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A quinta-feira, 18 de ou-
tubro de 2007, já se desenha
como um daqueles dias que
ficarão na história da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro: serão submetidos ao

Conselho Universitário – colegiado máxi-
mo da instituição – as propostas do

Programa de Reestruturação e Expan-
são elaboradas pela Reitoria. O pro-

jeto propõe mudanças com im-
pacto substancial nos planos
acadêmicos e administrati-
vos. Em entrevista ao Jornal
do SINTUFRJ, o reitor siste-
matiza algumas idéias que
inspiraram as propostas em
debate nas últimas semanas.

PÁGINAS 3, 4 E 5

SINTUFRJ:
congresso
em
dezembro

Já foi decidido: os técnicos-
administrativos da UFRJ reali-
zam a nona edição de seu con-
gresso interno na primeira quin-
zena de dezembro.O IX Congres-
so do SINTUFRJ será realizado
entre os dias 10 e 13 de dezembro,
e o local ainda será definido. Na
pauta deste importante fórum de
discussão e deliberação sobre os
rumos da nossa organização e do
movimento constarão temas es-
senciais para a categoria: con-
juntura, carreira, educação e saú-
de, organização sindical, plano
de lutas, alteração estatutária,
eleição do conselho fiscal e pres-
tação de contas.

Salário mínimo de menos
O salário mínimo atual deveria ser 4,57 vezes maior do que é atual-

mente, ou seja R$ 1.737,16, para que os brasileiros pudessem arcar com
outras despesas, além de alimentação, como moradia, saúde, educação,
transporte, lazer, previdência e vestuário, conforme estabelece dispositivo
constitucional. A conclusão é do Dieese.

ERRAMOS - Na edi-
ção do Jornal do SIN-
TUFRJ 786 o título “Di-
rigentes da Fasubra
defendem condução
da greve” induziu à lei-
tura de que os três co-
ordenadores a defen-
deram. Na realidade,
apenas dois dirigentes
da Fasubra defende-
ram a condução da gre-
ve e não os três, como
sugeriu o título. A coor-
denadora Vera Miranda
expôs o posicionamen-
to da CSD contrário à
condução da greve
com a quebra da linea-
ridade como seu des-
fecho. A intervenção da
coordenadora foi con-
cordante com as críti-
cas apresentadas pe-
los sindicalizados e não
as rebateu como saiu
publicado na página 3.

CIDADE
Prefeitura combate
assaltos
PÁGINA 2

Escolinha na Vila
Residencial
PÁGINA 6

INTERNACIONAL
Reforma constitucional na
Venezuela
PÁGINA 8

Há 40 anos o
imperialismo executava
Che Guevara
PÁGINA 8

RIO
Justiça despeja famílias
PÁGINA 7
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Recorde de participação
na semana de tecnologia

Entre os dias 3 e 6 de outubro o
Hangar da UFRJ, sede do Núcleo
Interdisciplinar UFRJmar, expôs
diversos projetos ligados ao meio
ambiente e à tecnologia. Os visi-
tantes puderam participar de ofici-
nas de astronomia, construção de
pequenas embarcações, sessões no
Planetário Inflável, entre outras
atividades. O evento faz parte da
Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia e é coordenado pelo Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, que
articula atividades em todo o país.

Houve também passeios de bar-

co nas proximidades da Ilha do
Fundão, onde o público recebeu
noções básicas de vela. No sábado a
Coppe abriu as portas do LABocea-
no, um laboratório que possui o
mais profundo tanque oceânico do
mundo. Diversos Centros e Unida-
des realizaram atividades relacio-
nando meio ambiente e tecnolo-
gia. Segundo uma das coordena-
doras do evento, Isabel Cristina Aze-
vedo, superintendente da Pró-Rei-
toria de Extensão, a visitação ba-
teu recorde de 2 mil diárias.

“A cada ano cresce o número de

atividades e de Unidades partici-
pantes. Através de eventos como es-
tes conseguimos promover a inte-
gração entre os diversos grupos da
própria UFRJ, que é tão fragmen-
tada”, observou Isabel. Para ela, só
há ganhos em desenvolver esse tipo
de atividade. “Muitas escolas pú-
blicas estão participando, isto pro-
porciona uma relação direta entre
a Universidade e os mais diferen-
ciados públicos”, disse. O principal
objetivo é despertar o interesse de
crianças e jovens para a ciência.

Os projetos que mais chama-

ram a atenção do público nesses
dias foi o Planetário, a oficina de
vidraceiros, a Cia de Dança da Fa-
culdade de Educação Física. Na ofi-
cina de embarcações, mais de 70
barquinhos de isopor foram con-
feccionados num único dia, de
acordo com Isabel. “Todos os pro-
jetos estão lotados, e isso é muito
gratificante”. No dia 5, houve, tam-
bém a premiação da logomarca do
Programa Recicla CT, no Centro
de Tecnologia, com a presença do
decano Walter Issamu Suemitsu e
do reitor Aloísio Teixeira.

O Serviço de Otorrinolaringologia do Hos-
pital Universitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF) e seus cursos vêm se destacando no
Rio de Janeiro. Este ano, no segundo semestre,
dois importantes cursos de atualização para
estudantes e especialistas já foram realizados:
o primeiro foi o Curso Teórico-Prático de Ri-
nosseptoplastia e o segundo de Atualização no
Diagnóstico e Tratamento do Zumbido, tam-
bém teórico-prático. O trabalho vem se desta-
cando devido ao esforço do professor Shiro To-
mita, chefe do Serviço e professor titular de
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medici-

Otorrino do HUCFF  se
destaca no Rio de Janeiro

na da UFRJ.
O Curso de Zumbido, enfermidade que tan-

to aflige as pessoas pelo incômodo e mal-estar
que provoca, está sendo estudado em profundi-
dade pelo Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbi-
do (Gapz) da Fundação de Otorrinolaringolo-
gia da USP, que tem representantes em vários
estados. No Rio a representação é feita pela
médica Patrícia Ciminelli, no Serviço de Shiro
Tomita, com consultas e encontros mensais de
pacientes. Mais informações no Ambulatório de
Otorrinolaringologia do HUCFF ou pelo telefo-
ne 2562-2842 com a secretária Leila.SHIRO TOMITA. Chefe do Serviço

Com dois dias de pales-
tras, segunda, 8, e terça-feira,
9, o Gabinete do Reitor e o
Instituto de Economia, da
UFRJ, lembrarão os cem anos
de Caio Prado Júnior. O even-
to é organizado pelo Laborató-
rio de Estudos Marxistas
(Lema) José Ricardo Tauile,
com o apoio do Laboratório de
Economia Política da Saúde e
o Fórum de Ciência e Cultura.
O reitor Aloísio Teixeira e o
professor da USP Francisco
de Oliveira abrem a atividade
hoje, às 10h30. Local: Palácio
Universitário – Salão Pedro
Calmon, na Praia Vermelha.

Sintuperj
atribui falta de
investimentos
na Uerj a
incêndio

Cem anos de
Caio Prado
Júnior

Feira de estágios
e empregos
do CT

O Sindicato dos Trabalha-
dores da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (Sintuperj)
divulgou nota denunciando que
o incêndio ocorrido no dia 30 de
setembro, em vários andares,
foi fruto da falta de zelo, sensi-
bilidade dos órgãos competen-
tes e investimentos. Diz a nota:
“Recentemente estudantes e
servidores pararam o trânsito
da Rua São Francisco Xavier e
Avenida Radial Oeste para pro-
testar contra o corte de R$ 35
milhões no orçamento, durante
o mês de agosto, pelo governa-
dor Sérgio Cabral. Esta verba
serviria, entre outras coisas,
para a manutenção da universi-
dade – inclusive das instala-
ções onde ocorreram o incên-
dio. (...) O Sintuperj irá apurar
com a Defesa Civil, Bombeiros
e demais órgãos públicos a cau-
sa do grave acidente.”

A I Feira de Estágios &
Empregos do Centro de Tec-
nologia da UFRJ (CT) será
nesta quarta-feira, 10 e quin-
ta-feira, 11, das 10h às 17h,
no auditório e no hall de entra-
da do bloco A da unidade. A
Feira faz parte da programa-
ção da Semana de Jornada
de Iniciação Científica da
UFRJ. Participarão empresas
ligadas às diversas áreas de
engenharia e aos setores in-
dustriais da construção, ali-
mentos, petroquímica, entre
outros, e usuários do conhe-
cimento científico e de tecno-
logias de ponta que atuam no
Rio de Janeiro.

No dias 22 e 23 de outubro, a
CUT-RJ e o Sisejufe realizam  se-
minário que discutirá o contexto
histórico, significado político, as
heranças e a atualidade da Revo-
lução Russa de 1917, do marxis-
mo e da luta pelo socialismo. His-
toriadores, sociólogos, literatos,
militantes e parlamentares de es-
querda participarão das mesas te-

máticas. Inscrições através dos
sites do Sisejufe formação
@sisejuferj.org.br (com Roberto ou
Márcia) e da CUT-RJ, formacao
@cutrj.org.br (com Helder ou Ail-
ton). Local do evento: auditórios do
Sisejufe, na Avenida Presidente
Vargas, 502, 11º andar, e da CUT-
RJ, na Avenida Presidente Vargas,
509, 15º andar.

Amil Dental

Seminário: 90 anos da
Revolução Socialista Russa

O setor de Convê-
nios informa que hou-
ve redução nos planos
Amil Dental. A partir
de outubro, os novos
valores serão os se-
guintes:
Amil Dental 1: R$

14,45 – independente da
idade.
Amil Dental 2: R$ 20,50
– de zero a 17 anos e R$
29,45 – a partir de 18 anos.
Estes valores já consta-
rão na folha que sai no
início de novembro.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do

aposentado Paulo Ferreira de Souza, aos 75
anos, no dia 27 de setembro.

O questionário con-
tendo perguntas que
ajudarão na elabora-
ção de uma proposta
de plano de saúde já
está disponível na pá-
gina da PR-4 na inter-
net e também para
impressão. Todos os

trabalhadores da UFRJ
devem respondê-lo e
encaminhá-lo à Pró-
Reitoria de Pessoal,
pessoalmente ou atra-
vés das seções de Pes-
soal das suas unida-
des, até a data de 24
de outubro.

Saúde suplementar
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A Secretaria de Ensino
Superior do MEC informou
a alteração de prazos para
apresentação dos planos
das universidades ao Reu-
ni. Desde 24 de setembro
está disponível no Sistema
Integrado de Planejamen-
to, Orçamento e Finanças
(SIMEC), módulo específi-
co para o encaminhamen-
to das propostas de partici-
pação no programa.

As universidades que
concluírem seus planos e
estes forem aprovados pelos
conselhos superiores até 29
de outubro poderão enca-
minhá-los pelo Simec e
terão prioridade na análise
e na liberação de recursos
no primeiro semestre de
2008.

As que não concluírem
seus planos até esta data
podem enviá-los, desde
que aprovados pelos con-
selhos, até 17 de dezem-
bro. Para estas o recurso
será liberado no segundo
semestre de 2008. As pro-
postas para início de 2009
podem ser inseridas até 28
de fevereiro.

Projeto da UFRJ deve ser submetido
ao Consuni e enviado até o dia 29

Uma versão inédita do ante-
projeto da Reitoria do Progra-
ma de Reestruturação e Expan-
são da UFRJ foi apresentada ao
Conselho de Ensino de Gradua-
ção, na quarta-feira, dia 3. Esta,
com alguns pequenos acréscimos
e modificações, será a versão que
vai ao Conselho Universitário
dia 18.

Segundo a vice-reitora Syl-
via Vargas, a versão apresentada
tem origem no documento ori-
ginal acrescida de críticas, su-
gestões e mudanças depois do
verdadeiro “périplo” pela uni-
versidade que fez o reitor, acom-
panhado de sua equipe, em uni-
dades, conselhos de centro, enti-
dades e cinco audiências públi-
cas, num total até então de 15
reuniões.

O pró-reitor de Planejamen-
to e Desenvolvimento, Carlos
Levi, apresentou a proposta, que
tem entre as principais novida-
des o princípio de adesão como
princípio organizador do proces-
so de reordenamento espacial das
unidades acadêmicas. Ou seja,
as unidades vão discutir se que-
rem ser transferidas das atuais
instalações, segundo Levi.

Entre as polêmicas, foi rece-
bida com burburinho a propos-
ta de retomada de discussão para
deliberação em oito meses do
programa piloto de acesso aos

Nova versão no CEG
cursos de Graduação para a rede
pública estadual elaborado pela
PR-1, apresentado nos centros e
discutido no CEG em outubro de
2005 e encaminhado às unidades
para consulta.

Reserva de vagasReserva de vagasReserva de vagasReserva de vagasReserva de vagas
Alguns conselheiros disseram

que não era verdade a informa-
ção sobre a proposta de reserva de
vagas para a escola pública que
de fato foi levada ao CEG e  às
unidades, porém rejeitada. “Na
hora que se diz que o CEG apro-
vou, esse fato não ocorreu”, re-
clamou a professora Maria Lúcia
Patitucci.  A proposta estava vin-
culada ao programa Sucesso Es-
colar do então governo estadual,
em que havia muitas críticas na
área educacional.

A pró-reitora de Graduação,
Belkis Waldman, explicou que se
baseou na ata do CEG para inserir
tal informação na proposta – de
que o tema foi discutido no CEG,
que decidiu encaminhar para as
unidades e que era isso que estava
escrito.

Outra crítica foi quanto à pre-
visão de vagas em cursos novos de
algumas unidades já para 2008,
sem levar em conta que os proces-
so de aprovação de novos cursos
necessita de análise de várias co-
missões  no CEG, não sendo viável
sua aplicação imediata.

A representante técnico-admi-
nistrativa Ana Maria Ribeiro le-
vantou uma série de observações,
como o fato de a categoria não
querer privilégios no processo se-
letivo previsto para ocupação de
vagas ociosas, mas que há deter-
minação legal – a lei da Carreira
aprovada em 2005 – que prevê
cursos de capacitação e qualifica-
ção do corpo técnico-administra-
tivo, o que leva a instituição a ter
compromisso com a formação de
seu pessoal diante da necessidade
institucional, portanto a perti-
nência da reserva de um percen-
tual das vagas para o segmento.

Ana Maria também mencio-
nou o projeto piloto de democra-
tização de acesso apresentado, re-
forçando a intervenção dos demais
conselheiros.

 E ressaltou que o colegiado
está aberto, sim, para discutir uma
outra proposta de democratização
de acesso.

Ana também lembrou que
cursos previstos para 2008 depen-
dem de avaliação de currículo e
outros passos de tramitação no
CEG que podem impossibilitar
sua viabilidade ainda no ano que
vem: “O correto seria pós-2008”.
Ela lembrou que a série de desta-
ques que levantou foi absoluta-
mente propositiva e que o projeto,
de fato, cria elementos para de-
mocratização.

O conselheiro Sérgio Gue-
des chamou atenção para o fato
de o plano ser de expansão de
toda a UFRJ, não só do Fundão,
e demonstrou apreensão com a
possibilidade de a Reitoria, ao
focar o reordenamento espacial
no Fundão, deixar o campus da
Praia Vermelha sem investi-
mentos.

Os pró-reitores garantiram
que todas as alterações do ponto
de vista acadêmico têm que pas-
sar pelo CEG, portanto com via-
bilidade condicionada à trami-
tação no colegiado.

Eles lembraram ainda que é
função da Administração garan-
tir a qualidade dos cursos em
qualquer campus.

Várias sugestões e críticas
apresentadas serão consideradas
pela Reitoria, segundo a vice-
reitora Sylvia Vargas, na formu-
lação final.

Notas
Mais uma reunião –

A próxima reunião para
discussão do Plano de Re-
estruturação e Expansão
da UFRJ será com a Adu-
frj, no dia 16 às 15h, no
salão do Conselho. Esta
reunião estava prevista
para o dia 9, mas como o
reitor retorna de sua via-
gem apenas no dia 11, ela
foi adiada.

DEBATE NO CEG. Carlos Levi apresentou a proposta no Conselho com alguns pontos inéditos no texto

Foto: Niko Júnior
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Universidades discutem futuro
As universidades públicas fe-

derais do país estão em plena
ebulição de idéias e debates so-
bre a discussão de suas propostas
– provocadas pelo decreto do
Reuni (publicado em abril). A
questão é tão complexa e envol-
ve pelos menos 53 instituições
federais de ensino superior
(IFES), que a Secretaria de En-
sino Superior do Ministério da
Educação criou um departamen-
to só para cuidar da operaciona-
lização do Reuni: a Coordena-
ção de Gestão do Programa de
Reestruturação e Expansão. Esta
coordenadoria prevê que os resul-
tados dos debates só cheguem ao
MEC no limite da primeira eta-
pa: até 29 de outubro. Oficial-
mente, na primeira semana des-
te mês nenhuma universidade
havia apresentado projeto.

O secretário Executivo da
Associação Nacional dos Diri-
gentes das  Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Andi-
fes), Gustavo Balduíno, disse
que as universidades estão em-
penhadas na discussão levan-
tando problemas, detalhando e
formulando suas propostas. Ele
acredita que nenhuma delas vai
querer ficar de fora. “Nossa bri-
ga é para expandir”, afirma.
Segundo ele, a Andifes pediu
prazo maior nas etapas de ade-
são, e em reunião com o MEC
defendeu que os recursos para
todas sejam iguais: 20%, inde-

UFF abre guerra contra alterações. Na Bahia, UFBA deve aderir ao programa

Em entrevista ao Jornal do SINTUFRJ, o
coordenador-geral do Sindicato dos Traba-
lhadores da Universidade Federal Fluminen-
se (Sintuff), Pedro Rosa, afirma que os três
segmentos da comunidade universitária são
contra a proposta da sua Reitoria. “A comuni-
dade está travando uma guerra sem trégua
para barrar a adesão ao Reuni”, diz. E que na
reunião do Conselho Universitário, marcado
para um dia antes da UFRJ, 17, às 9h, eles
vão trabalhar para barrar a decisão sobre a
aprovação da proposta, isto é, a adesão ao
Reuni. O dirigente informou que haverá pelo
menos 100 funcionários e 800 estudantes
para ocupar o Conselho, irão também à reu-
nião do Consuni da UFRJ e farão pressão na
reunião do Fórum Nacional de Reitores, dia 9
de outubro, que será realizado na Uni-Rio.

“As Reitorias das universidades podem
dar o nome que quiserem aos seus proje-
tos. O Reuni é o problema propriamente
dito. É seguir o objetivo do governo: duplicar
o número de estudantes e as formulações
são adequadas para ele. Pois com o PLP 01
que está no Congresso – projeto que limita
os gastos com pessoal durante 10 anos –
não haverá aumento do número de servido-
res. Será, sim, a duplicação de trabalho para
todos em todos os setores da universidade,
comprometendo a qualidade do ensino”, ar-
gumenta.

A Universidade Federal da Bahia
(UFBA), que provocou o início do deba-
te sobre algumas transformações nas
universidades com base em uma pro-
posta denominada Universidade Nova
– como o fim do vestibular e a implan-
tação dos bacharelados interdisciplina-
res –, tendo como principal idealizador
o reitor Naomar Almeida, tende a ade-
rir ao Reuni. Esta é a expectativa do
coordenador-geral da  Associação dos
Servidores da UFBA (Assufba), Fernan-
do Bandeira, que também é represen-
tante dos técnicos-administrativos no
Conselho Universitário. Segundo ele, o
processo já está definido e tende a ser
finalizado nesta semana ou na próxi-
ma. “Aqui se entende que o Reuni é o
projeto Universidade Nova, já aceito
pela comunidade”, esclarece.

pendentemente da adesão nas
últimas chamadas.

Etapas na UFRBEtapas na UFRBEtapas na UFRBEtapas na UFRBEtapas na UFRB
Para se ter uma idéia da di-

mensão da questão, uma das
mais recentes universidades fe-
derais criadas pelo governo – a

Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia (UFRB), que só
tem um ano – definiu sete eta-
pas, que vêm sendo realizadas
desde setembro, com apresenta-
ção de proposta preliminar no
início de novembro, com aten-
dimento de solicitações, retifi-

cações e acréscimos, e encami-
nhamento da proposta final
para aprovação no Conselho Uni-
versitário em 26 de novembro.

Segundo o reitor Paulo Na-
cif, o período institucional es-
tabelece uma permanente ten-
são entre as expectativas de re-

flexão e crítica da comunidade
e os períodos-limite para as de-
cisões e encaminhamentos. No
entanto, para ele é “compulsó-
rio aproveitar a oportunidade”
diante da realidade em que vi-
vem as federais públicas, e
aposta em um futuro melhor.

NOVOS CAMINHOS. Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integrante da rede de Ifes do Nordeste

UFBA deve aprovar
adesão ao Reuni

“Infelizmente não podemos par-
ticipar com profundidade das discus-
sões por conta da greve. A Associação
não tem uma posição fechada sobre a
questão. No entanto, nas reuniões das
congregações onde a proposta foi apro-
vada por unanimidade muitos de nos-
sos representantes acompanharam a
posição sem o acúmulo do debate na
nossa base. O que fizemos foi reunir o
nosso conselho de representantes das
unidades para fazer uma aferição e
tentar fechar uma posição em uma
assembléia para intervir com algu-
mas propostas no dia da votação do
Conselho Universitário”, explica Ban-
deira.

Universidade Cidadã é referênciaUniversidade Cidadã é referênciaUniversidade Cidadã é referênciaUniversidade Cidadã é referênciaUniversidade Cidadã é referência
Ele informou que foi feito um

debate com o reitor, no qual foram le-
vantadas questões relevantes, como a
carreira e o dimensionamento de pes-
soal para um real atendimento das ne-
cessidades da universidade e dos técni-
cos-administrativos – assuntos que não
foram contemplados na proposta da
Reitoria. “Nos baseamos no Projeto
Universidade Cidadã para os Trabalha-
dores, da Fasubra, que defende uma uni-
versidade de qualidade social, com a
promoção de um diálogo com a socie-
dade e a ampliação do número de vagas
para garantir o acesso à educação supe-
rior para todos os trabalhadores, tam-
bém com a criação de cursos noturnos.
No Conselho vamos brigar para que a
verba também seja investida para a ca-
pacitação e qualificação da categoria”,
finaliza.

Comunidade da
UFF abre guerra

Foto: Divulgação
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Sessão histórica no Consuni
Reitor garante que o PRE que vai ao órgão máximo no dia 18 foi reformulado
com as propostas da comunidade

Daqui a uma semana,
talvez a UFRJ realize sua
mais concorrida sessão
extraordinária do Con-
selho Universitário. A
própria Reitoria está se
encarregando de mobili-
zar a comunidade uni-
versitária para acompa-
nhar o que ocorrerá na
sala de reuniões dos ór-
gãos superiores, na tar-
de de quinta-feira, 18.
Nesse dia, o colegiado
máximo da instituição
deliberará sobre as pro-
postas do Programa de
Reestruturação e Ex-
pansão (PRE) da UFRJ.
Faixas e cartazes estão
sendo espalhados pelos
campi e unidades isola-
das convidando a comu-
nidade universitária a
participar deste Consu-
ni. Mas o principal cha-
mamento quem faz é o
reitor Aloísio Teixeira,
por meio de um vídeo de
1min38s veiculado na
página da Universidade
na internet (www.ufrj.br).

Esta sessão histórica do Conse-
lho Universitário será transmitida
pela tevê ConsUni (HYPERLINK
http://tv.ufrj.br/consuni/) e poderá
ser acompanhada também por te-
lões. No Fundão, serão instalados
dois no prédio da Reitoria: um no
salão nobre e outro hall de entrada,
no térreo; um no Centro Tecnológi-
co (CT), Centro de Ciências Mate-
máticas e da Natureza (CCMN) e
Centro de Ciências da Saúde (CCS).
Na Praia Vermelha: auditório do
Centro de Filosofia e Ciências Hu-
manas (CFCH) e Salão Anísio Tei-
xeira. Também foram confecciona-
das 30 mil revistas contendo a ínte-
gra do PRE que será levado ao Con-
selho Universitário e que já estão
sendo distribuídas por toda a UFRJ.

 Debate
começou em
1998

Segundo Aloísio Teixeira, a es-
sência do PRE que o Consuni apre-
ciará no dia 18 já vem sendo deba-
tida com a comunidade da UFRJ
desde 1998, quando pela primeira
vez foi candidato a reitor, numa
eleição em que ganhou mas quem
levou foi Henrique Vilhena. O do-

cumento, reiterou, contém as
idéias que sempre defendeu para a
UFRJ, principalmente a de recriar
o modelo acadêmico em vigor há
87 anos, quando foi criada a uni-
versidade federal no país.

Aloísio recorda que em 2003
reeditou as mesmas idéias e foi con-
duzido à Reitoria, e que em 2006
elas serviram de base para o Plano
de Desenvolvimento Institucional
(PDI), discutido em mais de 70 reu-
niões na Universidade. “Esse con-
junto de idéias voltou na minha
carta-plataforma em 2007, quando
fui reeleito reitor por 89% dos votan-
tes. Portanto, esse é um processo que
não se iniciou com o PDI; há mais
de dez anos se discute a reestrutura-
ção e a expansão da UFRJ, à exceção
do campus contínuo”, disse.

 PRE
reformulado

Mas o reitor garante que o PRE
que circula na UFRJ e que será sub-
metido ao Consuni foi totalmente
reformulado, com a incorporação
das propostas da comunidade. A ex-
pectativa dele é que o Programa de
Reestruturação e Expansão da Uni-
versidade seja aprovado pelo seu ór-
gão máximo na próxima quinta-
feira, porque não há mais o que
debater. E contabiliza: “Foram cin-
co audiências públicas com cerca de
três horas de duração cada uma; 70
reuniões realizadas nas unidades,
sendo duas na Escola de Serviço So-
cial, que apresentou uma contra-

proposta; reuniões nos Centros e nos
órgãos colegiados CEG e CEPG, As-
sociação dos Pós-Graduandos (APG),
SINTUFRJ e Centros Acadêmicos, e
17 debates ao todo. Uma maratona
que começou no mês de setembro”.

Neste momento, do conjunto do
programa, o Conselho Universitário
deliberará apenas pelos três primei-
ros módulos. O primeiro contém as
propostas de expansão enviadas pe-
las unidades, que deverão ser imple-
mentadas imediatamente. Já os se-
gundo e terceiro módulos, que tra-
tam da integração acadêmica e da
construção das bases da universali-
zação da educação superior, a previ-
são do reitor é que só começarão a
ser executados num prazo de oito
meses, a contar do dia 18 de outu-
bro. Tempo que considera necessá-

rio para discussão e elaboração de
diretrizes e metas de ações. Os pri-
meiros R$ 20 milhões do Reuni se-
rão, então, destinados exclusivamen-
te ao primeiro módulo.

 Prazos de
MEC

O Ministério da Educação ofe-
rece às universidades dois prazos
para que encaminhem suas pro-
postas de expansão e reestrutura-
ção, devidamente aprovadas pelos
Conselhos Universitários, e garan-
tam o repasse dos recursos em 2008:
até 29 de outubro ou até 17 de
dezembro. A instituição que enviar
o seu PRE este mês terá prioridade
na avaliação do conteúdo do docu-
mento e receberá os recursos no pró-
ximo semestre. As demais não, e o
repasse só a partir do segundo se-
mestre de 2008.

 Proposta do
SINTUFRJ

Aloísio Teixeira afirmou que
vê com muita simpatia a propos-
ta do Sindicato de realização de
um congresso com a participação
paritária de toda a comunidade
da UFRJ. Para ele seria uma alter-
nativa à proposta do plebiscito,
que não o agrada porque encerra
qualquer discussão com um sim
ou não, e também da estatuinte.
Segundo o reitor, antes de se rever
o estatuto da Universidade é pre-
ciso discutir e aprovar em defini-
tivo um novo modelo acadêmico.
“O debate  nesse sentido está ape-
nas começando, temos que avan-
çar muito mais”, frisou.

 Democracia
preservada

O reitor que defende a univer-
sidade como sendo um território
de confronto de idéias e pensa-
mentos, um espaço que deve abri-
gar, democraticamente, as dife-
rentes opiniões, disse não estar
preocupado com possíveis mani-
festações de estudantes durante a
sessão extraordinária do Consu-
ni. Mas ponderou que o bom senso
prevaleça: “O que não se pode cogi-
tar, que manifestações impeçam o
funcionamento democrático da
UFRJ. O Consuni é uma instância
institucional, os conselheiros foram
eleitos e representam todos os seg-
mentos da comunidade e têm res-
ponsabilidades a cumprir”.

“Esse conjunto de idéias
voltou na minha carta-
plataforma em 2007, quando fui
reeleito reitor por 89% dos
votantes. Portanto, esse é um
processo que não se iniciou
com o PDI; há mais de dez
anos se discute a
reestruturação e a expansão
da UFRJ, à exceção do
campus contínuo.”
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Escolinha de futebol encanta
crianças na Vila Residencial
Parceria entre Sindicato e Associação de Moradores estimula o prazer pelo esporte na comunidade

As manhãs e tardes da
Vila Residencial estão mais
animadas. O SINTUFRJ, em
parceria com a Associação
de Moradores da Vila
(AmaVila), está promoven-
do a escolinha de futebol
da comunidade. O time,
que conta com 82 crian-
ças, com idades entre 5 e
15 anos, está sendo treina-
do por Carla do Nascimen-
to. Todos são dependentes
de sindicalizados. A mai-
oria é composta por meni-
nos, mas o time feminino
está crescendo. Já existem
16 meninas participando.
A mais nova tem cinco
anos. O projeto é coorde-
nado pelos servidores Jor-
ge Pierre e Jorge Inácio.

Carla conta que existe uma
possibilidade de levar o time femi-
nino para disputar, em 2008, o
Campeonato Carioca. “Vamos ten-
tar inscrever o time, mas precisa-
mos receber a confirmação de que
haverá mesmo o campeonato no
ano que vem”, explica a treinado-
ra. Todo o material, como coletes,
bolas, é doado pelo SINTUFRJ. O

campo utilizado é da Vila Residen-
cial. Há turmas de manhã e à tar-
de, dependendo do horário escolar
de cada criança.
Clima entre as criançasClima entre as criançasClima entre as criançasClima entre as criançasClima entre as crianças

Joana Angélica Pereira, do Con-
selho Diretor da AmaVila, diz que a
parceria foi muito importante para

Dia das
Crianças
em grande
estilo

A AmaVila informa que o dia
12 de outubro  será animado para
as crianças. Haverá atividades das
8h às 17h. Durante a manhã
haverá torneio de futebol. À tar-
de, haverá lanche para as crian-
ças, com direito a bolo, refrige-
rante, pipoca e cachorro-quente.
As crianças poderão, ainda, se di-
vertir nos brinquedos infláveis,
como piscina de bolinhas, pula-
pula e escorrega.

a comunidade. “Essa é uma solici-
tação antiga, a comunidade estava
carente de uma atividade esportiva
para ocupar o tempo ocioso das
crianças”, disse. Segundo Joana, os
moradores sempre sentiram falta
de uma área de lazer: “A única
coisa que temos nesse sentido é um

campo de futebol, que hoje está
sendo utilizado por esse projeto”.

Carla já sente uma mudança
no comportamento das crianças.
“Hoje elas estão mais sociáveis. No
início brigavam muito, mas hoje
estão integradas, participam das
atividades propostas, estão mais

concentradas”, elogiou. Joana  diz
que os pais da comunidade estão
bastante satisfeitos. “Os pais estão
notando que seus filhos melhora-
ram o comportamento. Eles têm
consciência de que o esporte ajuda
no desenvolvimento das crianças”,
afirmou.

Prefeitura e PM combatem assaltos
O prefeito da Cidade Universi-

tária, Hélio de Mattos, se reuniu
com empresas de ônibus, Metrô Rio
e Polícia Militar para discutirem o
problema dos assaltos a ônibus. O
objetivo é orientar os motoristas e
cobradores para  essas circunstân-
cias, que se tornaram constantes,
principalmente na linha 696A. A
reunião foi no dia 28 de setembro,
às 10h, na sede do Horto. Apesar do
Fundão possuir uma outra linha
que faz integração com o Metrô, a
634A, a empresa Paranapuan, que
administra essa linha, não partici-
pou do encontro.

Segundo Mattos, somente os
passageiros do ônibus 696A recla-
maram dos constantes assaltos,
mesmo havendo duas linhas fa-
zendo o trajeto. Esta semana, de-
pois da repercussão sobre os assal-
tos, a linha 696A anunciou um
preço promocional de R$ 2. Te-
riam os passageiros desistido de vi-
ajar na linha? Durante a reunião,
o capitão da PM Charles Silva in-
formou que foi intensificada a re-
vista aos ônibus nos acessos à Cida-
de Universitária.

Segundo o diretor da Divisão
de Segurança, Leandro Buarque,

após o novo plano de ação da PM
não foram registrados novos as-
saltos a ônibus. A principal ori-
entação é para que as vítimas
registrem ocorrência na delega-
cia mais próxima e descrevam os
assaltantes. Para os motoristas,
a orientação é que não parem
mais na subida da ponte Oswal-
do Cruz, próximo à elevatória da
Cedae. Este seria um ponto de
ônibus não autorizado pela Se-
cretaria de Transportes Urbanos
(SMTU). De acordo com as víti-
mas, aquele é um dos locais onde
os bandidos embarcam. Os ôni-

bus que desrespeitarem esta orien-
tação terão suas placas anotadas
pela Diseg. As informações serão
encaminhadas à SMTU e às em-
presas.

Participaram da reunião as
empresas Breda Rio, também afe-
tada por constantes assaltos à li-
nha 485 (Leblon/Penha), Ideal,
Autodiesel, Carioca e Metrô Rio.
Na semana anterior à reunião, o
prefeito Hélio havia enviado uma
carta ao secretário de Segurança,
José Maria Beltrame, sobre os as-
saltos ocorridos nas imediações
do campus do Fundão.

Reunião dos delegados sindicais
ração da UFRJ com representan-
tes do GT-Educação, e antes do
Congresso do SINTUFRJ. A idéia
é que os trabalhadores tirem po-
sições sobre o tema para serem
levadas ao congresso.

Ainda sobre esse ponto, foi su-
gerido na reunião que nesta se-
mana que antecede à votação do

Programa de Expansão e Reestru-
turação da UFRJ, no Conselho
Universitário, o SINTUFRJ dispo-
nibilize espaço no jornal para a
categoria expressar sua opinião a
respeito do assunto.

CalendárioCalendárioCalendárioCalendárioCalendário
A próxima reunião está agen-

dada para 7 de novembro, às 14h,
no IFCS. Pauta: Congresso do
SINTUFRJ e avaliação dos des-
dobramentos da votação do Pro-
grama de Expansão e Reestru-
turação da UFRJ. A do mês de
dezembro, para o dia 4, às 14h,
na Praia Vermelha, ainda sem
pauta definida.

A reunião dos delegados sin-
dicais de base quarta-feira, 3, na
subsede sindical do HU, aprovou
encaminhamentos e socializou
informações sobre o cotidiano de
várias unidades. Ficou acertado,
por exemplo, que serão feitas reu-
niões nos locais de trabalho para
discussão do projeto de reestrutu-

Em tempo
O Conselho Editorial do Jor-

nal do SINTUFRJ deixa claro
que o espaço sempre esteve aber-
to a qualquer sindicalizado que
deseje expor sua opinião, e que
no espaço Fórum da página da
internet o debate está aberto.

BOLA ROLANDO. Garotada reunida no campo da Vila. Ao fundo, Carla com os coordenadores de esporte do SINTUFRJ

Foto: Niko Júnior
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Justiça manda despejar famílias
Quase 200 pessoas (entre as quais crianças) ocuparam prédio onde funcionou o Cine Vitória

A luta contra a especu-
lação imobiliária e a refor-
ma urbana vive, há uma
semana, novo capítulo.
Desde domingo à noite, 30
de setembro, cerca de 100
famílias organizadas pelo
Movimento Nacional de
Luta pela Moradia (MNLM)
ocupam o prédio onde está
instalado o que restou do
Cine Vitória, na Rua Sena-
dor Dantas, 45.

No curso da semana, como era
de esperar, a Justiça, atendendo à
demanda da Nigri Engenharia,
empresa que se diz proprietária do
imóvel, mandou desocupar o pré-
dio. Trata-se de um edifício de sete
andares, abandonado há mais de
10 anos, em região estratégica do
Centro da cidade.

O juiz Sérgio Seabra Varella,
da 47ª Vara, foi indiferente às soli-
citações encaminhadas pelo Insti-
tuto de Terras do Rio de Janeiro e
pelo Ministério das Cidades. A de-
fensora pública Maria Lúcia Pon-
tes disse que o documento apresen-
tado pela empresa que reivindica a
propriedade do imóvel é inconsis-
tente. O juiz  entendeu diferente.
Segundo Gelson Pereira, uma das
lideranças da Ocupação Manoel
Congo,  “a Justiça quer que pes-
soas como nós morem debaixo de
marquises. O Poder Judiciário des-
conhece a nossa existência e suas
decisões são para satisfazer da clas-
se média alta para cima, a espe-

Luta nacional pela habitação
No 1º de outubro uma série de manifestações foram realizadas país afora tendo o direito
à moradia como centro das preocupações: era Dia Nacional da Reforma Urbana e
o Dia Mundial do Habitat. Veja a plataforma de luta:

culação urbana e os grandes pro-
prietários”.

A polícia foi chamada para de-
socupar o prédio na tarde de quin-
ta-feira. Mas ao chegar à Ocupa-
ção, foi convencida pela defensora
Maria Lúcia de que o despejo não
poderia ser feito sem que outros
órgãos do governo estadual fossem
notificados. Um acordo, que en-
volveu o comando da Polícia Mili-
tar, acabou adiando a expulsão das
famílias para a manhã desta se-
gunda-feira. No prédio não há ener-
gia elétrica nem água. Uma rede
de solidariedade foi formada por
sindicatos (como o SINTUFRJ e o
Sindicato dos Arquitetos) e movi-
mentos sociais para assegurar ali-
mentação e atender à necessidade
das famílias com 20 crianças. Ma-
ria de Lurdes Lopes, outra liderança
da ocupação, disse que um dos obje-
tivos da ação foi o de chamar aten-
ção para a falta de políticas públi-
cas especialmente na área de educa-
ção. “Queremos dignidade, acesso a
serviços, bens culturais. Nossa luta
não é só por um teto”, disse ela.
PromessasPromessasPromessasPromessasPromessas

Na sexta-feira, as lideranças da
ocupação estiveram com o repre-
entante da Secretaria do Patrimô-
nio do Governo Federal, Paulo Si-
mões.  Ele prometeu negociar com
os proprietários do prédio para di-
latar o tempo de permanência das
famílias até que localize um imó-
vel de propriedade federal para os
ocupantes da Senador Dantas.

Cine Vitória
já foi chique

 O Cine Vitória foi endereço nobre do circuito cinema-
tográfico no auge da Cinelândia, há algumas décadas.
Com balcões, galerias, espelhos e tapetes vermelhos no hall
de entrada, buscava reproduzir a atmosfera hollyoodiana
muito comum nas salas exibidoras da época. Na decadên-
cia, passou a exibir filmes pornográficos. Mas há 10 anos
nada acontece no Vitória, região estratégica do Centro da
cidade (Rua Senador Dantas) que abriga vizinhos impor-
tantes como o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e a
Câmara de Vereadores. É nessas instalações devastadas que
as quase 100 famílias se movimentam como um marco da
luta por dignidade, trabalho, renda e moradia decente.

REALIDADE SE IMPÕE À FICCÇÃO. Morador na sala de exibição destruída do Cine Vitória

 Destinação imediata e
prioritária dos prédios e terre-
nos públicos vazios, privados e
públicos, para habitação de inte-
resse social.

 Imediata regularização e
investimentos em infra-estrutu-
ra das ocupações de prédios pú-

blicos no centro do Rio de Janei-
ro e garantia de participação po-
pular na comissão de revitaliza-
ção da área central.

 Destinação de todos os re-
cursos do PAC em habitação para o
Fundo Nacional, Estadual e Muni-
cipal de Habitação de Interesse So-

cial e que a aplicação destes seja
decidida pelo Conselho Gestor em
cada esfera de governo.

 Garantia de participação
das comunidades beneficiadas
com recursos do PAC na defini-
ção de prioridades e na garan-
tia do direito à moradia para

famílias em áreas de risco.
 Previsão de recursos dos

Fundos de Habitação de Interesse
Social para acesso direto das as-
sociações e cooperativas habita-
cionais autogestionárias.

 Reformulação e desburo-
cratização dos programas habi-

tacionais do governo federal/Mi-
nistério das Cidades, como o PAR
– Programa de Arrendamento Re-
sidencial, PSH, Operações Cole-
tivas e Crédito Solidário através
da participação e controle social
nas mudanças normativas da
Caixa Econômica.

Fotos: Niko Júnior

REUNIÃO. Maria de Lurdes (cabelos claros) no salão onde funcionava o hall do Cinema
Vitória. Os moradores trancaram o portão do prédio, sob a tensão do despejo

“Queremos dignidade,
acesso a serviços,
bens culturais.
Nossa luta não
é só por um teto”,

Maria de Lurdes LopesAos governos federal, estadual e municipal 



Monopólio e latifúndio com

Uma proposta de refor-
ma constitucional está
em curso na Venezuela.
Os donos da informação
no Brasil (TV Globo à fren-
te), quando falam do as-
sunto, procuram atacar o
direito do povo venezue-
lano de decidir sobre o
tempo do mandato presi-
dencial (que vai passar de
seis para sete anos) e a
adoção do princípio da
“eleição contínua”. Por
trás dessa postura raivosa
existe a oposição sem tré-
guas a Hugo Chávez.

Essa lei, quando aprovada
pelo Parlamento, irá permitir, por
exemplo, que o presidente Chá-
vez possa disputar a reeleição
quantas vezes quiser. Mas a mí-
dia da classe dominante brasilei-
ra, hipócrita, se escandaliza com
o fato e afirma que o mecanismo
é uma forma de Chávez se perpe-
tuar no poder. A mídia brasileira
manipula informação, engana
a audiência e esconde que esse
princípio, o da “eleição contí-
nua”, funciona em pelo menos
17 países da Europa. Em Portu-
gal, na Alemanha, na França e

na Itália, para citar os mais conhe-
cidos. Nações, diga-se, expressão do
capitalismo mundial.

O que a imprensa não diz é que
a reforma constitucional em ges-
tação na Venezuela significará um
avanço dentro da perspectiva popu-
lar. Duas parlamentares da Assem-
bléia Nacional da Venezuela –
Maria de Keipo e Maria do Rosário
Pacheco – participaram na sema-
na passada de uma conversa orga-
nizada pelo Consulado da Vene-
zuela e pelo CCJE no Salão Moniz
Aragão, no campus da Praia Ver-
melha. Maria de Keipo e Rosário
Pacheco explicaram o conteúdo
da proposta de reforma da Cons-
tituição.

O texto foi encaminhado ao
Parlamento em agosto. O docu-
mento estabelece jornada semanal
de trabalho de 36 horas (hoje são
48), proíbe a existência de latifún-
dios, determina o fim dos mono-
pólios (inclusive no setor da mí-
dia) e aumenta a participação do
Estado na economia. Trata-se de
uma plataforma conhecida (e até
o momento inatingível) neste Bra-
sil de linha neoliberal.
Não é ConstituinteNão é ConstituinteNão é ConstituinteNão é ConstituinteNão é Constituinte

As duas parlamentares chavis-

tas explicaram que, diverso do que
é dito pelos adversários domésticos
e externos de Hugo Chávez, não se
trata de uma “nova Constituição”,
ou de um processo “constituinte”,
quando a Constituição de um país
muda de forma mais ampla. “Para

se ter uma idéia, a Constituição
da Venezuela tem 350 artigos e a
reforma constitucional modifi-
ca apenas 33 artigos, ou seja,
menos de 10%”, explica Rosário.
Uma das inovações políticas ori-
ginais, destacada pelas duas de-

putadas, é a criação do Conse-
lho Comunal. “Trata-se de
uma medida que descentraliza
o poder com a participação da
população organizada. São co-
munidades primárias de po-
der”, disse Maria de Keipo.

DEPUTADAS. Maria do Rosário Pacheco e Maria de Keipo defenderam a reforma
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Socialismo,
mas não tanto

As deputadas Maria
Keipo (professora) e Ma-
ria do Rosário Pacheco
(jornalista) falam com en-
tusiasmo do governo Chá-
vez ( “é dono de 90% de
apoio popular”) e da revo-
lução bolivariana. “Temos
um líder e temos um pro-
jeto para o país”, susten-
ta Keipo. Elas dizem que
a reforma da Constituição
é para sacramentar, no
plano da ordem legal, os
avanços políticos do go-
verno no plano social e
econômico. Keipo define
o caráter do governo Chá-
vez como socialista, “mas
o socialismo do século
21”. Admite que há diferen-
ças em relação aos prin-
cípios básicos do socia-
lismo clássico, entre os
quais o que estabelece o
fim da propriedade priva-
da dos meios de produ-
ção. “A reforma constitu-
cional proposta na Vene-
zuela garante a proprieda-
de privada”, diz ela. Mas
ressalva: “O socialismo
tem que se adaptar à rea-
lidade de cada país”.

dias contados na Venezuela
Reforma constitucional cria conselhos populares, reduz jornada de trabalho, amplia o poder do

Estado na economia e mantém Hugo Chávez como opção de poder para o povo venezuelano

A mídia
brasileira
manipula
informação,
engana a
audiência e
esconde que
esse princípio, o
da “eleição
contínua”,
funciona em
pelo menos 17
países da
Europa

El nombre del hombre es pueblo
Há 40 anos, em 8 de outubro de 1967, o revolucionário Ernesto Che Guevara foi executado friamente, sob

as ordens do governo boliviano, a soldo do imperialismo norte-americano. Seu projeto político, pelo qual
Guevara viveu e morreu:  a libertação da América Latina do julgo imperialista, a construção do socialismo
e a construção de um homem novo.

O que
propõe a
reforma
 Jornada semanal

de 36 horas
 Fim dos latifúndios
 Fim dos monopólios
 Maior participação do

Estado na economia
 Cria os conselhos

comunais
 Mantém a propriedade

privada

Che comandante, amigo
Não porque caíste
Tua luz é menos alta
Um cavalo de fogo
Sustenta a tua escultura guerrilheira
Entre o vento e as nuvens destas serras.
Não porque foi calado és silêncio
E não porque te queimaram
Porque te dissimularam sobre a terra,
Porque te esconderam
Em cemitérios, bosques e pântamos
Vão impedir que te encontremos.
Che comandante, amigo

“Muitos dirão que sou aventureiro, eu sou de fato, só
que de um tipo diferente, daqueles que entregam a
pele para demonstrar suas verdades”

Che Guevara, em carta endereçada aos seus pais,
antes de partir para a sua última trincheira na Bolívia

PABLO MILANES


