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Debate em alta temperatura marcou o Seminário Local
organizado pelo Sindicato no qual foram discutidos os rumos
do movimento sindical e a relação dos sindicatos com a CUT.
Posições polarizadas, segundo leituras diferentes sobre o pa-

OS RUMOS DO SINDICALISMO

FOGO CRUZADO
Choque de opiniões esquentou o debate sobre os rumos do sindicalismo no país

pel da Central. Nos dias 11 e 12 de agosto será a vez do Seminá-
rio Regional, com os mesmos tema,s na Universidade Rural. O
papel social dos HUs no SUS e na comunidade universitária
também foi tema do seminário. Páginas 5, 6, 7 e 8

DEBATE. Na discussão sobre os HUs, os diretores da Faculdade de Medicina e do HU; mediador do debate, Francisco de Assis; e Vânia Glória, da DVST

“A CUT perdeu a
autonomia para lutar”

Alberto Tinoco (Sepe)

“A luta se constrói
também na negociação”

Celso Carvalho (Fasubra)

“A CUT é socialista e tem
autonomia”

        Lúcia Reis (Executiva da CUT)

“A CUT não representa
mais os trabalhadores”

Agnaldo Fernandes (ex-dirigente da CUT)

Fotos: Niko Júnior

SINTUFRJ organiza dia de luta

Plenária da Fasubra decidiu organizar em 9 de agosto o Dia Nacional de Luta

com atos nos estados. No Rio de Janeiro, o ato será às 10h na escadaria da

Assembléia Legislativa. Na quarta-feira houve reunião no SINTUFRJ para discu-

tir o ato e deliberou-se pela publicação de carta aberta à sociedade.  Página 2
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doispontos

Nos últimos meses a grande mídia anunciou em diversos canais de
comunicação (jornais, rádio, TV, etc.) que os funcionários públicos, den-
tre os quais os técnicos-administrativos das Instituições Federais de Ensi-
no Superior, tiveram um reajuste salarial com a publicação de medida
provisória no final de junho. Viemos a público denunciar que isto não é
verdade! Esta medida realizou somente um ajuste em parte das carreiras
destas categorias.

A grande verdade é que nos anos de 2004 e 2005 diversas categorias
estiveram em greve e cobraram do governo a construção e melhoria de
suas carreiras. Mas o governo não atendeu ao conjunto das reivindica-
ções dos trabalhadores e a maior parte das greves terminou com acordos
em que o governo se comprometia a cumprir com parte das reivindica-
ções no início de 2006. No entanto, não foram cumpridas as promessas de
melhoria das carreiras neste período e somente no meio do ano o gover-
no publica esta medida provisória que, mesmo assim, não contempla
todos os acordos realizados com as categorias.

Mas qual o interesse de se publicar isto somente agora? Qual o interes-
se da mídia ao divulgar para a população que os servidores obtiveram um
reajuste nos seus salários?

Além do fato óbvio de que com isso pretendem vender jornal e ganhar
dinheiro dos anunciantes à custa do servidor desavisado – que compra o
jornal e quando lê vê que seu salário continua o mesmo –, a grande mídia
tem o interesse de difundir a idéia de que os servidores públicos são
“privilegiados” e têm aumentos salariais constantes. O governo, por sua
vez, diz que está melhorando os salários dos servidores públicos, já
pensando na campanha eleitoral e nos votos deste segmento. Por outro
lado cria-se no imaginário popular uma imagem negativa do servidor
público: a grande parte dos trabalhadores do setor privado ou informal vê
o servidor como um adversário, um privilegiado e um inimigo. Não vê a
real situação deste segmento, que tem vivido anos de achatamento sala-
rial e de rebaixamento de suas condições de trabalho.

Toda esta situação é o pretexto para o sucateamento dos serviços
públicos, como saúde, educação, previdência, assistência, etc. Quando se
rebaixa as condições de trabalho do servidor, temos o comprometimento
da qualidade do atendimento à população em seus direitos fundamen-
tais. Quando se constrói a imagem negativa do servidor, cria-se as condi-
ções para a privatização e precarização dos serviços públicos. Portanto,
boas condições de trabalho para os servidores públicos interessam não
só aos próprios, mas ao conjunto da população. Para conquistarmos
serviços públicos, gratuitos e de qualidade de fato precisamos conquistar
boas condições de trabalho para o servidor.

NOSSO REAJUSTE É
UMA MENTIRA!

Carta dos trabalhadores técnico-administrativos
das Instituições Federais de Ensino Superior à

população do Rio de Janeiro:

A Diretoria do Sindicato, desde
que assumiu o atual mandato, no fi-
nal de junho, tem apresentado infor-
mações das ações judiciais, semanal-
mente. Infelizmente, isso não tem
sido suficiente para estancar os boa-
tos que surgem a cada semana.

No tocante à ação dos 3,17%, após
devolvido o processo pela AGU – que
apresentou recurso –, este chegou ao
juiz no dia 2 do corrente, e que vai
abrir prazo para ouvir a manifesta-
ção do Sindicato sobre o recurso. Até
o fechamento desta edição não tínha-
mos tido acesso ao inteiro teor do
recurso da AGU.

Portanto, não têm nenhum fun-
damento os boatos de que o paga-
mento dos atrasados serão feitos no

A vaga de professor titular da Fa-
culdade de Odontologia da UFRJ não
será ocupada pela professora adjun-
ta Maria Aparecida Albuquerque Ca-
valcante até que se encerre o proces-
so que corre na Justiça. Esta foi a de-
cisão da juíza substituta da 7ª Vara
Federal do Rio, Maria de Lourdes
Coutinho Tavares, publicada no Diá-
rio Oficial na semana passada, após o
recurso impetrado pelo professor e
ex-diretor Wladimir Cortezzi.

No dia 24 de julho Maria Apareci-
da havia assinado o termo de posse
no cargo de professora titular da Fa-
culdade em virtude de liminar con-
cedida pela juíza Salete Macalloz, ti-
tular da 7ª Vara Federal. A sentença
de Macalloz reconheceu como legíti-
mo o resultado do concurso no qual
Maria Aparecida conquistou a vaga e
que foi homologado pela Congrega-
ção da Odontologia. Agora, a profes-
sora irá levar a questão ao Tribunal
de Justiça.

“Vou brigar em outra esfera, e até
não poder mais. A vaga é minha. E
tudo que está acontecendo foi pro-
vocado pelo ex-diretor que, não acei-

Ações judiciais
dia 10 ou 15, ou que será na Caixa
Econômica Federal e, muito menos,
de que o atraso é em virtude da pen-
dência do percentual de honorá-
rios advocatícios. Não haverá per-
centual de honorários advocatíci-
os, uma vez que essa ação é do De-
partamento Jurídico do Sindicato e
o advogado André Viz faz parte do
quadro de funcionários.

A Diretoria, tem todo o interesse
de executar os atrasados o mais breve
possível, até porque também tem em
seus quadros sindicalizados aguar-
dando o recebimento.

Na próxima edição, divulgaremos
detalhes mais objetivos, de modo a
tranqüilizar a categoria no tocante ao
pagamento dos atrasados.

Vaga da Odontologia
fica subjudice

tou o resultado. Estou sendo achin-
calhada. Ontem (dia 2 de agosto) fez
9 meses desta história. Só porque o
ex-diretor queria a vaga para ele. E se
utilizou do cargo, indevidamente,
quando já não era mais diretor para
tentar ganhar a vaga. Tenho docu-
mentos que provam isso.”

ENTENDA O CASO – Maria Apare-
cida disputou com o ex-diretor da
Odontologia Wladimir Cortezzi a
vaga de professor titular da faculda-
de e conquistou o cargo apesar do
empate de notas, pois obteve três in-
dicações da banca examinadora, en-
quanto ele apenas duas. A Congrega-
ção da unidade homologou esse re-
sultado, pois, segundo o edital do
concurso, a vaga deve ser ocupada,
em situação como essa, por quem ti-
ver maior número de indicações.

Mas Cortezzi não aceitou essa de-
cisão da Congregação e entrou com
recurso no Consuni para anular o
concurso, o que ocorreu. Maria Apa-
recida então buscou a Justiça para
fazer valer seus direitos. Cortezzi en-
tretanto recorreu da decisão judicial
que beneficiou a professora.

O próximo plantão do advogado Júlio Romero será no dia 16 de
agosto, a partir das 10h, na sede do SINTUFRJ, Ilha do Fundão.

Plantão de Júlio Romero

Reunião do GT-Educação do SINTUFRJ 
Dia 8 de agosto, às 14h, na subsede do SINTUFRJ no HU.
Pauta: Continuação da discussão do Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI).

Falecimento 1

Comunicamos com pesar o falecimento no dia 28 de julho do professor
Leopoldo Hugo Frota.

Falecimento 2

É com grande pesar que os servidores da Reitoria comunicam a morte
do nosso colega e amigo Sérgio Marques de Oliveira, ocorrida na noite de
quinta-feira, 27 de julho.
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CARREIRA

Olho no prazo: recurso até dia 15
A Comissão de
Enquadramento já
recebeu pouco mais de
200 recursos. Quem
quiser dar entrada em
recurso sobre o
enquadramento, quem
tem dúvida, quem não
concorda e acha que o
diploma que apresentou
deve ser considerado ou
analisado de outra forma,
deve fazê-lo até o dia 15.
No caso dos ativos, o
recurso tem que ser
protocolado no setor de
pessoal da sua unidade.
Aposentados protocolam
no Dicom no Fundão, ou
na Praia Vermelha, no
setor de recadastramento
instalado no Fórum de
Ciência e Cultura.

Nivaldo Holmes, membro da Co-
missão de Enquadramento, dá um
exemplo: um diploma foi considera-
do como referente à educação for-
mal, mas o servidor levou decreto com
o qual provou que, neste caso, o cur-
so deveria ser considerado como ca-
pacitação e que portanto deveria su-
bir níveis e assim foi feito. Nivaldo
lembra que as pessoas devem ane-
xar, além do diploma/certificado, do-
cumentos que dêem suporte à solici-
tação para a Comissão avaliar.

“A unidade não deve barrar a ini-
ciativa do servidor. Tem que deixar
abrir o processo, mesmo que o re-
curso seja equivocado. A hora é ago-
ra, porque quem está nessa portaria
tem até o dia 15”, explica.

O grupo de pouco mais de mil
servidores cujo enquadramento atra-
sou em razão de algumas pendên-
cias, e cuja portaria sai esta semana,
pode recorrer em até 30 dias depois
da data da publicação.

Maria Teresa Ramos, da PR-4,
lembra que, caso o que foi publica-
do na portaria não corresponda ao
que saiu no contracheque, o proble-
ma deve ser levado direto à PR-4,
para consertar o erro. Recurso só em
caso de discordância com o que saiu
na portaria.

Reunido no dia 1o no auditório da
Escola de Serviço Social, o grupo de
trabalho sobre Carreira discutiu te-
mas como o projeto de Lei de ascen-
são funcional, a necessidade de di-
mensionamento da força de trabalho
da Universidade, a insuficiência de
pessoal e o plano de capacitação.

Os membros do GT produzirão
uma análise técnica da proposta ela-
borada pelas entidades para o pro-
jeto de emenda constitucional so-
bre ascensão funcional para debater
com a base. Um levantamento de al-
guns dos planos de capacitação exis-
tentes em outras Ifes para embasar a
discussão também será elaborado.
E o GT buscará ainda no banco de
dados da Universidade levantamen-
to prévio da força de trabalho.

Representantes do GT-Carreira
participarão da próxima reunião do

1 – Imprima o requerimento para recurso na página da PR-4.

2 – Anexe cópia dos diplomas/certificados, os quais o servidor acha que não foram analisados corretamente.

3 – Abra processo no setor de recursos humanos da unidade, se ativo; se aposentado, no Dicom (na

Reitoria) ou no setor de recadastramento da Praia Vermelha (no Fórum de Ciência e Cultura).

4 – O processo é encaminhado à Comissão de Enquadramento, que tem 60 dias para dar parecer.

5 – Se indeferido pela Comissão, o servidor pode ainda recorrer ao Conselho Universitário.

6 – os efeitos financeiros, se o recurso for acatado, são retroativos: progressão por capacitação a janeiro

de 2006 e percentual de qualificação a julho.

Telefones para informação: 2598-1790 e 2598-1819

Veja o passo-a-passo

Para solicitar progressão por capacitação, por cursos
também feitos a partir de 28 de fevereiro de 2005, cujo
prazo, segundo o decreto de regulamentação da carreira,
seria aberto em setembro, é preciso aguardar as regras que
serão definidas na Comissão Nacional de Supervisão. Um
requisito é, por exemplo, a existência do Plano de Desen-
volvimento Institucional que contemple, por sua vez, um
Plano de Desenvolvimento da Carreira, com programa de
capacitação. O PDI, segundo a lei, deve estar pronto até 30
de setembro. Nivaldo Holmes, que também é da Comis-
são Interna de Supervisão (CIS), alerta que a orientação da

Quem tem diploma de educação formal e não o apre-
sentou, ou concluiu o curso depois de 28 de fevereiro de
2005, já pode apresentar o documento para reivindicar

Qualificação: já se pode abrir processo

a gratificação por Qualificação. O procedimento é o mes-
mo: abrir processo, na unidade (Departamento de Pes-
soal) que o encaminhará à PR-4.

Fasubra é a de que quem concluiu curso a partir de 28 de
fevereiro de 2005 deve protocolar o diploma/certificado
na unidade, solicitando a progressão por capacitação ou
incentivo à qualificação.

“O MEC entende que o PDI tem que estar implementa-
do (para aplicar a progressão por capacitação) e a Fasubra
entende que não. Pelo menos, o servidor registra a conclu-
são do curso para garantir que, depois de análise futura
pela PR-4 e se realmente fizer jus a progressão por capaci-
tação, seja garantido a retroação à data do protocolo do
requerimento na unidade”, explica Nivaldo.

Capacitação: regras ainda serão definidas

GT-Carreira se reúne

GT-Educação, no dia 8. Este último
vem discutindo o PDI, o qual deverá
incluir capacitação, qualificação e
avaliação do servidor, de acordo com

a Lei da Carreira.
A próxima reunião do GT-Carrei-

ra será dia 15, às 10h, no Fundão, em
local que será divulgado em breve.

Foto: Niko Júnior

NA PRAIA VERMELHA. Integrantes do GT discutiram vários temas
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Será realizada na sexta-feira, 25 de agosto, na
subsede do Sindicato no HU. A pauta: apresenta-
ção dos projetos da Coordenação; ações judiciais/
enquadramento; assuntos gerais.

CARREIRA

Não dá para falar na nova
classe de professor associa-
do criado na carreira docente
com a MP 295, de maio de
2006 – que seria, digamos, um
degrau entre o último nível
da classe de Adjunto (IV) e a
de Titular –, sem recolher
questionamentos. Uma das
críticas é a suspeita de que,
no fundo, é uma forma de re-
ajustar doutores, e a outra é a
de que, ao exigir para o en-
quadramento neste nível o
título de doutor e a perma-
nência de no mínimo dois
anos no cargo, nivela-se por
baixo profissionais que ti-
nham muito mais anos de ex-
periência.

Segundo o pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso Mariz,
há cerca de 800 professores
–  adjunto IV com o título de
doutor – em condição de
pleitear a progressão. Mas o
governo criou um degrau
compulsório no meio das
classes, de forma que esse

Docentes: criação de professor

associado é polêmica

José Domingues, do GT Ciência e Tecnologia do An-
des pela ADUFMAT e ex-diretor do Sindicato, explica que
a reivindicação da categoria era o concurso público para
que os que chegaram ao nível de Ajunto IV pudessem
concorrer à classe de Titular. Ele avalia que abrigar os
adjuntos na classe de associado foi uma maneira de não
abrir o concurso e justificar um reajuste de salário.

Ele explica que a Andifes está preparando uma carrei-
ra com base na reforma preconizada por membros do
governo, conhecida como de quarta geração (houve ou-
tras tentativas, como a de Collor e de FHC) com o nome
de Livro Azul do Funcionalismo Público, com novas ten-
tativas de implementar o emprego público, subsídio em
vez de salário e possibilidade de contratação de pessoal
pelas fundações. Por isso, a seu ver, o governo não se
empenhou na consolidação da carreira docente e criou
este mecanismo: “Fabricaram um aposto para reajustar
adjuntos”, criticou.

Reivindicação era de
concurso público

contingente pode ganhar
apenas um pouco mais,  mas
ficam impedidos de chegar
ao topo da carreira.

“Na verdade, nossa prin-
cipal crítica é que foi um rea-
juste camuflado de mudança
de carreira. Nossa carreira já
está com várias distorções, e
essa introdução de um novo
nível é mais uma. Para nós,
carreira e reajuste têm que vir
separados. Quando vêm jun-
tos, a questão salarial assu-
me papel importante e come-
ça a complicar”, explica o pre-
sidente da Adufrj, José Si-
mões.

APOSENTADOS – Ele
aponta outros problemas:
“Os aposentados ficaram de
fora e não serão promovi-
dos. Isso nos motiva suspei-
tas de que a prioridade era
reajuste salarial. Depois, há
atualmente adjuntos que es-
tão há muito tempo no últi-
mo nível da carreira. O Sin-

dicato (Andes-SN) propôs –
mas o governo vetou – a
possibilidade dos que estão
há mais tempo no nível IV
subirem mais. Todos vão

subir para o nível um, tenha
10 anos como adjunto ou 2
anos. Nivelou por baixo, o
que para nós é um motivo
de preocupação. A carreira

mais uma vez fica distorci-
da”, explica Simões.

Os critérios para regula-
mentar a progressão para esta
nova classe foram estabele-
cidos através de uma porta-
ria recente, mas a instituição
terá que se adaptar e produ-
zir sua regulamentação pró-
pria que, segundo a Reitoria,
será submetida ao Consuni.
A Adufrj solicitou que não
fossem critérios muito dife-
rentes do que já existem. Os
professores criticam também
a demora na regulamentação.

“Isso significa um novo ní-
vel, mas é um prolongamento
da carreira, e se poderia man-
ter os atuais mecanismos de
progressão, via CPPD (Comis-
são Permanente de Pessoal
Docente). Mas há uma lenti-
dão por parte da Administra-
ção em implementar. Querem
comissões específicas para re-
gulamentar esse tipo de coisa,
o que leva à burocracia e de-
mora”, disse o professor.

O tradicional encontro do IncuBARnesc – espaço de
convivência dos funcionários da UFRJ entre o Núcleo de
Saúde Coletiva (Nesc) e a Incubadora de Cooperativas
Populares, ao lado da Prefeitura da Cidade Universitária,
no Fundão – muda sua programação. A partir desta sema-
na, o show do grupo Tá Ligado passa a ser às sextas-
feiras, a partir das 17h, e não mais às quintas-feiras.

As inscrições para o Vestibular 2007 da
UFRJ começaram no dia 1° de agosto e ter-
minarão em 1° de setembro. Os candidatos
podem se inscrever pelo site
www.vestibular.ufrj.br e a taxa de inscrição
é de R$ 95, que pode ser paga através da
impressão do boleto bancário associado
ao Requerimento de Inscrição via internet.
A Comissão do Vestibular prevê que 50 mil
pessoas disputem uma das 6.573 vagas ofe-
recidas num dos mais de 40 cursos, muitos
deles com várias opções de habilitação. As
provas, que são discursivas e os vestibu-
landos terão cinco horas para respondê-
las, serão realizadas em duas etapas: no dia
12 de novembro serão aplicadas as provas
não específicas, com Língua Portuguesa e
Redação, matérias obrigatórias a todos os
candidatos; no dia 26 serão aplicadas as
provas específicas do curso escolhido pelo
candidato.

Inscrições para o Vestibular já começaram

Os cursos/habilitações de Arquitetura e
Urbanismo, Artes Cênicas (Cenografia e In-
dumentária), Composição de Interior,
Composição Paisagística, Desenho Indus-
trial (Programação Visual e Projeto do Pro-
duto), Escultura, Gravura, Pintura, Dança,
Direção Teatral, Licenciatura em Educação
Artística (Artes Plásticas e Desenho) e Ba-
charelado em Música e suas habilitações
exigem que o candidato seja previamente
submetido a Teste de Verificação de Habi-
lidade Específica (THE). O THE será reali-
zado nos dias 16 e 17 de setembro. Os lo-
cais serão divulgados no endereço eletrô-
nico www.vestibular.ufrj.br a partir do dia 6
de setembro. Mais informações podem ser
obtidas através do Disque-Vestibular UFRJ
– (21) 2598-9430, das 9h às 17h, pelo e-mail
vestibular@ufrj.br, ou pessoalmente com a
coordenação do vestibular, na Av. Briga-
deiro Trompowsky s/n°, CCMN, bloco D.

Pagode no Nesc

Atenção vigilantes!
Às 14h desta quarta-feira, dia 9, os vigilantes têm reu-

nião marcada na sede do Sindicato, para discutir os se-
guintes assuntos: pendências da carreira, seminário da
Vigilância em Natal, Rio Grande do Norte, e informes
gerais.

Reunião dos aposentados

CURTAS
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SEMINÁRIO  LOCAL

Sindicatos discutem o futuro
Próxima etapa será o Seminário Regional que será realizado nos dias 11 e 12 na Universidade Rural

 Nos dias 11 e 12 a Uni-
versidade Federal Rural do
Rio de Janeiro irá abrigar o
Seminário Regional para
um debate ampliado reu-

Desatar o nó do
xadrez da política é
desafio. Especialmente
no campo da
esquerda que se
dividiu em relação ao
governo Lula e ao PT
depois de
questionamentos
provocados pelas
opções trilhadas pelo
partido e pelo ex-lider
metalúrgico no
exercício  do poder.
Como é óbvio, o
movimento sindical,
como sujeito ativo da
política do país, está
metido até o pescoço
nesse debate, num
momento importante,
de efervescência
eleitoral com a
proximidade das
eleições de outubro.
Para buscar respostas
ao desafio, a
sindicatos filiados à
Fasubra decidiram
pela realização de
seminários locais e
regionais para discutir
os rumos do
sindicalismo no Brasil
e as relações dos
sindicatos com a CUT .
Outro assunto
proposto ao debate é o
papel social dos
hospitais
universitários, suas
relações com o setor
privado e com o
projeto estratégico da
universidade pública
sustentada no tripé
ensino, pesquisa e
extensão. São temas
obrigatórias do
próximo congresso da
Federação que será
realizado em
dezembro. Na última
quinta-feira, dia 3, foi
realizado o Seminário
Local organizado pelo
SINTUFRJ.

nindo instituições filiadas à
Fasubra do Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas Gerais.
Todos os participantes do
Seminário Local estão den-

tro dos critérios exigidos
para a participação no Regi-
onal. Entretando é necessá-
rio as inscrições até esta ter-
ça-feira, dia 8 de agosto, na

secretaria do Sindicato, para
organizarmos a nossa re-
presentação.

Os debates na UFRJ acon-
teceram na subsede do Sin-
dicato no Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Fi-
lho. Num ambiente de plu-
ralismo de opiniões, sindi-
calistas –representando
correntes diversas de pen-
samento – se manifestaram
sobre a conjuntura e o mo-
vimento sindical, as rela-
ções do movimento com a
CUT, a alternativa de cria-
ção de uma nova central e
as táticas diversas para a
construção do socialismo no
Brasil.  Na primeira mesa
(mediada pela coordenado-
ra geral Ana Maria Ribeiro),
que tinha como tema “Os
rumos do socialialismo”
debateram o sindicalista Al-
berto Tinoco, dirigente Sin-
dicato Estadual dos Profis-
sionais de Educação (Sepe),
e Celso Carvalho, um dos
coordenadores da Fasubra*.
Na segunda mesa, mediada
pela coordenadora de Co-
municação, Denise Góes,
participaram do debate o ex-
dirigente da CUT e ex-coor-
denador do SINTUFRJ Ag-
naldo Fernandes, e a ex-di-
retora do SINTUFRJ e atual
integrante da Executiva da
CUT, Lucia Reis.

A terceira mesa do semi-
nário girou o seu foco para o
hospitais universitários. Sob
o tema “O papel social dos
HUs no SUS e na comunida-
de universitária”, os direto-
res da Faculdade de Medici-
na, Antônio Ledo, e do Cle-
mentino Fraga Filho, Alexan-
dre Cardoso, e a diretora da
Divisão de Saúde do Traba-
lhador (DVST), Vânia Glória
discutiram o assunto. O co-
ordenador geral Francisco
de Assis fez a mediação do
debate que registrou a preo-
cupação dos funcionários
com as dificuldades e os
obstáculos para o atendi-
mento da comunidade.

Seminário
Regional
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“Temos que fazer um debate
de conteúdo, considerar a

correlação de forças, o momento
político e entender o papel da

negociação. A tática deve ser
correta e responsável”

Ana Maria Ribeiro,
Coord. geral do SINTUFRJ

“Vivemos uma situação
insustentável de sindicalismo
apático, engessado. Temos que
superar esse cenário nefasto,
suas traições pós-Lula e que se
reflete na decadência da CUT”
Denise Góes,
Coord. de Comunicação do SINTUFRJ

O coordenador da Fasubra, Celso
Carvalho, foi direto ao ponto. Ele afir-
mou que no debate organizado pelo
SINTUFRJ estavam representados os
dois campos políticos de reflexão da
esquerda brasileira, que fazem o de-
bate sobre realidade e que apresen-
tam concepções diferentes sobre a tá-
tica a ser utilizada e a construção do
caminho para transformações mais
profundas na sociedade. Para ilustrar
o seu pensamento, Celso Carvalho ci-
tou o texto “Romper com a CUT e se-
guir na luta”, publicado no Jornal do
SINTUFRJ (edição 727, que antecedeu
o debate). Celso fez a leitura de um
trecho: “(...) se faz necessário um acer-
to de contas no movimento sindical
para reacendermos a capacidade de
resistência de luta da classe trabalha-
dora (...).” E fez o seu comentário: “Tra-
ta-se de uma leitura equivocada da
realidade, uma vez que não entende
uma conjuntura de transição e as pos-
sibilidades de avançar, compreenden-
do a correlação de forças, para dispu-

SEMINÁRIO  LOCAL

O dirigente do Sindicato Estadual
dos Profissionais de Educação(Sepe),
Alberto Tinoco, abriu sua reflexão so-
bre os rumos do movimento sindical
fazendo síntese histórica da luta dos
trabalhadores no Brasil. Tinoco, que é
do PSTU, destacou dois momentos: an-
tes do golpe de 64 e o sindicalismo que
surgiu no final da ditadura militar. Na
sua opinião, o sindicalismo concilia-
dor e pelego dos anos pré-ditadura foi
substituído pelo sindicalismo comba-
tivo a partir dos movimentos operári-
os que ressurgiram no final da década
de 70, que cresceu nos anos 80 com
duas caracaterísticas principais: desa-
trelar os sindicatos do Estado e unificar
a luta dos trabalhadores.

O dirigente do Sepe disse que com
o neoliberalismo e a queda do socia-
lismo no Leste Europeu, o movimen-
to sindical começou a ser golpeado na
década de 90. “A ideologia do indivi-
dualismo, das saídas individuais, da
eficiência administrativa, da idéia da
mistificação de processos de gestão

CUT sem autonomia Negociação é avanço
acabou ganhando campo.” No plano
político, segundo Tinoco, esta nova
situação se refletiu na ideologia da ci-
dadania. “Ora, cidadão neste país é o
Antônio Ermírio de Moraes (um dos
maiores capitalistas do país), que tem
a economia, o governo, a polícia e a
maioria dos políticos a seu favor”, sus-
tentou Alberto Tinoco, para quem a
idéia de Cidadania mascara a idéia da
luta de classes.

Na opinião de Tinoco, a descarac-
terização da CUT começou a ocorrer
neste cenário, e se aprofundou espe-
cialmente depois do início do gover-
no Lula, quando deixou de represen-
tar os interesses dos trabalhadores,
passou a frear o movimento, perdeu
sua autonomia. Tinoco afirmou que
vem de um processo exaustivo de dis-
cussão sobre a relação dos sindicatos
com a CUT. “Passamos 6 meses discu-
tindo essa questão lá no Sepe.” Esse
processo, informou, culminou com o
plebiscito que indicou pela desfilia-
ção do seu sindicato da CUT.

tar a hegemonia de posições.” De acor-
do com Celso, que pertence àcorrente
política CSD, há posições no movi-
mento sindical que apostam “no pu-
xar a corda até onde for possível, pois
trabalham com a lógica do tensiona-
mento”. Por essa lógica, concluiu ele,
“não é possível ter uma atitude nego-
cial”. Celso Carvalho foi enfático ao
afirmar que, “hoje, cada processo de
negociação constrói a luta do futuro”.
Depois de fazer um balanço das difi-
culdades das lutas e dos movimentos
sociais na República Velha (da Procla-
mação da República até 1930), Celso
disse que muitos não compreendem
a necessidade da democracia como
um espaço necessário para se cons-
truir um ambiente para avançar as lu-
tas que interessam aos trabalhadores.
“Uma forte concepção democrática
surgiu na realidade pós-ditadura.
Queremos um programa para o país,
um estado republicano para avançar
no projeto de uma nova sociedade, de
uma sociedade pós-capitalista”

NO DEBATE. Alberto Tinoco, diretor do Sepe, Ana Maria Ribeiro, mediadora, e Celso Carvalho, da Fasubra: debate sobre os rumos do sindicalismo

Foto: Niko Júnior
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“A questão não é a
radicalidade da democracia,

mas a radicalidade do
socialismo, como afirmava o

grande reitor Horácio Macedo”
Marcos Botelho

Coord. de Política Sindical do
SINTUFRJ

SEMINÁRIO  LOCAL

NO DEBATE. Lúcia Reis, da executiva da CUT, Denise Góes, mediadora, e Agnaldo Fernandes: análises diferentes e lados opostos

Foto: Niko Júnior

A disputa é com as elites
A participação de Lúcia Reis no

debate teve como marca o combate
às críticas à CUT, da qual é integran-
te da Executiva Nacional. A CUT é
autônoma e socialista, sustentou Lú-
cia, que aproveitou para relatar mo-
mentos importantes da história da
Central. Lúcia lembrou que a CUT
foi fundada em 1983, como parte de
um processo de acúmulo de forças
iniciado com o ascenso das greves
operárias do fim da década de 70 e
da reorganização partidária das for-
ças de esquerda. E hoje continua
sendo a maior Central Sindical da
América Latina. Disse também que a
Central reafirmou o seu caráter soci-
alista no Congresso de 1993.

 A diretora da CUT sustentou que
a história da Central jamais se afas-
tou do projeto político de fortalecer
e respeitar a organização por local
de trabalho e que, na ansiedade de
propor a desfiliação da Central, re-
presentantes das forças políticas in-
teressadas nesse projeto fazem críti-

ca em cima de fatos que não corres-
pondem à verdade. Uma delas ela
fez questão de destacar: informou
que, entre 2003 e 2006, 479 entida-
des se filiaram à CUT e 310 se desfi-
laram. “Isso nos deixa um saldo po-
sitivo de novas filiações”.

Lúcia disse, ainda, que o fato de
privilegiar a negociação em algu-
mas situações não compromete a
autonomia da Central. Ela negou
que a CUT tenha apoiado a reforma
da Previdência e acha que é um equí-
voco para a luta dos trabalhadores
a atitude de quem atua com a idéia
de que a disputa não é com as eli-
tes, com a burguesia, mas com o
movimento sindical. Segundo Lú-
cia, essa é a lógica que defende a
desfiliação da Central. Comentou
que nesse debate, deve-se levar em
conta a conjuntura política, o ambi-
ente em que ocorre a disputa de pro-
jetos com outras forças que atuam
na disputa de hegemonia na socie-
dade brasileira.

Agnaldo Fernandes integrou a
Executiva da CUT, da qual se afas-
tou insatisfeito com os rumos da
Central. Ácido crítico da condução
política orientada pelas forças ma-
joritárias da Central, Agnaldo fez um
histórico do que considera um re-
trocesso político experimentado
pela Central e que acabou transfor-
mando-a numa correia de transmis-
são do governo, uma espécie de for-
ça auxiliar. “Hoje o movimento se
ressente da ausência física da CUT,
e uma prova mais inconteste, para a
nossa categoria, por exemplo, é o
fato de não termos tido o apoio da
Central na nossa greve.” Agnaldo
observou que não deixa de levar em
conta os elementos que a conjuntu-
ra colocou no cenário político des-
favoráveis ao movimento sindical,
mas sustenta que a condução polí-
tica da CUT acabou enfraquecendo
a luta  da classe trabalhadora. “Abriu
mão de sua independência”, afir-
mou. Como não representa mais os

Concepção de sociedade
trabalhadores, concluiu Agnaldo,
não faz mais sentido aos sindicatos
manterem-se filiados a ela.

Agnaldo disse que não é filiado
ao Conlutas, a central sindical que
vem sendo construída por lideran-
ças sindicais que integram sindica-
tos que se afastaram da CUT. Mas
disse: “Ainda não sei para onde vou.
Mas sei onde eu não quero ficar. E a
CUT não é mais lugar para quem
quer avançar a luta dos trabalhado-
res”, disparou. Na opinião de Ag-
naldo Fernandes, mais do que uma
mera disputa por espaços políticos
no movimento sindical, o que está
em jogo hoje, neste debate, é uma
concepção de sociedade. “O proble-
ma é muito maior do que uma sim-
ples desfiliação. O que se apresenta
é a necessidade de as forças com-
prometidas com os trabalhadores
buscarem uma organização que res-
ponda melhor às suas necessida-
des”, disse. “A história e o socialis-
mo exigem isso.”

“Correntes que perderam espa-
ço político no comando da CUT
são as que pregam a ruptura. Se a
moda pega, cada corrente política
vai fundar a sua própria federa-
ção e o seu próprio sindicato.”
Jeferson Salazar
Coord. de Comunicação do SINTUFRJ
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O papel social dos hospi-
tais universitários foi o segun-
do tema do Seminário Local
realizado na semana passa-
da. O assunto está na agenda
de ministérios, da direção das
universidades e das institui-
ções de funcionários, profes-
sores e estudantes. Discute-se
a relação desses hospitais
com o setor privado, o perfil
dessas unidades, a sua inser-
ção no ensino, na pesquisa e
extensão. Mas no debate, uma
das questões que ocupou
grande parte da discussão foi
a assistência à saúde aos tra-
balhadores e à comunidade
da UFRJ. A questão é antiga e
polêmica. Não há uma políti-
ca definida no âmbito da ins-
tituição para lidar com as ne-
cessidades da comunidade.
De um lado os trabalhadores
cobram e de outro os gestores
alertam que não se pode tam-
bém privilegiar um setor em
detrimento dos direitos da
maioria da população.

“Eu não posso passar um
funcionário da universidade
na frente de ninguém. Me en-
vergonha saber que não pos-
so atendê-lo, no entanto tem
que ter um fluxo adequado.
Senão estarei praticando ne-
potismo. E tem que ser feito
pela lei. Não podemos dis-
criminar ninguém porque
não gostamos de ser discri-
minados. O hospital não é
meu, nem dos funcionários,
é da população”, disse Ale-
xandre Cardoso, diretor do
HU, ao responder sobre a fal-
ta de uma política de assis-
tência do HU ao funcionário.
O diretor tem como proposta
a criação do terceiro turno no
hospital, dentro da lógica do
SUS e envolvendo a Faculda-
de de Medicina e a Reitoria, o
que ajudaria a dar conta des-
ta demanda que acha justa
da comunidade universitária.
Ele vem discutindo e tentan-
do viabilizá-la, mas é pro-
posta complexa, dada a situ-

HU: como atender a
comunidade da UFRJ?

Diretor do Clementino Fraga tem como proposta a criação do terceiro turno no hospital

ação financeira e de pessoal
do HU. “Fico administrando
permanentemente uma cri-
se”, desabafa.

Universo maior
A diretora da Divisão de

Saúde do Trabalhador
(DVST), Vânia Glória, afirma
que o problema não é o HU.
A questão engloba um uni-
verso maior e geral no âmbi-
to da saúde do trabalhadoru.
“O HU não é responsável
pela falta de atendimento ao
trabalhador. É mais grave.
Tem a ver com a política inte-
gral de saúde. O HU é apenas
um reflexo.” Para Vânia, que
é enfermeira do trabalho, o
que falta é uma sistematiza-
ção para que se possa regu-
larizar o fluxo da comunida-
de interna. Segundo Vânia,
houve experiências boas
para atender a comunidade,
como a criação do posto de
assistência básica, que fun-
cionou há vários anos. “Ten-
tamos retomar esse projeto
com a Petrobras para aten-
der a toda esta área e ao re-
dor, mas infelizmente houve
mudanças na gestão do
Cenpes e isso não saiu do
papel”, complementa.

O diretor da Faculdade de
Medicina, Antônio Ledo, cha-
ma a atenção para a respon-
sabilidade institucional e cor-
robora com Vânia sobre o HU.
“Existem coisas específicas
que a Universidade tem que
pensar enquanto universida-
de e ter como responder. O
problema do HU não é só do
HU. É também da UFRJ. O
PDI (Plano de Desenvolvi-
mento Institucional) tem dis-
cutido isso. Quanto à aten-
ção ao trabalho, ainda não foi
discutida com profundidade
pela UFRJ no geral.”

Antes do debate propria-
mente dito os palestrantes em
suas apresentações proporcio-
naram ao público uma visão
maior das suas esferas de tra-
balho. A diretora da DVST, Vâ-
nia Glória, que é enfermeira
do trabalho, apresentou o ví-
deo Hospital doente, feito pelo
Sindsaúde (Sindicato dos Tra-
balhadores na Saúde de Santa
Catarina) sobre doenças do
trabalho e depoimentos de tra-
balhadores que sofreram aci-
dentes de trabalho.  O diretor
do HU, Alexandre Cardoso, fa-
lou um pouco do SUS, do sis-
tema público de saúde e apre-
sentou um raio-X do HU.

Na abertura da mesa sobre o tema “Papel social dos HUs
no SUS e na comunidade universitária”, o diretor da Facul-
dade de Medicina, Antônio Ledo, disse que não se deve fazer
uma reflexão sobre Hospitais Universitários (HUs) desvin-
culada do Sistema Único de Saúde (SUS). Ledo justifica sua
defesa do SUS pelo fato de o Sistema ter sido uma conquista,
mas reconhece que o SUS está em um período conturbado.

De acordo com Ledo, o papel social dos HUs é baseado
em três funções principais: ensino, formação e extensão/
pesquisa. “O papel social do HU é ensinar. E em segundo
lugar entra a formação. E a pergunta que deve ser feita é:
formar para quem? Se o povo é quem mantém o hospital,
então temos que formar profissionais para atender a socie-
dade. O terceiro papel é a extensão e a pesquisa. Os hospitais
têm muito a contribuir na área de pesquisa e o outro eixo é a
avaliação tecnológica, porque às vezes são colocadas tecno-
logias que não são adequadas para determinadas práticas
ou estão obsoletas”, disse.

Vinculação com o SUS

LEDO: “SUS está em período conturbado”

F
oto: N

iko Júnior

“Não podemos discriminar ninguém
porque não queremos ser discriminados”

 Alexandre Cardoso

SEMINÁRIO  LOCAL

Foto: Niko Júnior
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VILA RESIDENCIAL III

No plano de suas relações com a
UFRJ, a comunidade da Vila Resi-
dencial elege como principais prio-
ridades da comunidade a regula-
mentação fundiária no Ministério
das Cidades e a busca de parcerias
da universidade com o poder públi-
co para viabilizar obras de urbani-
zação, de acordo com o diretor da
AmaVila, Marcello Cantizano. Essas
reivindicações foram apresentadas
pela associação de moradores em
uma carta-proposta, no dia 15 de
maio de 2003, ao então candidato a
reitor, Aloísio Teixeira. “As reivindi-
cações continuam atualíssimas. Es-
tamos em um momento propício
para discutir o problema da Vila, já
que o tema está previsto no Plano
de Desenvolvimento Institucional”,
observa Marcello Cantizano.

Para a comunidade, o caminho

Comunidade quer
regularização fundiária
Reivindicação foi apresentada ao então candidato a reitor Aloísio Teixeira

para a solução da regulamentação
fundiária e urbanização do lugar se-
ria a concessão de uso especial para
fins de moradia prevista na Medida
Provisória (MP) 2.220, de setembro
de 2001, que prevê a concessão de
terras públicas. Com isso a Vila dei-
xaria de estar sob a responsabilida-
de da Universidade e a administra-
ção passaria para o Município. “Em
11 de setembro saiu uma emenda

• Regulação fundiária no Ministério das Cidades;
• Busca de parcerias da UFRJ com o poder público para efetivação da
urbanização;
• Convênio com a Universidade no que se refere ao seu papel (ensino,
pesquisa e extensão);
• Reafirmação da autonomia de gestão da comunidade, bem como no
seu relacionamento com o poder público.

constitucional dizendo que toda MP
editada até aquela data permanece-
ria no mundo jurídico até que uma
lei a revogasse. Como nenhuma lei
a revogou, a MP 2.220 tem caráter de
Lei. Agora, a UFRJ deve decidir como
vai obedecer à lei”, lembra Marcello
Cantizano. Procurado pelo Jornal do
SINTUFRJ, o reitor Aloísio Teixeira
prometeu se pronunciar esta sema-
na sobre o assunto.

O que cobra a comunidade

VISTA PELO SATÉLITE. A Vila Residencial às margens da Baía de Guanabara em registro fotográfico do espaço

O jornal do SINTUFRJ pautou nes-
tas últimas edições os problemas en-
frentados pelos moradores da Vila Resi-
dencial, e buscando colaborar com esta
série de reportagem, na qualidade de
morador e ex-presidente a AMAVILA,
quero expor alguns problemas que te-
remos que enfrentar numa fraterna e
contundente posição.

• A comunidade universitária preci-
sa tomar conhecimento de que desde a
alocação dos diversos moradores para o
antigo canteiro de obras da ponte Rio/
Niterói esta área física sempre foi carac-
terizada como Vila residencial da UFRJ,
porém as residências construídas são
benfeitorias adquiridas com o sacrifício
dos próprios moradores;

• Não existe uma regra clara de res-
ponsabilidade administrativa da área e
as diversas Reitorias sempre buscaram
administrar de forma que mais convém
os momentos. Afinal somos ligados a
quem? Reitoria? Prefeitura do municí-
pio? Precisamos de definição.

Entretanto, o debate do PDI nos
permite pautar estas questões para
buscar uma solução definitiva para a co-
munidade, pois estamos cansados de
embromações, de projetos sem solução,
de promessas pré-eleitorais e de solu-
ções paliativas.

Por estas razões precisamos juntar
forças para caminhar em parceria com
toda a Reitoria e a comunidade universi-
tária, buscando uma solução definitiva
de curto, médio e longo prazo. Somos tra-
balhadores e conhecemos as limitações
orçamentárias da nossa Universidade,
porém não podemos aceitar esta situa-
ção de penúria que já dura mais de três
décadas, vamos buscar parceria com o
Município, Estado ou Governo Federal.

Não queremos ser tratados como coi-
tadinhos, mas não podemos permitir
que as nossas crianças e jovens fiquem
à margem da inclusão social aplicada a
outras comunidades, como é o caso do
Projeto Mangueirinha. Não podemos
esquecer das promessas do Parque Tec-
nológico com relação à geração de em-
prego e renda para a comunidade quan-
do da sua instalação.

Por fim, quero agradecer as iniciati-
vas isoladas de unidades da UFRJ, como
é o caso da EEAN, que mesmo com to-
das as dificuldades se mantém presen-
te na comunidade, dos alunos de Biolo-
gia que ministram atividades de educa-
ção ambiental para nossas crianças e a
outras unidades que apresentaram pro-
jetos de extensão para nossa comuni-
dade, o que demonstra que a nossa es-
perança não está totalmente perdida.

Francisco de Assis dos Santos
Coordenador Geral do SINTUFRJ

Debate necessário

sobre a Vila Residencial
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VESTIBULAR

Às vésperas de realizar o quarto e
último vestibular da gestão desta
atual Reitoria – cujo mandato termi-
na em junho de 2007 –, o pró-reitor
de Graduação, José Roberto Meyer,
embora reconheça que há muito a ser
feito, avalia que a UFRJ avançou nos
últimos três anos no campo da ampli-
ação do número de vagas  para o aces-
so de novos estudantes – apesar dos
problemas herdados dos oito anos de
governo de FHC, entre os quais a falta
de reposição de professores.

Levantamento feito pela superin-
tendente de Graduação, Deia Maria
Ferreira, mostra que, nestes três anos,
principalmente em razão da criação
de novos cursos a partir de 2003, hou-
ve um aumento de 402 vagas ofereci-
das nos concursos de acesso. Esse
total já inclui as dez novas vagas para
o vestibular 2007.

Mas as dificuldades não permiti-
ram à Pró-Reitoria de Graduação am-
pliar a oferta de cursos noturnos, que,
na maioria, continua sendo os mes-
mos oferecidos há vários anos. Em
2007, das 6.625 vagas do vestibular,
apenas 733 são para cursos ministra-
dos à noite.

ACESSO – O pró-reitor sustenta
que a questão da democratização do
acesso de novos estudantes à Uni-
versidade é uma preocupação cons-
tante da atual gestão. Segundo Meyer,
a Pró-Reitoria de Graduação já reali-
zou vários estudos a respeito ao lon-
go destes três anos. Mas ele acredita
que a solução para o assunto virá atra-
vés do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).

“Dentro do PDI que a Reitoria dis-
cute nesse momento com as congre-

Cursos noturnos oferecem
menos de 15% das vagas

gações, aparece a criação de um pro-
jeto piloto que nos permitirá mostrar
que é viável o ingresso de alunos na
Universidade que não seja apenas
pelo vestibular”, explica Meyer. “O
concurso poderá continuar existindo,
mas vamos provar que existe siste-
mas democráticos, ou seja, que leva-
rão em conta a democracia do acesso
e o mérito, sem a necessidade do ves-
tibular”, afirmou.

Mais uma etapa da luta dos operadores de máquinas agrícolas da UFRJ
foi vencida. Com o objetivo de regularizar a situação desses profissionais,
na terça-feira, 1º de agosto, foi realizada uma reunião com a participação do
reitor da Universidade, Aloísio Teixeira, do superintendente de Pessoal da
PR-4, Roberto Gambine, do coordenador-geral do Sindicato, Francisco de
Assis, e da presidente da CUT-RJ, Neuza Luzia.  Segundo Aloísio Teixeira, o
assunto vai ser tratado com prioridade. “A questão para mim é que houve
um erro de administração. Apesar de não ter ocorrido na minha época, eu
tenho a obrigação de corrigi-lo.”

Segundo Meyer, atualmente a
falta de professores na UFRJ é de
pelo menos 400 profissionais. As
três maiores áreas da graduação
que convivem com o problema são
o Centro de Letras e Artes (CLA),
cujo quadro de docentes é forma-
do com mais de 50% de substitu-
tos; o Centro de Ciências Jurídicas
e Econômicas (CCJE); e o CFCH.
Essa situação deve-se ao fato de
que no período de FHC (que du-
rou 8 anos) não houve concurso
público para as federais, nem mes-
mo para reposição por aposenta-
doria, exoneração, afastamentos
por licença ou morte. “No atual
governo a UFRJ teve um ganho real
de 55 vagas para professores.”

Para a superintendente Deia
Maria Ferreira, o maior avanço des-
ta gestão foi a concretização de
uma política adotada pela Reitoria
de priorizar a graduação no pro-
grama de bolsas para as universi-
dades públicas federais. Todos os
alunos alojados recebem bolsa de
auxílio-manutenção, num total de
504, de R$ 300 ao mês cada uma.
Esse valor vale para todas as bol-
sas destinadas aos estudantes,
como para as 1.000 a título de auxí-
lio; 500 de apoio (para alunos de
baixa renda); 1.000 de monitorias;
100 para iniciação artística e cultu-
ral; 200 para iniciação científica; 100
para os graduandos do laborató-
rio de informática; 500 bolsas de
extensão e mais 400 pagas com re-
cursos próprios da Universidade
destinadas à iniciação científica.

Reitor com operadores
 de máquinas

Falta é de 400
professores

A solução para a
definição da política de
democratização do
acesso à universidade
virá com o PDI

José Roberto Meyer, pró-
reitor de Graduação

F
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“Aqui não podemos errar”

NACIONAL

Com o lema “Brasil: na força da
indignação, sementes de transfor-
mação”, a 12ª edição do Grito dos
Excluídos de 2006 sai às ruas no dia
7 de setembro. Desde 1995, o Grito
dos Excluídos é realizado no dia da
Independência do Brasil para refle-
tir sobre a soberania nacional, que é
o eixo central das mobilizações do
Grito. Nesta perspectiva, o Grito se
propõe a superar um patriotismo
passivo em vista de uma cidadania
ativa e de participação, colaboran-
do na construção de uma nova so-
ciedade, justa, solidária, plural e
fraterna.

De acordo com a secretaria na-
cional do evento, o objetivo geral
da atividade é denunciar todas as

a série “Por dentro
do  SINTUFRJ”, en-
focamos  hoje um se-

tor que exige atenção redo-
brada, rigor e que não pode
errar: o Financeiro.  Afinal, é o
que lida com a administração
do caixa e contas de forma ge-
ral. Diariamente, é preciso ve-
rificar o controle de saldo das
contas correntes mantidas
pelo Sindicato para cumprir o
cronograma de pagamentos.
O setor tem a responsabili-
dade de também elaborar a
previsão financeira a fim de
controlar melhor o fluxo das
contas a pagar. Não existe
folga de horário no setor, no
qual as funcionárias estão
sempre correndo contra o
tempo, procurando diretores
para assinar os cheques e ad-
ministrando os imprevistos.

As assistentes administra-
tivas Rosimery Araújo, a Mery,
e Andrea Serrano estão sem-
pre muito ocupadas. O início
do mês é uma loucura, pois é
o período que concentra os
pagamentos dos fornecedo-
res, dos encargos sociais, da
folha de pagamento dos fun-
cionários, da fatura dos con-
vênios e o desconto da conta
dos sindicalizados. “O que dá
mais trabalho é a parte buro-
crática. Tudo o que fazemos
tem que ter documentação
para fins de controle contá-
bil. Quando emitimos che-
ques, temos que anexar o
comprovante dos bancos na
planilha, atualizar o saldo e
lançá-lo na contabilidade
através de um protocolo que
imprimimos pelo computa-
dor”, explica Mery.

MÚLTIPLAS ATIVIDADES
– Ela diz que a responsabili-
dade é enorme, porque estão
lidando com o dinheiro do
Sindicato. “É um trabalho que
não podemos errar nos cálcu-
los.” E esse malabarismo ma-
temático e jogo de cintura têm
que ser exercitados diaria-
mente por conta das adequa-
ções de última hora. “Quando
o sistema está fora do ar, aí

que a coisa complica.  Às ve-
zes fica um dia inteiro, e as
contas não podem esperar.
Temos que correr ao banco e
fazer os pagamentos na boca
do caixa.” O contato com os
fornecedores para prorroga-
ção de vencimentos, quando
necessário, também faz parte

das atividades do setor.
São muitas as atividades

desenvolvidas pelo Financei-
ro. O departamento faz cota-
ção de preço e compra o mate-
rial de uso e consumo de todo
o Sindicato; cota, compra e pa-
trimonializa os móveis e uten-
sílios da entidade; controla  e

elabora os relatórios de des-
pesas com atividades sindi-
cais; realiza o pagamento de
diárias de viagens; controla e
cobra os valores gastos por te-
lefones celulares e rádios uti-
lizados pela direção do Sindi-
cato; efetua o pagamento do
auxílio-funeral e auxílio-nata-

lidade; agenda reuniões com
bancos e empresas que man-
têm parceria com a entidade e
prepara relatórios com infor-
mações para subsidiar a dire-
toria em suas decisões. As oito
horas de trabalho diário, das
9h às 17h, chega a ser pouco
para as funcionárias.

O Grito dos Excluídos

Foto: Niko Júnior

ROSIMERY. “Tudo o que fazemos tem que ter documentação para fins contábeis”. Ela diz que a burocracia é trabalhosa

formas de exclusão e as causas
profundas que levam o povo a vi-
ver em condições de vida precá-
rias e muitas vezes sem perspecti-
va de futuro; desmascarar a atual
política econômica dependente
que privilegia o capital financei-
ro, o pagamento da dívida e o su-
perávit primário; e descobrir e
construir alternativas através dos
excluídos que possam dar espe-
ranças e perspectivas de vida ao
povo brasileiro.

O Grito de 2006 tem como base
para sua organização eixos como a
democracia direta/participativa; o
Projeto Popular, poder popular; e
a autonomia das forças e movi-
mentos sociais.



A UFRJ abriu o seu espaço
acadêmico para líderes e mi-
litantes de algumas das prin-
cipais organizações do mo-
vimento social no país. Há
poucos dias a Universidade
renovou sua parceria  com a
Escola Nacional Florestan
Fernandes, num curso de for-
mação política para análise
crítica da realidade nacional
e internacional. A iniciativa –
que abre a instituição aos que
participam do Movimento
dos Trabalhadores Rurais
sem Terra (MST), da Comis-
são Pastoral da Terra (CPT),
do Conselho Indianista Mis-
sionário (Cimi), de sindica-
tos rurais, e aos trabalhado-
res urbanos de diversos sin-
dicatos, além de outros mo-
vimentos sociais, como Mo-
vimento dos sem Teto e Con-
sulta Popular – fortalece a
Universidade como espaço
público de produção e socia-
lização do conhecimento.

O curso de extensão Teo-
rias Sociais e Produção de
Conhecimento foi formaliza-
do através do convênio, apro-
vado pelo Conselho Superi-
or de Coordenação Executi-
va, de Cooperação Acadêmi-
ca e de Intercâmbio Técnico,
Científico e Cultural, pelos
próximos cinco anos, entre a
Pró-Reitoria de Extensão, o
Centro de Filosofia e Ciên-
cias Humanas e a Escola Flo-
restan Fernandes.

Curso começou
há dois anos

O curso tem duração de
dois anos e meio, com 700
horas-aula, dividido em cin-
co módulos e ministrado du-
rante os dias de férias de fe-
vereiro e julho por professo-
res de diferentes instituições
de ensino superior, com ên-
fase no estudo de História, Fi-
losofia e Crítica da Cultura.

A primeira turma – de fe-
vereiro de 2004 a fevereiro de
2006 –, chamada Apolônio de
Carvalho, era formada por 80
educadores populares de
quase todos os estados e por
lideranças de movimentos
sociais rurais e urbanos e de
diversas organizações.

Iniciada em fevereiro de

Líderes do MST estudam na UFRJ

2006, a nova turma conta com
60 lideranças. A maioria ja-
mais tinha pisado num cam-
pus universitário, o que, res-
saltam os organizadores,
abre espaço para a troca en-
tre a cultura e o saber das clas-
ses populares e o conheci-
mento produzido na acade-
mia. O segundo módulo ter-
minou dia 29 de julho.

“Normalmente, como é a
implantação de um curso
universitário? Parte de uma
exigência capitalista que tem
origem nas necessidades dos
grandes proprietários que
precisam de técnicos para seu
empreendimento. O que es-
tamos fazendo aqui, com
esse curso, é uma iniciativa
que significa uma chance rara
para atender às necessidades
dos movimentos sociais. Um
grande desafio para a Univer-
sidade”, explica a historiado-
ra Virgínia Fontes, da coor-
denação do curso sobre his-
tória das lutas de classes no
Brasil. Ela lembra que os pro-
fessores do curso trabalham
sem remuneração, cujo ob-
jetivo é socialização do co-
nhecimento.

A Escola Florestan Fernandes, do MST,
faz parcerias com universidades do país in-
teiro e oferece cerca de 50 cursos, de áreas
tão diversas, que vão da Pedagogia à Agro-
nomia, inclusive em nível de pós-gradua-
ção, explica Elemar Cezimbra, do coletivo
da coordenação. A instituição tem como ob-
jetivo a formação de quadros políticos e
técnicos com cursos voltados para militan-
tes de base, intermediários e dirigentes da
via campesina e da coordenação dos movi-
mentos sociais do campo e da cidade, e
aprofunda a formação política abordando
o pensamento político da história da hu-
manidade do ponto de vista marxista (refe-
rente a Karl Marx, que inaugurou a crítica
científica ao sistema capitalista): “Os que
fazem este curso estão mais capacitados a
entender o contexto político com uma vi-
são mais ampla e não sectária. Essas pes-
soas entendem como o Estado funciona, o
momento político e as perspectivas”, co-
menta o coordenador.

Selene Alves Maia, coordenadora-geral
do curso pela UFRJ, conta que os movi-
mentos procuraram a Universidade para a
iniciativa. O convênio materializa essa apro-
ximação: “A Extensão passa a ser o setor
que faz a sinergia entre a Universidade e os

Foto: Niko Júnior

A história, pelos olhos de Karl Marx

movimentos sociais. A Universidade é qua-
lificada para estar formando líderes de mo-
vimentos sociais para que se possa tornar a
sociedade mais justa e democrática.”

Entre os alunos, 3% possuem curso uni-
versitário, 40% têm segundo grau incom-
pleto e 50% têm segundo grau completo.
Os demais têm ensino fundamental. No fi-
nal, têm que apresentar uma monografia.
Alunos da graduação e da pós-graduação
da UFRJ orientam os do curso. No próximo
ano, o curso estará aberto aos técnicos-ad-
ministrativos, docentes e estudantes.

CENTRO DE FORMAÇÃO – A partir do
êxito da experiência, nasceu a idéia de cria-
ção do projeto de Formação de Educado-
res Populares, com a criação de um Centro
de Formação dos Movimentos Sociais.
Para materializar o projeto, a UFRJ solici-
tou financiamento à Petrobras para as ati-
vidades, como a realização das próximas
etapas do curso no ano que vem, a criação
de seis bibliotecas – cinco em capitais do
país e uma na UFRJ com as obras utiliza-
das em aula e a realização do evento “Di-
lemas da humanidade: diálogos entre ci-
vilizações”. A PR-5 aguarda resposta da
Petrobras.

FORMAÇÃO DE QUADROS. Militantes do MST e de várias organizações da luta popular em sala de aula na universidade

ÚLTIMAPÁGINA


