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NES: portaria

publicada
Foi publicada a Portaria nº 4.093, de 20 de novembro de 2006, com o

enquadramento dos NES ingressos até 16 de maio de 1990 no PUCRCE. A
portaria está na edição do Diário Oficial da União que circulou no último
dia 30, na seção 2, nº 229. Na próxima edição o Jornal do SINTUFRJ publica
matéria detalhada sobre o assunto.

Fasubra realiza congresso
Cerca de 800 delegados participam esta semana em Luziânia, Goiás, do XIX Congresso Nacional da Fasubra. Do SINTUFRJ participam 19 delegados, eleitos

em assembléia geral da categoria. O congresso da Federação também irá eleger uma nova direção e discutirá a conjuntura.  Página 3

Ações judiciais
Assembléia de sindicalizados realizada no

último dia 30, na subsede do Sindicato no HU,
autorizou o SINTUFRJ a cobrar na justiça, tam-
bém para os novos sindicalizados, o percen-
tual de 3,17%, incorporado desde junho de
2005, para os que já eram sindicalizados até
setembro de 1999. Página 7

Remoção
A luta contra a remoção de 5 mil pessoas no

Alto da Boa Vista se intensificou na última sema-
na. O subprocurador-geral de Direitos Humanos,
Leonardo Chaves, visitou na semana passada as
comunidades ameaçadas, acompanhado de mo-
radores e representantes de instituições da socie-
dade civil que apóiam o movimento. Página 6

CLA bicampeão
Num jogo com todos os ingredientes de grande decisão – muita garra e lances

emocionantes –, o CLA venceu a Prefeitura por 1 a 0 e sagrou-se bicampeão,  incorpo-
rando ao seu patrimônio de troféus a taça Marlene Ortiz. Depois da partida, adversários,
torcidas e organizadores se confraternizaram em meio a várias homenagens e ao som
de muita música. Página 8

Alegria, alegria
Última semana das inscrições para a festa do

Sindicato. Elas podem ser feitas na sede e sub-
sedes do SINTUFRJ. Os sindicalizados que não
têm filhos ou aqueles cujos filhos tenhão mais
de 13 anos devem se inscrever também. A festa
de confraternização do Sindicato já é tradição
quando chega o fim de ano. Página 2
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JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ
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doispontos

Sindicalizados e seus de-
pendentes até 13 anos têm até
sexta-feira, dia 8, na sede e
nas subsedes do Sindicato
(IFCS, HU e Praia Vermelha)
para assegurar, com sua ins-
crição, sua participação na fes-
ta de confraternização de Na-
tal organizada pelo SINTU-
FRJ. Além das atividades vol-
tadas para as crianças, a festa
também será atração para os
adultos. A festa de confrater-
nização, que já se tornou uma
tradição e já está incluída de-
finitivamente no calendário
de atividades do Sindicato,
será realizada na quinta-feira,
dia 14 de dezembro, das 15h
às 21h. É importante ressaltar,
para que não aconteçam pro-
blemas de última hora, que
para receber o brinde de natal
a criança e o sindicalizado de-

O processo para eleição dos
delegados sindicais de base
foi deflagrado pelo Sindicato
no início de novembro.
Desde então contabilizamos
13 unidades onde foram
feitas as eleições. Até agora
são 38 eleitos entre titulares
e suplentes. Confira os
companheiros
representantes dos locais de
trabalho que farão parte do
Conselho Sindical de Base.

DELEGADOS ELEITOS
Colégio de Aplicação – Patrícia Ferreira Cer-
queira Leite e Carlos Alberto Ramos (titula-
res); José Vicente Fonseca Orofino e Edmil-
son Pereira (suplentes). 
Escola de Música – Marilda Villa  Real Cardoso
dos Santos e José da Hora Sousa (titulares);
Carlos Alberto da Silva Vieira (suplente). 

Festa de confraternização será dia 14
Sindicalizado tem até esta terça-feira, dia 5, para inscrever-se na sede e subsedes do Sindicato

vem estar presentes ao even-
to e não haverá distribuição
posterior. Este ano foram ca-
dastradas barracas de comi-
da e bebida para a festa.

Os sindicalizados que não
têm filhos ou aqueles cujos
filhos tenham mais de 13 anos
devem se inscrever também,
pois este ano a festa também
está sendo organizada para
sindicalizados. A programação
infantil contará com o tradici-
onal futebol de sabão que faz
sucesso entre a garotada,
cama elástica, touro mecâni-
co e tobogã. Para os sindicali-
zados, vamos preparar algu-
mas surpresas. Não deixe de
participar, pois depois de
mais um ano de trabalho pre-
cisamos relaxar, rir e brincar
para depois voltarmos reno-
vados e com disposição.

Conselho Sindical de Base
57 delegados já foram eleitos

Instituto de Psicologia – Leonardo Morgan
Nogueira Queirós e Adriano Carlos (titula-
res); Valdeir Alves Nogueira (suplente).
Subprefeitura da Praia Vermelha – Katia
da Conceição Rodrigues Manoel da Silva e
Luiz Filipe Almeida Marinho (titulares);
Paulo César dos Santos e Paulo Roberto
Gomes de Oliveira (suplentes).
Sibi (Biblioteca Central) – Chantal Russi (ti-
tular); Eneida de Oliveira (suplente).
Instituto de Neurologia – Aluízio Paulino do
Nascimento, Fernando José Pinto da Silva e
Luiz André dos Santos (titulares).
IFCS – Cristina Pereira de Lacerda Baião e José
Haroldo Pinto Junior (titulares); Rogério Ba-
tista Silva Costa (suplente).
Instituto de Biologia – Jorginaldo William de
Oliveira e Gercino Teotônio da Silva Filho (ti-
tulares); Orlando da Conceição Simões e Ni-
valdo Holmes de Almeida Filho (suplentes).
Instituto de Biofísica – Vandir da Costa e
Hércules Antonio da Silva Souza (titulares).
Escola de Serviço Social – Chapa Compro-
misso com a Base – Maria Angélica Pereira da
Silva e Eliane Nascimento de Jesus (titula-
res); Marcelo José de Lima e Nelson Murilo

Foto: Niko Júnior

Além da prorrogação do mandato da
bancada no Conselho Universitário até mar-
ço de 2007 e da alteração, por unanimidade,
de sua duração de dois para três anos, os
Conselhos de Ensino de Graduação e de En-
sino de Pós-Graduação também aprovaram
a prorrogação até março de 2007 da repre-
sentação de técnicos-administrativos nos
colegiados.

O  adiamento das discussões no Consu-
ni para modificação do período de mandato
de dois para três anos, reivindicado pela ca-
tegoria, inviabilizou as eleições para este
ano, o que acabou por determinar nova pror-
rogação até março de 2007 dos mandatos. A
Reitoria deverá convocar as eleições que terá
apoio do SINTUFRJ.

No CEG, foi no dia 22 a aprovação da
prorrogação do mandato de Ana Maria Ri-
beiro (que tem como suplente Vera Barra-
das) até março de 2007.

O CPEG há mais de um mês prorrogou –
para a mesma época – o mandato de Cláu-
dia Motta (que substituiu o representante
Giovani Zebende, que está de licença).

Agora, tanto Consuni quanto CEG e
CPEG têm mandato de três anos. Logo, em
março, deveremos ter a eleição de todos os
representantes técnico-administrativos
para os colegiados.

Libório Cabral (suplentes).
PR-4 – Tatiana Fortunata de Carvalho, Car-
los Alberto Silva de Oliveira e Iracema Fer-
reira (titulares).
Decania do CLA e Biblioteca – Hilda Regina
Vasconcellos Sena Martins (titular).
FACC – Suely Holanda de Souza (titular); Gló-
ria Maria Marcelo de Góes Telles (suplente).
Divisão de Transportes – José Paulo de Oli-
veira e Mário Pereira Filho (titulares); Jorge
Luiz Vieira (suplente). 
Prefeitura – Wellington de Jesus, Givanildo
Lima e Antonio Gutemberg Alves do Traço
(titulares); João Pereira Luiz, Juscelino Ribei-
ro de Souza e Roseni Lima de Oliveira (su-
plentes).
Faculdade de Direito – Paulo Roberto de
Castro Dantas e Jorge Gomes (titulares); Luiz
Alberto Lima Moreira (suplente).
Observatório do Valongo – Irany Gomes Bar-
ros (titular).
Instituto de Ginecologia – Cláudia Menezes
Alves e Sônia Valéria Reis (titulares).
Museu Nacional – Edson Vargas da Silva, Ivanir
Valentim Santório e Jorge Luiz Silva (titulares);
Durval Gomes Gonçalves Pinto (suplente).

Colegiados:
mandatos prorrogados

FESTA. Em 2005, a festa do Sindicato reuniu centenas de pessoas no Espaço Cultural



3
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

4
5
 -

 4
 a

 1
0
 d

e
 d

e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

Congresso vai discutir
futuro do movimento

Esta semana (entre
os dias 4, segunda, e
9, sábado) será
realizado, em
Luziânia, Goiás, o XIX
Congresso Nacional
da Fasubra, onde são
esperados cerca de
800 delegados. Do
SINTUFRJ participam
19 delegados, que
foram eleitos em
assembléia geral da
categoria.
No XIX Confasubra,
cujo tema é
“Organizando os
Trabalhadores”, os
participantes farão
uma reflexão sobre o
papel do movimento
sindical e dos
trabalhadores. A
discussão girará em
torno de 11 temas,
com definição de
políticas a serem
adotadas pela nova
direção que será eleita
neste congresso.

Tais políticas estarão em
disputa no congresso através
das teses apresentadas. Nes-
te encontro são seis as inscri-
tas: a do Grupo Fasubra de
Todos; a da Corrente Sindi-
cal CUT Socialista e Demo-
crática; a da Contribuição do
Movimento Unir Pra Resistir
ao XIX Confasubra; a da Cor-
rente Sindical Classista; a do
Grupo Vamos à Luta; a da
Tribo – Não temos Tempo a
Perder.

Mais uma vez os delega-
dos eleitos debatem a políti-
ca, a organização, a carreira e
o futuro do movimento da
categoria dos técnicos-admi-
nistrativos das universida-
des, que reúne cerca de 150
mil trabalhadores. A nova di-
reção terá o compromisso de
levar à frente as deliberações
do Confasubra, maior instân-
cia deliberativa dos fóruns da
categoria.

 Conjuntura;
 Reforma Universitária e

Projeto de Universidade Ci-
dadã  para os Trabalhado-
res:  Autonomia, democra-
cia, financiamento e acesso;
 HUs;
 Papel do Estado e dos Ser-

vidores Públicos;
 Políticas Sociais (Seguri-

dade e Questão Social);
 Reforma Sindical e Traba-

lhista e os Rumos do Movi-
mento Sindical e a Relação
com a CUT;
 Alteração Estatutária;
 Balanço de Gestão;
 Plano de Lutas;
 Eleição da DN do Conse-

lho Fiscal;
 Prestação de Contas da

Gestão.

Titulares
1- Neuza Luzia Pinto
2- José Paulo de Oliveira
3- Ana Maria de Almeida
Ribeiro
4- Iaci Amorim de Azevedo
5- Vera Lucia Vieira Barradas
6- Lucia Regina dos Santos Reis
7- Jéferson Roselo Mota
Salazar
8- Francisco de Assis dos
Santos
9- Dercinval Oliveira de
Assis
10- Vera Lucia A. de Freitas
11- Marco Aurélio Schietti Ro-
drigues
12- Wellington de Jesus

FASUBRA

Congresso vai discutir
futuro do movimento

13- Walmir Penedo
14- Francisco Carlos dos
Santos
15- Hilda Regina Sena

Suplentes
16- Jorge Luiz Ignácio
17- Luciano da Cunha
Nascimento
18- Nilce da Silva Correa
19- Aluízio Paulino do
Nascimento
20- Alexandre Botelho dos
Santos
21- Maria Rosário Martins
Alves
22- Helena Vicente Alves
23- Vilton Cardoso

Delegados do SINTUFRJ
A delegação é composta pela composição das chapas eleitas na assembléia geral.

Confira os temas

 Em 2004, a Diretoria Executiva apro-
vou seu Regimento Interno que tem
balizado nestes anos seu funcionamen-
to. Nele foi criado o Conselho do CPV-
SINTUFRJ, integrado pela Coordena-
ção Geral, Coordenação de Educação
e seus representantes tanto professo-
res quanto de alunos.

Dentre as suas atribuições o con-
selho será responsável por estabele-
cer princípios, critérios e normas ge-
rais para orientação, regulamentação
e controle de todas as atividades di-
dáticas e pedagógicas.

Na quarta-feira, dia 28, o conse-
lho fez a segunda reunião de traba-
lho. A próxima reunião está prevista
para o dia 1º. Segundo as coordena-
doras de Educação, Iaci Amorim e
Vera Barradas, os professores e alu-
nos ficaram muito satisfeitos com a

Titulares
1- Denise F. Góes
2- Marcos Paulo Oliveira Bo-
telho
3- Fábio Marinho
4- Patrícia Cerqueira
5- Noemi de Andrade
6- Edson Vargas da Silva

Suplentes
7- Gilson da Silva Medeiros
8- Marilda Villa Real Cardo-
so dos Santos
9- Luiz Filipe Almeida
Marinho
10- Juscelino Ribeiro de
Souza

CPV-SINTUFRJ
tem conselho de ensino

CHAPA 2 – Vamos à LutaCHAPA 1 – Tribo/CSD

contribuição de cada segmento”.
A composição do Conselho de En-

sino é a seguinte: Coordenação Ge-
ral, Coordenação de Educação, dois
representantes dos professores, qua-
tro representantes dos estudantes (ti-
tular e suplente, sendo uma repre-
sentação do Fundão e outra do IFCS
Coordenação Acadêmica do Curso
Pré-Vestibular e Orientador Educa-
cional. O conselho do CPV-SINTUFRJ
é um avanço organizativo.

criação do conselho, haja vista que te-
rão voz ativa nas decisões. As dirigen-
tes, por sua vez, avaliam que a asses-
soria do órgão ira dinamizar o Curso
Pré-Vestibular.

 “Será muito bom. Tanto para a Co-
ordenação de Educação quanto para
os integrantes (professores e alunos)
do CPV. Nós teremos mais tempo e
maior contribuição para o planeja-
mento, mudanças que se façam neces-
sárias e também para dirimir proble-
mas”, diz Vera Barradas.

Para Iaci Amorim, ter a visão dos
alunos nas discussões é um diferen-
cial significativo: “A avaliação dos es-
tudantes é importante, afinal eles são
o motivo do curso existir. A criação do
Conselho foi um ganho para nos orga-
nizarmos melhor. Espero que possa-
mos juntos melhorar o curso com a
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CARREIRA

Na próxima terça-feira, 12,
começa o Seminário sobre
Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes da Carreira
dos Técnicos-Administrati-
vos da UFRJ (PDIC). O even-
to, que acontece na Faculda-
de de Letras, auditório G-2,
continua no dia 13 e é aberto
a todos os técnicos-adminis-
trativos da UFRJ.

O objetivo é o de cons-
truir com a categoria a pro-
posta dos técnicos-adminis-
trativos da UFRJ. No seminá-
rio será debatido o papel da
instituição, o papel dos tra-
balhadores em educação e o
significado e a importância
do PDIC para o desenvolvi-
mento e a valorização profis-
sional na universidade.

As propostas resultantes
do seminário serão encami-
nhadas para aprovação nos
fóruns deliberativos da ca-
tegoria de forma a construir
uma proposta do SINTUFRJ
para o PDIC e os Programas
de Capacitação e de Avalia-
ção. A ficha de inscrição está
disponível na secretaria do
SINTUFRJ, na página eletrô-
nica do Sindicato e poderá
ser destacada também do

PDIC: Seminário é semana que vem

12/12 - terça-feira
Credenciamento – às 8h30
Abertura – às 9h
Café da manhã aos participantes e convidados
Mesa: SINTUFRJ, Reitoria UFRJ, Fasubra e CIS
Mesa 1 – das 10h às 12h30
Conceitos da Carreira dos Técnicos-Administrativos/PDI
GT-Carreira SINTUFRJ e DRH/UFRJ (PR-4)

Debate
Mesa 2 – das 14h às 15h30
Carreira dos Técnicos-Administrativos
GT-Carreira Fasubra e Comissão Nacional de Supervisão
da Carreira
Mesa 3 – das 15h30 às 17h
Apresentação da proposta sistematizada elaborada pela
Comissão do GT.
13/12 - quarta-feira
das 9h às 12h – Grupos de Trabalho
Os participantes serão distribuídos entre os três grupos
temáticos, em função da prioridade escolhida na ficha de
inscrição. E já deverão chegar no dia 13/12 e se dirigirem
diretamente para o seu grupo.
Grupo 1 – Programa de Avaliação
Grupo 2 – Programa de Capacitação
Grupo 3 – Dimensionamento e Ambiente Organizacional

das 12h30 às 13h30 – Reunião dos relatores dos grupos
para sistematização dos três grupos.
das 12h30 às 14h – Almoço
das 14h às 17h – Apresentação dos Relatórios sistematiza-
dos, com organização dos consensos e destaques.

folder do seminário.
Para já ir preparando os

técnicos-administrativos,
será distribuída uma nova
cartilha sobre a Carreira,
atualizada (lei, decretos e
conceitos do PDI), tendo
como base a produzida pelo
SINTUFG (Goiás). Esta dis-
tribuição será feita princi-
palmente para os departa-
mentos de pessoal e no Se-
minário. A cartilha também
estará disponível na página
do SINTUFRJ.

GT – Quem organiza o se-
minário é o Grupo de Traba-
lho de Carreira do SINTU-
FRJ, que formou duas comis-
sões: Comissão de Sistema-
tização e Formulação do
Questionário do PDIC, com-
posta por cinco integrantes,
e Comissão de Divulgação,
composta por quatro inte-
grantes. Nesta segunda-fei-
ra, 4 de dezembro, a Comis-
são de Sistematização se
reúne das 10h às 16h, na
subsede do HU.

Programação

O Conselho de Ensino de Graduação
aprovou a distribuição de bolsas de Moni-
toria, de Iniciação Científica, Artística e Cul-
tural e de estágio para o Laboratório de
Informática. De acordo com o edital apro-
vado, foram destinadas mil bolsas para
monitoria, 200 para iniciação e 100 para os
laboratórios de informática.

Essas bolsas são gerenciadas pela Divi-
são de Ensino da Pró-Reitoria de Gradua-
ção, mas existem projetos cujos responsá-
veis são técnicos-administrativos, como nos
laboratórios de informática do Instituto de
Nutrição e na Escola de Educação Física.
Outros possuem funcionários como apoio,
como o LIG do Observatório do Valongo,
IFCS, Psicologia, Escola de Serviço Social,
Colégio de Aplicação e Instituto de Nutri-
ção e de Biologia, Escola Politécnica e de
Química. Não há técnico-administrativo
responsável no caso da iniciação artística.

Segundo Armando Alves Borges Neto,

CEG aprovou distribuição de bolsas
diretor da divisão de ensino da PR-1, foi
mantido o mesmo valor e a quantidade de
bolsas do ano passado. A manutenção do
programa na UFRJ, para ele, é positivo sob
todos os aspectos, acadêmico e didático,
favorecendo a participação do aluno em
pesquisa, ensino e extensão. Ele elogia tam-
bém  as bolsas assistenciais. “As bolsas que
a gente administra promovem o envolvi-
mento dos alunos com projetos de ensino,
culturais e o auxílio nos laboratórios de
informática. É muito importante”, diz o di-
retor, que avalia a participação de técni-
cos-administrativos como coordenadores
de projetos um grande ganho para a valo-
rização dos TAs e reconhecimento da sua
capacidade em diversas áreas. Desde o ano
passado, foi incluído no edital a possibili-
dade – antes restrita a docentes – dos Tas
serem responsáveis por projetos de inici-
ação artística e cultural e do Laboratório
de Informática.

A diretoria do SINTUFRJ sempre advertiu os beneficiá-
rios do processo que a procuração assinada para recebi-
mento deste, estabelecia o pagamento de 10% de honorá-
rios advocatícios. Sendo assim, cumprindo o que determi-
na a lei neste sentido, o advogado Júlio Romero está efetu-
ando a cobrança, através de boleto bancário, de todos os
que receberam o fundo de garantia e não procederam o
devido pagamento.

Cabe-nos informar mais uma vez que a contratação do
referido advogado se deu em uma assembléia da categoria
e que esta contratação lhe confere a representação judicial
do sindicalizado, bem como o recebimento dos honorários
advocatícios, caso a causa seja ganha.

FGTS: pagamento de honorários

CONSELHO NOSSOS DIREITOS

A Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST) funciona-
rá, excepcionalmente, com equipe reduzida no expedien-
te da manhã desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, para
tratar de problemas internos.

DVST avisa
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URBANIZAÇÃO

“Habitar a cidade”, esse foi
o tema discutido na Semana
da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FAU) 2006. O
foco principal do seminário,
que ocorreu do dia 28 de no-
vembro a 1° de dezembro, no
auditório Azul da Reitoria, foi
a urbanização de favelas com
o objetivo de tornar público
o debate sobre esta temática.
Na mesa de discussão deno-
minada “Caminhos para uma
nova cidade”, da qual parti-
ciparam o coordenador do
Observatório de Favelas, Jail-
son de Souza e o cineasta
Marcos Faustini, foi revelada
a inadequação dos progra-
mas urbanos, desenvolvidos
pelos órgãos do estado, para
as necessidades dos morado-
res das favelas.

Segundo Jailson de Sou-
za, a política de urbanização
implantada no Rio de Janei-
ro só leva em consideração a
moradia e não o sujeito que
ocupará o espaço. Para exem-
plificar o fato, Jailson expôs
o que ocorre no Complexo
da Maré: “A lage é a principal
herança dos moradores de
favela. Porque é ela que será
dada ao filho quando este se
casa. Além disso, é um espa-
ço de lazer onde as pessoas
tomam sol e fazem o seu
churrasco no fim de semana.
Mas, só na Maré, há três em-
preendimentos urbanos que

FAU discute favelas
Programas de urbanização têm sido inadequados para as necessidades das comunidades

Médicos residentes encerram greve
Em greve há quase um mês por

reajuste das bolsas e fim do excesso
de horas trabalhadas, os médicos re-
sidentes decidiram encerrar o movi-
mento dia 29 de novembro, na expec-
tativa de votação do projeto de rea-
juste da bolsa no Senado. Eles rei-
vindicavam 50% e conquistaram 30%
de reajuste a partir de janeiro de 2007.
A decisão foi tomada na assembléia
estadual, dia 24 de novembro, no
Hospital Souza Aguiar, com cerca de

500 residentes. Na UFRJ os residen-
tes anteciparam o retorno das ativi-
dades na segunda-feira, dia 27.

“Embora não tenhamos conquis-
tado reajuste integral, considero a vo-
tação do projeto uma vitória. Cha-
mamos a atenção em todo o país para
as nossas questões e temos o com-
promisso de sair a complementação
de 23% até julho de 2007, além da
equiparação a um reajuste periódico
nos moldes das bolsas de mestrado e

doutorado. Isso está em estudo por
uma comissão do Senado”, declarou
Flávio Costa, diretor científico da As-
sociação de Médicos Residentes do
Hospital Universitário e diretor da
Associação de Médicos Residentes do
Estado do Rio de Janeiro.

Se nacionalmente os residentes
imprimiram um novo ritmo para suas
reivindicações, criaram uma interlo-
cução que antes não existia, regio-
nalmente seu movimento precisa

melhorar as condições de trabalho.
“Internamente, nos hospitais univer-
sitários, ainda temos muito que avan-
çar. Precisamos ter acesso a equipa-
mentos mais sofisticados e diminuir
as filas para exames, fora a questão
do excesso de trabalho. O positivo é
que ganhamos o apoio dos diretores
e novos aliados como o senador Mar-
celo Crivella, que se comprometeu a
levar à frente nossas reivindicações”,
avaliou Flávio.

MOVIMENTO

tidade. Não que-
ro afirmar o dis-
curso de gueto,
mas sim um pro-
jeto de cidade que
possa colocar o
reconhecimento
do sujeito”, disse
Jailson.

De acordo
com Faustini, não
adianta existir um
projeto de cidade
com uma visão
inclusiva se a
subjetividade está
excluída do pro-

cesso. “Quando se pensa em
favela, se pensa em um lugar
que não tem nada. É por isso
que se propõem saídas já de-
finidas e engessadas. Um
projeto de urbanização tem
que levar em conta a dinâmi-
ca do lugar e as subjetivida-
des”, afirmou.

Cotas
Segundo Jailson, o curso

de Arquitetura é o que tem
menos negros no país, por
causa do alto custo e da difi-
culdade de acesso à univer-
sidade. Por isso defende que
a desigualdade deve ser tra-
tada de forma desigual.
“Tem que se investir mais na
periferia do que nos outros
bairros e modificar a forma
de acesso à universidade
para que os negros possam

ser inseridos no universo
acadêmico. A cota já existiu
no país. Na década de 80, tí-
nhamos cotas para filhos de
agricultores, mas como es-
tes sequer se inscreviam no
vestibular, as vagas ficavam
para os filhos dos donos de
terra. E ninguém se opôs a
isso”, disse.

Faustini defende que a
cota deve ser implantada
com urgência. “Daqui a
pouco os meninos de peri-
feria vão tudo virar artista.
Há uma enorme necessida-
de de se investir nessa par-
cela da população. Mas mui-
tas pessoas têm medo do
avanço financeiro dos po-
bres. Eles acham que os ne-
gros vão gastar o dinheiro
em cerveja e consideram
isso ruim. Se fosse com uís-
que ninguém ficaria inco-
modado”, afirmou. Os pa-
lestrantes deixaram claro
que a implantação de cota
não pode ser algo perma-
nente.

Após o debate houve a
apresentação da Orquestra
de Flautas da Maré, regida
pelo maestro Roberto Fran-
ça. O grupo, com 30 jovens,
tocou a cantiga de rodas “Te-
rezinha de Jesus” em ritmo
de samba. Além disso, tocou
rap, capoeira e a música
“Aquarela” do compositor
Toquinho.

não permitem a lage. Os pro-
jetos não levam em conta as
necessidades do sujeito”,
disse.

Para os palestrantes, não
existe uma política de habi-
tação no estado, só há proje-

tos do ponto de vista da clas-
se média. “O projeto de cida-
de deveria permitir o encon-
tro dos diferentes, não a se-
gregação como é feito. Esse
projeto deve criar mecanis-
mos que afirme a nossa iden-

JAILSON DE SOUZA.  Observatório de Favelas no debate

MAQUETE. Simulação de habitações populares

Fotos: Niko Júnior
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ALTO DA BOA VISTA

A luta contra remoção
de moradores se intensifica

O subprocurador-geral
de Direitos Humanos do Mi-
nistério Público, Leonardo
Chaves, vai intermediar a fa-
vor das comunidades do
Alto da Boa Vista, na Flores-
ta da Tijuca, ameaçadas de
remoção. Leonardo Chaves
visitou as sete comunidades
na quarta-feira, dia 29. As
alegações apresentadas para
determinar a remoção das
famílias são inconsistentes e
falsas. O procurador verifi-
cou que há pessoas que ocu-
pam a área há mais de 70
anos e que o meio ambiente
está preservado pelos mora-
dores.

Procuradoras do Meio
Ambiente querem a remo-
ção das  comunidades. Elas
apresentaram um laudo
para sustentar as alegações,
segundo as quais a área foi
invadida e que a presença
das famílias contraria a lei
de proteção ambiental. Na
sua visita, o subprocurador
de Direitos Humanos con-
versou com moradores, re-
colheu documentação com
provas de titularidade da
propriedade da terra apre-
sentada por  moradores e
conferiu que algumas comu-
nidades trabalham pela pre-
servação ambiental.

Diante disso, Leonardo
Chaves se comprometeu
com os moradores e as ins-
tituições da sociedade civil
que se alinharam na defesa
dos moradores a recolocar
o assunto no âmbito do Mi-
nistério Público. Os morado-
res querem mostrar que não
há razão que sustente uma
decisão de remoção das 5
mil pessoas. Leonardo Cha-
ves passou a tarde de quar-
ta nas comunidades. Na co-
munidade de Açude, Chaves
conferiu que os moradores
não estão invadindo área de
proteção ambiental e en-
controu residentes há de 70
anos na área. Ele visitou Vale
Encantado, Ricardinho, João

Laudo apresentado por procuradoras do meio ambiente é insconsistente e apresenta dados inverídicos

nome pela exuberante pai-
sagem, o subprocurador
não encontrou os riscos de
deslizamentos em encostas
como foi alegado pelo lau-
do técnico apresentado pe-
las procuradoras. Ao final da
visita o subprocurador as-
sistiu a um ritual organiza-
do pelos moradores, que
plantaram um pé de andi-
roba, árvore muito resisten-
te, para marcar a luta contra
a remoção.

Moradores e pessoas
que integram o movimento
de apoio contra a remoção
acreditam que as famílias
do Alto da Boa Vista, área
cobiçada pela especulação
imobiliária na Mata Atlânti-
ca, estão sendo vítima do
Ministério Público e da Pre-
feitura de César Maia. Os
moradores acreditam que é
de interesse da prefeitura
alterar a Lei Aparu (Área de
Proteção Ambiental e Recu-
peração Urbana), com o ob-
jetivo de ceder espaços
para a construção de con-
domínios para grã-finos. A
equação seria a seguinte: o
prefeito daria apoio aos mo-
radores contra a remoção se
os moradores concordassem
com a alteração da lei. Mas
os moradores não aceitam
este tipo de barganha. O im-
pacto ambiental resultante
da construção desses condo-
mínios seria devastador.

Conselhão
Na semana passada,

numa reunião com repre-
sentantes de várias entida-
des envolvidas (Famerj, Fa-
perj, Sarg, Ibase, Bento Ru-
bião) na luta dos morado-
res do Alto da Boa Vista
ameaçados de remoção, o
subprocurador Leonardo
Chaves discutiu a proposta
de um grande conselho dos
Direitos Humanos com a
participação das diversas
instituições para atuar no
Estado.

Lagoa, Fazenda e Sitio do Bi-
quinho. Nesta comunidade,
uma obra inacabada da Pre-
feitura acabou poluindo

córregos com esgoto. Na
Fazenda, onde um córrego
caudaloso corre mata aden-
tro, uma construção históri-

ca que funcionava como
senzala à época da escravi-
dão está em ruínas. No Vale
Encantado, que tem esse

Fotos: Niko Júnior

AMEAÇADOS. Moradores nativos da região do Alto da Boa Vista, área cobiçada pela especu-
lação imobiliária, estão sendo ameaçados de remoção. Movimento de resistência se amplia

VISITA. Subprocurador na comunidade FAUNA. Floresta exuberanto no Alto
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MÍDIA

Fábrica de manipulação

AÇÕES JURÍDICAS

Novas ações: 3,17% e PSS
Assembléia autoriza SINTUFRJ a entrar na justiça para novos sindicalizados

 Assembléia de sindicali-
zados realizada no último dia
30, na subsede do Sindicato
no HU, autorizou o SINTU-
FRJ a cobrar na justiça, tam-
bém para os novos sindicali-
zados, o percentual de 3,17%,
incorporado desde junho de
2005, para os que já eram sin-
dicalizados até setembro de
1999. A autorização inclui
também o ajuizamento de
nova ação para atender o
mesmo contingente, filiados
de outubro de 1999 até o dia
8 de dezembro de 2006 – de
isenção de desconto previ-
denciário sobre a gratificação
natalina, o chamado 13º sa-
lário.

Com apenas dois votos
contrários, uma abstenção e
os demais votos favoráveis, a
assembléia entendeu que é
importante buscar judicial-
mente esse direito, uma vez

que não há possibilidade de
extensão administrativa. As
ações serão patrocinadas gra-
tuitamente pelo Sindicato
através de seu Departamen-
to Jurídico e abrigará os sin-
dicalizados técnicos, admi-
nistrativos, docentes ativos
ou aposentados e pensionis-
tas, todos da UFRJ, sindicali-
zados até o dia 8.

 Em razão de o jornal não
ter circulado na segunda-
feira e de ter havido a mu-
dança do local, a assembléia
começou em segunda cha-
mada às 14h45. Para caso de
algum sindicalizado ter se
dirigido ao auditório do CT
(local previsto anteriormen-
te), a diretoria destacou a
coordenadora Denise Góes
para o local, de modo a evi-
tar prejuízo de qualquer sin-
dicalizado na participação
da assembléia.

Quando Néstor Kirchner
foi eleito presidente da Argen-
tina, sem nenhum apoio dos
grandes veículos de comuni-
cação do país, um dos mem-
bros da direção do La Na-
ción, um dos maiores jornais
do país, convidou Kirchner
para uma reunião na casa de
um amigo. Quando o presi-
dente recém-eleito chegou,
ouviu a seguinte frase: “Ago-
ra nós vamos lhe dizer o que
você tem que fazer para que
seu governo continue bem.”
O primeiro item exigido pela
grande mídia era manter o
alinhamento com os Estados
Unidos e com a política do
FMI. O segundo, mudar a po-
lítica argentina em relação a
Cuba. No ano anterior, o país
se obsteve de votar pela con-
denação da ilha por violações
de direitos humanos na As-
sembléia da ONU. O terceiro
era arquivar todos os proces-

sos contra militares do perí-
odo da ditadura. E o último
era voltar a ter uma relação
privilegiada com os empre-
sário. Kirchner rechaçou o
ultimato, e na semana se-
guinte os jornais publicaram
em seus editoriais que ali co-
meçava um governo que não
duraria mais de um ano.

A História ilustra o lugar
que os grandes grupos de co-
municação pressupõem de-
ter no campo político e o tipo
de resposta que ousam con-
seguir diante da pressão que
são capazes de realizar utili-
zando seus veículos de mí-
dia. E se na Argentina estão
acostumados a agir desta for-
ma, no restante da América
Latina a situação não é muito
diferente. Nesta segunda-fei-
ra (25), em debate promovi-
do pela Carta Maior em São
Paulo, jornalistas e cientistas
de diversos países do conti-

nente revelaram como nos-
sos vizinhos se parecem co-
nosco quando o assunto é
monopólio da comunicação
e uso político da mídia.

“A mídia ocupa uma posi-
ção de centralidade na socie-
dade contemporânea, perme-
ando outras esferas, sobretu-
do a da política. Antes de mais
nada, a comunicação é uma
das mais importantes ativi-
dades econômicas. Em 2003,
um estudo do Banco Mun-
dial apontou que a economia
da cultura, onde se insere a
mídia, era responsável por
7% do PIB mundial. Na Amé-
rica Latina, a situação não é
diferente. Os grandes grupos
de comunicação estão liga-
dos a grupos econômicos,
como o Cisneros, na Vene-
zuela, e a Telefônica de Es-
paña, na Argentina. Isso já faz
deles importantes atores po-
líticos. Mas seu poder vai

além, porque são empresas
que atuam no campo simbó-
lico”, explica o professor Ve-
nício Lima, do Núcleo de Es-
tudos sobre Mídia e Política
da Universidade de Brasília,
que participou do encontro.
Durante o debate, foi lança-
do o livro Mídia: Crise Políti-
ca e Poder no Brasil, de auto-
ria de Venício Lima, publica-
do pela Editora Fundação
Perseu Abramo.

NO BRASIL, SITUAÇÃO
SEMELHANTE - O pesqui-
sador Venício Lima aponta
para uma situação de certa
forma semelhante no país
neste período eleitoral. Ape-
sar da credibilidade da mí-
dia não ter sido abalada,
sua opinião majoritária não
tem se refletido na maioria
da população. Não há uma
coincidência entre a opinião
daqueles que se entendem
como formadores de opi-

nião e as pesquisas de in-
tenção de votos e de avalia-
ção do governo federal.
“Então há um inconformis-
mo da grande mídia e de
seus principais editorialis-
tas por conta deste descola-
mento entre a sua opinião
privada e o que pensa a
maioria da população”, ex-
plica Lima. “Há uma capaci-
dade decisiva dos meios de
comunicação para atuar na
consciência da sociedade,
com tendências irreversí-
veis. No entanto, nós, jor-
nalistas, não decidimos o
que a sociedade faz”, acre-
dita Ernesto Tiffenberg, di-
retor de jornalismo do Pági-
na 12, da Argentina, o pri-
meiro meio impresso do
país com compromisso na
defesa dos direitos huma-
nos – hoje é o terceiro diá-
rio nacional, atrás somente
do Clarín e do La Nación.

INFORMAÇÃO. Denise foi ao CT informar os sindicalizados sobre o novo local da assembléia



CLA

O CLA sagrou-se campeão
do Campeonato de Futebol dos
Servidores ao vencer a equipe
da Prefeitura por 1 a 0 na tarde
de sexta-feira, 1º de dezembro,
arrebando o troféu Marlene Or-
tiz. O gol foi marcado na etapa
final pelo atacante Robson, arti-
lheiro da competição com 11
gols. O CLA repetiu a campanha
de 2004, quando também con-
quistou a competição, tornan-
do-se, com o resultado de sexta-
feira, bicampeão.

A conquista do CLA fez jus-
tiça à equipe com a melhor
campanha do campeonato.
Desde o início do torneio o CLA
despontou como um dos favo-
ritos, vencendo com placares
elásticos vários adversários.
Além de contar com o artilhei-
ro da competição, o CLA teve
em seus quadros o goleiro
menos vazado, Edmilson. Mas
no último jogo do campeona-
to, o CLA passou um sufoco. O
time da Prefeitura pressionou
durante todo o primeiro tem-
po. Mesmo depois de ter sofri-
do o gol numa falha de sua de-
fesa no segundo tempo, a Pre-
feitura lutou até o fim, valori-
zando a disputa. Na prelimi-

CLA conquista a taça
Num jogo emocionante, só decidido no segundo tempo, o CLA vence a Prefeitura e ganha o campeonato

nar, o time da Coppe não teve
dificuldades em derrotar o
CCS por 4 a 0.

UM SUPERCAMPEONA-
TO - A versão 2006 do Cam-
peonato de Futebol dos Ser-
vidores foi a melhor dos últi-
mos anos. Foram 26 jogos,
disputados em rodada clas-
sificatória, semifinal e final, e
com um índice gols elevado:
foram 82 gols com uma mé-
dia de 3,2 gols, por jogo. Cer-
ca de 200 atletas se inscreve-
ram para a competição, inte-
grando 10 equipes. As dispu-
tas foram nos campos da Co-
ppe e da Prefeitura. A realiza-
ção da competição foi resul-
tado de uma parceria entre a
coordenação de Esportes do
SINTUFRJ e a PR-4. Depois
do jogo, foi a vez da festa, com
grupos de samba e pagode
animando a confraternização
em seguida às homenagens
e à entrega de medalhas e
troféus para os campeões. Os
integrantes da coordenação
de Esportes (Jorge Ignácio e
Jorge Pierre) e a coordena-
ção geral do SINTUFRJ rece-
beram medalhas. A equipe de
jornalismo do Sindicato tam-

bém foi homenageada pela
cobertura. Roberto Gambine
e Nelson Vial, da PR-4, tive-
ram seu empenho reconhe-
cido e receberam medalhas.
Num clima de emoção, o fi-
lho da grande homenageada
- a ex-diretora do Sindicato,
Marlene Ortiz, falecida em
março deste ano -, Vinicius
Ortiz, representou a família
nas homenagens.

DISPUTA E EMOÇÃO. No alto à direita, CLA suou a camisa para
vencer a Prefeitura. Ao lado, o artilheiro Robson bebe na taça
conquistada. Acima, responsáveis pelo sucesso da competição.
Abaixo, lance do jogo preliminar: Coppe derrotou o CCS por 3 a 0


