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Terminou na quarta-feira, dia 4, o prazo-limite para-entrega
das procurações ao SINTUFRJ pelos beneficiários da ação dos
3,17%.

Nesta segunda-feira, o assessor jurídico do Sindicato, André
Viz, entrega ao juiz da 20ª Vara Federal do Rio as cerca de 12.300
procurações que foram encaminhadas à entidade.

Parceria do bem
Com o lançamento do portal Assédio Moral no Trabalho (www.assediomoral.org), os trabalhado-

res têm desde sexta-feira na internet um aliado na luta contra o assédio moral, resultado de parceria
do Iesc, DVST e SINTUFRJ.  Na mesa: Marisa (Iesc), Huascar (SINTUFRJ), Leticia (Iesc), Gambine
(PR-4), Vânia Glória (DVST) e Luciene (Iesc). Página 9

A batalha dos 3,17%

Campeonato abre
com festa

O Campeonato de Futebol dos Servidores foi
aberto na terça-feira, dia 3, numa festa que contou
com a presença de craques do passado como o
tricampeão Brito, Afonsinho e o lateral Marinho
Chagas, ex-Seleção Brasileira. No jogo de abertura,
goleada do CLA sobre o HU. Página 12

Conselho Sindical
de Base

Encerrado o prazo para as inscrições dos
candidatos, diretoria se reúne para fazer ba-
lanço e avançar no processo de organização
do conselho. A organização por local de traba-
lho é considerada uma forma fundamental para
o fortalecimento da luta da categoria.  Página 3

Quem vai ocupar este palácio?
Daqui a três semanas os brasileiros retornam às urnas. Lula (PT) tenta a reeleição e Geraldo Alckmin (PSDB) tem como modelo Fernando

Henrique Cardoso, que governou o país por 8 anos. Página 5

Reitoria ameaça
com lei seca

O chefe de gabinete do reitor Aloísio Teixeira,
João Eduardo, informou que os excessos dos estu-
dantes nas chopadas vêm sendo discutidos pelo
estafe da Reitoria. Segundo ele, de imediato sairá
um ato administrativo proibindo a comercializa-
ção de bebida alcoólica. Páginas 10 e 11
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TRAGÉDIA

Uma fatalidade, é como
podemos definir o trágico aci-
dente que tirou a vida de três
companheiros dirigentes do
Sindicato dos Trabalhadores
em Educação da Universida-
de Federal de Juiz de Fora
(Sintufejuf), na manhã de se-
gunda-feira, 2: Marcelo de
Oliveira Rodrigues, 43, Valter
Luiz da Silva, 59, e Élson Lo-
pes de Souza, 74. Depois de
saírem inteiros do acidente
com o carro em que viajavam
para Brasília, foram atrope-
lados e mortos por um outro
veículo, que também rodou
na pista, no mesmo local. O
advogado da entidade que
estava com eles, Sergio Ricar-
do, 40, continuava internado
no Hospital de Barbacena, em
estado grave, até o fechamen-
to desta edição. Ex- estagiário
do SINTUFRJ, a recuperação
de Sergio está sendo acompa-
nhada com toda a atenção
pela assessoria jurídica da
nossa entidade.

Os dois coordenadores-
gerais do Sintufejuf, Marcelo
e Valter, e o coordenador jurí-
dico, Élson, seguiam no San-
tana da entidade para o En-

Base da Fasubra de luto
Morte de sindicalistas causa comoção e tristeza na UFJF, na cidade e na categoria

contro Jurídico, da Fasubra.
No km 717 da BR-040, próxi-
mo ao município de Correia
de Almeida, entre Santos Du-
mont e Barbacena, o carro der-
rapou na pista, capotou e pa-
rou em uma valeta de rodas
para cima, no canteiro central.
O Santana se acabou, mas os
sindicalistas e o advogado
nada sofreram. Com o auxílio

do caminhoneiro José Luiz
Vicentine, que parou para
prestar socorro, saíram ilesos
das ferragens e até ligaram
para o sindicato. Mas antes
que qualquer ajuda chegasse,
um Corsa sedan derrapou na
pista e atingiu os companhei-
ros, inclusive o solidário Vi-
centine, que está no CTI do
Hospital de Barbacena.

LUTO E TRISTEZA – A
UFJF decretou luto oficial de
24 horas pela morte dos com-
panheiros. O reitor Henrique
Duque destacou a luta dos
três sindicalistas na defesa
intransigente dos direitos dos
técnicos-administrativos. A
ex-reitora, Margarida Salo-
mão, em nota oficial, mani-
festou seu pesar e prestou so-

lidariedade aos familiares
dos sindicalistas. A cidade de
Juiz de Fora acompanhou
consternada a tragédia, e cen-
tenas de pessoas estiveram
presentes aos sepultamen-
tos. A diretoria do Sintufejuf
ainda está perplexa com a
perda inesperada dos com-
panheiros. “Perdemos três ir-
mãos de luta, o baque é mui-
to grande e repercute em toda
a cidade. Mas apesar da dor
vamos seguir em frente com
as bandeiras que eles defen-
diam”, afirmou o coordena-
dor de Formação Sindical,
Lucas Simão. Marcelo de Oli-
veira Rodrigues também era
coordenador da Fasubra.

Tão logo soube do aconte-
cido, a diretoria do SINTUFRJ
se colocou à disposição do Sin-
tufejuf para ajudar no que fos-
se necessário. Dois coordena-
dores-gerais, Ana Maria Ri-
beiro e Francisco de Assis,
além de nove dirigentes da
Fasubra viajaram na terça-
feira, às 6h, em duas kombis
para acompanhar o sepulta-
mento dos companheiros e
prestar solidariedade aos
amigos e parentes.

PERDAS. Em pé, a partir da esquerda: Élson Lopes, 74  (primeiro), Valter Luiz da Silva, 59
(quarto) e  Marcelo de Oliveira, 43 (nono) em foto com companheiros de luta.

Foto: Sintufejuf

A análise técnica sobre o incêndio no laboratório da Instituto de Macromolé-
culas há algumas semanas constatou que o cilindro acidentado era utilizado há
cerca de 30 anos, sem passar por qualquer tipo de inspeção técnica. O documen-
to é assinado pela a diretora da DVST, Vânia Alves, e pelos técnicos de segurança
do trabalho Jorge da Silva Fernandes e Bianca Silva Marques. Outra conclusão da
avaliação é que no setor existem aparelhos extintores inadequados ao risco
inerente à atividade, sendo necessário adotar medidas de prevenção com a
instalação de aparelhos extintores de Pó Químico Especial. Posteriormente, a
DVST enviará Relatórios de Inspeção de Segurança em Ambiente de Trabalho
(RISAT), com informações adicionais sobre o fato.

 De acordo com o relatório, o incidente ocorreu quando a professora respon-
sável pelo Laboratório de Catálise de Polimeração, que desenvolve pesquisas de
substâncias para a fabricação de plástico, realizava procedimentos habituais
utilizando a substância química pirofórica (que pega fogo em contato com o ar)
trietilalumínio. O produto estava armazenado em um cilindro metálico e seria
injetado em um frasco contendo atmosfera de nitrogênio. Ao abrir a válvula do
cilindro, não ocorreu a saída da substância. Por isso, a professora resolveu
movimentar o cilindro e a substância vazou. Em contato com o ar, a substância
reagiu violentamente e se expandiu em chamas pelo interior do laboratório.

Em resposta à matéria publicada no Jornal do SINTU-
FRJ, n° 735, na página 5, que traz a denúncia de funcioná-
rios segundo a qual a Divisão de Saúde do Trabalhador
(DVST) não se manifestou quanto à precariedade das con-
dições de trabalho dos funcionários da Subprefeitura, a
diretora da DVST, Vânia Glória Alves, enviou ao Sindicato a
cópia da Notificação de Segurança encaminhada à Subpre-
feitura. Na notificação, de n° 18/2005, enviada no dia 25
setembro de 2005, a DVST assinala os riscos constatados
no local e as recomendações gerais para a melhoria das
condições de trabalho dos funcionários. Isso demonstra
que a DVST não se omitiu do problema enfrentado.N

O
T

A
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Laudo analisa incêndio no IMA DVST responde à denúncia

Fiscal do Vestibular
Inscrições poderão ser feitas entre 4 e 18 de outubro,

apenas pela internet: <http://fiscal.vestibular.ufrj.br>.

Próximo plantão do advogado do FGTS:
11/10/2006 (quarta-feira)
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PROCURAÇÕES

A batalha judicial
pelos 3,17% continua

CUMPRIR PRAZO – Nessa segunda-fei-
ra completam os dez dias dados pela justi-
ça para que o SINTUFRJ responda ao recur-
so impetrado pela Procuradoria Regional
Federal (PRF) contestando os cálculos dos
atrasados dos 3,17%. O mais absurdo dessa
decisão da PRF – que é o órgão federal
responsável pela defesa judicial das autar-
quias, no caso a Universidade – é que os
cálculos foram feitos pela própria UFRJ, que
é a ré na ação. Somente após examinar a
resposta do Sindicato à PRF é que o juiz da
20ª Vara Federal do Rio irá se pronunciar se
aceita ou não os cálculos.

CONTRA-ATAQUE – O assessor jurídico
André Viz informou que vai adotar como
linha de defesa para a contestação dar res-
postas aos três questionamentos utilizados
pela própria PRF, que são os seguintes: 1 –
Legitimidade do SINTUFRJ em representar
a categoria judicialmente; 2 – As pessoas
que entraram com ações nos Juizados Fe-

Nesta segunda-feira, o as-
sessor jurídico do Sindicato,
André Viz, entrega ao juiz da
20ª Vara Federal do Rio as
cerca de 12.300 procurações
que foram encaminhadas à
entidade.

Desde 22 de setembro que
o SINTUFRJ se voltou para a
tarefa de mobilizar as cerca
de 15 mil pessoas que inte-
gram a ação: trabalhadores na
ativa, aposentados e pensio-
nistas, através do jornal da
entidade, cartazes e internet.
A procuração também ficou
disponível na página eletrô-
nica do Sindicato. Quem ti-
vesse acesso à internet era só
imprimir, assinar e mandar
entregar na sede ou subse-
des da entidade. Mesmo com
a prorrogação do prazo, apro-
ximadamente 2.600 partici-
pantes da ação dos 3,17% não
entregaram as procurações.

derais e obtiveram ganhos não teriam mais
direitos na ação; e 3 – O direito a receber os
atrasados seria limitado a apenas maio de
2001.

RESPOSTAS DO ADVOGADO À PRF – 1 –
Fora o STF já ter reconhecido o direito dos
sindicatos em entrar com ações coletivas,
tem as 12.345 procurações recolhidas rea-
firmando a confiança da categoria na sua
entidade de classe; 2 – Sustentará o direito
das pessoas que entraram nos Juizados Fe-
derais, na ação, por conta de terem sido
deduzidos o que já receberam do cálculo
dos atrasados apresentados à justiça. “Elas
têm direito a um saldo”, disse Viz; 3 – Além
de esta contestação apresentar ao juiz ju-
risprudência em contrário, já existe o ante-
cedente da incorporação de julho de 2005,
em que não houve esse questionamento.
“Portanto, agora já não podem mais apre-
sentar essa argumentação”, concluiu o ad-
vogado.

Daqui por diante
Terminou na

quarta-feira, dia 4, o
prazo-limite para

a entrega das
procurações ao

SINTUFRJ pelos
beneficiários da

ação dos 3,17%. Essa
última data para

que os retardatários
assinassem e

entregassem a
procuração que

legitima o Sindicato
a representá-los

perante a justiça foi
aprovada pela

categoria na
assembléia de 27 de

setembro.

A Coordenação de Políticas Sociais e a
direção do Sindicato vão fazer o balanço
do processo de inscrição de candidatos das
unidades para integrarem o Conselho Sin-
dical de Base. O prazo para a primeira fase
do processo de implantação do Conselho,
com inscrição dos candidatos, foi encerra-
do na sexta-feira, dia 6. No período, várias
reuniões foram realizadas em diversas uni-
dades para que servidores discutissem o
papel dos delegados e a importância da
organização nos locais de trabalho para o
fortalecimento do movimento dos servido-
res da UFRJ. Pelo edital publicado há qua-
tro semanas, as eleições de delegados se-
rão realizadas entre os dias 16 de outubro e
30 de novembro. No próximo dia 25, os
aposentados se reúnem às 10h na subsede
do Sindicato no HU para eleger seus dele-
gados. Sete companheiros se inscreveram.
A primeira fase para as inscrições para de-

Conselho: organizar a eleição O GT-Carreira do SINTUFRJ se reúne às 14h desta
terça-feira, dia 10, na subsede do Sindicato no HU, para
discutir o Plano de Desenvolvimento de Carreira, debate
estratégico para a categoria.

Dia 25 de outubro, às 10h, na subsede do HU,
eleições de delegados aposentados

legados sindicais de base terminam na sex-
ta-feira, dia 6 de outubro.

 É importante que as unidades se mobi-
lizem para se envolver no processo. O de-
legado sindical é a ponte entre o Sindicato
e o seu local de trabalho. A sua atuação
fortalece a ligação da entidade com sua
base. Politicamente, os problemas especí-
ficos de cada unidade poderão ser levados
ao conhecimento do SINTUFRJ. Após as
eleições será formado o Conselho de Dele-
gados Sindicais de Base (CDSB), que é uma
instância de decisão do SINTUFRJ, hierar-
quicamente superior à Diretoria Executiva
do Sindicato.

O Conselho Sindical de Base cria condi-
ções para ampliação da democracia nas
decisões no interior do movimento, num
cenário de muitos e múltiplos desafios para
a nossa categoria. Portanto, mobilizar é a
palavra de ordem.

GT-Carreira se reúne

Vânia Glória Alves, atual diretora da DVST, foi nomea-
da membro titular do Conselho Nacional de Saúde. A
nomeação de Vânia, que saiu no Diário Oficial da União,
de 15 de setembro, é para o Segmento do Governo Fede-
ral, representando o Ministério da Educação, no triênio
de 2006 a 2009. No segmento Entidades Nacionais de
Profissionais de Saúde, a Fasubra ocupa o lugar de 2°
suplente, sendo representada por Silvana Maria Pereira.
Com esta nomeação, a Fasubra retoma sua participação
no Conselho Nacional de Saúde.

Conselho
Nacional de Saúde

A Coordenação de Desenvolvimento Profissional (PR-4)
está oferecendo aos técnicos-administrativos o curso de Proce-
dimentos Administrativos Disciplinares. Contatos: 2598-1845,
2598-1814 e 2598-1846. Ou pelo e-mail <codep@sr4.ufrj.br>.

Curso na PR-4



4
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

3
7
 -

 9
 a

 1
5
 d

e
 o

u
tu

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

doispontos

Reitoria quer
desalojar CIS

Em plena fase de conclusão dos trabalhos da 2ª etapa,
que consiste na análise dos recursos da categoria, a Co-
missão de Enquadramento foi informada pela Reitoria
que no dia 22 de outubro vai ter que mudar de local.
Desde o início de sua instalação, a comissão funciona
numa sala no andar térreo do prédio da Reitoria, próximo
aos arquivos, o que facilita, principalmente nesta reta
final, a pesquisa e checagem de informações para os cer-
ca de 1.100 processos administrativos.

O aviso de saída foi dado, mas ninguém informa o
motivo e para onde a comissão será levada. Integrantes
da coordenação da comissão se reuniram com a vice-
reitora, Sylvia Vargas, que ficou de verificar o que estava
acontecendo. Na quinta-feira passada, a coordenação en-
viou correspondência ao reitor solicitando que ele infor-
masse, também por escrito, as razões da mudança e o
novo local.

REUNIÃO – O chefe de gabinete do reitor, João
Eduardo, marcou para esta segunda-feira, 9, às 14h,
um encontro com a coordenação da comissão para
discutir a questão.

Foto: Niko Júnior

INFRA-ESTRUTURA. Servidores em atividade na sala

Na semana em que se comemora o dia do
funcionalismo público – 28 de outubro –, a
Coordenação de Formação, Educação e Cultu-
ra do SINTUFRJ vai patrocinar a realização do
curso “História das Lutas dos Trabalhadores
no Brasil”, dias 25 e 26 de outubro, das 9h às
17h, no auditório da biblioteca do Centro de
Ciências da Saúde (CCS). Este curso, que é
aberto a toda a categoria, é pré-requisito para
participação do próximo, sobre oratória.

O curso será ministrado pelo coordenador
do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC),
Vito Giannotti, e vai abordar a história das lu-
tas da classe operária, no Brasil, do final do
século XIX ao começo do século XXI.  Inscri-
ções: de 11 a 20 de outubro, na sede e subse-
des do Sindicato (HU e Praia Vermelha). Ou
pela internet: acesse a página do SINTUFRJ e
clique no link História das Lutas dos Traba-
lhadores no Brasil.

O Conselho Universitário aprovou, no dia 28 de se-
tembro, o calendário de atividades escolares para 2007.
As aulas dos cursos de graduação e da educação básica
vão começar e terminar nas seguintes datas:

Cursos de graduação em geral
1º período letivo: de 5 de março a 7 de julho
2º período letivo: de 6 de agosto a 15 de dezembro
3º período letivo (período especial): 2 de janeiro de

2008 a 29 de fevereiro de 2008

Cursos da Faculdade de Medicina (Fisioterapia, Fo-
noaudiologia e Medicina), exceto para os alunos que in-
gressaram através do concurso vestibular/2007.

1º período letivo: de 29 de janeiro a 6 de julho
1º período letivo (alunos que ingressaram através do

vestibular/2007): de 12 de fevereiro a 7 de julho
2º período letivo: de 23 de julho a 21 de dezembro de

2007

Colégio de Aplicação
1º período letivo: 12 de fevereiro a 13 de julho
2º período letivo: 30 de julho a 14 de dezembro

Feriados escolares
19, 20 e 21/2/2007 – Carnaval e Cinzas (2ª, 3ª e 4ª

feiras)
06/4/2007 – Sexta-Feira Santa (sexta-feira)
08/4/2007 – Domingo de Páscoa
21/4/2007 – Dia de Tiradentes (sábado)
23/4/2007 – São Jorge (segunda-feira)
01/5/2007 – Dia do Trabalho (terça-feira)
07/6/2007 – Dia de “Corpus Christi” (quinta-feira)
07/9/2007 – Dia da Independência do Brasil (sexta-

feira)
12/10/2007 – Dia de Nossa Senhora Aparecida (sexta-

feira)
28/10/2007 – Dia do Funcionário Público (domingo)
02/11/2007 – Dia de Finados (sexta-feira)
15/11/2007 – Dia da Proclamação da República (quin-

ta-feira)
20/11/2007 – Dia de Zumbi (terça-feira)
25/12/2007 – Natal (terça-feira)

Recessos escolares
Recesso de Carnaval: 22, 23 e 24/2/2007 – quinta-feira,

sexta-feira e sábado.
Recessos por feriados:
07/4/2007 – sábado
30/4/2007 – segunda-feira
08/6/2007 – sexta-feira
09/6/2007 – sábado
08/9/2007 – sábado
13/10/2007 – sábado
03/11/2007 – sábado
16/11/2007 – sexta-feira
17/11/2007 – sábado
19/11/2007 – segunda-feira
Recesso de Natal e Ano-Novo: de 24 a 31/12/2007 -

segunda-feira a segunda-feira.

Os trabalhadores do Instituto
de Ginecologia (IG) que discutem a
implantação da Comissão Local de
Saúde do Trabalhador (Colsat) re-
alizam nova reunião na terça-feira,
dia 17, às 10h, na sala de capacita-
ção. Todos estão convidados a par-
ticipar.

UFRJ na Ciência
e Tecnologia

A Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia, que desde 2004 é co-
memorada em todas as institui-
ções de ensino do país, no mês de
outubro, este ano em que se co-
memora o centenário do vôo do 14-
bis, terá como inspiração os feitos
de Alberto Santos Dumont. A UFRJ
realizará uma programação inte-
rativa no período de 16 a 22/10,
em três locais na Ilha do Fundão:

De 16 a 20 – O Centro Cultural
Horácio Macedo (CCMN) promo-
ve palestras, exposições e exibe ví-
deos na “Mostra ver ciência 2006”.

De 19 a 20 – OTanque Oceâni-
co da Coppe abre suas portas para
visitação.

De 19 a 22 – Diversas ativida-
des interativas estarão sendo rea-
lizadas no prédio histórico do han-
gar de hidroaviões, na Ponta do
Catalão, próximo ao alojamento
dos estudantes. Oficinas, exposi-
ções, atividades esportivas e apre-
sentações culturais farão parte da
programação. A utilização do han-
gar como espaço para as ativida-
des permitirá, inclusive, o resgate
histórico do prédio, pouco conhe-
cido até pela própria comunidade
do campus.

Colegas de trabalho se solidarizam com a companhei-
ra Eneida de Oliveira, bibliotecária do Sistema de Biblio-
tecas e Informação, pela morte do seu irmão Enio de
Oliveira, vítima do acidente com Boeing da Gol (vôo 1907),
ocorrido na sexta-feira, 29 de setembro. O SINTUFRJ se
solidariza com todas as vidas do acidente.

Calendário 2007Ginecologia
discute a Colsat

28 de outubro: Dia do Funcionário Público
Programa:
- Da economia agro-exportadora ao nascimento

da indústria. As primeiras organizações, as condi-
ções de trabalho, as primeiras greves, o nascimento
dos sindicatos.

- Da República Velha a Getúlio Vargas: as leis tra-
balhistas e a legislação sindical de Vargas.

- A situação política e os trabalhadores do fim da
2ª Guerra Mundial ao golpe de 64.

- A ditadura, a resistência e a explosão das gre-
ves, em 1978.

- O nascimento do Novo Sindicalismo e a criação
da CUT.

- O renascimento dos partidos, as Diretas já, a
Nova República e a eleição de Collor.

- A nova realidade da classe operária: reestrutura-
ção produtiva, desemprego e os sindicatos.

- A introdução do neoliberalismo, no Brasil, de
Collor a FHC.

- O governo FHC até às vésperas do governo Lula
(2002).

Nota de pêsames
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ELEIÇÕES 2006

A disputa para a presidên-
cia da República entre Lula
(PT) e Geraldo Alckmin
(PSDB) chega à reta final no
dia 29 de outubro. No 1º tur-
no o candidato petista alcan-
çou 48,60% dos votos válidos:
46.662.365 brasileiros deram
seu voto de confiança ao pre-
sidente, que tenta a reeleição.
Seu adversário obteve
41,64%, ou seja, 39.968.369
votos Lula e Alckmin tentam
agora no 2º turno conquistar
os votos dados aos adversá-
rios Heloísa Helena (PSOL),
que obteve 6,86% (6.575.393

Brasil escolhe entre
Lula e Alckmin

Propaganda eleitoral no rádio e na tevê começa nesta quarta, dia 11

Rio escolhe entre Cabral e Frossard

O candidato do PMDB, Sérgio Cabral, foi o vitorioso na
disputa para o governo carioca mas não levou no 1º turno.
Ele obteve 41,42% dos votos válidos (3.422.528) contra
23,78% (1.965.003) da candidata do PPS, Denise Frossard.
Marcelo Crivella, do PRB, ficou com 18,54% (1.531.431).

O candidato do PT, Vladimir Palmeira, obteve o quarto
lugar, com 7,67%  (633.601). Eduardo Paes, do PSDB, foi
escolhido por 5,33% do eleitorado. Carlos Lupi, do PDT,
obteve apenas 1,52% e Milton Temer, do PSOL, 1,44%.

PMDB tem maior bancada na Alerj

Novamente o PMDB forma a maior bancada. O partido
conseguiu eleger 17 deputados. A segunda maior bancada
da Casa será formada pelo bloco PT/PSB, que elegeu 9
deputados.

As cadeiras ficaram assim divididas:
PMDB, 17 parlamentares; PT, PSDB e PFL, 6 cada; PDT e

PSC, 5; PSB, 3; PMN, PPS, PP, PL e PHS, 2; PSL, PTdoB,
PCdoB, PRB, Prona, PSOL, PSDC, PTB, PTC, PV, 1 cada.

O ex-prefeito de Duque de Caxias José Camilo Zito
(PSDB) foi o candidato mais votado, com 204, 880 votos.

Partido repete feito na Câmara

O PMDB elegeu 89 deputados e manteve-se como a
maior bancada da Casa. O PT elegeu 83 parlamentares. O
PSDB e o PFL conquistaram 65 cadeiras cada. O PP elegeu
42 deputados, o PSB 27, o PDT, 24, o PL, 23, o PTB, 22, o PPS,
21, PV e PCdoB, 13 cada, PSC, 9, PTC, 4, PSOL e PMN, 3 cada,
PHS e Prona, 2 cada. PAN, PRB e PTdoB,1 cada.

Caso Lula venha a se reeleger, contará com uma base de
124 deputados. Se forem incluídos os eleitos pelos parti-
dos da atual base do governo (PP, PL e PTB), a base sobe
para 211. Se o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, vencer
o segundo turno, contará com uma base de 130 deputados.
E a conta aumenta com a inclusão de aliados informais,
como o PPS e o PV. Assim, a base seria de 164 deputados.

O deputado Fernando Gabeira (PV) foi o candidato
federal mais votado no Rio, com 3,70% dos votos váli-
dos: 293 .057.

PFL domina Senado

O PFL conquistou o maior número de cadeiras e será o
maior partido da Casa. Elegeu seis senadores e manteve as
atuais 18 cadeiras. O PSDB obteve cinco e aumentou sua
participação de 12 para 15. O PMDB reduziu sua participa-
ção de 20 para 15 cadeiras. E o PT caiu de 14 para 11
cadeiras, mesmo com os dois senadores eleitos dia 1º de
outubro.

O candidato do PP, Francisco Dornelles, será o repre-
sentante do Rio de Janeiro no Senado. Ele conseguiu ultra-
passar a candidata do PCdoB, Jandira Feghali, com 45,86%
dos votos válidos contra 37,54% da adversária.  Peculiar
nessa eleição foi o retorno do ex-presidente Fernando Col-
lor ao poder após 14 anos afastado da cena política, com
44,16% (535.814 votos válidos), ocupando a vaga deixada
pela senadora Heloisa Helena.

votos), e Cristovam Buarque
(PDT), sufragado por 2,65%
dos eleitores (2.538.844 vo-
tos).

SANGUESSUGAS, FORA –
Nesta eleição os eleitores do
Rio de Janeiro e São Paulo re-
jeitaram nas urnas parlamen-
tares envolvidos no escânda-
los dos sanguessugas. Todos
os 10 candidatos fluminenses
e os 9 paulistas implicados no
caso não conseguiram se ree-
leger. Acusados de receber  cai-
xinhas da máfia, no Rio os elei-
tores mandaram para casa Lau-
ra Carneiro (PFL), Paulo Balta-

zar (PSB), Almir Moura (PFL),
Carlos Nader (PL), Reinaldo
Betão (PL), Reinaldo Gripp
(PL), Fernando Gonçalves
(PTB), Elaine Costa (PTB), Ita-
mar Serpa (PSDB) e Doutor
Heleno (PSC).

Mas o eleitor brasileiro foi
capaz também de reeditar fi-
guras como Paulo Maluf, de-
putado federal mais votado
do país, Fernando Collor e
Jader Barbalho. E colocar na
Câmara Federal o estilista
Clodovil Hernandes (PTC),
que admite não saber o que
fará em Brasília.

DISPUTA. Lula e Alckmin
disputam com projetos
diferentes. Lula, que disputa
a reeleição, procura ampliar o
seu arco de alianças.
Alckmin tem como referência
maior o governo de Fernando
Henrique Cardoso.
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“Em busca de novos mo-
delos” foi o tema do seminá-
rio sobre gestão organizado
pela direção do HU, dia 29,
que reuniu autoridades mu-
nicipais, estaduais e federais
da área de saúde em que pa-
lestrantes defenderam como
necessárias mudanças nos cri-
térios de gestão.

 “Não podemos continuar
a trabalhar com um regime
arcaico”, disse José Carvalho
de Noronha, representante do
Ministério da Saúde, susten-
tando que o problema central
é a questão de pessoal. Pelo
menos no âmbito dos minis-
térios a discussão está avan-
çada, e já foram elaborados
com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão
projetos sobre novos modelo
de gestão.

Nacime Salomão Mansur,
do Hospital Geral de Pirajus-
sara de São Paulo, expôs a for-
ma de atuação das chamadas
organizações sociais com in-
teresse público. Detalhou
como o programa foi implan-
tado em 20 hospitais de São
Paulo, através do contrato de
gestão. Explicou que são or-
ganizações públicas não esta-
tais destinadas a absorver ati-
vidades em funções próprias
do Estado, que visaria a uma
administração pública mais
eficiente. Segundo ele, educa-
ção, cultura, pesquisa e saúde
podem ser feitas por entidades
como as OCIPs, com maior qua-
lidade e orientadas para o “cli-
ente/cidadão”.

PARCERIAS – Marcos Bar-
bosa Pinto, coordenador do
Grupo de Parcerias Público-
Privadas do BNDES, explicou
que as PPPs têm como carac-
terística a construção de uma
infra-estrutura social, mas
também um contrato de lon-
go prazo com investimentos
em serviço. Segundo ele, a
vantagem é que atrai dinhei-
ro do setor privado, e não há
pagamento se não é finali-
zado no prazo, e o projeto e
execução da obra levam em
contra custos da manuten-
ção. Ele estudou hospitais da
Inglaterra.

Seminário discute GESTÃO DE HUs

Pedro Barbosa, da ENSP e
da Fiocruz, explicou o projeto
em curso no Ministério da
Saúde, a conversão de hospi-
tais do Ministério da Saúde
em Fundações Governamen-
tais de Direito Privado (FPDP).
Ele disse que o processo de
reforma do Estado foi incon-
cluso e que há o consenso de
que a administração pública
direta ou autárquica não dá
conta desse modelo devido à

limitada autonomia no cam-
po de gestão de pessoas, leia-
se liberdade para demitir e
contratar. O processo de mu-
dança já está em curso no Mi-
nistério, assim como no Insti-
tuto de Cardiologia de Laran-
jeiras. A mudança jurídica com
a conversão em fundação pú-
blica de direito privado leva a
possibilidade de recrutamen-
to de pessoas, tem bens pe-
nhoráveis, regime de CLT e

acordos coletivos. Os quadros
estatutários passariam por um
processo de recontratação
aderindo ao um novo plano
com salários baseados em
pesquisa de mercado.

DEBATE NECESSÁRIO – O
diretor Alexandre Cardoso
ponderou que o hospital não
pode ficar distante da discus-
são, mas que tem caracterís-
ticas próprias, relativas ao en-
sino e à pesquisa no âmbito

da Universidade, que não po-
dem ser esquecidos. Para ele,
seria difícil adequar o mode-
lo de PPP ou de OCIP à reali-
dade do hospital. Mas que há,
entre as propostas apresen-
tadas, mecanismos de gestão
eficientes: “Mudanças de fi-
nanciamento podem ser uti-
lizadas sem mudança geren-
cial”, diz, argumentando que
é necessário, por exemplo,
melhorar a contratualização
com o SUS e flexibilizar a ges-
tão de pessoas.

TEMA NÃO É NOVO – A ori-
gem das propostas é o mode-
lo usado no Reino Unido a
partir de 1986 por Margareth
Tatcher, que acabou em grave
redução de efetividade e igual-
dade das políticas públicas
num dos melhores serviços
de saúde pública da Europa.

No Brasil, a Constituição
de 1988 previu instrumentos
como o ingresso por concur-
so público, RJU e Planos de
Carreira. Mas ao tomar pos-
se, FHC nomeou o ministro
Bresser Pereira para elabo-
rar emenda constitucional
para flexibilizar o setor pú-
blico. A reforma de Bresser
estabeleceu a transferência
para o “setor público não-es-
tatal” dos serviços nas áreas
de ensino, saúde e pesquisa,
entre outros.

A Fasubra e o SINTUFRJ, desde 2005, têm intensificado o
debate sobre o papel dos hospitais universitários com carta-
zes, seminários e debates, reafirmando que somos todos
trabalhadores da educação e, como tais, exigimos o mesmo
tratamento. Os hospitais universitários são parte integrante
do processo ensino-pesquisa-extensão (assistência), vitais
para a formação não só dos profissionais da saúde, como de
áreas estratégicas, e necessárias, para o aprimoramento e
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (Administra-
ção, Arquitetura, Física, Engenharia, etc.). Consideramos que
o problema dos hospitais universitários é principalmente de
financiamento público, os índices no orçamento para a saú-
de e educação deixam muito a desejar, quando se avalia o
quantitativo populacional brasileiro. A meritocracia reinante
exige qualificação de primeiro mundo, publicação nas revis-
tas Quality A, faz sempre comparações com o que há de mais
avançado, mas na hora de exigir mais para a saúde e educa-
ção, a fórmula de poder demitir e contratar os “subordina-

O futuro dos hospitais universitários
dos” é a mais fácil. Buscar dinheiro por outras vias é sempre
mais fácil do que lutar no Congresso Nacional por mais
verbas públicas para o patrimônio público, porque se sabe,
também, que fica mais “fácil” a prestação de contas.

Sem dúvida nenhuma temos muitos problemas de ges-
tão, não só nos hospitais, até porque a meritocracia universi-
tária insiste de que só docente pode ser administrador, ainda
mais na complexidade administrativa existente. Nas institui-
ções públicas torna-se necessário envolver o conjunto dos
trabalhadores na gestão, estimulando a participação para
que direitos e deveres possam ser exigidos. Ao invés de
modelos de gestão na lógica da empresa privada, defende-
mos o modelo da gestão democrática e participativa, que
possibilite envolver de fato os que se dedicam à saúde públi-
ca. Educação e saúde pública não andam sem a participação
de seus profissionais. Pela defesa da gestão pública e demo-
crática e pelo ingresso por concurso público enquanto servi-
dor público federal vinculado às IFES.

Foto: Niko Júnior

DEBATE NECESSÁRIO. O modelo de gestão dos hospitais universitários sob questionamento

HOSPITAIS

OPINIÃO
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NEUROLOGIA

Dirigentes do SINTUFRJ
voltaram se reunir com fun-
cionários do Instituto de Neu-
rologia Deolindo Couto
(INDC) para discutir deman-
das internas já levantadas em
reunião anterior. A falta de es-
paço adequado para trabalhar
e desrespeito de alguns cole-
gas ligados à direção foram a
pauta. Reivindicações que fo-
ram reforçadas por um grupo
de pacientes da unidade, que
se sentem prejudicados pelo
mau atendimento. Além dis-
so, o cerceamento à participa-
ção dos trabalhadores na dis-
cussão do Plano de Desenvol-
vimento Institucional PDI foi
outra demanda trazida ao SIN-
TUFRJ.

A direção do instituto ex-
cluíra os técnicos-administra-
tivos da discussão do PDI, que
ocorreria na terça, dia 3 (mes-
mo dia da reunião do Sindica-
to com os servidores), com a
participação do reitor, da vice-
reitora e do decano do CCS. A
reunião seria restrita ao dire-
tor e coordenadores de áreas.
O clima não era bom entre os
funcionários. O vice-diretor do
INDC, Luiz Duro, justificou-se
alegando que o reitor só esta-
va discutindo o PDI nas uni-
dades com as Congregações, e
como o Regimento da unida-
de é de 1946, o que vigora é o
Conselho Diretor. Por isso en-
tenderam que só deveriam
convocar o alto escalão.

Entretanto, o regimento de
1946 nem tem órgão colegia-
do, como um Conselho Dire-
tor ou Congregação, que de-
veria ser instância com algu-
ma representação eleita da co-
munidade universitária, como
prevê a legislação vigente. No
INDC são apenas cargos de
confiança.

CONSTRANGIMENTO –
Ao chegar no INDC, Aloísio
Teixeira foi interpelado por
funcionários e pelo coordena-
dor-geral do SINTUFRJ, Mar-
cílio Araújo. O reitor disse que
houve um mal-entendido e
que seu objetivo é discutir o
PDI com toda a comunidade.

Esse tipo de constrangi-
mento poderia ter sido evita-
do, uma vez que a direção do
SINTUFRJ, em várias oportu-

Neurologia:
muitos problemas

Trabalhadores
do instituto e

usuários
expõem

dificuldades

nidades, sinalizou para a ne-
cessidade de a Reitoria orien-
tar os dirigentes de unidades
para que as reuniões sobre o
PDI fossem amplamente di-
vulgadas entre os três segmen-
tos: funcionários, professores
e estudantes.

CATEGORIA NO DEBATE –
A reunião do PDI só começou
depois do entendimento, que
garantiu a participação de to-
dos. Luiz Duro saiu pela uni-
dade convocando os trabalha-
dores e o auditório do 3º an-
dar lotou. E, como registrou a
própria vice-reitora, Sylvia Var-
gas, diferentemente do que
normalmente ocorreu em reu-
niões com a presença da Rei-
toria, os funcionários do insti-
tuto não apresentaram listas
de reivindicações pessoais.
Respeitaram a pauta e contri-
buíram com o debate em tor-
no de propostas e reflexões
sobre o futuro da unidade.

SÃO MUITOS PROBLEMAS
- Falta de espaço adequado

para trabalhar está enfrentan-
do, no momento, a psicóloga
Renemilda Cacique de Góes.
A sala onde há cinco anos aten-
dia seus pacientes foi destina-
da à fonoaudiologia. Na terça-
feira, ela improvisou como
consultório para a terapia de
grupo uma pequena sala, tam-
bém no térreo, mas muitos
não suportaram o aperto e a
falta de ventilação e saíram
antes do término da sessão.

Todos os integrantes do
grupo da psicóloga que esta-
vam no instituto na terça-feira,
cerca de 20 pessoas, listaram
problemas que enfrentam há
vários anos. Mas a retirada do
espaço onde costumavam se
encontrar duas vezes na sema-
na foi considerada pela maio-
ria como “falta de respeito” da
direção. André Ricardo Fer-
nandes, que se trata de síndro-
me do pânico, disse que não
conseguiu ficar na “salinha”
porque se sentiu sufocado.
Ana Maria Teixeira disse que o
calor também era intenso na

outra sala, e foram eles que se
cotizaram e compraram um
ventilador.

Mônica da Silva queixou-
se da longa espera por uma
consulta médica com a neuro-
logista: Maria Helena de Sou-
za disse que um dos graves
problemas do INDC é a difi-
culdade em marcar a 1ª con-
sulta. Ela, que é epilética tam-
bém, não se conforma que o
instituto desde o ano passado
tenha deixado de fornecer me-
dicamentos. Danúsia Rodri-
gues de Paula não entende por
que nunca consegue informa-
ções corretas por telefone, in-
clusive sobre consultas mé-
dicas.

Luiz Cláudio da Silva afir-
mou que já perdeu consulta
médica por causa de má von-
tade de funcionários em aten-
dê-lo. Alda de Oliveira tam-
bém não se conforma com o
mau atendimento da recep-
ção e em outros setores do
unidade.

Carta ao

SINTUFRJ
Através de uma carta, o di-

retor do INDC, José Luiz de Sá
Cavalcanti, respondeu a algu-
mas das afirmações feitas pelo
SINTUFRJ em matéria publica-
da na edição do jornal da cate-
goria nº 735. Sobre o perigo de o
INDC perder a Residência Mé-
dica devido a unidade não ser
certificada pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), informou que
o programa foi recentemente
vistoriado e aprovado. E que a
certificação do instituto como
“Hospital de Ensino do MEC
está na dependência de nova
Comissão de Certificação e
abrangerá todas as unidades
hospitalares da UFRJ, as certifi-
cadas anteriormente (HUCFF,
IPPMG, IPUB e ME) e as não cer-
tificadas, como o INDC, IG, FES-
FA, IDT e ICES”. O diretor tam-
bém se colocou à disposição da
diretoria do SINTUFRJ para a
realização da reunião solicitada
pelo Sindicato para discussão
dos problemas levantados pela
entidade.

Promessas de

melhorias
O  vice-diretor do INDC,

Luiz Duro, garantiu que já
está providenciando outra
sala para a psicóloga. “Es-
tamos fazendo uma reen-
genharia de sala, porque
temos pouco espaço físi-
co. No momento, as  enfer-
marias do 2º e 3º andar es-
tão sendo reconstruídas,
porque as antigas instala-
ções eram desumanas” ,
afirmou.

Duro informou ainda,
que está sendo criada a Di-
visão Médica, que descen-
tralizará o comando do
hospital. Com essas medi-
das, acredita que irá me-
lhorar as relações de tra-
balho no INDC. Para solu-
ção imediata dos conflitos
entre funcionários, disse
que está fazendo reuniões
com os chefes de setores,
preparando-os para rece-
ber as queixas e buscar so-
luções para os problemas.
“Os conflitos pessoais exis-
tem, porque algumas mu-
danças provocam atritos”,
admitiu.

Sobre as reclamações
de pacientes, reconheceu
que faltou investimento
em recursos humanos.

INSTITUTO DE NEUROLOGIA. Fachada lateral da instituição na Praia Vermelha.
É visível a precariedade física do prédio, tradução dos diversos problemas enfrentados
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TRÊS ADVOGADOS – Mau-
ro Pimenta, Leandro Mathias
e Renata Ziterith – atuam na
área Cível do SINTUFRJ. Nes-
sa área, os sindicalizados pro-
curam o Departamento Jurí-
dico para tratar de divórcio,
separação, pensão alimentí-
cia, principalmente. Mais re-
centemente, uma causa se
tornou freqüente: servidores
que se queixam contra con-
tratos firmados com financei-
ras através de créditos con-
signados. “Aumentou muito
essas situações de pessoas
reclamando do valor e do pra-
zo dos contratos”, testemu-
nha Leandro Mathias. Outro
caso ligado à economia coti-
diana do sindicalizado: pes-
soas que têm o nome listado
no SPC.

Mas a grande maioria das
preocupações e contencio-
sos é mesmo relacionado às
questões de família. Trata-
se de um cardápio variado
de questões. “Regulamenta-
ção de visitas a filhos, guar-
da e posse de menor, exone-
ração de pensão, execução
de pensão alimentícia, redu-
ção e majoração de pensão,
modificação de cláusulas de
divórcio são temas tratados
no dia-a-dia do atendimen-
to, que chega a 30 por sema-
na. Os atendimentos são in-
dividuais e os processos de-
vem correr em segredo de
justiça, informam os advo-
gados. A demanda de audi-
ências também é grande,
pelo número de processos.

Jurídico: área Cível

Direito de Família na pauta

ESTRUTURA – O SIN-
TUFRJ montou uma estrutura
autônoma no seu Departa-
mento Jurídico para atuar na
área Cível no final da década
de 1990. Foi um dos pionei-
ros nesse serviço. Até aquele
momento eram raras as enti-
dades sindicais que manti-
nham esse tipo de serviço. Os
departamentos, mesmo nos
grandes sindicatos, eram vol-
tados exclusivamente para a
área Trabalhista, explica Mau-
ro Pimenta, o mais antigo dos
profissionais da equipe da
área Cível. Mauro desenvol-
via inicalmente suas ativida-
des como advogado traba-
lhista, mas foi deslocado para

O Grupo de Pesquisa Direito e Cinema realizou o 2º Seminário Internacional de
Direito e Cinema com o tema “Visões sobre o Direito e a Ditadura”. O evento, que teve
o apoio da Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFRJ (PR-3) e do Institu
für Europaische Rechtsgeschichte (instituto alemão), foi realizado nos dias 4 e 5 de
outubro. A mesa de abertura, coordenada por Vítor Macabu, teve palestra do profes-
sor Rainer Maria Kiesow e do professor José Ribas Vieira. Antes da palestra, foi exibido
o filme O triunfo da vontade (1934), de Leni Riefenstahi, uma espécie de apologia do
nazismo.

Cinema, Direito e
Autoritarismo

Atend imento

Jur íd ico

SEDE
Área Trabalhista – Toda
segunda-feira, das 10h às
13h
Área Cível – Toda terça-
feira, das 9h às 12h

SUBSEDE HU
Área Trabalhista – Toda
terça-feira, das 8h às 12h
Área Cível – Toda quinta-
feira, das 9h às 12h

SUBSEDE PRAIA VERME-
LHA – Só há atendimento
da área Trabalhista sem-
pre na última segunda-
feira de cada mês no ho-
rário das 10h às 13h, de-
vendo sempre ser agen-
dado com a subsede.

F
ot

o:
 N
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o 
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CORREÇÃO: seis esta-
giários auxiliam a área
Trabalhista. E não três,
como informamos.

LEANDRO. Plantões e muitas audiências

conduzir a área Cível, em que
atua há quase 10 anos.

Além de Mauro e Leandro,
a advogada Renata Ziterith  foi
incorporada a partir do iní-
cio deste ano. Com a implan-
tação da subsede do HU, a
demanda aumentou. Renata
foi recrutada através de con-
curso. Ela já havia sido esta-
giária do Sindicato há alguns
anos. Hoje, a equipe também
é auxiliada por estagiários. Os
dois têm a auxiliá-los quatro
estagiários.

A exemplo da área Traba-
lhista, a parte cível do Depar-
tamento Jurídico mantém
plantões semanais (veja qua-
dro a seguir) para atendi-

mento do sindicalizado.
Eventualmente essa rotina do
plantão é quebrada toda vez
que exista urgência do sindi-
calizado em função de pra-
zos a serem cumpridos nos
processos. Os casos atendi-
dos pelos advogados da área
Cível se multiplicam. A área
de abrangência é o Rio e a
Região Metropolitana.

RENATA  ZITERITH.
Ex-estagiária que
retornou ao Sindicato
depois de formada

MAURO PIMENTA. Trabalho pioneiro

Fotos: Niko Júnior
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

O Instituto de Estudos de Saú-
de Coletiva (Iesc) inaugurou no
dia 6 o site www.nesc.ufrj.br/as-
sediomoral. Trata-se de um es-
paço de interação entre a UFRJ e
a população que vai oferecer in-
formações com dados, pesqui-
sas e notícias recentes sobre o
assédio moral no trabalho.

O lançamento, na subsede do
SINTUFRJ do HU, contou com a
presença da pesquisadora em
Saúde Coletiva e do Trabalha-
dor, Marisa Palácios, coordena-
dora do projeto, e de especialis-
tas na área, como Tere-
sinha Souza, da equipe
que organizou um dos
primeiros sites sobre o
tema, e Lílian Batalha,
autora de livro em que
relata a situação de as-
sédio que viveu e sua vi-
tória na Justiça.

A iniciativa é o pri-
meiro passo de um pro-
jeto ambicioso do gru-
po de pesquisa sobre
Violência no Trabalho
do Iesc: conhecer a mag-
nitude do assédio mo-
ral entre os trabalhado-
res de saúde vinculados
ao SINTUFRJ, Sindis-
prev e Sintrasef.

Enquanto a popula-
ção em geral poderá encontrar,
no site, informações sobre a vio-
lência e o assédio moral, espe-
cialmente o trabalho em saúde,
a vítima de violência encontrará
orientações sobre o que fazer e
depoimentos que a ajudará a
identificar formas de assédio
moral e a mostrar que outras pes-
soas passaram por situações se-
melhantes.

ESTRATÉGIA UNIFICADA – As
organizações sindicais terão a
possibilidade de conhecer me-
lhor as características do assé-
dio moral através da pesquisa,
que terá no site a plataforma
para captação de dados e divul-
gação dos resultados, como ex-
plica a coordenadora Luciene La-
cerda.

Combate ao assédio
moral ganha site

IESC, SINTUFRJ e DVST discutem estratégia unificada para combater opressão no local de trabalho

Como decorrência da inicia-
tiva, o Iesc discute com o SIN-
TUFRJ e a DVST a adoção de
uma estratégia unificada para o
acompanhamento – nas esferas
médica, psicológica e jurídica -
de vítimas de assédio moral nos
locais de trabalho.

Para a diretora da DVST, Vâ-
nia Glória, a iniciativa é funda-
mental porque há a percepção
de que tais problemas na rela-
ção no ambiente do trabalho
geram conseqüências à saúde.
“O que faz diferença na iniciati-

Ambev foi multada
em R$ 1 milhão

A violência moral ou assédio moral tem como
característica fundamental expor o trabalhador/a
a situações vexatórias, sendo uma prática
punitiva, sistemática e repetitiva.

O problema às vezes acontece e a vítima não se
dá conta. Vai sofrendo a humilhação e assumindo
a culpa. A questão de fundo, explica Palácios, é a
humilhação feita repetidas vezes, não só por su-
perior hierárquico, mas por grupo de colegas, a
ponto de vítima não reagir mais.

Tudo o que faz é considerado de pouca impor-
tância, feito com incompetência, em geral traduzi-
do em mote como “você não faz nada direito”. Por
vezes encobre questões raciais ou de depreciação
da mulher – “toda hora você tem que levar seu
filho ao médico...”.

Muitos consideram que casos de estresse pós-
traumático se aplicam em casos de assédio moral,
como explica Marisa Palácios.

SUICÍDIO – Já há um caso de suicídio, como o
que a Fasubra registrou em Uberaba, o que levou
a Federação a refletir que, além dos aspectos jurí-
dicos e institucionais – que a entidade local já
estava encaminhando – há que se considerar tam-
bém a questão da saúde.

A Justiça do Trabalho aplicou a maior multa da
sua história em ação coletiva de danos morais à
Companhia Brasileira de Bebidas (Ambev), mul-
tada em R$ 1 milhão por assédio moral: os vende-
dores eram expostos a situações vexatórias pelo
fato de não cumprirem as metas de vendas esta-
belecidas pela empresa. As pessoas tinham apeli-
dos pejorativos nas camisetas, eram obrigadas a
fazer flexões de braço na frente de outras pessoas,
dançar e a assistir a reuniões em pé.

Estarão no site casos assim, como o da assis-
tente administrativa Luíza, 32 anos: “O constrangi-
mento não partia de uma só pessoa, mas de todas
as que não eram terceirizadas no meu setor. Co-
mecei a desenvolver várias doenças e, por diver-
sas vezes, fui parar na enfermaria, sendo medica-
da e dispensada. Isso gerava conversinhas desa-
gradáveis no dia posterior. Chegaram a duvidar
de meu estado clínico, e tudo era motivo de pia-
das. Por fim, não suportava mais conviver naque-
le ambiente e estava disposta a pedir as contas. Da
última vez que passei mal a médica que me aten-
deu falou que procuraria a chefia, pois 80% dos
funcionários daquele departamento apresentavam
problemas de saúde por assédio moral. Saí de lá,
graças a Deus! Hoje estou feliz e trabalhando em
um ambiente agradável.”

va do instituto é que vai haver
um levantamento científico que
dará subsídios para reorgani-
zarmos procedimentos e atu-
armos de maneira mais pre-
ventiva, identificar o problema
antes que cause dano. Além
disso, concretiza algo que a
gente já tenta fazer há tempos:
a parceria de unidades acadê-
micas que lidam com saúde do
trabalho com a DVST, a união
das questões acadêmicas com
nossas práticas. O ganho é ins-
titucional”, diz ela.

MARISA PALÁCIOS. Especialista na área, é uma das
coordenadoras do projeto. Luciene Lacerda afirma que, com o site,
os trabalhadores poderão identificar o problema

Fotos: Kiko Júnior



1
0
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

3
7
 -

 9
 a

 1
5
 d

e
 o

u
tu

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

Para ele, a questão não é
um problema só da Adminis-
tração Central, mas de toda a
UFRJ. “Os diretores de uni-
dades e decanos também de-
vem assumir sua parcela de
responsabilidade em fiscali-
zar a comercialização – a Pre-
feitura não tem gente para
isso – e desautorizar iniciati-
vas de chopadas nos prédios
da universidade. Segundo
João Eduardo, a portaria bai-
xada por José Henrique Vi-
lhena – que proíbe a venda
de bebidas alcoólicas no cam-
pus – continua em vigor. Mas
perdeu força pela ilegitimi-
dade associada à figura da-
quele dirigente, acabou cain-
do no vazio.

SEM LIMITES - O chefe
de gabinete concorda com a
perda de limites pelos estu-
dantes nas chopadas e diz
que o reitor está tomando
medidas. “O reitor Aloísio
Teixeira tem enorme preo-
cupação, nesse sentido vai
publicar portaria reiterando
a proibição da comerciali-
zação de bebidas alcoólicas
no campus e vai levar o pro-
blema na plenária decanos
e diretores dia 30 de outu-
bro.” João diz que é um ab-

Chopadas serão discutidas na reunião de diretores e decanos no dia 30

No início da tarde de uma
sexta-feira, 29 de setembro,
na Ilha do Fundão, campus
da UFRJ, um som forte co-
meça a rolar no campo da
antiga Associação Insulense
de Aeromodelismo (AIA).

O DJ anima a festa. Aos
poucos os jovens vão che-
gando para iniciar uma jor-
nada de pelo menos cinco
horas de curtição total. Mui-
to som e bebida, dois ingre-
dientes que não podem fal-
tar. É a chopada da Enfer-
magem, que atrai jovens da
universidade e adjacências.

Já na entrada os ambu-
lantes garantem sua vaga.
Variados drinks e alguns
petiscos fazem parte do car-
dápio oferecido. Lá dentro
o caminhão da cerveja Itai-
pava descarrega pelo menos
quatrocentas caixas de lati-

Lei seca na UFRJ
Festa de Arromba

surdo o que vem se passan-
do nas chopadas dentro do
campus universitário, e até
que se chegue a uma con-
clusão, algumas medidas
emergenciais serão toma-
das pela Reitoria.

Uma explicação para esta
perda de limites nas chopa-
das é dada pela socióloga
Maria Isabel Mendes de Al-
meida. Ela escreveu o livro
Noites nômades em parceria
com a cientista social Kátia
Tracy, que mapeia o novo re-
pertório e modo de agir da
juventude. Segundo Maria
Isabel a forma de viver dos
jovens atualmente cria luga-
res específicos que são as ra-
ves e chopadas, “onde per-
der a linha é permitido”. Den-
tro deste contexto é que o
prefeito Hélio de Mattos está
procurando lidar com a ques-
tão e dialogar com a comuni-
dade universitária: “Vou fa-
zer um encontro com os or-
ganizadores das chopadas
aqui no Fundão para consci-
entizá-los de suas responsa-
bilidades.” E questiona: “sob
outro prismas a pergunta que
se faz é como a universidade
permite a comercialização de
bebidas no campus?”

E vai rolar a festa...............
Cerveja a R$ 1,00, muito som, azaração e beijo na boca

nhas, para começar. Quem
chega cedo e já conhece o ri-
tual compra sua quantidade
de tíquetes para ficar abaste-
cido durante toda a festa. Afi-
nal, a cerveja é vendida a R$
1,00. Cada grupo vai se for-
mando e celebra seu ritual. O
pessoal que vem de fora ob-
serva e vai se integrando de-
vagarinho.

Os seguranças, cerca de
30, todos com uma camisa
preta escrito STAFF, posicio-
nam-se na entrada para fazer
a revista. Nem as meninas
escapam, houve o cuidado de
colocar mulheres também
para o serviço.

Às 17h, há perto de 500 jo-
vens concentrados no extinto
campo de aeromodelismo.
Centenas de carros estão esta-
cionados em toda a área próxi-
ma à festa. Nas duas pistas os

canteiros foram transforma-
dos em estacionamento. Mais
de 10 flanelinhas correm de
um lado a outro, sôfregos,
abordando motoristas.

O clima é de alegria. As
calouras colocam com orgu-
lho sua blusa verde e custo-
mizam a seu gosto. As
veteranas(os) vestem preto.
A azaração corre solta e ain-
da pode-se travar algum diá-
logo. As filas começam a au-
mentar para comprar cerve-
ja. Alguns seguranças se co-
locam estrategicamente na
barraca para evitar tumultos.
Com o aumento do movi-
mento, é montada outra bar-
raca apenas para a venda de
tíquetes. O banheiro é ape-
nas um detalhe. Dois quími-
cos são reservados às meni-
nas. Para os meninos, a gra-
ma é o limite.

Os excessos dos estudantes nas
chopadas vêm sendo discutidos
pela equipe da Reitoria, segundo
o chefe de gabinete João Eduardo
Fonseca. Ele informa que sairá
um ato administrativo proibindo
a comercialização de bebida
alcoólica e a realização de
chopadas no prédio da Reitoria.
“É uma desmoralização total ter
até uma comunidade que
propaga no Orkut que bebe na
Reitoria”, afirma.



1
1
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

3
7
 -

 9
 a

 1
5
 d

e
 o

u
tu

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

UFRJ

Congresso institui
Câmara de Extensão

Laura Tavares: “Este congresso mostrou a representatividade e qualidade acadêmica”

O 3° Congresso de Exten-
são da UFRJ, ocorrido entre
os dias 4 e 6 de outubro, no
CCS, teve como foco central
a institucionalização da Ex-
tensão na UFRJ. Por isso, no
último dia do evento foi anun-
ciada a constituição da Câma-
ra de Extensão, que, segundo
a pró-reitora de Extensão,
Laura Tavares, terá a partici-
pação de representantes dos
técnicos-administrativos, alu-
nos, professores e comunida-
des atendidas pela PR-5. O ór-
gão terá poder decisório, por
isso foi discutido quem e
como deve participar da Câ-
mara. “A nossa idéia é conso-
lidar a institucionalização da
Extensão, e o Congresso coroa
este processo que já está em
curso. O colegiado da Exten-
são terá poder de decisão e
queremos criar uma coorde-
nadoria de extensão em cada
unidade da UFRJ”, afirmou.

De acordo com a pró-rei-
tora, o objetivo do Congres-
so, que há mais de cinco anos
não se realizava, é recuperar
o papel da Extensão da Uni-
versidade e tornar público os
projetos em curso. “Esse Con-

Por volta das 20h30 cerca de
mil jovens divertem-se a valer.
Não há mais revista na entrada.
Longas filas se formam para com-
prar cerveja. À medida que o tem-
po passa o pessoal engata na cho-
pada. Nessa altura o efeito do ál-
cool já é visível em muita gente.
Beijo na boca é a senha da curti-
ção. Meninas, menos resistentes
a bebidas, passam mal. Paralela-
mente, entre rapazes e moças bem
alimentados, famílias de catado-

gresso mostrou a qualidade
acadêmica dos trabalhos de-
senvolvidos pela Extensão
em uma multiplicidade de
áreas. E a maior vitória é ver
os alunos bolsistas da PR-5
participando pela primeira
vez de um Congresso como
este e podendo apresentar o

seu trabalho”, disse Laura
Tavares.

O Congresso, que teve
cerca de mil pessoas inscri-
tas e 235 trabalhos aprova-
dos, além de discutir as ten-
dências e perspectivas da ins-
titucionalização da Extensão
Universitária, possibilitou a

discussão e reflexão sobre
Extensão Universitária e sua
contribuição na formação ci-
dadã dos estudantes de gra-
duação. Promoveu, ainda, a
articulação interna das ativi-
dades de Extensão da UFRJ e
o intercâmbio com outras ins-
tituições e a comunidade.

Com vistas a financiamento
de programas e projetos de
extensão, o Congresso dis-
cutiu as possibilidades de
parcerias e a articulação com
as agências de fomento e or-
ganizações da sociedade ci-
vil que tenham impacto so-
cial nas comunidades, ou
municípios, onde são desen-
volvidos.

FÔLEGO – Laura Tavares
disse que o evento acabou se
transformando numa grande
demonstração do fôlego em
torno das atividades vincula-
das à extensão pela riqueza
acadêmica, mobilização e
realização do objetivo de ins-
tituir a Câmara de Extensão,
o que irá mudar a qualidade
da relação da atividade com
a UFRJ.Várias mesas-redon-
das foram realizadas durante
o congresso, envolvendo te-
mas como formação de pro-
fessores, comunicação e cul-
tura, acesso e permanência
de jovens de origem popular
na universidade pública. A
instalação da Câmara de Ex-
tensão foi o último ato do
Congresso.

NO QUINHENTÃO. Cerca de mil participantes e mais de 200 trabalhos no Congresso

Por volta das 20h30, o auge

Foto: Niko Júnior

res se incorporam à paisagem.
Adultos e crianças misturam-se
aos jovens para encher sacos e
sacos de latinhas. Ninguém liga.
Indiferença absoluta.

A ansiedade e a impaciência na
fila geram um início de confusão.
O DJ recomenda calma e alerta que
a festa pode acabar ali. Contorna-
do o problema, algum tempo de-
pois vem a notícia que ninguém
esperava: acabou o gelo. Nessa al-
tura o caminhão da Itaipava já es-

tava estrategicamente colocado
atrás da barraca da cerveja com
muitas caixas.

Quem ainda tinha seus tíque-
tes conseguiu tomar a sagrada sai-
deira. Outros tiveram que recorrer
aos ambulantes e pagar R$ 2,00
pela latinha e R$ 3,00 o latão.

Sem cerveja e já tarde para a
hora do Fundão, depois das 21h,
o som começa a perder a graça e a
festa também. Tá na hora de ir
embora. E aí, quem não se espre-

meu no ônibus de integração que
passou às 7h30 sai a pé, pelo meio
da rua, até o ponto da Linha Ver-
melha. Neste trajeto, assaltos são
freqüentes. Quem está motoriza-
do tem que rezar para encontrar o
caminho de casa em segurança.
Qual a quantidade de álcool que
o motorista acumulou em tantas
horas de festa? Ninguém sabe,
mas todo mundo viu. E, como se
sabe, bebida e direção não com-
binam.

Continuação da página 10
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Numa festa que contou
com a participação de ex-cra-
ques consagrados do futebol
brasileiro, foi aberto na tarde
de terça-feira, dia 3, o Cam-
peonato dos Servidores da
UFRJ. No jogo de abertura, a
equipe do CLA não teve difi-
culdades para derrotar o time
do HU por 3 a 0. Na partida
de quinta-feira, dia 5, outra
goleada: Prefeitura impôs o
placar de 4 a 0 sobre o time
da Diseg. Na quarta, dia 4, um
resultado surpreendente. A
favorita equipe da Coppe não
passou de um pálido empate
de 1 a 1 com o time da Reito-
ria. Na sexta a equipe da Praia
Vermelha enfrentou o time
do CCS.

Cerca de trezentas pessoas
foram até o Campo A da Pre-
feitura Universitária para as-
sistir a abertura do campeona-
to. Atendendo ao convite dos
organizadores – a competição
é organizada pela Coordena-
ção de Esportes do SINTUFRJ
e pela P-4 –, prestigiaram a fes-
ta os ex-jogadores Brito (tri-
campeão mundial), Marinho
Chagas (ex-seleção brasileira),
Humberto Rêdes, Afonsinho,
Marquinho, Didinho, Zeca e
Irineu, destacando deste gru-
po o craque Marquinho, ex-
meia do Flamengo, que ainda
está em atividade, a procura
de clube. Os organizadores
disseram que a presença dos
craques era um reconheci-
mento de todos que amam o
futebol a quem muito fez pelo
esporte.

O pró-reitor de Pessoal,
Luis Afonso Mariz, o superin-
tendente da PR –4 Roberto
Gambini, e o prefeito da Ci-
dade Universitária, Helio de
Mattos, grandes incentivado-
res da competição. A comis-
são organizadora do campe-

Competição começa
com festa
No jogo de
abertura, o CLA
não teve
dificuldades
para vencer o
time do HU

Seleção
na Copa
Fasubra

A equipe do SINTUFRJ
viajou neste domingo para
Goiânia para representar a
categoria na Copa Fasu-
bra. A competição home-
nageia a companheira
Marlene Ortiz (deu o nome
ao campeonato), falecida
recentemente. Os treinos
para a seleção do SINTU-
FRJ se deram em ritmo
acelerado. Segundo a co-
missão de organização, o
aproveitamento dos atle-
tas foi muito positivo, le-
vando em conta o pouco
tempo de preparação.

Resultados
CLA 3 x 0 HU

COPPE 1 x 1 REITORIA
DISEG 0 x 4 PREFEITURA

Na internert: acompanhe a competição acessando
www.sintufrj.org.br/futebol.asp

Veja os atletas

selecionados

Jorge Luiz, Walmir Be-
zerra, Edmilson Clementi-
no, Flávio dos Santos, Wa-
shington, Claudionor, Joel
Henrique, Evaldo Felipe,
Vivaldo, José Henrique, Is-
rael, Edmilson Gomes,
Thomas Edson, João Perei-
ra, Roberto Santana Paulo
César, Ismar de Souza, Ro-
bson Alves e José Lúcio.
Obs: O atleta ismar foi cor-
tado por contusão entran-
do em seu lugar o atleta
Delcio. A Comissão Técni-
ca é formada por Ricardo
Jesus, Carla do Nascimen-
to e José Neto. A coorde-
nadores da delegação são
Jorge Pierre e Jorge Inácio.

ROUPA NOVA. Os coordenadores de Esporte do Sindicato Jorge Pierre e Jorge Ignácio
exibem as duas versões da camisa da Seleção do SINTUFRJ para a disputa da copa

onato agradece a todos os
convidados assim como agra-
decemos a presença dos ser-
vidores que mais uma vez lo-
taram as dependências do
campo da prefeitura Univer-
sitária. O campeonato será
interrompido por uma sema-
na por causa da realização da
Copa Fasubra, em Goiânia,
capital de Goiás.

QUEM ORGANIZA. Integrantes do Sindicato e da PR-4

PRIMEIRA PARTIDA. CLA, de azul, derrotou o HU estreiando com goleada na competição


