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ATO NO CENTRO DA CIDADE

Nas RuasNas Ruas

SINDICALISMO
Na próxima edição estaremos pu-

blicando um Caderno Especial com
a síntese dos debates do Seminário
Regional realizado na Universidade
Rural que discutiu os rumos do sin-
dicalismo no país. O Seminário dis-
cutiu, também, o Papel Social dos
HU‘s. No encontro foi criado o Fó-
rum Permanente das Universidades
do Rio de Janeiro na defesa da uni-
versidade pública e dos hospitais
universitários. A primeira reunião do
Fórum será no dia 31 de agosto, às
14h, no IFICS.

Trabalhadores das
universidades
organizaram manifestação
na defesa de recursos no
orçamento de 2007 para
evolução da tabela,
resolução do VBC e defesa
dos hospitais
universitários. No Rio, o
ato foi na escadaria do
prédio da Assembléia
Legislativa, no Centro da
cidade. Página 3

Debate sobre o PDI
precisa ser ampliado

Página 5

Histórias da luta social
NPC vai lançar catálogo
com sinopses de 300
documentários produzidos
por sindicatos e
movimentos populares.

Página 8

Dieese faz 50 anos
Página 6

Curso de Biblioteconomia
é inaugurado

Página 4

SINTUFRJ combate

redução salarial
Página 2
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doispontos

Sobre entrevistas é o
título do livro que será
lançado pela Editora
Vozes, da jornalista
sindical Stela Guedes
Caputo. O livro  será
lançado  nesta quinta-
feira, dia 17 de agosto,
na Livraria Argumento
– na Rua Dias Ferreira,
417, Leblon, foi elabo-
rado para pôr fim às dúvidas recorrentes
de estudantes de Jornalismo sobre entre-
vistas. A primeira parte da publicação traz
uma abordagem teórica sobre o assunto,
na qual a autora situa as experiências reu-

Jornalista sindical lança livro
nidas em suas entrevis-
tas. Na segunda parte,
apresenta algumas en-
trevistas que realizou
com nomes ilustres
como Muniz Sodré, MV
Bill. Stela Guedes Capu-
to é mestre e doutora em
Educação e já recebeu
importantes prêmios em
reconhecimento de seu

trabalho, como o Vladimir Herzog de Anis-
tia e Direitos Humanos, na categoria Re-
portagem Escrita, em 1993, e o de Melhor
Edição de Jornal Sindical, em 2004, pelo
Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC).

Será realizada no dia 25 de agosto, às 10h, na subsede
do HU, a reunião dos aposentados. Estão na pauta do
encontro a apresentação dos projetos da coordenação,
ações judiciais/enquadramento e assuntos gerais.

Reunião dos aposentados

NOTA DE ALERTA – Funcionários do CCS alertam os
demais colegas quanto à circulação pelo campus do Fundão de uma
cigana que comercializa jóias falsas como sendo verdadeiras. Uma
funcionária do CCS, ludibriada, solicitou a presente nota.

O GT-Carreira se reunirá no dia 15 de agosto, às 10h,
na subsede do HU. Na pauta de discussão os modelos de
propostas de avaliação e dimencionamento.

Do dia 19 a 20 de agosto
será realizado o II Curso de
Formação das Assembléias
Populares das 8h às 18h, no
auditório do Sintrasef que fica
na Rua Treze de Maio, 13/10º
andar – Centro.

Reunião do GT-Carreira

Posse no

Instituto de Nutrição
No dia 14 de agosto, às

16h, no auditório da Bibli-
oteca do Centro de Ciênci-
as da Saúde (CCS), que fica
no Bloco L, será realizada a
cerimônia de posse da
nova diretora do Instituto

de Nutrição Josué de Cas-
tro, Elizabeth Accioly. Na
ocasião, às 15h, haverá o
lançamento da logomarca
dentro da programação de
comemoração dos 60 anos
do Instituto.

A nova diretora da Es-
cola de Serviço Social,
Maria Magdala Vasconce-
los de Araújo Silva, toma-
rá posse nesta terça-feira,
dia 15 de agosto. Na oca-
sião, também será empos-

Posse no

Serviço Social
sada a vice-diretora, Ga-
briela Maria Lema Icasu-
riaga. A cerimônia ocor-
rerá às 18h, no Fórum de
Ciência e Cultura, que
fica na Av. Pasteur, 250,
Praia Vermelha.

NES: desconto
O valor recebido a mais pelos servidores de vínculo

NES no pagamento de julho será descontado em 3 parce-
las a partir do mês de agosto, conforme a intranet. A
diretoria do Sindicato vai marcar nova reunião com a
participação do Reitor.

Felicíssimo Timóteo, técnico em necrópsia. Começou a
trabalhar na UFRJ no setor de Anatomia Patológica do
IPPMG. Com a transferência dessa atividade para o HU, lá
concluiu seu trabalho. Crise de diabetes, no dia 9.

Geraldo Paes, arquiteto.  Participou da equipe de im-
plantação do prédio do CCS, no início dos anos 70. Alcan-
çou a chefia do setor de Manutenção Geral. Aposentado.
Falecimento em 30 de julho.

Notas de falecimento

Desde o pagamento de junho, os
servidores da UFRJ convivem com
uma redução salarial operada pelo
Ministério do Planejamento, sob o ar-
gumento de que pretende dar nova
sistemática à implementação das sen-
tenças judiciais.

No tocante aos 26,05% (Plano Ve-
rão), que  recebemos desde setembro
de 1994, a tal nova sistemática teve
como conseqüência a redução nos va-
lores de insalubridade e nas vanta-
gens do Artigo 184, da Lei 1.711/52.

Servidores encaminharam mensa-
gens ao Sindicato informando per-
das de até R$600, ocasionando im-
pacto negativo em suas margens con-
signáveis.

Conforme noticiado em edições

SINTUFRJ combate redução de salários
anteriores, o Sindicato já tomou pro-
vidências no sentido de sanar o pro-
blema. Protocolou reclamação na PR-
4 e discutiu o caso em Brasília, na reu-
nião com o “Planejamento” e a UFRJ.

Nessa reunião, ficou entendido que
o Sindicato estava correto em sua in-
terpretação, reivindicando a correção
da falha, devolução do que foi des-
contado e, antes de novas providênci-
as, analisar as sentenças judiciais.

Ficou acertado também o direito
do servidor de abrir prazo de defesa
para resgatar a Constituição no artigo
5º, inciso LV, que estabelece o direito
ao contraditório e a ampla defesa e,
no artigo 7º, inciso VI, que garante a
irredutibilidade do salário.

Na resposta do Diretor do Depar-

tamento de Análises e Procedimentos
Judiciais, da Secretaria de Recursos
Humanos do MPOG, Antonio Casella,
evidencia-se o acerto da reivindica-
ção do Sindicato.

Em seguida, o processo foi à Divi-
são de Aplicação de Decisões Judici-
ais, que também indicou a análise
em separado dos casos, precedida de
parecer da Procuradoria da UFRJ,
para esclarecer se as decisões devem
incidir ou não sobre o Art. 184 e/ou a
insalubridade.

Considerando que em fins de
2001, a Procuradoria da UFRJ já ha-
via emitido parecer contrário à redu-
ção, neste mesmo caso, alegando o
instituto da prescrição, espera-se que
o respeito à estabilidade das relações

jurídicas prevaleça, resultando no re-
torno dos salários à normalidade.

3,17% - Com o envio do processo
do cartório para o juiz, o Sindicato já
pode ter acesso ao inteiro teor dos
embargos apresentados pela Advo-
cacia Geral da União. A Assessoria
Jurídica do SINTUFRJ fará audiência
nesta semana com o juiz para discu-
tir os encaminhamentos cabíveis ao
Sindicato. Diante do andamento do
processo, vê-se que era apenas um
boato, na semana passada, a notícia
de que o pagamento seria no dia 10
ou no dia 15. Após a audiência da
Assessoria com o juiz, apresentare-
mos os próximos passos a serem da-
dos, no caminho da execução dos atra-
sados.

O Estatuto da Igualdade
Racial e o Projeto de Lei de Co-
tas é o tema do seminário pro-
movido pelo Instituto Brasilei-
ro de Análises Sociais e Econô-
micas (Ibase). O seminário ocor-
rerá no dia 17 de agosto, das 9
às 18h, no Auditório da Caixa
Econômica Federal (Av. Rio
Branco 174, subsolo – Centro.

Estatuto da Igualdade
Racial e Lei de Cotas

 Assembléias Populares
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MOBILIZAÇÃO

Movimento vai às ruas
No Rio, manifestação foi na quarta-feira, dia 9, nas escadarias da Assembléia Legislativa

“A grande verdade é que
nos anos de 2004 e 2005 di-
versas categorias estiveram
em greve e cobraram a cons-
trução de suas carreiras.
Mas o governo não atendeu
ao conjunto das reivindica-
ções dos trabalhadores”,
sustenta o documento. Se-
gundo o manifesto, a gran-
de mídia tem interesse de
difundir a idéia de que os
servidores são privilegiados
e têm aumento salarial cons-
tante. Com isso, cria-se no
imaginário popular imagem
negativa de um segmento
que sofreu fortes perdas sa-
lariais nos últimos 12 anos
e luta pela recuperação sa-
larial.

O QUE É VERDADE – Os
manifestantes abordavam o

Os trabalhadores com certificados de cursos concluí-
dos até 28 de fevereiro de 2005 – com os quais poderiam
fazer jus a novo enquadramento por capacitação – mas
que não foram entregues até a data-limite para a segunda
fase devem fazê-lo agora. Os setores de enquadramento
vão receber estes documentos – certificados obtidos até
28 de fevereiro –em forma de recurso. Segundo Nivaldo
Holmes, da Comissão de Enquadramento, o prazo para
este recurso também é só até o dia 15 de agosto.

Quem não entregou
certificados deve

fazê-lo agora!

Reunida no dia 3 de agos-
to, a Comissão Nacional de
Supervisão do Plano de Car-
reira definiu o procedimento
que a instituição deve adotar
no tocante às próximas pro-
gressões – que podem ser
solicitadas a partir de 1o de
setembro –, mesmo sem ter
ainda seu Programa de Ca-
pacitação ou Plano de Desen-
volvimento Institucional
(PDI). Na UFRJ, por exemplo,
a discussão sobre o PDI ain-
da está em curso. Segundo
Vânia Gonçalves, diretora da
Fasubra, o MEC já tinha en-
caminhado a orientação dos
procedimentos através de
nota técnica, e agora há reso-
luções da Comissão Nacio-

Até o fim da semana passada, somavam cerca de 400 os
recursos que chegaram à Comissão de Enquadramento,
nesta segunda etapa. Numa reunião na quinta-feira, dia 10,
a equipe fechou os critérios da análise dos pedidos de
revisão do enquadramento por capacitação e de percen-
tuais de qualificação. O prazo de entrega de recursos segue
até o dia 15, mas a análise dos processos deve começar
também esta semana e, na avaliação do coordenador da
Comissão, Nilson Barbosa, não deve ser demorada.

Recursos: prazo se

encerra nesta terça

Comissão define

 procedimentos

para a progressão

público entregando o mani-
festo e explicando o que de
fato aconteceu com nossa
categoria. O piso salarial dos
técnicos-administrat ivos
das Ifes continua sendo o
mais baixo do Executivo.
Somos a categoria com me-
nor teto. A segunda etapa do
enquadramento – do que
trata a medida provisória
quando se refere a nós – não
atingiu os 153 mil trabalha-
dores das Ifes, pois somen-
te uma parte da categoria ti-
nha cursos de capacitação e
qualificação. Em 2006, a ca-
tegoria teve um ajuste de ta-
bela conquistado na greve de
2004. A íntegra do texto “Nos-
so reajuste é uma mentira”,
foi publicada na edição an-
terior (nº 728) do Jornal do
SINTUFRJ.

nal que em breve serão dis-
ponibilizadas.

Os servidores que obtive-
ram certificados após 28 de
fevereiro podem, a partir de
1o de setembro, segundo o
decreto que regulamentou o
enquadramento por capaci-
tação, reivindicar progressão.

Segundo a Comissão, não
é preciso esperar o novo Pro-
grama de Capacitação para
conceder a progressão, a par-
tir de 1o de setembro. A Uni-
versidade pode validar, se
considerar o curso dentro dos
critérios, como a pertinência
com o ambiente de trabalho,
cargo e carga horária, estabe-
lecidos conforme os anexos
da Lei da Carreira.

Cumprindo deliberação
da plenária da Fasubra,

trabalhadores das
universidades federais

organizaram
manifestações em todo

o país nos dias 9 e 10 de
agosto. Os dias de luta

tiveram como eixos:
garantia de recursos no

Orçamento de 2007 para
evolução da tabela,
resolução do VBC e

defesa dos hospitais
universitários. No Rio,

militantes da UFRJ e da
UFF se reuniram no dia

9 na Assembléia
Legislativa, com faixas

que denunciavam a
situação de arrocho. No

ato, os manifestantes
lançaram manifesto

esclarecendo a
população sobre a

realidade salarial da
categoria e

desmistificando a
informação propagada
pela mídia que induzia

a uma interpretação
errada: a de que os

funcionários das
universidades federais

teriam sido beneficiados
com reajuste salarial.

VISIBILIDADE. Ato de funcionários nas escadarias da Assembléia, no Centro PANFLETAGEM. Dirigentes e ativistas da categoria distribuem panfletos

Fotos: Niko Júnior
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UFRJ

O Curso de Biblioteconomia e
Gestão de Unidades de Informação
(CBG) da UFRJ realizou, no dia 7 de
agosto, a aula inaugural de sua pri-
meira turma. O curso, elaborado e
implantado por um grupo de biblio-
tecárias e docentes da Universidade,
diferentemente dos outros existentes
no Brasil, foi desenvolvido para dar
enfoque à gerência de recursos da
área de informação, sejam eles mate-
riais, financeiras ou humanas.  A nova
carreira é vinculada à Faculdade de
Administração e Ciências Contábeis
(FACC), do Centro de Ciências Jurí-
dicas e Econômicas, e envolve mais
oito unidades da UFRJ. O curso, que
funciona na Praia Vermelha, é com-
posto de oito períodos e enfatiza as
atividades de pesquisa e as 43 biblio-
tecas que integram o Sistema de Bi-
bliotecas e Informação (SiBi).

De acordo com a coordenadora
do curso, Marisa Russo, a carreira foi
organizada para que o profissional
tenha um bom desempenho e acom-
panhe as novas tecnologias da infor-
mação. Para isso, 50% da grade horá-
ria é voltada para a administração e
os outros 50% para a bibliotecono-

Biblioteconomia:
curso inaugurado

Marisa Russo disse que o curso tem preocupação com novas tecnologias

mia. “Com este diferencial, o forman-
do será capaz de utilizar todas as téc-
nicas da bibliografia aliadas às habi-
lidades da área de administração.”

O pró-reitor de Graduação, José
Roberto Meyer, que representou o rei-
tor na mesa de abertura da cerimô-
nia, elogiou a criação da carreira.
“Para a UFRJ, é uma honra ter um
curso de biblioteconomia, dando a
oportunidade de mais 30 jovens ter
acesso ao ensino público de qualida-
de. Em nome da Reitoria, gostaria de
saudar aqueles que ajudaram a cons-
truir esse curso e aos que chegam.”

Na aula inaugural, ministrada pela
professora de Biblioteconomia da
Universidade Federal Fluminense,
Maria Eliana da Fonseca, foi realiza-
da uma abordagem geral sobre o cur-
so e a profissional da área de biblio-
teconomia. Segundo Maria da Fon-
seca, faz-se necessário a articulação
entre ensino e pesquisa. “A pesquisa
é importante por ser a forma mais
sistemática de dar vazão às inquieta-
ções e questões acadêmicas. O ensi-
no não pode ser só transmissão de
conteúdo, deve ser direcionado para
a formação de sujeitos críticos.”

Sonho antigo
Desde a inauguração da Bibliote-

ca Central da UFRJ, em 1950, que ha-
via o interesse de se criar um Curso
de Biblioteconomia na Universida-
de. Mas a idéia foi cristalizada quan-
do um grupo de bibliotecárias reto-
mou a discussão em 2000. Por inicia-
tiva da então coordenadora do SiBi,
em outubro de 2001, foi constituída
uma comissão de trabalho, com 11
bibliotecárias, mestres e especialis-
tas da área, para desenvolver a pro-
posta político-pedagógica do curso.
A comissão convidou docentes e dou-
tores para dar assessoria ao processo
de implantação do curso.

Com a experiência dos integran-
tes da comissão, a grade curricular
do curso foi planejada com ênfase
nas aéreas de Biblioteconomia e
Gestão. A proposta foi encaminhada
em novembro de 2003 e recebeu o
incentivo da gestão de Carlos Lessa
e o apoio final foi dado pelo reitor
Aloísio Teixeira. Em junho de 2005 o
curso foi aprovado pelo Conselho
de Ensino e Graduação (CEG), e em
14 de julho, pelo Conselho Univer-
sitário.

A Comissão de Desenvolvi-
mento do Conselho Universitário
deu parecer favorável à criação do
Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas em Direitos Humanos,
órgão suplementar do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH) na sessão da última quin-
ta-feira. O debate sobre o assunto
ocupou grande parte do tempo da
reunião do Consuni, apesar de não
haver discordâncias sobre a sua
criação. Os conselheiros Juliana
Magalhães e Carlos Vainer, que
pediram vistas, também se colo-
caram a favor, ressalvando algu-
mas questões.

Inicialmente, Juliana Maga-
lhães, diretora da Faculdade de
Direito, havia se colocado contra,
argumentando que o Núcleo da
forma como estava sendo propos-
to punha a Faculdade de Direito
subordinada ao Núcleo. Já na ses-
são do Consuni, explicou que con-
versou com o decano do CFCH,
Marcelo Correa e Castro, e chega-
ram a um consenso sobre a ênfase
em políticas públicas na atuação
do Núcleo.

A discussão foi preliminar, a
fim de os conselheiros ouvirem
todos os aspectos levantados e
apresentados sobre a questão. A
criação do Núcleo tem que ser vo-
tada numa sessão especial e com
quórum qualificado. Sendo apro-
vada, ainda terá que passar pela
Comissão de Legislação e Normas
para adequação jurídica.

Novo núcleo

em discussão

NOTAS

AULA INAUGURAL. A coordenadora do curso, Marisa Russo, no dia da aula inaugural na Praia Vermelha

Foto: Raquel Lima

O III Encontro Nacional de En-
genharia e Desenvolvimento Soci-
al (ENEDS) ocorrerá nos dias 31 de
agosto e 1º de setembro de 2006,
no Centro de Tecnologia da UFRJ,
na Ilha do Fundão. O tema do en-
contro é “A Tecnologia na Geração
de Trabalho e Renda no
Brasil”.   Para participar basta pre-
encher a ficha de inscrição no site
www.soltec.poli.ufrj.br/eneds ou
comparecer às mesas da comissão
organizadora que estarão disponí-
veis, em breve, nas principais uni-
versidades do Rio de Janeiro.

Encontro de

Engenharia
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UFRJ

PDI: ampliar o debate

As discussões sobre a pro-
posta de Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI)
para a UFRJ chegam ao ter-
ceiro mês e continuam restri-
tas às Congregações das Uni-
dades, situação que pode
comprometer a representati-
vidade do debate de uma
questão vital para a universi-
dade: as reuniões de Congre-
gações, como se sabe, são
convocadas pela direção das
unidades e nem sempre são
abertas à comunidade uni-
versitária. O reitor Aloísio
Teixeira, no entanto, desde o
início do processo tem dito
que reconhece a necessida-
de de ampliar o debate com
as entidades representativas
(SINTUFRJ, Adufrj, DCE e
APG)  dos diversos segmen-
tos da comunidade para re-
colher críticas e sugestões.
Pelo calendário do Reitor, isto
vai ocorrer em setembro.

A dinâmica implementa-
da pelo reitor (discussões nas
congregações para explicação
do PDI e posteriormente com
a comunidade universitária)
não descarta a participação
imediata dos interessados.
Um fórum de discussão do
PDI foi criado para que pro-
fessores, estudantes e técni-
cos-administrativos enviem
comentários e sugestões
(www.ufrj.br/pdi). No âmbi-
to do SINTUFRJ, que foi con-
vidado pelo reitor a partici-
par do debate ainda em pro-
cesso de transição da direto-
ria, a discussão está sendo
feita pelo Grupo de Trabalho
de Educação (GT). No dia 22
de agosto, às 14h, na subsede
do HU, tem reunião. Pauta:
continuidade do debate so-
bre o PDI.

A discussão é essencial,
porque as decisões irão im-
plicar mudanças substantivas
na universidade, como tam-
bém para sua comunidade. O
estudo da Reitoria faz levan-
tamento dos problemas da
UFRJ e traça linhas de desen-
volvimento estratégico nas
principais áreas de atuação.

GT-Educação do SINTUFRJ debate proposta às 14h do dia 22 de agosto na subsede do HU

No entanto, tal debate, para
ser democrático, não deve
descartar nenhum segmento
da UFRJ, o que compromete
o processo de discussão e tor-
na as decisões autoritárias.  As
reuniões de Congregações,
(muitas delas não há, sequer,
representação de tecnicos ad-

AGOSTO
16/8 – Ginecologia – 9h e Psicologia – 13h
17/8 – Odontologia – 11h30 e FACC – 16h
18/8 – Escola de Química – 9h30
21/8 – Nutrição – 13h30
22/8 – IDT– 9h e Instituto de Física – 13h
23/8 – EBA – 10h30 e EEAN – 14h
24/8 – ECO – 15h
25/8 – Medicina – 9h30 e INDC – 14h
29/8 – Farmácia – 9h e Politécnica – 14h
30/8 – Coppead – 14h
31/8 – ESS – 9h e Museu Nacional –14h
SETEMBRO
1/9 – Matemática – 10h e Colégio de Aplicação – 14h

Obs.: O gabinete da Reitoria alerta que as datas e os
horários das reuniões podem ser alterados devido a com-
promissos do reitor. Por isso é bom confirmar com a Reito-
ria a realização das reuniões.

Reunião do  GT-EDUCAÇÃO dia 22 de agosto, às 14h, na
subsede do SINTUFRJ no HUCFF.

Pauta – Continuação da discussão do Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI).

ministrativos e estudantes), na
sua maioria, são restritas,
convocadas pela direção das
unidades.  Corre-se o risco de
o debate ficar  relegado so-
mente ao segmento docente.

Plano
O PDI começou a ser ela-

borado em 2004. A Adminis-
tração Central da UFRJ reali-
zou uma primeira versão,
que foi modificada em um
seminário realizado em Ma-
caé. A segunda versão foi le-
vada, em 2005, ao Conselho
Superior de Coordenação
Executiva (CSCE), formado

por decanos e pró-reitores.
Dessa reunião saiu a atual
proposta que terá uma ver-
são final a ser levada a uma
plenária de Decanos e Dire-
tores. No fim de outubro o
reitor pretende encaminhar
o PDI ao Conselho Univer-
sitário para aprovação.

Reuniões agendadas
nas Congregações

GT-Educação

EXCELÊNCIA

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Ena-
de) avaliou os alunos da UFRJ e os resultados foram satis-
fatórios. No exame, que avalia as instituições em uma es-
cala de 1 a 5, a UFRJ obteve conceito máximo em 10 dos 23
cursos analisados. Receberam nota 5 os cursos de Biolo-
gia, Computação e Informática, Engenharia (Civil, Materi-
ais, Metalúrgica, Produção), Filosofia, Geografia e Mate-
mática. Já os cursos de Química, Pedagogia, Letras, Física,
Engenharia (Química, Industrial, Mecânica, Eletrotécnica,
Eletrônica) e Ciências Sociais obtiveram conceito 4. No Rio
de Janeiro, o Enade avaliou 65 instituições. As universida-
des federais e estaduais receberam os maiores conceitos.
O resultado do exame revelou que os conceitos mais altos
(4 e 5) ficaram concentrados nas universidades públicas
federais e estaduais, que obtiveram percentuais, respecti-
vamente, de 56,3% e 40,6%.

UFRJ obtém nota máxima no Enade
Foto: Internet
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INTERNACIONAL

A Coppe e o Fórum de
Ciência e Cultura da UFRJ
promoveram um seminário
para discutir os ataques de
Israel ao Líbano e suas re-
percussões internacionais.
Na opinião  do coordenador
do seminário, professor Luiz
Pinguelli, a presença dos Es-
tados Unidos no conflito evi-
ta o cessar fogo, pois pregam
a doutrina da luta contra o
terrorismo. O professor do
Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais da UFRJ, Francis-
co Teixeira, disse que o mun-
do está assistindo, em larga
escala, à utilização de armas
numa guerra entre forças de-
siguais. Isso porque, explica
Teixeira, a guerra é travada
entre um poder forte, com
grande força tecnológica e fi-
nanceira, representada por

UFRJ discute
ataque de Israel

ao Líbano

Criado em 1955 pelo movimento sindical, o Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) vem desempenhando o papel para o qual
foi criado: desenvolver atividades de pesquisa, assesso-
ria, educação e comunicação nos temas relacionados ao
mundo do trabalho e que se ajustam aos desafios que a
realidade coloca para a organização dos trabalhadores
brasileiros. Ao longo desse tempo, a instituição consoli-
dou-se pela sua eficiência e credibilidade, tornando-se
uma fonte de dados, informações e análises confiáveis
para as entidades sindicais e para a sociedade.

O Dieese é uma entidade civil sem fins lucrativos,
mantida pela contribuição das instituições sindicais filia-
das, na qual estão representadas todas as correntes do
Movimento Sindical brasileiro. Por isso, para atender à
pauta do movimento sindical, que se tornou complexa, a
partir dos anos 90, com a intensificação da globalização
econômica e estabilização possibilitada pela implanta-
ção do Plano Real, foi elaborado o Dieese 2000.

O projeto consiste em um planejamento de atividades
para os próximos anos, para responder às questões colo-
cadas pela atual conjuntura e aos desafios que irão surgir
e se intensificar no futuro. O objetivo é aperfeiçoar o
Dieese como um dos centros técnicos de referência no
desenvolvimento de pesquisa, assessoria, comunicação
e educação nos temas: Renda; Emprego; Custo de Vida;
Negociação; Reestruturação Produtiva.

As atividades que concretizam o planejamento estão
organizadas em programas de trabalho, visando atender
às demandas sindicais. Neste momento esta em elabora-
ção o planejamento Dieese 50 anos, através de consultas
e discussões envolvendo todas as áreas do Dieese e do
Movimento Sindical. Parabéns pelos 50 anos de luta ao
lado dos trabalhadores do Brasil.

Dieese faz
50 anos

MOVIMENTO

NAS RUAS. Manifestação na Cinelândia denuncia os EUA

Foto: Niko Júnior

Israel, e um poder fraco, sem
nenhuma tecnologia e força
financeira, que é o Hezbollah.

O coordenador do Progra-
ma de Engenharia Oceânica,
Segen Estefen, criticou o se-
minário por achar que faltou
um representante árabe na
mesa do debate. Segundo Es-
tefen, Israel é uma máquina
de guerra que despreza as re-
soluções da Organização das
Nações Unidas (ONU). “No
Líbano, com as armas de pre-
cisão de Israel, já morreram
900 pessoas, destas 95% são
civis. As armas, sem precisão
do Hezbollah, mataram 90
pessoas, destas 50% são mi-
litares”. O professor do Cen-
tro de História e Cultura Ju-
daica, Paulo Geiger, conside-
ra que as conseqüências do
conflito são graves. De acor-

do com Geiger, os meios de
comunicação de Israel di-
zem que a guerra é de defe-
sa. E ele questiona: “Como
entender que um país que
invade outro, sem declarar
guerra, está se defenden-
do?”, indagou.

“Eu represento parte dos
80% da população israelense
que acha que pode haver
uma convivência pacífica en-
tre judeus e árabes”, disse.

Guerra unilateral
O professor do Instituto de

Física da UFRJ, Fernando
Barros, um dos organizado-
res do manifesto de intelec-
tuais brasileiros contra o ata-
que de Israel ao Líbano, diz
que o conflito tem interesses
econômicos. “A Condoleezza
Rice está fazendo o papel
dela. O governo Bush violou
dois tabus, pois começou o
desenvolvimento de armas
nucleares, que significa que
bombas serão utilizadas se
os interesses americanos fo-
rem feridos. E também decla-
rou uma guerra unilateral,
depois do atentado às Torres
Gêmeas, unilateral. Faz uma
guerra contra algo que não é
uma instituição ou palpável.
Isso lhe dá o direito de violar
qualquer tratado internacio-
nal se a segurança do país for
ameaçada.”

O ponto considerado um
consenso entre os debatedo-
res é de que o fim do conflito
deve ser negociado. De acor-
do com Francisco Teixeira,
depois de disparado o pri-
meiro tiro a racionalidade vai
embora. “Por isso, não pode-
mos aceitar o uso de uma
guerra para solucionar pro-
blemas políticos. Israel não
tem com quem negociar. O
que deve haver é uma nego-
ciação completa para o
Oriente Médio, e isso quem
pode fazer é a ONU.”
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o contrário da
maioria dos seto-
res que têm suas
atividades con-
centradas no iní-

cio da semana, o Centro de
Processamento de Dados
(CPD) do SINTUFRJ traba-
lha durante a semana e a
todo o vapor nas sextas-fei-
ras. A tão esperada sexta-fei-
ra é um dia daqueles para
os profissionais de tecnolo-
gia da informação Flávia
Pinto Teixeira, técnica, que
trabalha na parte da manhã,
e Gutemberg Gustavo Lopes,
analista, que fica à tarde.

Eles realizam um traba-
lho complexo e anônimo.
Tudo o que se refere a da-
dos, programas e sistemas
é com os dois. “O CPD tem
uma responsabilidade no
Sindicato que não é visível”,
explica Gutemberg.  É nesta
convivência quase que so-
litária com as máquinas,
dentro de uma gélida sala
no meio da sede do Fun-
dão, que Flávia e Gutem-
berg desenvolvem seu tra-
balho. A rotina da sexta é
uma loucura. “É um dia su-
percomplicado, o mais ata-
refado”, diz Flávia.

É sexta. Ufa!
Às sextas-feiras, os dois

se dividem em imprimir as
cinco mil etiquetas para a
mala-direta do jornal, gerar
as etiquetas para as carteiri-
nhas dos sindicalizados,
percorrer as três subsedes
para fechamento do sistema
de controle de sindicaliza-
dos, comprar material e le-
var equipamento para con-

O trabalho “invisível” do CPD

 A primeira planilha ela-
borada para as eleições do
SINTUFRJ, em 1996, criada
pelo então diretor Carlos
Maldonado, foi sendo atu-
alizada ao longos dos anos
e agora serve como referên-
cia para outros sindicatos.
A própria Fasubra já solici-
tou ajuda ao CPD do SIN-
TUFRJ para dar suporte ao
seu Congresso em 2004. “A
direção da Fasubra, Marle-
ne e Neuza estavam à épo-
ca, que indicou o nosso tra-
balho. Aproveitamos o sistema de apuração
do SINTUFRJ e implantamos lá também. O
Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais
de Ensino), por sua vez, nos procurou para
adaptar a planilha criada por Maldonado”,
conta Gutemberg. Na última eleição do
SINTUFRJ, este ano, o sistema de apuração
foi todo desenvolvido por Gutemberg. E

serto, quando necessário.
Além dessas rotinas de

sexta eles são responsáveis
por auxiliar os setores na
utilização dos computado-
res e impressoras; resolver
os problemas que apare-
cem, administrar a rede; di-
gitar arquivos e informa-
ções para o Siape/NCE (Nú-
cleo de Computação Eletrô-
nica da Universidade), as-
sim como digitar processos
judiciais; criar planilhas de
controles; criar sistemas;
imprimir relatórios; confec-
cionar backups, etc. Diaria-
mente, no fim de cada dia,
eles têm que fechar o siste-
ma com a atualização dos
dados dos sindicalizados.
Ufa!

É um setor que atende
todo o Sindicato.  Na área
de processamento de dados
o CPD está para o SINTU-
FRJ assim como o NCE para
a UFRJ, compara Gutem-
berg. Apenas com o seguin-
te detalhe: No SINTUFRJ ele
se concentra em duas pes-
soas. Muitas vezes Flávia e
Gutemberg têm que se des-
dobrar para cumprir suas ta-
refas e apagar os incêndios
nos demais setores. “Pode
até parecer má vontade
quando demoramos, mas
não é”, justifica Gutemberg.
Apesar de hoje a linguagem
dos computadores não ser
mais um bicho-de-sete-ca-
beças,       muitos trabalha-
dores ainda não se familia-
rizaram com seus códigos e
programas, o que acaba so-
brecarregando os profissio-
nais, que têm que orientar
os demais.

Apuração informatizada
pela primeira vez os dados
parciais foram disponibili-
zados on-line no site do
SINTUFRJ.

Como nem tudo são flo-
res no campo da virtualida-
de, os profissionais lamen-
tam os problemas para se
manter os equipamentos, e
citam como exemplo as re-
clamações de setores
(como o de Comunicação)
que precisam de computa-
dores rápidos e capazes de
armazenar grande volume

de dados. Por mais que as máquinas este-
jam funcionando, é necessário substituí-las
de tempo em tempo devido à rapidez do
avanço da tecnologia. “Tecnologia infeliz-
mente só vem com custo. Não tem outro
jeito. E por conta de economia, às vezes
temos que manter computadores antigos”,
explica Gutemberg.

Fotos: Niko Júnior

CURTAS

A Escola de Belas Artes (EBA) da UFRJ completou, em 12 de agosto,
190 anos de existência. Para comemorar os 190 anos de belas artes, será
realizada, às 13h do dia 16 de agosto, no Teatro do Museu Nacional de
Belas Artes, uma solenidade com a presença de funcionários, professo-
res e alunos.

190 anos da Belas Artes

FLÁVIA E GUTEMBERG. Tarefas complexas: lidando diariamente com as máquinas

Vale do Rio Doce
Ato nacional pela Anulação da Privatização da Vale do Rio Doce foi

realizado nesta segunda, no Rio. O objetivo foi o de pressionar pela confir-
mação nos tribunais superiores da decisão da 5ª Turma do Tribunal Regi-
onal Federal de Brasília que determinou o prosseguimento de uma ação
popular de 1997 pedindo a anulação do leilão que privatizou a empresa. A
CUT-RJ convocou os sindicatos filiados para a manifestação.



ÚLTIMAPÁGINA

Imagens da luta social
NPC lança catálogo de DVDs que registram histórias do movimento sindical e popular

través do “Projetos
vídeos – artes e his-
tórias para contar e

mostrar”, o Núcleo Piratinin-
ga de Comunicação (NPC) vai
publicar um catálogo com si-
nopses de 300 documentári-
os produzidos por sindicatos,
movimentos populares e cul-
turais e ONGs. O lançamento
está previsto para dezembro.
Com tiragem de três mil
exemplares, os catálogos se-
rão distribuídos para entida-
des e movimentos sociais,
professores e educadores po-
pulares. O NPC reúne jorna-
listas, formadores e ativistas
sindicais e sociais de várias
regiões do País, que desen-
volvem projetos para que se-
tores populares possam aper-
feiçoar sua comunicação na
perspectiva da construção de
uma nova sociedade.

Os documentários em ví-
deo e DVD são uma grande
ferramenta de formação,
avalia Vito Giannotti, coor-
denador do projeto. Sua
equipe já analisou quase
600 documentários sobre
temas como combate ao ra-
cismo, história do Brasil, si-
tuação da mulher, manifes-
tações culturais e a realida-
de brasileira em seus varia-
dos aspectos, para compor
o catálogo.

Garimpagem
“Temos muitos vídeos

maravilhosos sobre, por
exemplo, a época da ditadu-
ra, das greves de 1978 e 1979,
ocupações urbanas, ecolo-
gia, cultura. O segredo é que
neste vasto Brasil há uma
grande produção de docu-
mentários. Muitos bem-fei-
tos, mas que não são conhe-
cidos”, conta o coordenador,
que explica: “Nós queremos
que professores, escolas, de-
partamentos de formação de
sindicatos, movimentos so-
ciais usem essa riqueza, que
é muito útil para qualquer
programa de formação ou
qualquer tipo de aula.” Vito
destaca a importância de se

DITADURA, FAVELAS, MST
Existem catálogos seme-

lhantes Brasil afora. Mas em
geral,  temáticos e de circu-
lação restrita. A característi-
ca do catálogo do NPC é
agrupar documentários
produzidos a serviço do
movimento, pelos próprios
movimentos, segundo o co-
ordenador que pretende,
com a iniciativa, estimular
novas produções e a cria-
ção de videotecas.

 Já estão catalogados – e
com sinopses à disposição
no portal www.pirati-
ninga.org.br –  vídeos e DVDs
sobre temas como comuni-
cação alternativa, experiên-
cias populares, lutas pela ter-
ra e urbanas, movimento
sindical, questão de gênero,
saúde e trabalho escravo.
Com as sinopses seguem
endereços e telefones para
que os interessados possam
entrar em contato com os
produtores.

Entre muros e favelas é
um dos documentários mais
conhecidos. Mostra a reali-
dade de moradores de fave-
las, oprimidos duplamente:
pela situação de violência
criada em volta do tráfico e
pela violência policial. Mas
há inúmeros outros, nem
tão conhecidos mas de igual
qualidade.

Caminhando para o Céu
registra a marcha vitoriosa do
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra em uma
cidade gaúcha e o confronto
com fazendeiros. Os ativis-
tas acabaram ganhando a fa-
zenda para reforma agrária.

Entre os de formação sin-
dical, Tempo de Resistência

retrata a luta contra a ditadu-
ra. Novembrada, dirigido por
Eduardo Parede, documenta
manifestações em 1979 con-
tra o general João Baptista Fi-
gueiredo, o ditador de plan-
tão na época.

Retrato em branco e preto e
Vista minha pele, têm como

tema o movimento negro.
Sobre a situação social do
país, o documentário Boca
do lixo, de Eduardo Couti-
nho, mostra a realidade dos
catadores de lixo da perife-
ria do Rio. “Mais bonito que
qualquer outro vídeo sobre
o assunto”, diz Vito.

 Entre as produções que considera de qualidade, Vito
relaciona o vídeo do SINTUFRJ Uma História de Luta,
que, segundo ele, consegue refletir a dinâmica do movi-
mento na UFRJ nos últimos 20 anos, desde quando a
entidade era uma simples associação até os dias atuais:
“O vídeo mostra o sindicato, o movimento, as reações
às provocações dos vários governos, a conjuntura polí-
tica e econômica e a resposta com manifestações e gre-
ves. É um dos bons vídeos que apontamos como exem-
plo para recuperação da história da luta.”

usar um instrumento como
o vídeo em programas de
formação e de informação
para trabalhadores com
pouco hábito de leitura.

Os monitores dos cursos
ministrados pelo NPC pelo

país realizaram uma verda-
deira garimpagem de docu-
mentários produzidos por
entidades sindicais e movi-
mentos sociais que são des-
conhecidos. Daí a idéia do
catálogo: “Quando nós resol-

vemos fazer o projeto, man-
damos solicitação a todas as
entidades sindicais e movi-
mentos sociais. Achamos te-
souros”, comenta Vito.

O projeto tem o patrocí-
nio da Eletrobrás.


