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SINTUFRJ

NOSSOS SALÁRIOS

Reajuste esta semana
O reajuste salarial de 800 mil servidores federais, depois de quase três

anos de briga, que  incluiu greves em diferentes órgãos e ministérios –
no caso dos técnicos-administrativos em educação das universidades
(TAEs) foram quase cem dias de paralisação em 2007– finalmente estará
no bolso dos trabalhadores esta semana. Mas não incidirá sobre as
ações judiciais. PÁGINA 2

Diretoria assume até 2010

O Consuni ferve
Tocou o alerta institucional. Centros e unidades se

reuniram para analisar crise e apoiar Reitoria. Reitor faz
apelo pela normalidade do Consuni e sessão transcorre
sem obstruções. Dia 3 haverá sessão extraordinária para
avaliação de cursos novos, cujos processos os estudantes
pediram vistas, adiando a decisão. PÁGINAS 7, 8, 9 E 10

Jovens vítimas da violência
Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) de 2004 revelam que só no município do Rio de Janeiro, entre 1996 e 2001,

 7.727 adolescentes e jovens de 15 a 24 anos foram assassinados. PÁGINA 12

O SINTUFRJ já tem nova direção. A diretoria eleita nos dias 17, 18 e 19  de junho tomou posse na tarde de
quinta-feira, dia 26. São 24 diretores e três suplentes que vão responder pelo comando do Sindicato até 2010. Nas
eleições a Chapa 3 Tribo Inovação venceu por um voto a Chapa 1 Novação. A Chapa 2 Vamos à Luta, a 3ª colocada
no pleito, decidiu abrir mão dos 6 cargos a que tinha direito. Com isso, as Chapas 1 e 3 indicaram nomes para
todos os cargos. PÁGINAS 3, 4, 5 E 6

BANCADA
dos técnicos-
administrativos se
posiciona em
relação ao impasse
institucional no
Consuni

PARA A HISTÓRIA. Diretores efetivos e suplentes na tarde de quinta, dia 26, no auditório do Quinhentão: desafios pela frente



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 821 - 30 de junho a 6 julho de 2008 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Nivaldo Holmes, Ednea Martins e Jonhson Braz  / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação
/  Edição: L.C. M.  /  Reportagem:  Ana de Angelis, Lili Amaral e Regina Rocha.  /  Estagiária: Silvana Sá  /  Secretária: Katia Barbieri  /  Projeto Gráfico: Luís Fernando
Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Cícero Rabello  /   Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem:
11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  / Correspondência: aos cuidados da
Coordenação de Comunicação. Fax: 21 2260-9343. Tels.: 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21944-970 - CNPJ:42126300/0001-61

NOSSOS SALÁRIOS

Reajuste, finalmente, esta semana
Para a CUT, vitória da mobilização e da maturidade dos trabalhadores

O reajuste salarial de 800 mil
servidores federais, depois de quase
três anos de briga, que incluiu
greves em diferentes órgãos e mi-
nistérios – no caso dos técnicos-
administrativos em educação das
universidades (TAEs) foram qua-
se cem dias de paralisação em
2007– finalmente estará no bol-
so dos trabalhadores. Nos contra-
cheques constarão também os va-
lores retroativos para aquelas ca-
tegorias que têm direito – pro-
fessores em março e TAEs em
maio. Possíveis erros em relação
aos cálculos serão cobrados dire-
tamente pela CUT, segundo o in-
forme da direção da Fasubra de
19 de junho.

Para a CUT, que acompa-
nhou as negociações das catego-
rias, foi uma vitória da mobili-
zação e da maturidade dos tra-
balhadores. “É uma vitória e
tanto. Em primeiro lugar, pelo
fato de atender às reivindicações
de grande parte dos servidores,
melhorar seus salários e ainda
promover importantes mudan-
ças na estrutura de cargos e sa-
lários”, afirmou o presidente da
CUT nacional, Artur Henrique.
Segundo ele, “outro aspecto da
vitória está ligado diretamente
à história da Central e à sua
postura de autonomia e inde-
pendência.”

Para a diretora executiva da
CUT nacional e servidora da
UFRJ, Lucia Reis, que represen-
tou a Central nas negociações, o
salário reajustado nos contra-
cheques “é a confirmação da vi-
tória que anunciamos quando
da assinatura dos acordos entre
o governo e a CUT, a Condsef
(setor dos ministérios), a Fasu-
bra , a CNTSS (setor saúde), e o
Proifes (professores)”. Na sua

O cemitério dos vivos e diário do hospício
serviram de base para o monólogo com Tuca Mora-
es, Estação Terminal, que depois de uma tempora-
da prolongada devido ao sucesso se apresenta todos
os domingos, sempre às 19h, até 26 de outubro, no
Fórum de Ciência e Cultura. Precisamente no Palá-
cio Universitário da Praia Vermelha, que abrigou as
instalações do Hospital Geral dos Alienados, onde
esteve Lima Barreto. O espetáculo criado pela Com-
panhia Ensaio Aberto integra teatro e artes plásticas,

mistura técnicas e linguagens. Dramaturgia de João
Batista e direção artística de Luiz Fernando Lobo, que
contracena com a atriz Tuca Moraes. Direção musi-
cal de Felipe Radjcetti. No cenário, a instalação
Velatura é da artista plástica Suzana Queiroga.

Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos: R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 (meia)
e R$ 5,00 (comunidade da UFRJ). A partir das 19
horas. Mas o pessoal deve chegar com atencedência,
porque a capacidade é pequena, de 35 pessoas.

Teatro no Fórum de Ciência e Cultura Vacinação de adultos na DVST
O Centro de Vacinação de

Adultos da Divisão de Saúde
do Trabalhador (CVA/DVST)
continua atendendo toda a co-
munidade universitária da
UFRJ, diariamente, das 8h às
16h, para aplicação de vaci-
nas contra as seguintes doen-
ças: tétano, difteria, sarampo,

caxumba, rubéola, hepatite B,
gripe (influenza), febre ama-
rela e raiva. A coordenadora do
CVA, Maria Fontanelli, infor-
ma que para receber as duas
últimas vacinas é necessário
agendar previamente pelos te-
lefones: 3867-6543 e 3867-6693
– ramal 24.

avaliação, “mais importante
ainda é a afirmação de uma ló-
gica da reconstrução da máqui-
na pública. É a reversão da polí-
tica que vínhamos assistindo
desde o início dos anos 1990. É
uma vitória da CUT, é uma vi-
tória da sociedade brasileira”,
afirmou.

PréviaPréviaPréviaPréviaPrévia
O Ministério do Planeja-

mento lançou os valores na pré-
via dos contracheques de junho
no dia 19. Dezessete categorias
esperavam a implantação dos
reajustes desde 14 de maio,
quando foi publicada a medida
provisória nº 431 no Diário Ofi-
cial da União.

Na última semana o Jornal do SINTUFRJ
divulgou a arbitrariedade cometida pela Admi-
nistração Pública contra os servidores, aposen-
tados e pensionistas que conquistaram na Justi-
ça direitos que foram suprimidos pelos gover-
nos ao longos dos anos, aplicando de maneira
genérica uma determinação do TCU que orien-
tava o Ministério do Planejamento a abolir o
critério chamado de parametrização.

O SINTUFRJ informou que abriu processo
na UFRJ para que a instituição cobrasse do Pla-
nejamento a análise das decisões das ações do
SINTUFRJ que já previam incorporação na ta-
bela dos reajustes de 28,86% e 3,17%.

Descongelamento das ações judiciais
O processo foi aberto no dia 18 de junho no

Planejamento e se encontra em análise no Depar-
tamento de Normas e Procedimentos Judiciais (DE-
NOP), e o prazo para análise que foi informado é
de 15 dias. O SINTUFRJ está atento ao cumpri-
mento para que haja o descongelamento das ações
judiciais na próxima folha de pagamento.

Além disso, a Assessoria Jurídica e a nova Coor-
denação Geral do SINTUFRJ  agendarão reunião
com o reitor, visando ao o encaminhamento de
solução para este caso e também à alteração da
rubrica de 26,05%  já determinada pela Justiça
mas que não foi cumprida, e que na prática tam-
bém importará no seu descongelamento.

LUCIA REIS. Ela representa a Central nas negociações dos servidores em Brasília. “Conquistamos uma vitória”
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SINTUFRJ - Nova Direção

Eleições 2008

O SINTUFRJ já tem nova direção. Numa
atmosfera de celebração, a diretoria eleita
nos dias 17, 18 e 19 de junho tomou posse na
tarde de quinta-feira, 26. São 24 diretores e
três suplentes – legitimados pelas urnas –
que vão responder pelo comando do Sindica-
to até 2010. Até lá, uma agenda política de
desafios terá que ser enfrentada, na qual um
dos destaques é o aperfeiçoamento da carrei-
ra dos técnicos-administrativos. A nova dire-
toria é resultado de composição proporcio-
nal formada por duas chapas: a Chapa 3
Tribo Inovação, que venceu o pleito (com a
diferença de 1 voto), e a Chapa 1 Novação,
que ficou na segunda posição. Cada uma
dessas chapas indicou 12 diretores. A Chapa 2
Vamos à Luta, posicionada em 3º lugar, abriu
mão dos 6 cargos a que tinha direito (veja
matéria na página 5).

Francisco de Assis dos Santos e Iaci Azeve-
do (ambos da Tribo Inovação) e Jeferson
Roselo Salazar (da Novação) são os novos
coordenadores do Sindicato. Francisco de As-
sis disse que uma das tarefas da nova direção
“é resgastar a credibilidade” da entidade jun-
to à categoria. Jeferson Salazar sustentou
que um Sindicato forte deve estar presente
nos locais de trabalho. Já Iaci Azevedo cha-
mou atenção para a necessidade de se cons-
truir uma ação política que aproxime o Sin-
dicato de sua base, com transparência e uni-
dade. Um ponto em comum: a preocupação
com a independência da entidade e o reco-
nhecimento da CUT como a Central Sindi-
cal identificada com a luta do conjunto da
classe trabalhadora. Além da Coordenação
Geral, a estrutura do SINTUFRJ é constituí-
da de mais 7 coordenações.

Uma força no movimentoUma força no movimentoUma força no movimentoUma força no movimentoUma força no movimento
A importância do SINTUFRJ no movi-

mento sindical deu o tom dos discursos de
lideranças e personalidades convidadas para
a solenidade no auditório do Quinhentão
(CCS) – que foi presidida pela ainda então
coordenadora-geral Ana Maria Ribeiro. O
decano do CCS, Almir Fraga Valladares, disse
que se sentia honrado em abrigar no auditó-

Uma agenda de desafios
Nova direção do SINTUFRJ toma posse com vigor político para a batalha pelos interesses da categoria

rio do Centro que dirige a posse dos novos
diretores do SINTUFRJ. E deu uma informa-
ção curiosa: “o nome deste auditório é uma
homenagem a Rodolfo Paulo Rocco, que,
além de médico e professor, foi sindicalista.
Ele foi presidente do Sindicato dos Médicos
entre 1977 e 1981”.

A dirigente da executiva nacional da CUT,
Lucia Reis, que é funcionária do UFRJ, disse
que a importância nacional do SINTUFRJ é
incontestável. Lucia lembrou que este sindi-
cato é fundador da Central e que a presidente
da CUT-RJ, Neuza Luzia, assim como ela, é
sindicalista da categoria, o que reflete a
amplitude política da entidade. Lucia expôs
pontos importantes da agenda política da
CUT do interesse específico dos servidores
públicos e também do conjunto dos traba-
lhadores: “A Convenção 151 da OIT, que tra-
ta da negociação coletiva do funcionalismo
público; a Convenção 158, que trata da redu-
ção da jornada de trabalho; e a convenção
relacionada à liberdade e autonomia sindi-
cal estão na ordem do dia”.

A presidente da CUT-RJ, Neuza Luzia, ex-
dirigente do Sindicato, disse ser necessário os
novos dirigentes ficarem atentos ao recado
das urnas. A dirigente disse ser preciso que os
novos diretores do Sindicato tirem lições dos
erros e acertos. Neuza destacou conquistas da
CUT. E sustentou que o espírito cutista é
baseado na solidariedade de classe. Ela divi-
diu o seu tempo com o vice-presidente da
Central, Darby Iguaiara, que pertence a uma
corrente diferente da sua: “É um gesto sim-
bólico, para mostrar que, apesar de divergên-
cias, a luta pelos interesses dos trabalhadores
unifica”. Darby, na mesma linha de Neuza,
disse que a solidariedade é fundamental na
luta política dos trabalhadores.

Os discursos foram antecedidos de mani-
festação do presidente da Comissão Eleitoral
(cuja atuação foi elogiada),Valmir Penedo.
Segundo Penedo, um sindicato forte se con-
solida com o respeito dos diretores pela sua
base e que a capacidade de entender a impor-
tância dos trabalhadores da entidade é outra
qualidade exigida.

MarcílioMarcílioMarcílioMarcílioMarcílio: fora da direção: fora da direção: fora da direção: fora da direção: fora da direção
O representante da Chapa 2 Vamos à

Luta, Marcílio Lourenço, leu uma nota (veja
na página 5) em que explica as razões pelas
quais o seu grupo resolveu abrir mão dos
cargos na nova diretoria. Marcílio afirmou
que os princípios do Vamos à Luta são de
uma atuação autônoma em relação a par-
tidos políticos, governos e Reitoria.VALMIR presidiu Comissão Eleitoral

RENOVAÇÃO. Muitos dos novos diretores vão viver a sua primeira experiência

MESA DA POSSE. Francisco, Jeferson, Lucia Reis, Ana Maria, Almir, Neuza, Valmir e Marcílio na tarde de quinta-feira, 26, no auditório do Quinhentão

Fotos: Cícero Rabello
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Até 2010, estes companheiros estarão
à frente do SINTUFRJ
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Aperfeiçoar a carreira
Iaci AzevedoIaci AzevedoIaci AzevedoIaci AzevedoIaci Azevedo vai viver sua primeira experiência como

coordenadora-geral do SINTUFRJ. No mandato que se encer-
rou há duas semanas, ela participou de forma intensa. Num
primeiro momento, na Coordenação de Educação, Cultura e
Formação Sindical. Em seguida, foi deslocada para a Coor-
denação de Comunicação Sindical. Na opinião de Iaci Azeve-
do, o SINTUFRJ deve voltar-se de forma decidida para as suas
bases. Buscar ouvir o sentimento da categoria, que é, afinal,
a razão da existência da instituição. “Isso deve ser feito com
ações transparentes, com administração eficaz dos recursos
da entidade e com os olhos voltados para o dia-a-dia dos
problemas dos funcionários”.

 Iaci insiste: “O Sindicato é a sua base, só é forte se for
representativo, se responder aos interesses de suas bases”. Na
mesma linha de seu companheiro de corrente política,
Francisco de Assis, Iaci entende que o Sindicato deve traba-
lhar para recuperar a sua credibilidade, e isso só é possível
com perfeita sintonia com os trabalhadores que representa.
No campo da agenda de lutas, uma das preocupações de
Iaci é com o aperfeiçoamento da carreira e a retomada da
mobilização pela implantação do Plano de Cargo Único
(PCU). “Temos que buscar o aperfeiçoamento da nossa
carreira”, disse ela .

Francisco de AssisFrancisco de AssisFrancisco de AssisFrancisco de AssisFrancisco de Assis iniciou seu discurso lembrando compa-
nheiros do seu grupo Tribo que já morreram, como Paulão e
Marlene.  Ele afirmou que com a vitória da sua chapa, a Tribo
deu um salto qualitativo. Francisco disse que é indisfarçável a
insatisfação da categoria com o Sindicato e que uma das tarefas
da nova gestão é resgatar a credibilidade do Sindicato  e o diálogo
com a base. Francisco de Assis enumerou uma série de pontos
que, na sua opinião, devem orientar a ação no Sindicato: trans-
parência da entidade, seu saneamento financeiro (“estamos
numa entidade com receita de 540 mil reais por mês”), recuperar
a credibilidade do Departamento Jurídico, entre outros. E senten-
ciou: “Direção é para dirigir e não para se comportar como
pseudo-intelectual”.

O coordenador-geral disse que a disposição de seu grupo na
diretoria  é a de fazer cobranças em todas as instâncias de poder
na defesa da categoria. “Somos independente de partidos, de
governo e da Reitoria” disse. “Vamos, por exemplo cobrar da
Reitoria o nosso plano de desenvolvimento institucional, exi-
gindo velocidade”, afirmou. Nessa linha, o coordenador-geral
disse que a CUT deve abrir para maior participação e que a
Fasubra é outra frente de luta para a luta pelo Plano de Cargo
Único. Os companheiros Isaías e Terezinha foram homenage-
ados pelo coordenador.

Diálogo com a base
Jeferson Salazar Jeferson Salazar Jeferson Salazar Jeferson Salazar Jeferson Salazar é o representante da Chapa 1 na Coordena-

ção Geral do SINTUFRJ, da corrente da CSD. No seu pronuncia-
mento, Jeferson, agradecendo a presença do decano do CCS, Almir
Valadares, disse que o SINTUFRJ é dos técnicos-administrativos,
mas também e dos professores. “O Sindicato é representante de
todos os trabalhadores da UFRJ”, disse. Numa breve análise do
pleito, Jeferson disse que esta eleição “foi silenciosa”, discordando
de quem questionou a sua representatividade. O novo coordenador-
geral disse que há muito trabalho pela frente. Uma das principais
tarefas, segundo Jeferson, é reduzir o distanciamento do Sindicato
do conjunto da categoria. “Trata-se de uma pauta necessária  para
o fortalecimento do nosso sindicato”, disse.

O dirigente defendeu uma linha de atuação que mergulhe
no dia-a-dia da categoria, no combate ao assédio moral, na
defesa da implantação de um plano de saúde digno, no aper-
feiçoamento da carreira. Jeferson Salazar disse que faz parte da
atuação política do Sindicato o seu envolvimento com as
questões mais gerais, tendo a CUT como uma de suas referên-
cias. Neste sentido, entende que a entidade deve apostar e
investir na formação política da categoria, através de seminá-
rios e debates que discutam as questões políticas mais gerais,
como a questão da ocupação do solo urbano e as políticas de
saúde, educação e habitação.

SINTUFRJ - Nova Direção

Eleições 2008

De todos os trabalhadores

Retorno às bases
A companheira Denise GóesDenise GóesDenise GóesDenise GóesDenise Góes deixa a

direção do SINTUFRJ depois de exercer dois
mandatos. Funcionária do Faculdade de
Odontologia, Denise ingressou na direção
do Sindicato na diretoria eleita em 2003,
como coordenadora-geral. No mandato se-
guinte, encerrado há duas semanas, Denise
foi coordenadora do Departamento de Co-
municação, que edita o Jornal do SINTU-
FRJ e a página do Sindicato na internet.
Militante do Movimento Negro, Denise
sempre esteve com suas preocupações volta-
das para o movimento social.

Agora, retorna às bases, levando a expe-
riência acumulada no movimento sindi-
cal. “Temos que buscar caminhos para en-
frentar a adversidade na luta dos trabalha-
dores brasileiros”, diz ela. De acordo com
Denise, os governos de Fernando Henrique e
Luiz Inácio Lula da Silva têm desempenho
muito aquém das expectativas diante das
necessidades dos trabalhadores do setor pú-
blico. “Isso se deve pela concepção de Esta-
do mínimo presente na essência da política
do governo”, afirmou.

Coordenação Geral

Outros desafios

Ana Maria:seu balanço
Depois de três mandatos como coordena-

dora-geral, Ana Maria Ribeiro , Ana Maria Ribeiro , Ana Maria Ribeiro , Ana Maria Ribeiro , Ana Maria Ribeiro se afasta da
direção do SINTUFRJ. Coube a ela a responsa-
bilidade de empossar na sexta-feira a nova
direção do Sindicato. “““““Esta experiência no
movimento sindical, como espaço de discus-
são e debate, foi muito importante”, desta-
cou. Ana Maria observou a importância do
Sindicato “com 15 mil filiados” e desenhou
as diversas frentes de atuação da entidade. A
importância do Departamento Jurídico para
defender direitos, o trabalho social exercido
pelo pré-vestibular comunitário, o CPV do
Sindicato, a imprensa do SINTUFRJ, com
jornal e site na internet que são referências
para todo o movimento.

A defesa de condições de trabalho e salário
decentes foi destacada como ações intransi-
gentes do movimento sindical e do Sindicato.
A dirigente observou a necessidade da presença
cotidiana do Sindicato nos locais de trabalho,
atento no combate ao assédio moral que pro-
voca uma violência silenciosa pelo medo. No
seu pronunciamento, Ana Maria Ribeiro des-
tinou um trecho de seu discurso para o reco-

nhecimento ao trabalho dos funcionários do
SINTUFRJ. “Eles vestem a camisa, são compe-
tentes e interessados na causa da categoria”,
disse. Segundo Ana Maria, “não se deve querer
para os outros o que não queremos para nós”.
Neste sentido, os direitos dos funcionários de-
vem ser preservados, concluiu.

Fotos: Cícero Rabello
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A palavra das
três chapas

A Vitória é nossa
Cada companheiro candidato do COLETIVO TRIBO CHAPA 3 à Direção do SINTUFRJ,  sabe que o mandato não lhes pertence,

mas é sim da vontade de cada sindicalizado, por isso mantém o compromisso sério de honrá-lo, pois DIRETORIA EXECUTIVA,
já diz o nome, é para executar as decisões tomadas pela categoria.

A seriedade desse coletivo o credencia a sua condição de líder na luta sindical, por isso em todas as Universidades deste País,
temos sempre companheiros  lutando por melhores condições de trabalho e remuneração justa. Com incansável luta pelas ações
judiciais e pelo cumprimento do acordo firmado com o governo na greve de 2007.

Vamos sim, mais uma vez, nos colocar à disposição da Categoria para estarmos frente as lutas que virão para assim
cumprirmos nossa meta, que é a de CONQUISTAR mais direitos, sem perder os já conquistados. E é juntos, mais uma vez juntos,
que conseguimos a façanha vitoriosa de estarmos representando o COLETIVO TRIBO em nome da maioria dos ELEITORES no
PLEITO que elegeu a futura Diretoria do SINTUFRJ para o próximo biênio.

A palavra juntos é tão significativa nesse momento quanto os VOTOS que foram depositados nas urnas a favor do nosso
COLETIVO.

Ganhamos com um voto a mais, e esse voto é seu é seu é seu é seu é seu,  gostaríamos, que você percebesse a importância do seu voto, o voto dao voto dao voto dao voto dao voto da
vitória,vitória,vitória,vitória,vitória, portanto.

Acorda base!Acorda base!Acorda base!Acorda base!Acorda base!
O poder é seuO poder é seuO poder é seuO poder é seuO poder é seu
E a honra e prazer de representá-laE a honra e prazer de representá-laE a honra e prazer de representá-laE a honra e prazer de representá-laE a honra e prazer de representá-la
É nossoÉ nossoÉ nossoÉ nossoÉ nosso

Vitória da democracia
Acabamos de viver mais um pleito para a reNOVAÇÃO NOVAÇÃO NOVAÇÃO NOVAÇÃO NOVAÇÃO  da direção do SINTUFRJ. A despeito de eventuais vencedores e vencidos

consideramos que todos os sindicalizados, técnicos-administrativos e docentes, foram vitoriosos pelo processo democrático.
Pela sua dimensão política, as eleições para o SINTUFRJ envolvem muitos atores: membros das chapas e apoiadores;

comissão eleitoral e funcionários do SINTUFRJ; uma legião de mesários, escrutinadores, colaboradores diversos e familiares de
todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no processo eleitoral.

Mas os principais atores deste exercício de democracia foram os eleitores(as), independentemente do seu voto ou chapa de
preferência.

A estes atores, nossos agradecimentos e reconhecimento de que a falta de qualquer um deles faria a democracia sindical
menor.

No entanto, dedicamos alguns agradecimentos especiais:
· Aos nossos companheiros(as) de chapa, que trabalharam com afinco e desapego a cargos na direção proporcional do

Sindicato. Acreditarem nas propostas e na importância da reNOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃO;
· À companheira Neuza Luzia, presidente da CUT-RJ, incansável na luta em defesa dos trabalhadores;
· Aos ex-diretores(as) Ana Maria, Vera Barradas, Dercinval, Petronila e Zezé, valorosos companheiros de luta e nossos

incentivadores e apoiadores de 1ª hora;
· Aos eleitores(as) que acreditaram e votaram na reNOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃO.
A estes, nosso sincero e afetuoso muito obrigado e a promessa de empenho para que possamos corresponder à confiança que

nos foi depositada.

Comunicado da Chapa 2
Conforme o noticiado na página 4 da edição nº 820, do Jornal do SINTUFRJ, e levando em consideração o resultado da

eleição, o segmento da categoria denominado VAMOS À LUTA concorrente pela CHAPA 2,  conquistando 1.030 votos, se reuniu
na segunda-feira, dia 23/06, deliberou, dirigi-se  a comunidade  universitária para esclarecer o seguinte :

Considerando que a campanha do VAMOS À LUTA foi centrada no que consideramos ser um anseio da maioria dos(as)
sindicalizados(as) de apenas uma chapa conduzir a gestão do sindicato(majoritariedade) e um sindicato autônomo,
desatrelado das posições do governo e de partidos políticos;

Considerando que a grande maioria dos(as) sindicalizados(as) não compareceu para prestigiar a eleição e o fortalecimento
do SINTUFRJ;

O VAMOS  À  LUTA chegou à conclusão que estão presentes os pressupostos para não assumir os 06(seis) cargos a que tem
direito na composição da Diretoria Executiva do SINTUFRJ para gestão biênio 2008/2010.

A oportunidade é também para agradecimentos. Agradecer aos membros da Comissão Eleitoral, às dezenas de
companheiros(as) que participaram como mesários ou fiscais e agradecer especialmente aos funcionários(as) do SINTUFRJ,
que são a mola mestra da instituição que trabalharam no apoio a toda infra-estrutura da eleição.

A todos, o nosso agradecimento e VAMOS À LUTA !
Marcílio, Gilson e Nelcy
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Consuni vive dias de turbulência
Comunidade acadêmica reivindica normalidade institucional. Há 15 dias grupo de estudantes
obstruiu sessão

Uma enxurrada de pro-
testos marcou a sessão do
Conselho Universitário da
última quinta-feira, dia 26
de junho. Mas desta vez os
pronunciamentos, docu-
mentos, abaixo-assinados e
manifestos apresentados ao
reitor Aloísio Teixeira e ao
colegiado reivindicavam a
normalidade institucional
com o funcionamento re-
gular do colegiado máxi-
mo da Universidade. Todos
com severas críticas às obs-
truções que aconteceram
recentemente no Conselho
provocadas por manifesta-
ções de um grupo de estu-
dantes contrário ao Progra-
ma de Reestruturação e Ex-
pansão das universidades.
Sem a ocupação ruidosa
dos estudantes, esta sessão
pôde, enfim, ser realizada.

Há 15 dias, depois que perde-
ram uma votação, uma manifes-
tação do grupo de estudantes tor-
nou impossível o prosseguimento
da sessão, impedindo a apreciação

de propostas de cursos novos, direi-
tos individuais e regimentos im-
portantes para a Universidade.

Membros do Colegiado Supe-
rior de Coordenação Executiva –
formado pelos pró-reitores e deca-
nos - reunidos no dia 17, condena-
ram os métodos usados pelo setor
do movimento. O Conselho de En-
sino de Pós-Graduação aprovou, por
unanimidade, uma moção de re-
púdio à radicalização que “tem
inviabilizado a condução da Uni-
versidade dentro da normalidade”.

Logo na semana seguinte come-
çou uma reação explosiva em inú-
meras unidades e centros, que pro-
moveram reuniões – com a presença
do reitor – para discutir a crise e
protestaram pela volta à normalida-
de institucional. Alguns destes pro-
testos foram formalizados em notas
à comunidade, como no CCMN, CT,
CCS e CCJE. Mesmo sem nota, CFCH
e CLA compartilharam a preocupa-
ção com o restabelecimento do cole-
giado. Diretores convocavam presen-
ça no Consuni em apoio à Reitoria.

CCMNCCMNCCMNCCMNCCMN
Os membros do Conselho de

Coordenação do CCMN decidiram
tornar público seu repúdio às prá-
ticas de pequenos grupos que bus-
cam inviabilizar reuniões do Con-
suni: “Considerando a urgência de
decisões que se acumulam em ra-
zão das ações abusivas e antidemo-
cráticas  que vêm se repetindo no
ambiente do Consuni, os conselhei-
ros vêm repudiar veementemente
essas práticas, ao mesmo tempo que
alertam a comunidade para os ris-
cos institucionais associados à
manutenção de tal ambiente”. A
mesma nota foi assinada por mem-
bros do Conselho de Centro do CT.

O conselho do CCS condenou,
em um manifesto, o caráter des-
respeitoso e agressivo das invasões
no Consuni que “ofende a nor-
malidade institucional e ameaça
direitos institucionais e indivi-
duais”.  O manifesto lembra que
desde 2005 a UFRJ tem discutido
amplamente possibilidades de
modernização, por iniciativa da

Fronteira da crise institucional
 “Mais uma vez esse espaço

foi palco de uma manifestação
intempestiva e desnecessária por
parte de um grupo de estudan-
tes, que tentou impor sua von-
tade ao Conselho. E, quando a
proposta que apresentou não
encontrou acolhimento por
parte do plenário, inviabilizou
a continuidade da reunião,

Reitoria. Lembrou que em outu-
bro de 2007 o Consuni aprovou
Plano de Reestruturação e Expan-
são e organizou um cronograma
de ações com a continuidade de
discussões. Mas os debates no Con-
suni foram foco de manifestações
radicais “cuja reincidência está
inviabilizando o funcionamento
do colegiado e impedindo delibe-
rações”. Por isso os membros do
conselho decidiram apoiar o rei-
tor e apelar à comunidade e espe-
cialmente aos alunos para que se
esclareçam sobre a conjuntura e
colaborem para a retomada do di-
álogo.

DCE respondeDCE respondeDCE respondeDCE respondeDCE responde
Assinada pelos estudantes Ca-

rolina Barreto, Rafael Nunes e Ga-
briel Marques, a resposta do DCE
diz que “centenas de estudantes
têm seguidamente se manifesta-
do em diversas sessões do Conse-
lho Universitário desde o ano pas-
sado. Entendemos que isso reflete
um dado da realidade que não

poderá ser varrido para baixo do
tapete: os colegiados da UFRJ, por
sua própria composição e estrutu-
ra, há muito tempo já não refle-
tem a realidade da nossa universi-
dade. A comunidade acadêmica
quer debater os rumos da UFRJ.
Mais do que isso, ela deseja ter
algum poder de influência sobre
esses rumos, coisa que não tem
acontecido. (...) Sabemos que as
nossas manifestações são incômo-
das muito mais por exporem as
contradições e limites desta uni-
versidade e deste Conselho do que
pelos danos concretos que supos-
tamente causam. Não é o nosso
comportamento que é ‘absoluta-
mente incompatível com as nor-
mas de convivência e participa-
ção democrática em órgãos cole-
giados da UFRJ’; são os colegiados
desta universidade que são hoje
bastante incompatíveis com os de-
sejos da comunidade acadêmica.
Nesse sentido, moções como essa
aprovada pelo CCMN não nos sur-
preendem. Nem intimidam (...).”

impedindo o Conselho de delibe-
rar. A repetição de acontecimen-
tos como esse não apenas fere as
mais elementares regras de con-
vivência acadêmica e social; não
apenas impede o Consuni de de-
liberar; não apenas desrespeita o
colegiado que exerce– legítima e
legalmente – a jurisdição supre-
ma da Universidade, como leva a

CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Sessão de quinta-feira, dia 26 de julho, transcorreu com relativa normalidade, depois da reação de conselheiros

Foto: Cícero Rabello

Universidade Federal do Rio de
Janeiro à fronteira de uma crise
institucional”, disse o reitor em
pronunciamento na abertura do
Consuni. O reitor lembrou do
“quanto nos custou, em passado
recente, a ruptura com a institu-
cionalidade: nossa universidade
paralisou-se e regrediu para os
pequenos espaços, agravando a

fragmentação que sempre a ca-
racterizou”. E fez um apelo ao
bom senso dos membros desse
Conselho e da comunidade para
que “defendam seus interesses e
reivindicações, lutem por suas
idéias, mas que o façam dentro
de princípios que garantam a
normalidade de nossa vida insti-
tucional”. Segundo Teixeira, a

Universidade continuará respei-
tando e garantindo a livre ma-
nifestação de todos os seus seg-
mentos e a Reitoria, aberta ao
diálogo, mas “a obediência ao
que dispõem nosso estatuto e
nossos regimentos e a garantia
da normalidade da vida insti-
tucional devem nortear o com-
portamento de todos”.
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Pedido de vistas adia decisão

Tocou o alerta
institucional. Centros
e unidades se
reuniram para analisar
crise e apoiar a
Reitoria. Reitor faz
apelo ao bom senso
pela normalidade do
Consuni e sessão
transcorreu sem
obstruções . Dia 3
haverá sessão
extraordinária para
avaliação de cursos
novos cujos
processos os
estudantes pediram
vistas, adiando a
decisão

Nem mesmo o curso proposto pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, formulado há pelo
menos três anos, foi considerado

A sessão de quinta-fei-
ra, 26 de junho, transcorreu
normalmente depois de inú-
meras manifestações de
conselheiros de apoio ao
reitor, inclusive por parte
dos quatro representantes
da bancada técnico-admi-
nistrativa presentes, que
atestaram a gestão demo-
crática da UFRJ. O técnico-
administrativo Jeferson Sa-
lazar cobrou responsabili-
dade dos estudantes que,
com a obstrução, impedi-
ram o andamento de pro-
cessos que refletem direi-
tos na vida de 15 mil pesso-
as - e apoiou os manifestos
pela volta à normalidade
do colegiado.

A representante da ADSUFRJ,
Cristina Miranda, voltou a pedir a
definição de uma metodologia de
discussão e comentou que faltou
sensibilidade política na ausência
de meios para dar vazão às inquieta-
ções da comunidade.

Desta vez os representantes do DCE
usaram um recurso regimental para
justificar sua posição de que os pon-
tos têm que ser mais discutidos por-
que estão submetidos à lógica do
Reuni, como os cursos novos e um
bacharelado interdisciplinar, que
chamam de curso genérico: o pedido
de vistas dos processos. Isso, no entan-
to, soou claramente para os demais
conselheiros como mais uma forma
de postergar a decisão.

Mal os processos entravam em
discussão, os estudantes reivindica-
ram vistas. Assim foi com o Bacha-
relado em Ciência Matemática e da
Terra, com a criação da graduação
em Saúde Coletiva, e com a gradua-
ção de Comunicação Visual com
habilitação em Design. Os argu-
mentos é que são cursos rápidos, de
menor qualidade e voltados para o
mercado.

Nem mesmo o curso proposto
pelo Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva (IESC), formulado há pelo
menos três anos, foi considerado,
provocando a crítica dos demais con-
selheiros.

Marcos Cavalcanti, representan-
te do CT,  explicou que foi do movi-

Regimento da CIS é aprovado com maioria
O primeiro ponto, o regimen-

to da Comissão Interna de Supervi-
são, teve o parecer favorável apro-
vado por ampla maioria, com um
pequeno destaque que não alterou
o conteúdo.  O conselheiro Roberto
Gomes explicou que há dois anos
os técnicos-administrativos aguar-
dam essa decisão: “A partir desta
data poderemos dinamizar o fun-
cionamento, possibilitando que
através dele e da resolução (que
instituiu a Comissão na UFRJ, em
2005) tenhamos instrumentos que
subsidiarão a participação dos

membros nas atividades inerentes à
CIS. Teremos portanto um instru-
mento que facilitará a presença nas
diversas atividades da qual os mem-
bros devem participar. Por outro lado,
também temos condições de substi-
tuir os membros que, por qualquer
motivo, não estejam cumprindo
com o mandato para o qual foram
eleitos. Creio que, a partir de hoje, a
CIS terá uma nova dinâmica de fun-
cionamento”, avaliou o conselhei-
ro, que também faz parte da Comis-
são. A CIS agora vai reivindicar a
infra-estrutura necessária para seu

mento estudantil e disse se surpre-
ender com a atitude dos estudantes
porque era uma bandeira antiga do
movimento que a universidade se
voltasse para a sociedade. Disse ain-
da que neoliberais são os que pedem
mais discussão porque na verdade
não querem mudar nada ou os que

querem manter a universidade de
costas para a população. Arrancou
palmas dos presentes.

Roberto Medronho, indignado
com o adiamento do curso do Saúde
Coletiva, lembrou uma época triste,
em que o ministro Armando Falcão
dizia: “não li e não gostei”. Jeferson

Salazar completou, mencionando
Oswaldo Cruz e Sérgio Arouca para
lembrar a importância do curso de
Saúde Pública para a sociedade: “O
discurso deste grupo é o da oposição
ao governo federal a qualquer custo.
Esse conselho tem que estar voltado
para a sociedade”.

EMBATE. Atuação da
bancada estudantil no
Consuni tem gerado
polêmica. A sessão da
última quinta-feira foi
antecedida de várias
manifestações no ambiente
institucional da universidade.
O reitor AloísioTeixeira não
esconde a sua preocupação
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funcionamento. Mas já tem um te-
lefone à disposição da categoria para
esclarecimentos:  2598-1819.

Dia 3 tem mais ConsuniDia 3 tem mais ConsuniDia 3 tem mais ConsuniDia 3 tem mais ConsuniDia 3 tem mais Consuni
Os conselheiros aprovaram

também por ampla maioria a re-
estruturação da Licenciatura em
Ciências Sociais e em Filosofia, que
passam a ser de responsabilidade
do IFCS, e o novo curso de Terapia
Ocupacional, que oferece já para o
próximo vestibular a abertura de
30 vagas.

Devido aos pedidos de vistas para

os processos, os conselheiros aprova-
ram a realização de uma reunião
extraordinária dia 3 de julho.

Mérito ao Jornal da UFRJMérito ao Jornal da UFRJMérito ao Jornal da UFRJMérito ao Jornal da UFRJMérito ao Jornal da UFRJ
Por proposta do reitor, o cole-

giado aprovou moção de congra-
tulação ao Jornal do UFRJ, clas-
sificado em primeiro lugar pela
Andifes, entre os jornais de insti-
tuições federais de ensino.

Fora aprovadas ainda moções
de pesar pelo falecimento dos pro-
fessores  João Ferreira e Carlos
Tannus .
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O que eles dizem
Bancada dos técnicos-administrativos

IMPASSE NO CONSUNI

Izaías Gonçalves
     “A democracia é para ser adotada em todos os sentidos. Se eu perco, ela deixa de

existir? Tem que permanecer independente do resultado. A segunda questão: o Conselho
Universitário é para quê? Tem papel nomativo, deliberativo e de planejamento na institui-
ção. Não pode privilegiar nenhum segmento. Se há um projeto da instituição, deve ser
discutido, ou que se coloquem propostas contrárias também para discussão. Há dois meses
esse mesmo grupo inviabilizou o Conselho solicitando retirada da discussão sobre o plano
diretor; inesperadamente agora voltam colocando o processo reivindicando metodologia e
cronograma. Metodologia e cronograma existem na proposta. Até porque são diretrizes nas
quais estão presentes calendário de discussão com formação de comissões  e, no fim de
tudo isso, aí sim o Conselho vai discutir o plano diretor proposto por essa comissão. Minha
avaliação pessoal é que a universidade jamais deve ser partidarizada e sim politizada. Eles
gritam: ‘Quem não pula é governista’. Isso caracteriza um partidarismo que prejudica
uma discussão mais profunda da política institucional.”

Agnaldo Fernandes
 “Primeiro, ninguém pode se colocar como vítima. Foi apresentado um projeto, e há

manifestações contrárias. Isso é legítimo. Isso não quer dizer que todo mundo está
satisfeito pelo Consuni estar paralisado. Mas culpar o movimento estudantil pela parali-
sia é superestimar o movimento e subestimar a capacidade de se construir uma saída para
o impasse. Isso não quer dizer que seja preciso lançar mão de métodos autoritários. A
comparação com a época do Vilhena é descabida. Estamos vivendo outro momento na
Universidade. Uma saída sempre tem que ser política. O problema é que temos que discutir
uma concepção de Universidade. Se tivessem lançado mão de instrumentos de discussão
ampla de conteúdo e de concepção, poderíamos estar numa situação diferente. Qual a
universidade que a UFRJ quer ser? Ela não respondeu isso ainda. Isso não quer dizer que
tem que abrir mão de verbas. Defendo a ampliação de vagas, novos cursos, mas isso tem
que estar a serviço de um projeto e de uma concepção de universidade. Enquanto isso não
estiver definido, podemos viver situação como essa.”

Jeferson Salazar
 “Esse grupo do movimento estudantil está com uma visão equivocada, e não consegui-

ram discernir entre diretrizes e um plano diretor. Diretrizes são linhas gerais. É uma
grande confusão o que estão fazendo. Não se pode amarrar e reduzir a discussão a
bacharelado interdisciplinar e plano diretor. Se até bandejão faz parte do Reuni, vamos
tirar o bandejão da Universidade? O grupo parte do princípio que só vale o eles defendem.
O que outros defendem não vale? A discussão democrática não vale porque não favorece
meu ponto de vista? É um grupo extremamente reduzido querendo impor uma visão
sectária. Se tem proposta concreta para discutir no Conselho Universitário, ótimo. Agora,
colocar-se contra porque vem do governo Lula? Não tem cabimento ter essa postura
sectária. Que não propõe nada porque no fundo é uma orientação de partido político que
está fazendo oposição ao governo e não quer fazer nada. É a política do quanto pior
melhor. A obstrução do Conselho por um grupo de 60 alunos afetou a vida de milhares de
servidores ao adiar a votação do regimento da Comissão Interna de Supervisão.”

Rafael Nunes, do DCE
O representante do Diretório Central dos Estudantes no Consuni Rafael Nunes expli-

cou que o grupo quer garantir um amplo debate em toda a Universidade sobre o plano
diretor e cursos novos como o bacharelado interdisciplinar do CCMN. Segundo ele, um
plebiscito com mais de quatro mil estudantes na UFRJ disse não ao Reuni. “A gente não
é contra o funcionamento normal do Conselho Universitário. A gente participa dele. A
gente reivindica esse espaço. As manifestações são no sentido de que tanto o bacharelado
quanto as diretrizes devem passar por um processo de melhor debate. Acho que Reitoria vai
ter que tirar de pauta tudo o que esta atrapalhando o andamento: o que é de interesse
comum fica em pauta. O que não é, o que tem ampla rejeição, inclusive por parte dos
estudantes, tem que sair, para que haja maior debate. Pelo menos o bacharelado interdis-
ciplinar, um curso genérico, e as diretrizes do plano diretor. Agora estamos em final de
período, com provas, e daqui a pouco as férias. Já fizemos todo protesto e esperamos ser
atendidos pela Reitoria para que não coloque em votação as questões polêmicas em
tempos de esvaziamento.”
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O que dizem os decanos

Alcino Câmara
O decano do Centro Ciências Jurídicas e Econômicas, Alcino Ferreira Câmara Neto,

explicou que o Centro já se manifestou em dois documentos públicos – um dos represen-
tantes dos professores no Consuni, protestando contra determinadas atitudes de pequeno
grupo de alunos e outro dos diretores – também pela normalidade institucional: “Nos
custou muito recuperar a institucionalidade nos quatro anos de Vilhena. Não podemos
agora abandonar isso por conjeturas sobre conflitos com o governo ou seja lá o que for.
Estamos num momento de renovação institucional. Foi feito um grande pacto que elegeu
Carlos Lessa e depois Aloísio, no sentido de produzir mudanças. Não existe um único
projeto. As pessoas querem mudança. Daí a importância de experimentar. Lógico, com
cuidado acadêmico. Um grupo de alunos, uma facção dentro da facção vitoriosa no DCE,
motivados pela conjuntura política no país, na verdade não querem saber de diálogo
nenhum. Querem é, a partir da paralisia da Universidade, paralisar o país ou alguma
bobagem desse tipo. Tentam ocupar com 40, 50 pessoas o Consuni. Seria saudável ver os
alunos numa manifestação massiva em relação a qualquer tema, por exemplo contra o
Reuni, ou alguma coisa assim. Mas não vejo alunos com esse grau de mobilização. A
despeito de todo aconselhamento que várias pessoas têm feito ao reitor, ele considera que
iria contra toda a sua história adotar medidas de caráter punitivo.”

Marcelo Corrêa e Castro
O decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Marcelo Macedo Corrêa e

Castro, acredita que  o mais importante é assegurar a institucionalidade na
Universidade e espaços democráticos de diálogos. Uma coisa é uma manifestação
na qual o grupo apresenta seus sentimentos ou uma posição em relação a algo e
tenta conquistar espaço para sua posição. Outra é impedir que a sessão aconteça. A
Universidade não pode cair na mesma armadilha que nos levou à grande crise de
90, com um Conselho que não se reunia. A manifestação extrapolou o limite e se
tornou obstrução. É um gesto grave, porque traz problemas graves; é só olhar a
quantidade de coisas que não se decidiu. Uma proposta de curso novo que está lá
passou por sessões de congregações, centros, Conselho de Ensino de Graduação e de
Pós-Graduação. Em todos esses colegiados, todos os segmentos têm assento. É
possível discutir e se ao fim vence outra proposta, isso faz parte do jogo democráti-
co. A gente tem Reitoria eleita, que vem a público, que submete seu projeto a
discussão, isso não pode ser desvalorizado. A Reitoria precisa ser preservada. Se não,
amanhã a gente está de novo à mercê de tiranos.”

Walter Suemitsu
O decano do Centro de Tecnologia, Walter Issamu Suemitsu, comentou que o

manifesto original do CT, assinado também pelo CCMN, criticou a atitude dos alunos
porque é antidemocrática na medida em que não permite a discussão. “Deveriam
mobilizar os alunos para discutir entre eles e levar uma posição e respeitar a posição do
Conselho, a institucionalidade do Conselho. Espero que eles respeitem o funcionamen-
to e que amanhã (dia 26) seja normal, e que a gente possa avançar porque tem assuntos
que dizem respeito a direitos das pessoas, cursos novos e outros problemas como
regimentos do próprio funcionamento da Universidade. Houve uma reunião no CT,
inclusive com a presença do reitor, na quarta-feira da semana passada, com diretores e
membros do Consuni. Na reunião do CSCE todos os decanos se manifestaram a favor da
Reitoria. Eu, particularmente, achei que deveria haver uma certa atitude para colocar
algum limite. Eles não podem ficar fazendo o que querem, tem um limite. Mas acho
que o professor Aloísio não vai reprimir ou tomar medida para impedir. Ele acha que os
alunos têm que compreender a situação.”

Ângela Rocha
A decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Ângela Rocha dos Santos,

acha que o Consuni é um espaço democrático e critica a postura de estudantes que, quando
têm sua proposta rejeitada pela maioria, “viram a mesa, começam a gritar e acaba o
Conselho”. Ela comenta que esses alunos são novos, não estavam na Universidade na gestão
de 98 e não sabem o que aconteceu. “Foi muito ruim. A gente levou muito tempo para
reconstruir a nossa instituição fortalecendo as decisões colegiadas”, disse, avaliando que os
estudantes não ocupam seus espaços nos colegiados e no Consuni querem impor-se: “Ou faz
o que a gente quer ou não faz”.  Ela lembra que a obstrução não atrasou apenas o vestibular
ou a criação de novos cursos. A pauta do Consuni tem muitos pontos pendentes. Inclusive
quanto à Comissão Própria de Avaliação, o que deixa a Universidade fora de editais. “O mais
doloroso é que o Conselho tem representantes discentes que não estão se portando como
conselheiros. Devem decidir se são manifestantes ou conselheiros. Se são conselheiros, têm
que seguir o protocolo. Que o Consuni volte à normalidade. A gente deplora essa atitude [de
obstruir o colegiado]”, diz a decana.
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CAOS NA SAÚDE

Dia a dia ainda difícil no Hospital
Apesar dos acenos do MEC, situação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho não melhora

A situação crítica do Hospital
Universitário continua sendo
tema nos colegiados superiores. Na
sessão do Conselho Universitário
do dia 26 de junho, foram aprova-
das moções de apoio às iniciativas
da Reitoria, decania e direção do
hospital diante da crise que a uni-
dade enfrenta. Na sessão do Con-
selho de Ensino de Graduação, dia
25, conselheiros representantes das
áreas de saúde apontaram que
haverá dificuldades de algumas
disciplinas que dependem de prá-
ticas no HU iniciarem o segundo
período letivo, devido à redução
do número de pacientes.

Segundo alguns conselheiros , a
despeito de acenos favoráveis por par-
te do MEC, no dia-a-dia não houve
nenhuma melhora. Há problemas
na alimentação e há relatos até de
falta de proteínas na dieta dos paci-
entes e falta de insumos para o ensi-
no de cuidados básicos. “Como há
poucos pacientes internos, quase se
inviabiliza o ensino de alta comple-
xidade”, relatou outro conselheiro.
Uma das alternativas, ainda em es-

tudo, é a possibilidade de utilização
de outras unidades de saúde para o
treino dos estudantes.

ExpectativaExpectativaExpectativaExpectativaExpectativa
O diretor da Faculdade de Me-

dicina, Antônio Ledo, acredita,
conforme tem dito o diretor do
HU, que o hospital volte à norma-
lidade aos poucos. Diz que há pa-
cientes no hospital e que não deve
haver problemas como o início do

próximo período letivo.
Em reunião com o corpo so-

cial na sexta-feira, dia 27, Ale-
xandre Cardoso disse que nesta se-
gunda-feira, dia 30, esperava a re-
tomada progressiva das ativida-

des. Algumas cirurgias começam
a ser feitas e a direção prometeu a
retomada dos atendimentos a pa-
cientes de primeira vez a partir de
1o de julho. Hoje há 200 leitos
ocupados. E a perspectiva é de em
breve chegar a 275, para alcançar
aos poucos a meta de retomar os
500 leitos que o hospital dispõe.

Também na sexta-feira, o di-
retor participou de reunião com
representantes do Ministério da
Saúde, da Secretaria Estadual de
Saúde e com o reitor, com o obje-
tivo de discutir estratégia dife-
renciada de racionalização de re-
cursos da Saúde para os hospitais
universitários. Continua a nego-
ciação com o secretário de Esta-
do Sérgio Côrtes, que pode se re-
fletir em novos equipamentos
para o hospital. O recurso inter-
ministerial do MEC (verba
anual dividida entre os HUs para
capital e custeio) – reajustado
para R$ 6 milhões – deve chegar
dividido: R$ 2 milhões em julho
e os outros R$ 4 milhões possi-
velmente em agosto.

HU. O principal hospital da UFRJ ainda longe de solução dos seus problemas

Foto: Cícero Rabello

UFRJ reabre
convênio com a
Caixa Econômica
Federal

 A partir de terça-feira, 1º de ju-
lho, volta a vigorar o convênio assina-
do pela Reitoria, através da PR-4, e
pela Caixa Econômica Federal.

O convênio – para empréstimo
com desconto em folha – esteve
suspenso por problemas operacio-
nais com a consignação em folha,
mas desde a semana passada es-
ses entraves foram superados e os
servidores da UFRJ já dispõem nova-
mente desse benefício.

Aqueles que estiverem interes-
sados poderão se dirigir aos postos
de atendimento que estarão funcio-
nando das 9h às 16h nos seguintes
locais:
 Escola de Música
 Museu Nacional
 Praia Vermelha (Pólo da PR-4)
 Reitoria (Posto de Recadastra-

mento)

Para outras informações, aces-
se o endereço eletrônico:
ag1379@caixa.gov.br ou os telefo-
nes 3398-4616 / 8657-4567 / 9397-
5606.
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SINTUFRJ apóia Sexta
de Bamba

O Sindicato entrou no circuito do já
vitorioso Projeto Cultural Sambando com
a Ciência, uma iniciativa da Decania do
Centro de Ciências da Saúde (CCS),
sob a coordenação do técnico-adminis-
trativo Raul Lauar. A roda de samba e de
outros ritmos da música popular brasilei-
ra ocorre uma vez por mês e tem o
compromisso de resgatar os grandes
compositores e interpretes das escolas
de samba, e abrir espaços para novos
talentos.

“Sexta de Bamba”, conforme se po-
pularizou a atividade no nosso circuito
universitário, volta à cena nesta sexta-
feira, dia 4, às 17h, no auditório do
Quinhentão. A batucada de qualidade
desta semana é comandada por Marqui-
nho Sathan, Dunga, Jacy da Portela,
Alex do Tuiuti, Chibil e Grupo Batuque
de Crioulo. Imperdível!!!

Saída tranqüila
Transporte especial no dia do sam-

ba, após as 22h, com saída do Fundão:
Linha 1, Bonsucesso-Praça das Na-
ções (R$ 4); Linha 2, Méier-Rua Dias da
Cruz (R$ 5); Linha 3, Tijuca-Praça Saens
Pena e Leopoldina-Barão de Mauá (R$
6): Linha 4, Zona Sul (Posto 6)  Praça XV
(R$ 7); Linha 5, Caxias-Rodoviária (R$ 5)
e Linha 6, Madureira-Estação (R$ 7).

Encontro da
Juventude
antifascista e
antiimperialista

De 26 de julho a 3 de agosto a
UFRJ sedia o 21º Encontro Interna-
cional da Juventude Antifascista e
Antiimperialista (EIJAA) – Escola de
Educação Física e Desportos, cam-
pus do Fundão. O evento é realizado
de dois em dois anos em um conti-
nente diferente, sendo esta a primeira
vez que ocorre no Brasil.

Na maioria dos estados foram cri-
ados comitês preparatórios; no Rio
de Janeiro o contato é pelo telefone
(21) 9305-3488.

Reitor e SiBi
lançam Pesquisa
Integrada

Os trabalhadores da UFRJ es-
tão convidados a participar da ce-
rimônia de assinatura do mecanis-
mo de busca bibliográfica Pesqui-
sa Integrada, sexta-feira, dia 4, às
10h, no auditório do Roxinho.
Quem convida é o reitor Aloísio
Teixeira e a coordenadora do Sis-
tema de Bibliotecas e Informação,
Paula Mello.

Reunião em defesa
do serviço
público e contra
as fundações

Hoje, dia 30, há reunião do Fórum
em Defesa do Serviço Público e contra
as Fundações, às 17h, no Sindicato
dos Médicos (Avenida Churchill, 97,
11º andar – Castelo. Pauta: Adim,
atividades e HU).



VIOLÊNCIA URBANA

Jovens são as principais vítimas da violência
Na segunda matéria da série

sobre violência urbana, o Jornal
do SINTUFRJ apresenta o diagnós-
tico da realidade das favelas e co-
munidades populares produzido
pelo Observatório de Favelas. O do-
cumento, que denuncia a crimi-
nalização da pobreza e a violência
contra jovens das favelas e periferi-
as, foi apresentado pela coordena-
dora do Núcleo de Violência e Di-
reitos Humanos do Observatório
de Favelas, Raquel Willadino, du-
rante a mesa-redonda “As Diferen-
tes Formas de Violência nos Espa-
ços Populares”, dia 17 de junho,
na UFRJ.

Segundo Raquel, as favelas são
apresentadas como ameaça à ci-
dade, locais tomados pela violên-
cia e pela pobreza. “É a visão co-
mum na sociedade, a da cidade
partida, e pela qual podemos cons-
tatar a criminalização da pobreza
onde a violência principal é con-
tra adolescentes e jovens no Rio”,
afirmou. “As principais vítimas
são jovens, homens, negros, mora-
dores de favelas e periferia. São
quase 4 mil mortes por dia”, acres-
centou. Os dados são do Instituto
de Segurança Pública (ISP) de
2004 e revelam que só no municí-
pio do Rio de Janeiro, entre 1996 e
2001, 7.727 adolescentes e jovens
de 15 a 24 anos foram assassina-
dos.

Em 2006, a taxa foi de 102,2
mortes por 100 mil habitantes.
Os negros têm 2,3 vezes mais chan-
ces de morrer do que brancos; e um
morador da Zona Norte pode ter
até 18 vezes mais chances de ser
assassinado do que um morador
da Zona Sul.

Violência desigualViolência desigualViolência desigualViolência desigualViolência desigual
Raquel Willadino diz que a

violência se distribui de forma de-
sigual nos territórios e o processo
de fragmentação da cidade está
alinhado à lógica da cidade parti-
da. Segundo ela, nas favelas e peri-
ferias a política do Estado é a da
violência e não se busca os valores
da vida, da cidadania e muito
menos o investimento em políti-
cas públicas. “Há a percepção de
que a vida nesses territórios vale
muito pouco”, atestou. A coorde-
nadora do Núcleo de Violência e
Direitos Humanos avalia que a
violência virou um estigma e o
Estado pela ausência de políticas
públicas abre espaço para o mono-
pólio da violência e sua privatiza-
ção, como as milícias e os grupos

Relatório do Observatório de Favelas traça panorama assustador da cidade do Rio de Janeiro

Os dados do
Instituto de
Segurança Pública
(ISP) de 2004
revelam que só no
município do Rio de
Janeiro, entre 1996
e 2001, 7.727
adolescentes e
jovens de 15 a 24
anos foram
assassinados

O relator especial do Con-
selho de Direitos Humanos
das Nações Unidas sobre
Execuções Arbitrárias, Su-
márias ou Extrajudiciais,
Philip Alston, apresentou um
relatório preliminar sobre a
situação da política de segu-
rança pública do Brasil. A
apresentação se deu duran-
te a abertura do oitavo perío-
do de sessões do Conselho
de Direitos Humanos, em
Genebra, na Suíça. O relató-
rio final deve ser apresenta-
do agora em julho.

Em seu relatório, o res-
ponsável da ONU critica as
grandes operações policiais
realizadas no estado, e um
dos exemplos citados foi a
chacina que ocorreu no con-

de extermínio.
“É a correção da ordem, o do-

mínio da população pobre e o au-
mento da segregação. É a lógica
dos condomínios fechados, carros
blindados e política das grades. O
que não deixa de ser uma violên-
cia. Estão radicalizando a dife-
renciação. Os moradores são tra-
tados como potenciais crimino-
sos”, sentenciou. Para exemplifi-
car que a questão é tão complexa,
Raquel Willadino mostrou dese-
nhos de adolescentes da Favela
Nova Holanda, na Maré. Neles, as
zonas de perigo estão demarcadas
e são espaços invioláveis. O direito
de ir e vir, que é garantido a qual-
quer pessoa na nossa Constitui-
ção, é negado. O pior é que desde
criança os jovens e adolescentes já
crescem com a limitação de seus
espaços de vida.

O Observatório de Favelas é
um movimento formado por mo-
radores de favelas que tiveram aces-
so à universidade. Ele realiza uma
série de estudos para diagnosticar
os problemas e apontar soluções.
A proposta do Observatório é de-
fender os espaços populares como
espaços de construção de práticas
plurais, complexas e diferencia-
das. O trabalho que desenvolve
busca a construção de uma cidade
marcada pelo reconhecimento da
diferença e pelo exercício pleno
dos direitos humanos por todos e
todas. Denuncia a criminaliza-
ção da pobreza, a violência contra
adolescentes e jovens no Rio e apre-
senta propostas para lidar com as
diferenças existentes. Segundo
Raquel, a proposta do Observató-
rio inicia-se com a mudança do
modelo centrado na “guerra ao
crime”, em particular ao tráfico
nas favelas, por uma política de
segurança pública pautada nos di-
reitos humanos e na valorização
da vida.

Relator da ONU critica segurança pública brasileira
No estado do Rio de Janeiro, 18% dos assassinatos ocorridos em
2007 foram cometidos pela polícia, o que representa 1.330 óbitos
descritos como “resistência seguida de morte” pelas fontes da área
de segurança pública.

junto de favelas do Alemão em
junho de 2007, quando 19 pes-
soas foram mortas.

Alston reconhece que o
estado “enfrenta problemas
com o tráfico de drogas, fac-
ções criminosas e inseguran-
ça em geral”, critica as diretri-
zes de segurança estaduais,
as quais afirma consistir em
“fogos de artifícios e mortes
(...) divulgadas como uma po-
lítica pública de ‘confronto’”, e
questiona a eficácia dessas
operações. No documento, ele
mostra que, apesar da polícia
ter matado 25% pessoas a
mais em 2007 em relação a
2006, a apreensão de drogas
caiu 5,7%, o confisco de dro-
gas diminuiu 16,9% e foram
realizadas 13,2% menos pri-

sões. “Resumindo, a estra-
tégia baseada na ação esta-
tal de mortes extrajudiciais
falhou totalmente de todos
os pontos de vista”, afirmou
Alston.

O documento também
acrescenta que aproximada-
mente 70% dos homicídios
registrados em Pernambuco
foram praticados por grupos
de extermínio, muitos dos
quais contam com a partici-
pação de policiais. No esta-
do do Rio de Janeiro, 18%
dos assassinatos ocorridos
em 2007 foram cometidos
pela polícia, o que represen-
ta 1.330 óbitos descritos
como “resistência seguida de
morte” pelas fontes da área
de segurança pública.
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