
OUTUBRO DE 2008  ANO XX  Nº 836  SEG 13  TER 14  QUA 15  QUI 16  SEX 17  SÁB 18  DOM 19  sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Esgoto leva desespero
à Vila Residencial

IFCS: comissão de negociação

Complexo hospitalar
Se o complexo que reunirá os hospitais-escola na UFRJ for aprova-

do, como fica a situação dos servidores dos HUs?                  PÁGINA 7

Afinal, como funciona o Consuni?
Na segunda matéria sobre a importância dos conselhos como

espaço de atuação política da categoria na UFRJ, mostramos o Conse-
lho Universitário por dentro.                                         PÁGINA 4

Capacitação
O que muda depois do Encontro Nacional.                          PÁGINA 7

Fasubra
Cartilha sobre Previdência                                                    PÁGINA 5A Comissão se reuniu na quinta-feira, dia 9, para debater planejamento de atividades no Instituto.

PÁGINA 3

A vida de pelo menos 80 famí-
lias da Vila Residencial da UFRJ
se transformou num inferno. Ca-
sas com crianças, idosos, ges-
tantes foram invadidas e parci-
almente inundadas por dejetos
sanitários. Quintal, calçada e rua
se transformaram em um mar de
esgoto. Prefeituras do Rio e da
Cidade Universitária se isentam
de responsabilidade. PÁGINA 8

CENÁRIO TRISTE. Na Ilha do Fundão,
vizinha a uma das maiores universidades do
país, a Vila Residencial é um enclave de
abandono e miséria urbana
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DOIS PONTOS

Superendividamento

Inscrições abertas para Educação Esportiva

As turbulências de 68 no teatro e no cinema

Formação Sindical

Encontro de Extensão 2008

FUTEBOL DE CAMPO DO SINTUFRJFUTEBOL DE CAMPO DO SINTUFRJFUTEBOL DE CAMPO DO SINTUFRJFUTEBOL DE CAMPO DO SINTUFRJFUTEBOL DE CAMPO DO SINTUFRJ

Resultado dos últimos jogosResultado dos últimos jogosResultado dos últimos jogosResultado dos últimos jogosResultado dos últimos jogos
Reitoria 1 x 2 CCS
CLA 0 x 0 HU
Jogos adiadosJogos adiadosJogos adiadosJogos adiadosJogos adiados
Diseg x CCS
Coppe x IQ
PU x Reitoria
Próximos jogos (sempre às 16h)
14/10 (terça-feira)14/10 (terça-feira)14/10 (terça-feira)14/10 (terça-feira)14/10 (terça-feira)
Química x HUCFF, no campo da Coppe
Diseg x CCS, no Campo da Prefeitura Fim imediato do imposto sindical

Endividamento, exclusão
bancária, desconhecimento de
regras do Código de Defesa do
Consumidor, questões que envol-
vem cláusulas abusivas de con-
tratos, propaganda enganosa...

Demandas assim têm chegado de
forma cada vez mais constante a
Ouvidoria da UFRJ. Diante disso,
o setor resolveu organizar o semi-
nário “Superendividamento: pre-
venção e tratamento” para o cor-

po social, professores, servidores e
estudantes.

O seminário será no dia 17/
10, sexta-feira, das 9h30 às 15h,
no auditório do Roxinho, no
CCMN, no Fundão.

A Coordenação de Educação,
Cultura e Formação Sindical do
SINTUFRJ convida os trabalha-
dores sindicalizados da UFRJ
para o Curso de Formação Sin-
dical. O curso, dias 20 e 21 de
outubro, na subsede do Sindica-
to, no HU, será ministrado pelo
professor da Faculdade de Edu-
cação da Uerj e assessor de For-
mação da CUT-RJ, Hélder Moli-
na. Receberão certificados os
alunos que assistirem integral-
mente o curso que tem ao todo
16 horas/aula.

Inscrições até 16 de outubro,
na sede do SINTUFRJ, no Fundão

(telefones 2270-3348 e 2590-7209)
e subsedes: HU (telefone  3866-
6939), PV (telefone: 2542-9143) e
IFCS (telefone 3852-1026).

O tema do curso é “Sindica-
lismo no Brasil: História, Con-
cepções e Atualidade” e abrange:
A sociedade capitalista; Breve res-
gate da história das lutas dos
trabalhadores e do movimento
sindical; Estrutura sindical,
hoje: a relação sindicato-parti-
dos-estado, as centrais sindicais;
Concepção, prática e ética sindi-
cal; análise de conjuntura; e Ofi-
cina de construção de discurso e
oratória.

A Coordenação de Extensão
do CCS realizou mais uma edi-
ção do Encontro “Saúde e Edu-
cação para a Cidadania”.  O
evento – que foi franqueado ao
público – aconteceu entre os
dias 7 e 10 de outubro com o
propósito de fortalecer o inter-
câmbio com as secretarias Mu-
nicipais de Saúde, Educação e
Meio Ambiente do Rio de Ja-
neiro sob a ótica de interdisci-
plinaridade.

Os organizadores destaca-
ram que o encontro foi cons-
truído coletivamente pelo Cen-
tro com o propósito de fortale-
cer o compromisso social da
universidade e colaborar com a
construção de currículos da edu-
cação básica e da própria uni-
versidade. A abertura do Salão
de Extensão e do encontro de
coordenadores de projetos e pro-
gramas de Extensão do CCS foi
no dia 7, no auditório Rodol-
pho Rocco, no Quinhentão. Mas
o evento contou também com

encontros comunitários, fil-
mes, vídeos, peça teatral, deba-
tes e palestras. Grupos de Tra-
balho discutiram temas como
formação de professores e saú-
de; desafios e perspectivas da
Extensão. A pró-reitora de Ex-
tensão Laura Tavares, o decano
do CCS Almir Fraga Valadares e
a coordenadora de Extensão, Di-
ana Maul participaram da aber-
tura no último dia do evento,
dia 10, pela manhã. Depois de
discutir temas variados como
parcerias institucionais, ações
de prevenção das DST/Aids em
adolescentes e Dengue, o encon-
tro contou com a exposição de
trabalhos e livros das editoras
universitárias nos corredores e
espaços temáticos do CCS.

Sambando com a ciên-Sambando com a ciên-Sambando com a ciên-Sambando com a ciên-Sambando com a ciên-
cia – cia – cia – cia – cia – Na tarde do dia 10, um
encontro de artistas do samba
no Salão de Extensão do CCS
fechou as atividades do semi-
nário “Saúde e Educação para
a Cidadania”.

A Cut é contra a instrução
normativa, publicada no DOU
no dia 30, que determina a co-
brança do imposto para os ser-
vidores públicos.

O texto determina que to-
dos os órgãos da administração
pública federal, estadual e mu-
nicipal devem recolher o im-
posto.

O presidente da CUT, Artur

Henrique afirmou que é contra
a instrução normativa. A cen-
tral não foi consultada. A secre-
taria de Organização também
questionou a medida por ser
contraditória à proposta que
vem sendo negociada com o
Ministério do Trabalho de im-
plantação de um financiamen-
to democrático e o fim imedia-
to do imposto sindical.

Esse é o projeto em que a Uni-
versidade, através da PR-4, está ofe-
recendo a prática desportiva de fu-
tebol aos filhos de dependentes dos
servidores e à comunidades vizi-

nhas ao campus da Cidade Univer-
sitária. As categorias são: masculi-
no e feminino, para nascidos entre
1991 e 1997 (mirim, infantil e ju-
venil).

As inscrições estão abertas e são
gratuitas, de terça-feira à sexta-fei-
ra, das 14h às 16h, no Campo de
Futebol da Prefeitura, no Fundão.
Maiores informações no local.

Um ano de
falecimento
de Paulão

A missa de um ano de faleci-
mento do companheiro José Paulo
de Oliveira, o Paulão, será às 19h
do dia 31 de outubro, na Igreja
Menino Jesus de Praga, na Vila Ali-
ança, em Bangu.

Notas de
falecimento

Informamos o falecimento do
professor Walter Baptistas Mors no
dia 9 de setembro. Ele foi sepulta-
do no Jardim da Saudade. Ícone da
Química de Produtos Naturais,
Mors foi fundador do Núcleo de
Pesquisa de Produtos Naturais da
UFRJ.

“O cinema e o teatro se insur-
gem: novas linguagens em cena”.
Esse é o tema da mesa redonda
desta terça-feira, dia 14, às 14h, no
projeto “68: Utopias nas Ruas”, da
Coordenação de Extensão do CLA. A
diretora da Escola de Comunica-

ção, Ivana Bentes e Alcione Araújo,
ex-diretor de teatro, dramaturgo,
roteirista e romancista abordam
este rico período das artes cênicas
no debate mediado pelo professor
emérito da UFRJ Edwaldo Cafezei-
ro, co-autor da obra História do Te-

atro Brasileiro.
Antes da mesa-redonda, às 13h,

será realizada uma leitura encena-
da da pela O Rei da Vela, com estu-
dantes-atores do curso de Teatro da
Uni-Rio. Será no saguão do prédio
da Reitoria.

Foto: Cícero Rabelo

17/10 (sexta-feira)17/10 (sexta-feira)17/10 (sexta-feira)17/10 (sexta-feira)17/10 (sexta-feira)
HUCFF x Coppe, no Campo da Coppe
PU x Reitoria, no campo da Prefeitura

REUNIÃO DIA 14 –REUNIÃO DIA 14 –REUNIÃO DIA 14 –REUNIÃO DIA 14 –REUNIÃO DIA 14 –     A Coordenação de
Esportes e Lazer do SINTUFRJ convoca
os coordenadores de todos os times do
campeonato para uma reunião na pró-
xima terça-feira, dia 14, às 10h, na
sede do SINTUFRJ, na sala da Coorde-
nação. Pauta: recurso da Reitoria so-
bre a mudança da tabela e outros as-
suntos relacionados ao campeonato.

As inscrições para a fiscalização das provas do vestibular 2009 estarão
abertas no período de 15 a 22 de outubro de 2008. As inscrições deverão ser
efetuadas somente via internet, acessando o endereço eletrônico: http://
www.vestibular.ufrj.br/fiscalizacao2009

Inscrição para fiscal do vestibular

Kit Insalubridade
O cadastro geral dos kits insalubridade está disponível na página do

SINTUFRJ (www. sintufrj.org.br), na sede e nas subsedes do SINTUFRJ.

Lamentamos também infor-
mar o falecimento do companhei-
ro Mário Pereira Filho, o Marinho,
no dia 8 de outubro. Morador da
Vila Residencial, Marinho era ele-
tricista da Reitoria.
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IFCS: Comissão de negociação se reúne
Comissão se reuniu na quinta-feira, dia 9, para debater planejamento de atividades no Instituto

UNIDADES

SINTUFRJ encaminha denúncias ao reitor

A comissão de negociação, bi-
partite, formada por fun-cionários
do Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais (IFCS) e representantes de
docentes, se reuniu na quinta-fei-
ra, dia 9, para discutir os primeiros
pontos do que será o planejamento
das atividades do Instituto e a im-
plantação de políticas de pessoal.
Participaram como representantes
dos funcionários os técnicos-admi-
nistrativos Flávio Santos, Rosane
Albuquerque e Sonia Miranda. Os
professores foram representados por
Marco Aurélio Santana e Norma
Côrtes. O SINTUFRJ foi representa-
do pelos coordenadores-gerais Jé-
ferson Salazar, Francisco de Assis e
Iaci Azevedo.

Também foram apresentadas
algumas reivindicações dos funcio-
nários, discutidas e enumeradas em
assembléia no dia 8, que fazem par-
te da pauta de discussão com a co-
missão de negociação.

Nesta mesma assembléia os fun-
cionários indicaram, por unanimi-
dade, os nomes dos seus representan-
tes na comissão bipartite: Sonia
Miranda, Flavio Santos e Rosane Al-
buquerque como titulares, e Márcia
Ramos, Paulinho e Marcelo Rangel
como suplentes. Uma segunda reu-
nião dessa comissão bipartite foi
marcada para a próxima quinta-
feira, dia 16, para detalhar os pontos
apresentados e votar as prioridades.

A próxima assembléia dos fun-
cionários do IFCS será na terça-fei-
ra, dia 14, às 13h.

O SINTUFRJ encaminhou à
Reitoria documento relatando si-
tuações de desrespeito aos servido-
res do Hospital-Escola São Francis-
co de Assis (Hesfa). Entre elas estão:
desautorização das chefias imedi-
atas pela direção do Hesfa; altera-
ções nas folhas de ponto dos servi-
dores sem comunicação prévia; des-

Hesfa em processo eleitoral

contos na folha por atrasos indevi-
dos e faltas que não ocorreram. De
acordo com relatos de servidores,
essas situações ocorrem desde o fi-
nal de 2007.

Irregularidades com relação à
falta de pessoal e de rotinas admi-
nistrativas também foram relata-
das no documento que contém 11

páginas. Funcionários também re-
clamaram ao Sindicato de proble-
mas no registro do ponto eletrôni-
co que sucessivas vezes marca horá-
rios indevidos ou não registra a sa-
ída ou entrada de funcionários.

Foi solicitado à Reitoria que
agende reunião conjunta do su-
perintendente de Pessoal da UFRJ

com os servidores do Hesfa para
apuração e confirmação dos re-
latos, bem como para a instau-
ração de rotina administrativa
adequada ao funcionamento do
hospital. Além disso, foi solici-
tado que seja novamente pauta-
do no Conselho Universitário o
Regimento Interno do Hesfa, que,

embora tenha sido aprovado em
agosto de 2005, ainda não foi
homologado no Consuni.

Os funcionários pedem, tam-
bém, que sejam ressarcidos e te-
nham suas folhas de ponto corrigi-
das para evitar problemas futuros,
como os que vêm acontecendo no
decorrer do último ano.

Nos próximos dias 14 e 15 de
outubro acontece o pleito eleito-
ral do Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa). Duas cha-
pas concorrem à direção que ad-
ministrará o Hesfa pelos próxi-
mos 4 anos. A Chapa 1 é compos-
ta pelo professor de neurologia

José Mauro Braz e pela professora
da Escola de Enfermagem Anna
Nery, Maria Catarina Salvador. A
Chapa 2 é formada pela atual
vice-diretora do Hesfa, professora
Carla Luzia França Araújo, e pela
professora da Escola de Enferma-
gem Anna Nery, Jurema Gouveia.

Poderão votar professores
(18), técnicos-administrativos
(165) e alunos (aproximada-
mente 140).  Funcionários in-
formaram que os desmandos da
atual direção diminuíram após
a pauta de reivindicações que foi
encaminhada à direção do Hesfa

– resultado de uma assembléia
com os funcionários em agosto e
noticiada na edição 829 do Jor-
nal do SINTUFRJ.

Na terça-feira, dia 7, foi reali-
zada uma apresentação da plata-
forma de cada uma das chapas.

No dia 14 de outubro a co-

Fotos: Cícero Rabello

NA QUARTA-FEIRA,
dia 8 de outubro, uma assembléia

de funcionários do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais foi

realizada para avaliar o movimento
contra o ponto eletrônico e eleger
os representantes dos tecnicos-

administrativos na comissão
bipartite. Os coordenadores-gerais

Jéferson Salazar e Iaci Azevedo
dirigiram os trabalhos

munidade do Hesfa deverá com-
parecer às urnas das 10h às 17h.
Já no dia 15 o horário para vota-
ção será das 10h às 14h. Neste
mesmo dia será feita a apuração
dos votos e publicado o resulta-
do. A chapa vencedora tomará
posse em 2009.
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Por dentro do Consuni

CONSELHOS

Na seqüência de matérias
sobre os órgãos da
universidade e a ocupação
de seus espaços pelos
técnicos-administrativos, o
assunto desta edição é como
se estrutura a UFRJ e quais
são as atribuições do Consuni

A UFRJ, instituição pública
de ensino, pesquisa e exten-
são, constitui-se de órgãos
de infra-estrutura, estrutura
média e superior.

Segundo o estatuto da
universidade, a representação nos
órgãos colegiados da estrutura su-
perior, dos centros e das unidades
deve obedecer ao princípio da gestão
democrática pela legislação vigen-
te. Isso quer dizer que, embora a
reivindicação histórica dos técnicos-
administrativos seja a paridade, a
representação docente de no míni-
mo 70% é obrigatória, com a garan-
tia de participação de estudantes,
funcionários, antigos alunos e
membros da comunidade externa.
A participação da comunidade, as-
sim como a dos funcionários, não é
uma concessão, é um direito.

Os órgãos a que se refere o esta-
tuto – e podem participar também
os técnicos-administrativos – são:
o Conselho Universitário, o Conse-
lho de Ensino de Graduação (CEG),
o Conselho de Ensino para Gradu-
ados (CEPG) – que integram a es-
trutura superior; Conselhos de Co-
ordenação dos Centros e Conselho
Diretor – que fazem parte da estru-
tura média; e Corpo Deliberativo,
Congregações, Conselhos Departa-
mentais – que integram a infra-
estrutura.

Apenas o Conselho Universitá-
rio tem o número de representantes
definido no estatuto da universida-
de. Os demais conselhos, excetuan-
do-se CEG e CEPG, não seguem uma
padronização geral e estão vincula-
dos aos seus regimentos específicos.
O estatuto somente define a compo-
sição das congregações e dos conse-
lhos departamentais, por exemplo.
Isto porque ele remete ao parágrafo
único do artigo 15 a obrigatorieda-
de de representação docente de no
mínimo 70%. A LDB, que define a
ocupação com 70% dos
docentes, não adota a expressão “no

mínimo”, embora em ambos os ca-
sos o peso maior para docentes fira
os princípios defendidos pela cate-
goria. A discussão de que as unida-
des acadêmicas e conselhos de cen-
tro sigam a mesma regra do Conse-
lho Universitário é presente.

O papel de cada umO papel de cada umO papel de cada umO papel de cada umO papel de cada um
A estrutura superior da universi-

dade é constituída dos órgãos de de-
liberação, direção e coordenação, que
têm jurisdição sobre toda a univer-
sidade. Nos órgãos deliberativos te-
mos os conselhos, que são: Conselho
Universitário, CEG CEPG. Nos ór-
gãos de direção temos a Reitoria e as
Superintendências Gerais. E no de
coordenação existe o Conselho Su-
perior de Coordenação Executiva
(CSCE). Este é integrado pelo reitor,
vice-reitor, pró-reitores, decanos, di-
retor do Escritório Técnico e prefeito
da Universidade. Reúne-se semanal-
mente, às terças-feiras, de manhã.

O Conselho Universitário se reú-
ne quinzenalmente, em geral às
quintas-feiras de manhã, e o CEG e
CEPG, toda semana. O CEG, às quar-
tas-feiras pela manhã, e o CEPG, às
sextas-feiras no mesmo período. Os
demais órgãos funcionam confor-
me convocação da decania, direção
e chefia. O Conselho Universitário é
o órgão deliberativo máximo e suas
decisões só podem ser revistas pelo
próprio colegiado. Os demais deci-
sões submetem todos os órgãos das
estruturas superior, média e de in-
fra-estrutura da universidade.

O Consuni é composto de 55
representantes. O mandato dos di-
rigentes (membros natos) e dos do-
centes, professores de ensino fun-
damental e médio, representantes
dos ex-alunos e dos professores emé-
ritos, é de quatro anos. O dos pro-

fessores assistentes é de 1 ano. Téc-
nico-administrativos e de estudan-
tes, com cinco representantes cada,
é de 3 anos.

 Caixa de ressonância Caixa de ressonância Caixa de ressonância Caixa de ressonância Caixa de ressonância
O papel do Conselho Universi-

tário é tão importante que nele já
se travaram inúmeras batalhas e
serviu de palco para muitas mani-
festações da comunidade universi-
tária – funcionários, professores e
estudantes. Quando da intervenção
na UFRJ com a imposição de José
Vilhena pelo governo Fernando
Henrique, o Consuni foi frente de
resistência para a comunidade uni-
versitária. Reivindicações ao reitor
e solicitações de posicionamento
são em geral levadas ao Consuni, e
normalmente quando se esgota-
ram as tentativas de solução pelos
segmentos da universidade. O des-
congelamento das ações judiciais,
o projeto de fundação estatal de
direito privado para os HUs e o ban-
dejão são alguns exemplos de como
o Consuni funciona como caixa de
ressonância.

Comissões dão parecer
A Comissão de Ensino e Títulos opina sobre a concessão de diplo-

mas de benemerência, submetendo seu relatório e parecer à delibera-
ção do Conselho. A Comissão de Legislação e Normas – além de tratar
de assuntos de natureza jurídica, interpretação de leis e legislação do
ensino, alterações do Estatuto ou do Regimento Geral e assuntos
relativos ao Regimento das unidades –, toma conhecimento dos
recursos que forem dirigidos ao Conselho pelos membros dos corpos
docente, discente e técnico-administrativo. A Comissão de Desenvolvi-
mento opina sobre as diretrizes da política universitária, as propostas
de orçamentos e os programas anuais e plurianuais, sobre as propostas
relativas à criação, desenvolvimento, fusão ou extinção de orgãos
suplementares e sobre os assuntos patrimoniais.

Atualmente, na Comissão de Legislação e Normas participa
Agnaldo Fernandes; na Comissão de Ensino e Títulos, Izaias Gon-
çalves; e na Comissão de Desenvolvimento, Jéferson Salazar. O
trabalho da nossa equipe tem sido tão qualificado que Izaias,
quando participou da Comissão de Legislação e Normas, obteve
moção de louvor do Consuni, devido a sua “responsabilidade,
competência e dedicação”.

Existem também as Comissões Especiais, que podem ser cons-
tituídas sempre que o assunto submetido à deliberação do Conse-
lho assim o exigir. Seus membros são escolhidos pelo plenário do
Conselho na sessão que deliberar pela sua constituição.

As comissões
As Comissões Permanentes são: Comissão de Legislação e Normas; Comissão de Ensino e Títulos; e Comissão

de Desenvolvimento. Além da presença de professores (7), é garantida a participação de funcionários (1) e alunos
(1). Em todas elas a categoria dos técnicos-administrativos se faz presente.

As atribuições do Conselho
Dentre as suas 21 atribuições, o Consuni aprova as diretrizes da política universitária e os planos setoriais, as

propostas orçamentárias anuais e os programas plurianuais; delibera sobre assuntos patrimoniais; elabora o
Estatuto da universidade; participa da constituição da lista de nomes para escolha do reitor e do seu vice; aprova
a indicação dos pró-reitores; aprecia e aprova propostas relativas à instituição, desmembramento, fusão ou
extinção de órgãos suplementares.
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GRUPOS DE TRABALHO

Fasubra terá cartilha sobre Previdência
O principal assunto discutido

no encontro do GT-Aposentados e
Pensionistas do SINTUFRJ, quar-
ta-feira, 8, na subsede sindical do
HU, foi a convocatória da Fasubra
para a reunião técnica que irá ela-
borar a cartilha sobre as novas re-
gras da Previdência, dias 11, 12 e
13 de outubro, em Brasília. A pu-
blicação funcionará como uma
espécie de guia para os atuais e
futuros aposentados, portanto, será
distribuída a toda a categoria.

Quem conduzirá a reunião téc-
nica são as Coordenações da Fasu-
bra de Políticas Sociais e de Aposen-
tados. O GT-SINTUFRJ deliberou
pelo envio de cinco representantes:
dois coordenadores sindicais, Mary-
lena Barreiros,  Nilce Corrêa e Petro-
nila Diniz, e dois integrantes do GT,
Djalma Cabral e Helena Vicente.
Consta também da pauta a constru-
ção da proposta preliminar do Pro-
jeto de Seguridade Social.

Reunião participativaReunião participativaReunião participativaReunião participativaReunião participativa
Embora ainda pouco concorri-

da, a reunião do GT-Aposentados e
Pensionistas do SINTUFRJ foi bem
movimentada. Os trabalhadores
que enfrentaram o frio e a chuva
para estar até as 10h na subsede
sindical no HU, contribuíram com
muitas idéias para os três dias de

A primeira reunião do Grupo
de Trabalho de Saúde do SINTU-
FRJ, realizada dia 7, indicou o
caminho que será desenvolvido
pelo grupo: muito trabalho e dis-
cussão. Com a participação de 13
companheiros, o encontro durou
quatro horas, e dentre alguns en-
caminhamentos, foi difinido que
o GT irá procurar a PR-4 para ob-
ter esclarecimentos sobre o auxí-
lio à saúde, pois há muitas dúvi-

atividades agendados pela Fasubra.
“Acho nobre o início do nosso GT e,
o que importa é que tem gente
presente”, frisou o aposentado Djal-
ma Cabral.

 A reunião foi aberta pelo coor-
denador-geral do Sindicato, Fran-
cisco de Assis. Na sua saudação aos
presentes, ele ressaltou a importân-

cia do funcionamento do GT para
uma maior aproximação dos apo-
sentados com a entidade de classe.
“Eles fizeram a história desta cate-
goria e essa é uma das razões para
que permaneçam do nosso lado,
nos orientando e nos fortalecen-
do”, afirmou Assis.

“O grupo de trabalho foi cria-

do para que os aposentados manti-
vessem viva a relação com o Sindi-
cato, a instituição, os colegas, e
para trazerem suas experiências,
pois temos a obrigação de melho-
rar o legado que eles nos deixa-
ram”, complementou Jéferson Sa-
lazar, também coordenador-geral
do SINTUFRJ.

das sobre a administração da ver-
ba enviada pelo Ministério do Pla-
nejamento. A próxima reunião do
GT-Saúde está marcada para o dia
23 de outubro, às 14h, na subsede
sindical no HU.

Integrantes da base e da dire-
ção puseram em dia vários as-
suntos importantes para a cate-
goria, tais como saúde suple-
mentar, exames periódicos, perí-
cia médica, Comissão Local de

Saúde e Ambiente de Trabalho
(Colsat), fundação estatal de di-
reito privado. Nesta reunião, o
GT tratou também da solicita-
ção da Fasubra Sindical que
convocou os GTs de Saúde e Seguri-
dade e de Aposentados para partici-
par de reunião em Brasília, nos dias
11, 12 e 13 de outubro. O objetivo do
encontro é construir propostas para
a previdência e para a seguridade
social do servidor.

cia, Ruy Azevedo e Vera Lúcia
Jerônimo (Coordenação de Po-
líticas Sociais); e Francisco As-
sis (Coordenação Geral); Noemi
Andrade (base).

Participaram da reunião, além
dos já citados, Sandra Batista, Se-
bastião Oliveira, Maria do Rosário,
Eliane Nascimento, Mário Pereira
– pela base – e Arnaldo Gonçalves,
Nivaldo Holmes Filho e Luciano
Nascimento – pela direção.

Cerca de 700 estudantes partici-
param do “Almoção” organizado pe-
los Centros Acadêmicos do Centro Tec-
nológico (CT) e do Centro de Ciênci-
as Matemáticas e da Natureza
(CCMN), na quarta-feira, 8, às 12h.
Os manifestantes reivindicam a cons-
trução de um bandejão no espaço
onde funcionava o restaurante priva-
do Moscão, na área do CT. Também
exigem que este bandejão funcione à
noite, para atender os alunos dos cur-
sos de matemática, física e química,
e que os técnicos-administrativos dos
dois Centros possam fazer ali suas
refeições.

Os estudantes criaram uma co-
missão que foi encarregada de provi-
denciar o projeto do bandejão do CT
para ser entregue à Reitoria. “Vamos
fazer isso com a ajuda dos laboratóri-
os de engenharia”, informou Este-
ban Crescente, do CA de Física. Na
quinta-feira, 9, os líderes do movi-
mento entregaram ao Conselho Uni-

GT-APOSENTADOS. Dois momentos da reunião de quarta-feira, na subsede do Sindicato no Hospital Universitário

MANIFESTAÇÃO. Estudantes no “Almoção” de protesto na quarta-feira: querem bandejão

Fotos: Cícero Rabello

Foto: Kelvin Melo/Adufrj-SSind

GT-Saúde se organiza

versitário uma carta com a reivindi-
cação detalhada. Diego Freitas, outra
liderança estudantil, acrescentou que
se a Letras, com cerca de 800 alunos,
tem um bandejão, por que não o CT
e CCMN, que, juntos, somam uma
população acadêmica de mais de 12
mil pessoas?

IrreverênciaIrreverênciaIrreverênciaIrreverênciaIrreverência
Como já é tradição do movi-

mento estudantil da UFRJ, a mani-
festação de quarta-feira abusou da
irreverência. Enquanto as lideran-
ças se revezavam no megafone, 400
quentinhas eram distribuídas aos
alunos. O “Almoção” foi pago com
o dinheiro arrecadado nas salas de
aula, durante a semana, e recursos
dos CAs. Ao todo foram apurados R$
600,00, dinheiro que também co-
briu despesas com cartazes e adesi-
vos. Os estudantes prometem reali-
zar mais atos para reforçar a reivin-
dicação.

A idéia é elaborar uma pro-
posta de cartilha sobre as regras
da Previdência (para aposenta-
dos e aposentandos); e elaborar
uma proposta preliminar de
projeto de seguridade social –
assistência, previdência, saúde
do trabalhador. Depois de um
debate sobre o assunto, os inte-
grantes do GT elegeram os se-
guintes companheiros para par-
ticipar da reunião: Carmen Lú-

Estudantes querem bandejão no CT
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Segundo o dire-
tor do HU, Alexandre Pinto
Cardoso, a proposta do Com-
plexo Hospitalar, discutida
desde a época em que Ho-
rácio Macedo era reitor,
agora avança. Para o dire-
tor do IPPMG, Marcelo Land,
todos concordam que é uma
boa solução e um instru-
mento na defesa dos hospi-
tais: “Fundamental inclusi-
ve para resolver problemas
de desigualdade.” O reitor
Aloísio Teixeira acha que
“esse é o caminho para não
virarmos fundação estatal”.
Muitos vêm corroborando a
opinião de que o complexo
tem tudo para mudar a situ-
ação dos HUs.

Na repercussão da criação desse
novo ente na UFRJ ouvimos  a opi-
nião do vice-diretor e diretor em
exercício do Instituto do Coração,
Nelson Souza e Silva.

Nelson participou da elabora-
ção da proposta de criação do com-
plexo e da necessária alteração es-
tatutária feita com os diretores Ale-
xandre Cardoso (do HU) e Marcelo
Land (do IPPMG). A proposta foi
aprovada na Câmara dos Hospitais,
no Conselho de Centro do CCS e
enviada ao Conselho Universitário.
Agora aguarda inclusão em pauta
pelo reitor.

Mas a relação do médico com
a proposta é antiga: vem de 1990,
quando Alexandre Cardoso era sub-
reitor de Desenvolvimento. “Cria-
mos o complexo hospitalar, sob a
coordenação da Sub-Reitoria de
Desenvolvimento e Extensão”,
contou.

Como a proposta pode reper-Como a proposta pode reper-Como a proposta pode reper-Como a proposta pode reper-Como a proposta pode reper-
cutir no Consunicutir no Consunicutir no Consunicutir no Consunicutir no Consuni

“Espero que repercuta bem. Se
não fizermos (o complexo hospi-
talar), estamos condenando os
hospitais a manterem a estrutura
atual. As vantagens dessa forma-
ção serão enormes. Desde a melho-
ria do gerenciamento e do planeja-
mento de conjunto. Amplia-se a
oferta de leitos, passamos a traba-
lhar em conjunto – e não isolada-
mente. É uma iniciativa que agre-
ga conhecimentos. Não de segmen-
tação. De cooperação, e não de com-
petição. Esse é o objetivo”, comen-
ta ele.

A estruturaA estruturaA estruturaA estruturaA estrutura
Não há, no estatuto da UFRJ,

mecanismo que permita formação
de organismo que reúna tais uni-
dades. Por isso, o grupo propôs que
no estatuto haja a previsão de que,
dentro do CCS, se constitua uma
nova estrutura. Algo como uma
outra entidade, ao lado de institu-

HOSPITAIS

Complexo hospitalar:
agora é com o Consuni

tos e órgãos da administração su-
perior – a associação de unidades
hospitalares que formarão o com-
plexo.

Esse organismo terá um cole-
giado diretor e uma coordenação
de administração. O grupo sugeriu
ainda que se organize uma estru-
tura executiva e uma estrutura po-
lítica formada por todas as unida-
des que têm ligação com serviços
de saúde e com a formação de alu-
nos de graduação e de pós-gradua-
ção. Um conselho pleno vai con-
gregar as unidades que apreciarão
o que o colegiado diretor está pro-
pondo.

Unidade orçamentáriaUnidade orçamentáriaUnidade orçamentáriaUnidade orçamentáriaUnidade orçamentária
Já foi criada no MEC uma uni-

dade orçamentária para o comple-
xo hospitalar. Isso possibilita que
este tenha orçamento próprio. Hoje
há recursos provenientes da presta-
ção de serviço, do SUS e do dinheiro
que a Reitoria repassa para despe-

sas. Mas não há orçamento de cus-
teio e capital. Isso não cobre os
custos dos hospitais que prestam
serviço mas que são essencialmen-
te de ensino.

Segundo Nelson, a unidade or-
çamentária abre a possibilidade
de os hospitais de ensino terem
recursos do MEC. Ele explica que
os hospitais não se separam da
UFRJ, mas formam uma unidade
para qual é destinada parcela de
recursos específicos. Dentro desta
unidade orçamentária, então, há
as unidades gestoras que são os
hospitais.

“Isso é fundamental para a
UFRJ. Possibilita que façamos o
planejamento para todos os hos-
pitais em conjunto. Temos maior
poder de compra, de qualquer in-
sumo. Se faço compras para todas
as unidades, é maior o poder de
barganha nos pregões de compra.
Passo a planejar o desenvolvimen-
to das unidades em conjunto. As

unidades passam a atuar de for-
ma integrada. Passo a ter integra-
ção funcional e acadêmica”, diz
Nelson.

A constituição do complexo
pode influir até na certificação
pelo MEC destas unidades como
hospitais de ensino. “Hoje o sis-
tema de saúde vê cada uma iso-
ladamente, e não como UFRJ.
Com o complexo, passam a ser
vistas como UFRJ, preenchendo,
com os pés nas costas, os critérios
do MEC para considerá-las uni-
dades de ensino. Credencio agora
o complexo hospitalar da UFRJ e
não cada unidade isolada. Então
o planejamento do ensino e do
serviço poderá ser feito em con-
junto. O que é útil para todo
mundo e cada um pode agir in-
dividualmente. Complexo signi-
fica rede. Eu trabalho em rede,
em conjunto, embora eu tenha
autonomia para trabalhar isola-
do”, explica o diretor.

A mudança pode contornar aA mudança pode contornar aA mudança pode contornar aA mudança pode contornar aA mudança pode contornar a
crise?crise?crise?crise?crise?

O médico é enfático: “Lógico.
Se tiver orçamento próprio, se me-
lhora o sistema de compras, passo a
ter mais recursos. A crise é de falta de
recursos.” Quanto aos problemas
com pessoal, para ele, também já
está definido: “O governo vai ter que
substituir terceirizados. E mais ain-
da. A junção dos hospitais permite o
melhor planejamento de pessoal.
Posso definir quantas pessoas preci-
so. É uma estrutura gerencial que
permite conhecer toda a equipe.
Hoje em dia o MEC não conhece a
força de trabalho nos hospitais.
Quantos funcionários os hospitais
têm? Os terceirizados não são nos-
sos. E não há estudo bem definido
sobre a força de trabalho.”

Nelson espera que o complexo
seja um elemento de fortalecimen-
to dos hospitais: “É preciso que haja
recursos e pessoal que permitam
gerenciar a estrutura.”

Foto: Cícero Rabello

A ESCOLA de Enfermagem Anna Nery... o Hesfa... e a Maternidade-Escola

COMPLEXO HOSPITALAR, se aprovado, reunirá unidades de saúde da UFRJ, como o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho...

Foto: InternetFoto: Cícero RabelloFoto: Internet
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E o pessoal dos HUs, como fica?

O Encontro Nacional de Capacitação
teve impacto na UFRJ?

HOSPITAIS

Se o Complexo que reu-
nirá os hospitais-escola for
aprovado, como fica a si-tua-
ção dos servidores dos HUs?
Segundo o pró-reitor de Pes-
soal, Luiz Afonso, seja com a
transformação dos hospitais
em unidades pagadoras, seja
com o complexo hospitalar,
a vida funcional destes servi-
dores não muda.

Ele acha que está havendo
confusão com a questão da ado-
ção da Unidade Pagadora. “Cada
hospital teve que ter a sua. Mas
as pessoas fazem a relação disso
com a possibilidade de transforma-
ção em fundação estatal. O propósi-

to não é esse”, garante ele, lembrado
que é necessária aprovação do Con-
selho Universitário: “E eu não acre-
dito que isso passe. O próprio reitor
já se posicionou contra.”

“O que mudou é que foram
criadas unidades pagadoras. Hoje
temos nove unidades pagadoras (as
unidades hospitalares) e mais a
UFRJ. E o que muda a vida do
servidor que é lotado em alguma
dessas unidades? Não consigo ver”,
diz o pró-reitor, explicando que um
médico ou enfermeiro lotados no
IPPMG continuarão como tal.
E com o complexo?E com o complexo?E com o complexo?E com o complexo?E com o complexo?

“Vai ter um complexo que vai

reunir esses hospitais. Certamente
vão ocorrer mudanças. Esse com-
plexo vai ficar dentro do CCS? Fora?
Os nove hospitais vão ficar juntos?
É uma discussão que cabe”, diz
Luiz Afonso, que  pondera: “Mas e a
vida funcional em cada um desses
hospitais não muda, a meu ver,
em nada. A vida profissional, carga
horária, direito com relação à ca-
pacitação e os demais que existem
na lei, vão continuar usufruindo
da mesma maneira. A vida das pes-
soas, no que diz respeito ao aspecto
funcional, não muda: continua-
rão lotados ou no hospital ou no
complexo.”

CARREIRA

A nossa Carreira, nesta
edição do Jornal do SINTU-
FRJ, é abordada sob dois
aspectos. Um deles diz res-
peito à decorrência natural
das propostas apontadas por
profissionais de todo o país
– muitos de Recursos Hu-
manos –  no II Encontro
Nacional de Capacitação,
realizado de 24 a 26 de se-
tembro na UFRJ. Haverá um
documento formal do en-
contro?

Outro aspecto – também
reflexo do impacto do En-
contro na nossa instituição
– refere-se ao balanço do
andamento, na UFRJ, dos
programas previstos no Pla-
no de Desenvolvimento dos
Integrantes da Carreira
(PDIC). O de Capacitação já
foi aprovado no Consuni e
um GT ligado à Reitoria tra-
balha na sua implementa-
ção. Mas e quanto aos pro-
gramas de Avaliação de
Desempenho e de Dimen-
sionamento de Pessoal?

Para todosPara todosPara todosPara todosPara todos
Segundo o pró-reitor de Pes-

soal, Luiz Afonso, o documento  re-
sultante do encontro está sendo ela-
borado com base nas propostas ori-
ginadas nos grupos de trabalho, em
que os presentes no seminário se
dividiram (que antecipamos na
edição passada do Jornal do SIN-
TUFRJ). “Este documento será
encaminhado a todas as instituições

federais de ensino (Ifes) que partici-
param ou não do Encontro, porque
interessa a todos. Partindo do PCC-
TAE, ali tem a ponte para algumas
estratégias para que ações sejam ado-
tadas: qual o plano de capacitação
que se quer, diretrizes para o plano de
avaliação e dimensionamento de pes-
soal, críticas, pontos que se destacam.
É um documento bem completo e
interessante”, disse Luiz Afonso, ex-
plicando que o documento será envi-
ado também ao SINTUFRJ, à Fasu-
bra, à Comissão Nacional de Supervi-
são e a todos os que estão envolvidos
com o PCCTAE.

E nossa avaliação? E nossoE nossa avaliação? E nossoE nossa avaliação? E nossoE nossa avaliação? E nossoE nossa avaliação? E nosso
dimensionamento?dimensionamento?dimensionamento?dimensionamento?dimensionamento?

Segundo Luiz Afonso, da mes-
ma maneira como se fez com o
Programa de Capacitação – que
foi ao Consuni –, será feito com  os
Programas de Avaliação de Desem-
penho e de Dimensionamento de
Pessoal. “Está sendo feito e será
encaminhado ao Consuni. Se apro-
vado, entra em vigor”, comentou.

Josete dos Santos, diretora da
Divisão de Recursos Humanos, ex-
plicou que mandou a proposta de
dimensionamento das necessida-
des de pessoal para o superinten-
dente de Pessoal, Roberto Gambi-
ne. “Estou esperando a aprovação
do superintendente para ver se co-
meçamos com um projeto piloto
com a EBA e a FAU, que depois será
ampliado”, contou ela.

A proposta de dimensionamen-
to buscará apurar quais objetivos
a unidade tem num certo perío-
do, quantos servidores tem para
atender a esse objetivo, a escolari-
dade e o número de alunos. “Te-
mos que fazer o confronto destas
informações, verificar se os pro-
fissionais estão capacitados e se a
quantidade de servidores atende
ao que se pretende”, comenta a
diretora, explicando que para o
dimensionamento futuro será fei-

to um banco de dados com o le-
vantamento do perfil dos servido-
res para aproveitar seu potencial
da melhor maneira possível.

Quanto ao Programa de Avali-
ação de Desempenho, também sob
responsabilidade da DRH, Josete
explica que está fechando parâme-
tros com o Núcleo de Computação
Eletrônica (NCE), para disponibi-
lizar o programa que será usado.
Serão feitas reuniões nas unidades
para sensibilização sobre o novo

modelo: “É uma mudança de cul-
tura. Tínhamos uma avaliação es-
tritamente pessoal e a agora os no-
vos moldes pedem que se atenda ao
perfil profissional do servidor den-
to do ambiente de trabalho e da
missão da unidade. Para o alcance
do objetivo da unidade”, explica
Josete, que espera poder em janeiro
dar início ao programa: “Isso tem
que ser geral. É um plano único
para toda a Universidade”, argu-
menta.

CAPACITAÇÃO. Seminário mobilizou servidores de todo o país para discutir o assunto

Foto: Cícero Rabello

SINTUFRJ pede discussão com a categoria
“O Sindicato deveria ter assento nessas reuniões para saber o que está

acontecendo e discutir com os fun-cionários do HU e toda a categoria.
Temos que fazer parte dessa discussão. Não há uma informação precisa
e não podemos julgar. É preciso que participemos para termos uma
opinião concreta. Se for uma boa coisa para as unidades hospitalares,
acho plausível”, disse Carmen Lúcia, coordenadora de Políticas Sociais.

“Eu acredito que deve ser uma boa iniciativa. Em termos de licita-
ção, compra, se for centralização pode melhorar a situação porque vai
baixar os custos. Acho que deva haver um posicionamento do Conselho
Universitário em relação às fundações estatais. E acredito que o comple-
xo pode ser um mecanismo de resistência, porque a capacidade de luta é
bem maior. E o servidor tem que ser mais esclarecido, seja em relação à
proposta das fundações ou à do complexo. É preciso ampla divulgação”,
disse Ruy de Azevedo, coordenador de Políticas Sociais.
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Esgoto inunda
casas da Vila
Residencial

Casas com crianças, idosos e gestantes
foram invadidas. Há riscos de doença

Há cerca de dez dias, a vida
de pelo menos 80 famíli-
as da Vila Residencial da

UFRJ se transformou num in-
ferno. Casas com crianças, idosos,
gestantes foram invadidas e par-
cialmente inundadas por dejetos sa-
nitários. Quintal, calçada e rua se
transformaram em um mar de es-
goto. Todo o bairro fede a fezes e
urina.

Cada dia que passa a situação
de caos na Vila se agrava e o risco de
aparecimento de doenças é concre-
to. As Prefeituras do Rio e da Cidade
Universitária foram imediatamen-
te informadas do problema pela
associação de moradores local
(AmaVila), mas como o Município
e a UFRJ se isentam de quaisquer
responsabilidade pelo bairro, nada
foi feito.

ProblemaProblemaProblemaProblemaProblema
A falta de infra-estrutura urba-

na na Vila Residencial não é novi-
dade, mas esta é a primeira vez que
o esgoto explode das velhas tubula-
ções. Segundo o integrante da
AmaVila, Marcelo Cantizano, a Se-
cretaria Municipal de Obras apare-
ceu um dia, fez alguma coisa, foi
embora e não voltou mais. Outra
integrante da associação, Vera Va-
lente, disse que a Prefeitura da Ci-
dade Universitária prometeu ir até
lá quando conseguisse uma retroes-
cavadeira. A Cedae da Ilha do Go-
vernador também foi acionada,
mas não deu as caras.

Enquanto isso, como num efei-
to dominó, mais famílias vão sen-
do afetadas pelo estouro das tubu-
lações. Toda a Vila está mobilizada
diante do problema. “Os próprios
moradores estão fazendo a substi-
tuição das manilhas rachadas e
obstruídas, e com recursos próprios.
Mas o trabalho é lento e apenas
paliativo”, informou Cantizano.

ImpasseImpasseImpasseImpasseImpasse
Os habitantes da Vila Residen-

cial aguardam com ansiedade o
término do processo de regulariza-
ção fundiária da área, quando en-
tão terão direito à escritura de suas
casas e começarão a pagar o IPTU.
Somente depois disso é que a Vila,
finalmente, será reconhecida pela
Prefeitura do Rio. “Por enquanto
somos tratados como seres estranhos
pela municipalidade e nada é re-
solvido”, frisou Cantizano.

Outra demonstração de des-
caso à Vila por parte dos Poderes
Públicos é quanto ao não-cum-
primento até agora do acordo fir-
mado entre a Reitoria da UFRJ e o
Governo do Estado do Rio, em
relação às obras dos Canais do Cu-
nha e do Fundão. “A contraparti-
da acertada pelo governo estadual
com a UFRJ para que aqui sejam
despejados os dejetos tóxicos des-
ses canais foi a feitura do sanea-
mento básico da Vila”, afirmou o
líder comunitário.

Indignação

A Rua Azaléia, onde mora
Marli Lima e os dois filhos,
ainda não foi atingida pelo va-
zamento de esgotos, mas ela
está inconformada com o so-
frimento dos vizinhos e indig-
nada com a atitude omissa da
Prefeitura da UFRJ.

“O esgoto está estouran-
do e invadindo nossas casas.
Fezes bóiam entre os móveis.
É desumano o que está acon-
tecendo com a gente. O mais
absurdo foi o prefeito Hélio de
Mattos declarar ao Jornal do
Brasil que a Vila não pertence
à instituição. Como ele pode
dizer isso se foi a Universidade
quem nos levou para lá?”, dis-
se a moradora.

Marli contou que o pai dela
e os irmãos eram funcionários
da UFRJ e que a família mora-
va na Ilha do Catalão, enquan-
to outros servidores em casas
de madeira construídas pelo
Escritório Técnico da Universi-
dade (ETU), próximo ao Horto
da UFRJ. Até que um dia a
Prefeitura da UFRJ transferiu
todos para a Vila Residencial.
Marli prova o que diz com um
documento da Secretaria de
Segurança Pública que guar-
da há muitos anos. “Quem
nos pôs lá foi a UFRJ, como
pode o prefeito Hélio de Mattos
dizer que a Universidade não
tem nada a ver com a gente?”,
indaga Marli.
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É inexplicável que na atual conjun-
tura política, em que o Governo
Federal preza pelo desenvolvimen-
to social, estranhamente a Vila Re-
sidencial não esteja incluída em
nenhum projeto de governo. O Pla-
no de Aceleração do Crescimento
(PAC) contempla várias comuni-
dades do Rio de Janeiro. Mas não
a Vila Residencial. Governos Esta-
duais e Municipais têm o mesmo
discurso: “Não podemos intervir
no local, pois a área é de respon-
sabilidade do Governo Federal”.

Lamentavelmente em entre-
vista ao Jornal do Brasil o Prefeito

da UFRJ ao invés de apontar solu-
ções em buscas de parcerias nas
esferas de governo que possam
resolver os graves problemas, pre-
feriu dar uma de Pilatos e lavou as
mãos informando que nada tem a
ver com a sua responsabilidade.

Temos convicção de que a
UFRJ não tem a função de resol-
ver problemas estruturais de qual-
quer comunidade, porém não po-
demos esquecer dos vários com-
promissos sociais apontados nas
campanhas para Reitor quando
a Vila é lembrada.

Atualmente, a Petrobras vem

ocupando vários espaços da ilha
com obras grandiosas. Uma de-
las é no Parque Tecnológico da
UFRJ, ao lado daquela comuni-
dade. Segundo informações da
AMAVILA, está previsto nesta par-
ceria entre a Petrobras e UFRJ
que as obras tragam retorno soci-
al para seu entorno. Porém, o que
a comunidade tem observado é
que, de um lado, há o luxo da obra
do Parque Tecnológico e, de ou-
tro lado, o lixo da maré alta e dos
alagamentos de esgoto, que afe-
tam a saúde da população, princi-
palmente das crianças.

É preciso denunciar o desca-
so e a falácia que o responsável
pelo Parque Tecnológico vem pro-
pagando de que tudo está mara-
vilhoso e que existe, da sua parte,
compromisso social, quando na
prática é totalmente diferente.

Não se pode aceitar que a
concessão do título de proprie-
dade seja o único elemento para
solução dos problemas da co-
munidade, pois as reivindicações
são as mesmas desde a sua
fundação, ou seja: saneamento
básico, urbanização e respeito
aos moradores.

A história de fundação da
Vila tem origem na opressão de
gestores da época que obriga-
ram os moradores a se con-
centrarem naquele local.

Por fim, temos a convicção
de que a mobilização é a única
saída para a solução dos vários
problemas enfrentados pela co-
munidade, com a cobrança do
compromisso social com a for-
mação de uma agenda de exe-
cução de obras de curto, médio
e longo prazo. Só assim a comu-
nidade será respeitada.
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