isso, já estão sen-
do testados os sinais das câ-
meras de monitoramento e,
segundo Carmo, os últimos
equipamentos chegarão na
primeira semana de março. No
entanto avisa: “O monitora-
mento vai acontecer, mas o
controle de acesso não funcio-
nará em março, porque depen-
de de pesquisas técnicas que
definirão as especificações dos
equipamentos.”

CADASTRAMENTOS - En-
quanto essas providências
são agilizadas, funcionários,
estudantes e professores de-
vem cadastrar seus veículos
através da intranet. Para lem-
brar os motoristas da provi-

A não aprovação do regimento no dia 22 inviabiliza
a realização das eleições no início de abril

Eleição do SINTUFRJ
à espera de definição

(Jornal n° 668),  cumprindo seu
dever estatutário. Entretanto,
como estávamos em greve, a
assembléia geral da categoria,

instância superior à diretoria,
aprovou suspender as eleições
e marcar nova data após o tér-
mino da greve.

A assembléia de 6 de de-
zembro aprovou a prorroga-
ção do mandato da diretoria
executiva até 7 de abril de

2006 e marcou as eleições
para os dias 5, 6 e 7 de abril.
Entretanto, não foi aprova-
do o Regimento Eleitoral
para disparar o processo.

A não aprovação do regi-
mento no dia 22 de fevereiro
inviabiliza as datas previstas
na proposta de regimento,
para a realização da eleição
na data anteriormente apro-
vada, visto que deverá ser
cumprido os dispositivos de
prazos para inscrição de
chapas, publicação da lista
de votantes, recursos e cam-
panha eleitoral.

Nesta assembléia do dia
9 de março, além da aprova-
ção do Regimento Eleitoral e
conseqüentemente da nova
data para as eleições, deve-
rá ser prorrodo, novamen-
te, o mandato da atual dire-
toria para que a entidade
não tenha problemas admi-
nistrativos.

Plano de Segurança
sai do papel

dência, a Prefeitura continua
enviando malas diretas para
todos os usuários do campus
do Fundão. O vice-prefeito
informou ainda que em mar-
ço serão entregues os primei-
ros dois mil crachás de iden-
tificação dos trabalhadores e
alunos que precisam ter aces-
so diário ao Palácio Univer-
sitário, na Praia Vermelha. De
acordo com o prefeito Hélio
de Mattos, a Prefeitura está
trabalhando para expandir
esse tipo de cadastramento
para toda a UFRJ.

PORTE DE ARMAS - Des-
de o dia 21 de fevereiro, os
vigilantes da UFRJ estão por-
tando armas. O Conselho
Universitário aprovou que
eles teriam direito ao porte
de as armas somente em ser-
viço. “Diariamente as armas
são entregues aos vigilantes
no início do expediente e de-
volvidas por eles no final do
plantão”, informou o prefei-
to da Cidade Universitária.
Para obter o porte de arma,
os vigilantes passam por tes-
tes psicotécnicos e de apti-

dão técnica.  Outra iniciativa
da Prefeitura foi instalar um
sistema de radiocomunica-
ção integrando on line a Divi-
são de Segurança da UFRJ ao
17° Batalhão de Polícia Mili-
tar, na Ilha do Governador.
Essa comunicação vai ser fei-
ta por um aparelho Nextell.
Segundo Hélio Mattos, des-
de a instalação das cabines,
no dia 15 dezembro, “não
houve nenhum problema
dentro do Fundão”. As duas
entradas e saídas de veículos
próximas ao prédio do CCMN
e da Prefeitura são fechadas,
das 23h às 6h. Quem quiser
entrar ou sair do Fundão nes-
se horário deve utilizar o por-
tão do IPPMG. “Estamos es-
tudando para reduzir o per-
curso feito pelas pessoas da
Vila Residencial, do Cenpes e
do CT, até o portão do
IPPMG”, prometeu o vice-
prefeito, Ivan do Carmo. Se-
gundo ele, a Prefeitura ainda
não fez uma avaliação espe-
cífica dessa primeira fase,
mas poucas pessoas recla-
maram da nova medida.

SOCIALISMO. Os professores Plínio de Arruda Sampaio
(Unicamp)  e Mauro Iasi (Unesp) participaram de debate da
Assembléia Nacional Popular e da Esquerda no auditório do
Sindicato dos Metroviários no Rio de Janeiro.

Esta foto que publicamos na edição anterior (nº 705) não
corresponde à votação que aprovou a proporcionalidade no
Congresso do SINTUFRJ, como informamos de forma
equivocada

DEBATE

CORREÇÃO
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Auxiliar administrativa da
Coppe, Luana Carneiro, 21
anos, foi aprovada em 9º lu-
gar no concurso da UFRJ,
onde vai cursar Serviço So-
cial. Luana, que reside em
Campo Grande,  estudou em
2004 e 2005 no Curso Pré-Ves-
tibular do SINTUFRJ. Além
disso, passou para Pedago-
gia na Uerj e está na fila de
classificação também para o
curso de Pedagogia da Uni-
Rio. “Participar do CPV foi
muito bom. Saí de um segun-
do grau não muito bom e tive
que aprender tudo no curso.
O legal do curso é que pes-
soas que não têm muito tem-
po para ler, uma vez que mui-
tos trabalham, são informa-
das de tudo que está aconte-
cendo. Dessa forma, vamos
entrar na faculdade sabendo
analisar os fatos de forma crí-
tica, procurando saber a cau-
sa dos problemas”, afirma
Luana, que disse que vai con-
ciliar o horário de trabalho
com o horário dos estudos.
“Passar para uma universida-
de pública é garantia de cur-
so de qualidade.”

Outro exemplo de dispo-
sição pessoal é o de Luciana
Bezerra do Nascimento, 22
anos. Ela cursou o Pré-Vesti-
bular na condição de depen-
dente (sua  tia, a sindicaliza-
da Icléia Gomes, é funcioná-
ria na Escola de Química). Foi
o quarto ano em que ela cur-
sou o CPV/SINTUFRJ.  Ela,
como muitos, estudou em
escolas públicas e teve um
ensino regular difícil. “Nos
primeiros anos eu não estu-

Inscrições até
quarta-feira
As inscrições serão realizadas

até esta quarta-feira, dia 8 de
março, e poderão ser feitas na
sede do Sindicato, que fica na Ilha
do Fundão, próximo à Prefeitura
da Cidade Universitária, e nas
subsedes do HU e da Praia Ver-
melha, das 9 às 17h. O atendi-
mento na subsede do Centro, que
fica no Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais (IFCS), Largo de
São Francisco n° 1, sala 402, é
das 16h às 20h.

Na quinta-feira, dia 9 de mar-
ço, ocorrerá o sorteio para depen-
dentes e trabalhadores de outras
categorias. Na sexta, 10 de março,
serão realizadas as matrículas. A
aula inaugural está prevista para
as 18h de segunda-feira, dia 13 de
março, no Salão Nobre do IFCS. E
a coordenação do curso convida
todos os alunos que participaram
do curso em 2005 para a aula inau-
gural. E também solicita aos alu-
nos do curso que foram aprova-
dos que entrem em contato com
o SINTUFRJ, pois esta é a única
forma de se saber quem passou
no vestibular. Mais informações
ligar, das 16h às 20h, para o tele-
fone 3852-1026.

DESEMPENHO

Gisele de Oliveira
Fernandes tem 21
anos, mora em Ban-
gu e é filha do funcio-
nário da UFRJ, Joabe
Alves Fernandes, con-
tínuo do IPPMG. Gi-
sele cursou o Pré-Ves-
tibular do SINTUFRJ
e obteve um desem-
penho excepcional
nas provas do concur-
so: foi aprovada para
os cursos de Arquite-

tura e Desenho In-
dustrial em duas uni-
versidades públicas
(uma federal, a UFRJ,
e outra estadual, a
Uerj)  e na  PUC, par-
ticular, sendo que nes-
ta, por força do seu de-
sempenho no Enem,
ela conquistou uma
bolsa de estudo que
vai bancar integral-
mente as mensalida-
des para o curso de

Arquitetura. Mas Gi-
sele – que estudou

sua vida inteira em
escolas da rede pú-
blica de ensino e fez
o 2° grau técnico em
administração – es-
colheu fazer arqui-
tetura na UFRJ. “O
Pré-Vestibular do
SINTUFRJ é ótimo,
porque, além de co-
locar seus alunos na
universidade, forma
pensadores, pessoas
com atitude crítica”,

disse Gisele. “Isso por-
que nas salas de aula
são discutidos assun-
tos cotidianos, que
servem para a vida e
não só para o vesti-
bular.” A nova uni-
versitária dá o se-
guinte conselho para
os alunos que entra-
rão no curso: “Não
desistam e estudem
mesmo, porque no fi-
nal é compensador.”

dei como deveria, mas me
dediquei muito no ano que
passou. Por isso, espero que
os novos alunos do Curso
Pré-Vestibular aproveitem
bastante os professores, por-
que eles são muito dedica-
dos e dão a atenção que pre-
cisamos”, disse Luciana. “Ou-
tra coisa: o segredo é não de-
sistir nunca”, acrescentou.

Curso existe há duas décadas
O Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ foi criado há 20 anos e é um dos pioneiros na

experiência de pré-vestibulares comunitários voltados para a perspectiva de democratizar o
acesso à universidade pública. Seus critérios pedagógicos acompanham esse conceito. Segun-
do os seus coordenadores, o curso procura promover e desenvolver uma educação voltada
para a realidade dos trabalhadores. Nas sua trajetória, o CPV/SINTUFRJ vem modificando a
vida dos seus alunos que conseguiram uma vaga na universidade pública. Mas o objetivo do
CPV transcende à aprovação dos trabalhadores e seus dependentes no vestibular, pois busca
aprimorar a reflexão crítica sobre o trabalho, a universidade e sobre o mundo.

com excelência
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MOVIMENTO

O auditório do Roxinho é
uma marco na vida dos tra-
balhadores  técnico-adminis-
trativos da Universidade. O
Roxinho foi palco e cenário
de grandes decisões políticas
tomadas pela categoria, des-
de a sua inauguração, em
1972, quando o enfrentamen-
to à ditadura militar estava
presente em todas as mani-
festações sindicais. Reviven-
do alguns desses fatos, lem-
branças que ficarão para sem-
pre na memória dos traba-
lhadores da UFRJ, é fácil con-
cluir que, definitivamente, o
Roxinho faz parte da história
de lutas do SINTUFRJ.

No dia 17 de março, o Ro-
xinho reabre para a comuni-
dade, depois de anos fecha-
do devido à falta de condi-
ções de uso. O auditório está
passando por uma reforma
completa e se transformará
num minicentro de conven-
ções, integrando o Centro
Cultural Professor Horácio
Macedo, um projeto do Cen-
tro de Ciências Matemáticas
e da Natureza (CCMN), que
inclui uma biblioteca e um
anfiteatro. Se houver orça-

Roxinho, berço de lutas

mento, o Centro Cultural con-
tará ainda com um museu e
um miniteatro de arena.

QUEM NÃO SE LEMBRA?
- Na década de 90, quem não
se lembra do II Congresso
dos Trabalhadores da UFRJ?
Aconteceu em setembro de
1993, lá no Roxinho. Dois
anos depois, em 1995, o Ro-
xinho foi tomado pela cate-
goria em luta contra a pro-

posta de reforma administra-
tiva de  FHC, que se configu-
rou num dos mais inescru-
pulosos ataques ao serviço
público.

Os anos foram passando e
o Roxinho continuou sendo o
ponto de referência das mani-
festações legítimas dos técni-
cos-administrativos, na conso-
lidação da sua autonomia sin-
dical e política. No Roxinho fo-

ram deflagradas greves histó-
ricas, como em maio de 1996,
e realizadas assembléias me-
moráveis, como a que esco-
lheu os delegados para o XIII
Congresso da Fasubra. Em
1997, outro grande fato mar-
cou a cumplicidade da catego-
ria com o Roxinho. O auditório
foi até pequeno para acomo-
dar tantos trabalhadores da
UFRJ indignados com a indi-

ferença dos administradores
da Universidade para com os
problemas que afetavam
toda a comunidade universi-
tária, sem alimentação e
transporte. A paralisação das
atividades foi decretada até
que a normalidade retornas-
se ao campus do Fundão. Em
1998, foi no Roxinho que
também a categoria decidiu
participar da escolha do novo
reitor.

Mesmo quando a falta de
manutenção e reparos trans-
formou o Roxinho num dos
mais precários espaços pú-
blicos da Universidade, os
técnicos-administrat ivos
continuaram utilizando o au-
ditório. Em 2000, às várias das
assembléias do período de
greve e de encaminhamen-
tos da campanha salarial fo-
ram realizadas lá. Em dezem-
bro de 2001, no Roxinho, fo-
ram decididas as datas para
os atos de protesto contra os
desmandos do reitor-inter-
ventor, José Henrique Vilhe-
na. Ele não respeitava os ór-
gãos colegiados e impunha
prejuízos e humilhações à
instituição e à comunidade.

Posse na
Anna Nery

Reeleita pela segunda vez diretora da
Escola de Enfermagem Anna Nery

(EEAN), a professora Maria Antonieta
Rubio Tyrrel assumiu oficialmente o

cargo na segunda-feira, dia 20, em
solenidade realizada na própria

unidade. Na ocasião, o reitor Aloísio
Teixeira afirmou estar satisfeito com o

empenho de Tyrrel e sua vice,
professora Regina Célia Zeitoune, em

tornar ainda melhor a Escola, que este
ano completa 83 anos de existência.

Tyrrel, que acumula 32
anos de atividades na Anna
Nery, foi reeleita pelo sistema
paritário, e obtendo 84,4% dos
votos de toda a comunidade.
Sua meta neste novo mandato
é reestruturar a Escola, o que
inclui promover alterações na
metodologia de ensino. “A re-
forma curricular faz parte de
uma exigência do Ministério
da Educação e deve ocorrer,
também, por questões sociais
para tornar a enfermagem mais
inclusiva”, afirmou.

VANGUARDA - Numa rá-
pida prestação de contas, a
diretora informou que desen-
volveu integralmente todas
as etapas do Plano Diretor.
“E todos os resultados foram
positivos para o processo de
reestruturação de uma insti-
tuição da UFRJ que é van-
guarda na implantação do
modelo de ensino de enfer-
magem moderna no país”,
garantiu.

POSSE NA EBA E NA PO-
LITÉCNICA - Segunda-feira,
dia 13, às 16h, o reitor Aloísio
Teixeira dará posse ao dire-
tor e vice-diretor da Escola
Politécnica, professores Eri-
cksson Rocha e Almeida e

Eduardo Gonçalves Serra. Na
terça-feira a festa é na Escola
de Belas Artes (EBA), quando
assume a direção da unidade
a professora Ângela Ancora da
Luz, tendo como vice o profes-
sor Carlos Gonçalves Terra.

POSSE. Reitor  foi prestigiar a posse de Maria Antonieta

HISTÓRIA. Cenário de lutas que marcaram a vida do movimento sindical na UFRJ

Foto: Gabriela d’Araújo
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Ela considera isso como
um desmerecimento para a
carreira de técnico-administra-
tivo nas universidades. Mas,
olhando em volta, Neuman até
admite que é uma privilegia-
da. “Eu não enfrentei proble-
mas na Coppe para chegar
onde estou, enquanto muita
gente que também fez douto-
rado continua mofando nas
unidades.” No entanto, para
atingir o patamar de uma atua-
ção plena, na UFRJ, dentro da
profissão que escolheu, a pes-
quisadora disse que falta, in-

EXCELÊNCIA UNIVERSITÁRIA

Pesquisadora,
com muito orgulho

Técnica-administrativa
fundou núcleo de
programa de engenharia
química

clusive, autonomia para orien-
tação dos projetos. “Eu quero
fazer pesquisas e orientar”, rei-
vindica.

RANÇO – Para Neuman, a
situação dos pesquisadores
dentro da Universidade faz
parte do ranço de uma hierar-
quia acadêmica ultrapassada.
Mesmo tendo uma formação
superior a muitos docentes, ela,
como os demais técnicos-ad-
ministrativos na mesma posi-
ção, continua não podendo co-
ordenar programas nem diri-
gir uma unidade. “Se evoluiu

pesul); outro com a Petroquí-
mica União (PQU); e o tercei-
ro com a Petrobras. O projeto
para a estatal tem várias ra-
mificações, como em gás, ge-
ração de hidrogênio e de re-
tirada de metais pesados do
petróleo, esse último ainda
em negociação. Sua especia-
lidade, conferida pelo dou-
torado em Catálise, é de pes-
quisadora de catalisadores
antipoluentes. A rotina de
trabalho de Neuman inclui
ainda orientação de alunos
do mestrado e doutorado,
para quem também dá aulas
sobre Problemas Especiais.

ATITUDE – Mas nem toda
essa responsabilidade garan-
te à pesquisadora assumir
sozinha, sem o aval de um
docente, a orientação de pro-
jetos e, até bem pouco tem-
po, sequer podia solicitar ao
CNPq  bolsas de iniciação
científica sem a assinatura do
chefe. “Não é que eu como
pesquisadora queira ter um
status diferente do docente,
mas pesquisa não é inferior
às atividades de docência.
Isso tudo é um absurdo, até
porque a Universidade se
apóia no tripé ensino, pes-
quisa e extensão”, desabafou.
Segundo Neuman, quando
querem agradá-la, a chamam
de professora, equívoco que
ela diz fazer questão de des-
fazer logo. Recentemente che-
gou a mandar recolher um
folder no qual aparecia como
professora e não como pes-
quisadora.

“Vejo muitos professores
babando de vontade de fazer
pesquisas, mas não podem
devido às tarefas com a sala
de aula. Eu me considero
numa posição privilegiada:
conquistei o lugar onde es-
tou por mérito, faço pesqui-
sas sozinha e tenho produti-
vidade, e mesmo com todos
os meios legais, não conse-
guiram cortar as minhas
asas”, concluiu Neuman So-
lange Resende.

muito pouco ao longo dos úl-
timos anos”, constatou.  Outro
fator de desestímulo, segundo
a pesquisadora, é a remunera-
ção. “A Universidade não paga
bem; o que sobra é a vontade.”

LIMITES – As pesquisas
realizadas no Nucat tiraram
as indústrias brasileiras das
mãos de fabricantes de qual-
quer catalisador. Os estudos
desenvolvidos pelo progra-
ma permitem avaliar qual o
melhor catalisador que deve
ser usado pela empresa. “As
pesquisas melhoraram as re-

lações de mercado”, pontuou
a pesquisadora, acrescentan-
do que até a década 90 não se
fazia no país pesquisa básica
nessa área, quando foi mon-
tado o Programa de Engenha-
ria Química vinculado ao
Núcleo de Catálise, em 1992,
com incentivo político e fi-
nanceiro da Finep. A área se
tornou de interesse pela de-
manda do mercado. Atual-
mente, Neuman está ocupa-
da com a coordenação de três
projetos: um com a Compa-
nhia Petroquímica do Sul (Co-

A funcionária
Neuman Solange
Resende é
fundadora de um
dos centros de
excelência da UFRJ,
o Núcleo de

NEUMAN Solange Resende. “Conquistei o lugar onde estou por mérito na universidade”

Catálise (Nucat) do
Programa de Engenharia
Química da Coppe. Desde
o início, em 1992, o
programa obtém a nota
máxima da Capes. Ela é
quem responde pela linha
de pesquisa de
catalisadores
antipoluentes, que atende
grandes empresas da área
petroquímica, sendo uma
delas a fornecedora de
catalisadores para
reatores da Petrobras.
Mas apesar de seu
desempenho como
pesquisadora, cargo que
ocupa desde o seu
ingresso na Universidade,
em 1985, Neuman é
impedida de assinar suas
próprias pesquisas, o que
é feito por um docente.
“Não faz sentido esse
truncamento de carreira”,
frisou.
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Preparando a casa
Campus do Fundão nos trinques para o retorno às aulas

Na cidade vazia, nas semanas que antecederam o retorno às
aulas, um contingente especial de trabalhadores anônimos, ferra-
mentas em punho, se mobilizou para a faxina, com capricho. Em
jornadas exaustivas, sob sol inclemente, o pessoal da manutenção
e conservação de vias e parques trabalhou para deixar o Campus
do Fundão nos trinques. Prepararam a casa  para receber os 40 mil
estudantes que a partir desta segunda-feira, dia 6, voltam a ocupar
a Ilha da Cidade Universitária. Ruas, gramados e jardins – que
dividem a paisagem com edificações que abrigam 60 unidades da
UFRJ – estão prontos para servir de cenário à comunidade que,
com o retorno às aulas, volta a funcionar a todo o vapor. O
SINTUFRJ homenageia esses trabalhadores responsáveis pelo dia-
a-dia da limpeza da Cidade Universitária – que ocupa de 4 milhões
de metros quadrados, numa área equivalente aos bairros de Ipane-
ma e Leblon. O SINTUFRJ aproveita para dar as boas-vindas aos
novos estudantes.
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