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Pré-Vestibular do SINTUFRJ:

inscrições esta semana

 CUT condena mecanis-
mo do PAC que limita des-

pesas com funcionalismo

 Central quer que o go-
verno estabeleçametas

de emprego e redu-

ção dos juros

 Economis-
tas afirmam

que medida do PAC vai im-

pedir a recuperação de

perdas pelo funcionalismo

 Outros especialistas
sustentam que o au-

mento dos gastos

públicos previsto no

plano vai estimular o

crescimento da

economia

As dúvidas

sobre o PAC
Mas, afinal, quais os efeitos

do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) para a eco-
nomia brasileira e para o bolso
do funcionalismo federal? Di-
rigentes sindicais e economis-
tas divergem. Desde ontem um
seminário em Brasília, organi-
zado pela Cnesf, discute o as-
sunto e tenta construir uma
ação unificada na luta salarial.
Páginas 3 e 4

As inscrições de candidatos ao Curso
Pré-Vestibular do SINTUFRJ poderão ser
feitas entre quarta e sexta-feira desta se-
mana. Veja edital. Página 6
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doispontos

NCE indica Ageu
Desde 8 de dezembro sob

a direção de uma comissão
pro tempore nomeada pelo
reitor Aloísio Teixeira, os 192
funcionários do Núcleo de
Computação Eletrônica (NCE)
foram às urnas na quinta e sex-
ta-feira passadas para eleger
um novo coordenador-geral.
O candidato único Ageu Ca-
valcanti Pacheco Júnior – que
até a intervenção era o diretor
da Área de Ensino e Pesquisa
do Núcleo – foi eleito com 96
votos obtidos entre os 152 vo-
tantes: 52 eleitores votaram
contra a indicação Ageu. Hou-
ve três votos nulos e 1 em
branco.

Roberto Borges Burgnon,
presidente da comissão elei-
toral, informou que logo no
primeiro dia mais da metade
dos votantes já havia compa-
recido às urnas. A apuração,
que começou logo após o fim
da votação, no segundo dia,
às 16h, no auditório Maria Ire-
ne, foi rápida.

Segundo Roberto, no iní-
cio da semana a comissão en-

viará memorando à decania
do CCMN comunicando o re-
sultado, mas a homologação
do nome de Ageu como co-
ordenador acontecerá no
Conselho de Centro, no fim
do mês.

No debate, onde se bus-

cou o  consenso em torno do
seu nome, realizado dois dias
antes da eleição, Ageu se com-
prometeu a trabalhar em equi-
pe e a dirigir o núcleo como
sendo parte da instituição
UFRJ e não como empresa
privada.  Ele também prome-

teu formar um Conselho De-
liberativo e seguir as decisões
aprovadas pela instância, as-
sim como se realizar eleições
para escolha dos diretores de
áreas, com exceção do respon-
sável pela parte tecnológica,
“que não abre mão de nome-

ar”. Também disse que vai
“honrar as dívidas do núcleo”.
E afirmou que a atitude do rei-
tor “foi um ato arbitrário
e desrespeitoso”. Segundo
Ageu, “o NCE sempre foi visto
como uma massa de técnico-
administrativos, e recebe mui-
tas críticas porque a maioria é
gente formada e competente”.

HOMOLOGAÇÃO – Alcan-
çando metade mais um do to-
tal de votos depositados nas
urnas, o nome de Ageu com-
porá a lista tríplice que será
enviada ao Conselho do Cen-
tro de Ciências Matemáticas e
da Natureza (CCMN) para ho-
mologação. A previsão é que
isto aconteça na última quar-
ta-feira de fevereiro.

QUEM É – Ageu Cavalcan-
ti Pacheco Júnior entrou no
Núcleo de Computação Ele-
trônica em 1976 como técni-
co-administrativo, mas desde
1981 também dá aulas na pós-
graduação em Ciência da
Computação, curso criado
pelo núcleo em parceria com
o Instituto de Matemática.

A Coordenação do Concurso de
Acesso aos Cursos de Graduação da
UFRJ divulgou pela internet a relação
dos classificados no Vestibular 2007,
que poderá ser consultada nos campi
da Ilha do Fundão (Av. Brigadeiro
Trompowsky, s/nº, Bloco D), Centro
(Largo de São Francisco de Paula, nº.
1) e Praia Vermelha (Av. Pasteur, 250,
fundos - Botafogo). As matrículas dos
classificados para os cursos de gra-
duação da UFRJ, tanto para o primei-
ro quanto para o segundo semestre
de 2007, serão realizadas na Ilha do
Fundão, entre 10h e 15h nos seguin-
tes dias: 5/2 (candidatos cujos nomes
iniciam pela letra A até F), 6/2 (candi-
datos cujos nomes iniciam pela letra
G até M) e 7/2 (candidatos cujos no-
mes iniciam pela letra N até Z).

O professor da Escola de Educação
Física e Desportos (EEFD) da UFRJ e
mestre de capoeira de cordel branco
(máxima graduação no esporte), Gilber-
to Oscaranha, faleceu no dia 26, depois
de mais de 30 anos dedicados à UFRJ. A
missa de 7° dia será realizada na segun-
da-feira, às 19h, na Capela do Fórum de
Ciência e Cultura da UFRJ, que fica no
campus da Praia Vermelha. Logo após
haverá uma roda de capoeira em ho-
menagem ao professor.

O mestre de capoeira construiu pres-
tígio reconhecido pelo seu empenho
pela capoeira. Oscaranha foi o criador
desta disciplina na EEFD e o primeiro
professor do esporte, academicamente,
no Brasil. Por isso, coordenou as disci-
plinas de mesmo nome I, II e III da
UFRJ. Mas não parou por aí, foi o ideali-
zador do Acervo Cultural de Capoeira
Arthur Emídio de Oliveira da EEFD e
chefe do Departamento de Lutas.

Faz parte do seu currículo a ativida-

Mais uma do Ministério do Plane-
jamento. Os funcionários que tiraram
férias tiveram uma surpresa no con-
tracheque: o desconto do vale-trans-
porte foi feito de uma única vez. Se-
gundo explicou a diretora da Divisão
de Pagamento da Pró-Reitoria de Pes-
soal, Suely Esteves Assumpção, a or-
dem partiu de Brasília: “Recebemos
muitas reclamações sobre este des-
conto. Ele era feito parceladamente,
mas decisão do Ministério do Plane-
jamento alterou este procedimento. O
Comunica chegou de Brasília e quan-
do fomos verificar a folha ele já havia
sido feito.” A direção do Sindicato irá
tratar da questão com a Reitoria a fim
de tentar reverter a decisão.

UFRJ perde mestre Oscaranha
de de coordenador técnico-pedagó-
gico da Federação de Capoeira do
Rio de Janeiro, membro eleito do
Conselho de Mestres de Capoeira do
estado. Na Cia. Brasileira de Capoei-
ra exercia o papel de conselheiro. Seu
último trabalho de orientação acadê-
mica, intitulado “Capoeira: jogo atlé-
tico brasileiro”, realizado por seu alu-
no Joel Pires Marques, obteve nota
máxima. “Foi ótimo tê-lo como pro-
fessor e companheiro em festivais de
capoeira que lotavam a UFRJ. Apren-
di muito com ele, por ser doentia-
mente determinado, costumava cha-
má-lo de Dom Quixote. Ele transfor-
mava seus sonhos e suas loucuras
em uma realidade racional. No fim
da vida e no auge de sua integridade
o presenciei pedindo perdão publi-
camente a duas pessoas com as quais
teve atrito no passado”, disse Joel,
que afirmou só ter a agradecer por ter
conhecido mestre Oscaranha.

UFRJ: vestibular

CORREÇÃO – O companheiro aposentado Nilton Barroso (que du-
rante anos trabalhou na auditoria da Reitoria) faleceu no dia 16 de janei-
ro. Na edição passada – por equívoco e pelo qual nos desculpamos –
informamos incorretamente que o falecimento teria sido o da sua esposa,
Edilma Lemos Monteiro.

Desconto do

vale-transporte

NAS URNAS. Os funcionários do NCE votaram na quinta e sexta-feira da semana passada

Foto: Niko Júnior
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BRASIL

As entidades integrantes da Coordena-
ção Nacional das Entidades dos Ser-
vidores Federais (cnesf) iniciaram
no domingo, 4, com encerramen-
to programado para segunda-
feira, um seminário para dis-
cutir o Programa de Acele-
ração do Crescimento
(PAC) e tentar aglutinar
propostas para a campa-
nha salarial deste ano.

O funcionalismo se en-
contra em uma situação
difícil, haja vista que os
recursos do orçamento
deste ano (R$ 1,8 bilhões)
são insuficientes para
atender à demanda do
conjunto dos federais. Este
seminário é um esforço para
criar consensos em torno de
uma plataforma comum de rei-
vindicação.

Funcionalismo avalia PAC
Seminário discute o

impacto do Programa de
Aceleração do Crescimento

no bolso dos servidores

Programação do Seminário

4/2 – DOMINGO
8h30 – Mesa de Abertura
9h – Orçamento/PAC
Coordenação: CNTSS e fenajufe
12h – Almoço
14h – A Cnesf que Queremos
Quem somos? Como nos organizamos? Aonde queremos chegar? Como chegar
aonde queremos?
Coordenação: Fasubra e Sinasefe
Debatedores: Andes e Condsef
16h – Política Salarial (apresentação das propostas das entidades)
Coordenação: CUT e Fenasps
5/2 –  SEGUNDA
9h – Campanha Salarial Unificada 2007, a construção do consenso (debate aberto)
Data-Base; Reajuste Salarial; Reposição das Perdas; DPC; Ascensão Funcional;
Isonomia de Salários (piso e teto) e Benefícios; Paridade; Incorporação de
Gratificações
Coordenação: CNTSS e Fenafisp
12h – Almoço
14h – Processo de negociação com o governo
Coordenação: Unafisco e Condsef
Debatedores: Fasubra e Assibge
16h – Encaminhamentos do Seminário
Coordenação: Fenasps e Sinasefe
16h20 – Início da Reunião Ampliada da Cnesf
Coordenação: Condsef e Andes
Pauta: informes, campanha salarial e calendário
Encerramento do Seminário

No PAC o governo limita
o percentual de reajuste a-
nual dos servidores por meio
da soma da variação do Índi-
ce Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
mais 1,5% de ganho real. Na
prática, através de lei, limita
os gastos com os salários dos
servidores. “Sobre o PAC já
sabemos o seguinte: não te-
remos reajuste para o funcio-
nalismo nos próximos 10
anos. Isto é claro. E esta é a
discussão. O importante é
sairmos do seminário da
Cnesf com uma base comum,
que nos unifique. E o PAC
pode definitivamente nos di-
vidir. Se isso ocorrer, perde-
remos todos”, reflete o coor-
denador-geral da Fasubra,
João Paulo Ribeiro.

A Fasubra, por sua vez, vem
lutando para conseguir recur-
sos orçamentários para o aten-
dimento do seu eixo emergen-
cial de campanha (resolução
do Vencimento Básico Com-
plementar e recursos para o
Programa de Assistência à Saú-
de), e o PAC, com a limitação
da folha salarial, dificultará esta
negociação.

Um dia após o encerra-
mento do seminário a dire-
ção da Fasubra fará uma reu-
nião para tirar uma posição
oficial acerca do PAC, a maio-
ria das entidades ainda não
fez sua avaliação, excetuan-
do-se o Andes-Sindicato Na-
cional dos Docentes das Ins-
tituições de Ensino Superior,
que publicou nota oficial dia
26 de janeiro.

O GARGALO DA DÍVIDA. De acordo com dados
do Orçamento Geral da União de 2006, o governo

pagou de juros no ano passado a astronômi-
ca cifra de R$ 275 bilhões – mais da

metade da soma prevista (R$ 503 bi-
lhões) pelo governo para investimento

dentro do Plano de Aceleração do
Crescimento nos próximos quatro
anos. De acordo com o econo-
mista Rodrigo Vieira Ávila, a re-
muneração dos juros foi muito
maior que todos os gastos em
2006 com a Previdência Social
(R$ 193 bilhões), que atende a
25 milhões de beneficiários do
Regime Geral da Previdência
Social e suas famílias, “além de
mais de 1 milhão de servidores
públicos federais aposentados

e pensionistas”. O gráfico ao lado
(elaborado com base em dados

do Orçamento Geral da União)
deixa visível o peso do pagamento

da dívida nas contas do país. O grá-
fico original traz, em suas fatias meno-

res, a discriminação de todos os itens de
despesas da máquina federal (por questões

técnicas, não reproduzimos).
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BRASIL

Por intermédio
de documento
aprovado na
reunião da direção
executiva (com a
participação de
dirigentes de
vários ramos de
atividade), a CUT
exige a “retirada
do atual
mecanismo de
limitação das
despesas com
funcionalismo
para cada um dos
poderes da União
e sua discussão na
mesa de
negociação
permanente”.  A
fixação de metas
de emprego e a
redução dos juros
foram as duas
necessidades
essenciais
apontadas pela
CUT para o êxito
do Programa de
Aceleração do
Crescimento
(PAC), anunciado
há duas semanas
pelo governo. A
reunião aprovou
várias propostas
para o PAC.

CUT quer suspensão de limites
para salários dos servidores

O estudo da direção da CUT
sobre o PAC com a assessoria
técnica do Dieese considera a
existência de contrapartidas
sociais como decisivo para que
o programa do governo cum-
pra o seu papel dinamizador
da economia. Além de invocar
o compromisso com a gera-
ção de emprego de qualidade,
o documento da CUT defende
a “ampliação e democratiza-
ção do Conselho Monetário

Veja algumas propostas
 Como a política de juros, câmbio e de crédito exercem papel

decisivo na aceleração do crescimento, conforme propõe o PAC, a
CUT recoloca a proposta de ampliação do número de membros no
CMN, órgão normativo máximo do sistema financeiro do país. A
ampliação se dará com a participação de lideranças representativas
dos trabalhadores, empresários e do meio acadêmico.

 O governo deve explicitar no conjunto do PAC e em cada um
dos investimentos do plano as metas de emprego e de redução da
informalidade no emprego.

 A CUT lembra que a Constituição Federal determina que
todas as empresas presentes no Brasil devem cumprir seu papel
social. Mas embora o PAC considere o financiamento como essen-
cial ao desenvolvimento do país, peca por não envolver claramente
no plano o setor de maior taxa de rentabilidade nos últimos anos,
que é o sistema financeiro, em particular os bancos comerciais. E
defende que se estruture um mecanismo de obrigatoriedade de
que parte dos lucros bancários seja investida em títulos de infra-
estrutura.

 A CUT entende que a criação do Fundo de Investimento em
Obras de Infra-Estrutura, com valor inicial de R$ 5 bilhões, com
recursos do patrimônio líquido do FGTS (recursos excedentes des-
contados todos os valores das contas individuais) é um avanço,
pois possibilita o investimento em áreas que geram emprego e
renda, medida que deve ser aperfeiçoada com a participação das
centrais no órgão gestor do fundo de investimento.

Opiniões divididas
O Programa de Aceleração do Crescimento divi-

diu opiniões no campo na esquerda e entre os de-
senvolvimentistas. Para alguns, não garantirá a ex-
pansão da economia e, pior, atuará como um fator
concentrador de renda e prejudicará os trabalhado-
res, retirando recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e estabelecendo regras
para um reajuste estrangulado aos servidores públi-
cos e para o salário mínimo. Mas passados mais de 15
anos de hegemonia neoliberal, com a economia es-
tagnada e os índices sociais em queda, o PAC até que
animou um outro setor que aprovou o aumento dos
gastos públicos em detrimento da agenda do merca-
do financeiro. Um dos otimistas é o economista José
Carlos de Assis, editor do site Desemprego Zero. “Que-
ro apoiar o programa porque é um começo; pelo me-
nos muda o sinal. É muito pouco, mas esse pouco está
na direção correta”, avisa. Assis se refere aos R$ 52,5
bilhões que o PAC destinará ao Projeto Piloto de In-
vestimentos (PPI) até 2010. A expectativa do governo
é que até este ano seja investido na economia brasi-
leira R$ 503,9 bilhões, sendo que destes, R$ 217 bi-
lhões viriam da iniciativa privada, R$ 219 bilhões de
estatais e R$ 68 bilhões do Orçamento da União, in-
cluído, aqui, os recursos do PPI.

Nacional, obrigatoriedade de
reinvestimento de lucros do
sistema financeiro no Fundo
de Investimentos em Obras de
Infra-Estrutura, instauração de
comissões setoriais tripartites
de acompanhamento dos acor-
dos realizados, novas regras
para o uso do FGTS e partici-
pação das centrais sindicais no
Comitê Gestor para Acompa-
nhamento e Avaliação dos Pro-
jetos e Investimentos do PAC”.

SERVIDORES – Em rela-
ção ao funcionalismo, o do-
cumento da CUT observa que
“diferentemente do que,
aconteceu com as políticas
de longo prazo de valoriza-
ção do salário mínimo e da
correção da taxa de imposto
de renda, amplamente nego-
ciadas entre governo e cen-
trais sindicais, a fixação do li-
mitador de despesas com o
funcionalismo para cada um

dos poderes da União (infla-
ção medida pelo IPCA + 1,5%
para a folha não foi negocia-
da no fórum que seria ade-
quado para isso, que é a atu-
al Mesa Nacional de Negoci-
ação Permanente”. Diante
disso, a CUT exige a suspen-
são da medida e que as no-
vas regras sejam imediata-
mente negociadas na Mesa
Nacional de Negociação Per-
manente.



5
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

5
3
 -

 5
 a

 1
1
 d

e
 f

e
v
e
re

ir
o
 d

e
 2

0
0
7
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

O GT-Saúde e Seguridade
Social e as Coordenações de
Educação e de Políticas So-
ciais da Fasubra se reúnem
na quarta, quinta e sexta-feira
desta semana para discutir os
projetos em andamento para
os hospitais universitários e a
Previdência Social, e a assis-
tência à saúde suplementar
dos trabalhadores das univer-
sidades federais. Integrantes
da Coordenação de Políticas
Sociais do SINTUFRJ partici-
parão do encontro nacional.

Em 2006 a Fasubra iniciou
campanha nacional em defe-
sa dos HUs.  Agora, a preocu-
pação é concluir projeto para

MOVIMENTO

Fasubra: reunião discute
HUs e saúde suplementar

Obras adiam retorno da creche
Apac, insatisfeita, reclama de falta de planejamento na execução das reformas no prédio

ser levado ao governo, cuja
reunião já foi pré-agendada
com o Ministério da Educa-
ção, mas sem data ainda de-
finida. Como o governo in-
cluiu no Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC)
proposta de criação de um
fórum nacional para discutir
mudanças na Previdência
num prazo de seis meses, a
Fasubra também quer agili-
zar seu projeto para o siste-
ma previdenciário.

PLANO DE SAÚDE – A ex-
pectativa do GT-Saúde e Se-
guridade Social é que nesta
reunião seja feito um diag-
nóstico nacional sobre quais

convênios e planos de saúde
privados estão inseridos nas
comunidades universitárias,
e como funcionam, informou
o coordenador da Fasubra,
Walter Gomes de Souza.
“Desde 15 de janeiro esta-
mos solicitando das bases
essas informações, sendo que
nosso foco maior são as coo-
perativas, pois existem mui-
tas”, disse o dirigente.

O coordenador do Sindi-
cato Francisco de Assis, que
participou da reunião do GT
Saúde do SINTUFRJ que dis-
cutiu saúde suplementar, já
com vistas ao encontro na-
cional da Fasubra, espera

que a implantação do bene-
fício, que depende de verba
do governo federal, entre no
plano de lutas da Federação.

HUS E PREVIDÊNCIA – A
Fasubra discute um novo mo-
delo de hospitais universitári-
os, que inclui gestão, o que re-
presentam para a so-ciedade,
financiamento e a situação dos
trabalhadores, entre outros
pontos. “A Fasubra entende
que os trabalhadores dos HUs
são trabalhadores em educa-
ção, porque atuam em unida-
des hospitalares de ensino. A
idéia é dar continuidade a es-
sas bandeiras de lutas e partir
para o debate com outros se-

tores da academia e do gover-
no”, afirmou a coordenadora
da Fasubra, Leia de Souza Oli-
veira.

Para a dirigente, a criação
do fórum nacional pelo go-
verno impõe para os traba-
lhadores das universidades
federais a necessidade de dis-
cutirem a Previdência Social
para valer. “Temos que ter
nosso projeto, recuperar o
que perdemos na reforma de
2003 e expor nossa visão do
sistema. Precisamos nos ins-
trumentalizar, nos preparar
para o debate. O GT existe
para isso; é um espaço de es-
tudo”, disse Leia.

UFRJ

O início das aulas da cre-
che universitária, previsto ini-
cialmente para esta segunda-
feira, 5 de fevereiro, teve que
ser adiado. As obras que es-
tão sendo realizadas desde o
início de janeiro não foram
concluídas. O fato vai provo-
car transtornos para pais e
mães funcionários da UFRJ
que retornam ao trabalho e
não têm com quem deixar os
filhos. A situação provocou
indignação, traduzida na ma-
nifestação de diretores da As-
sociação de Pais e Amigos da
Creche Universitária (Apac). A
presidente da instituição, Ro-
jane Fiedler, responsabilizou
a falta de planejamento pelo
atraso nas obras. O vice-pre-
sidente da Apac, Jeferson Sa-
lazar, disse que à direção e a
PR-4 (pró-reitoria a qual a cre-
che está subordinada) deve-
ria ter convocado engenhei-
ros do ETU (Escritório Técni-
co da Universidade) para pla-
nejar a obra, fazer o controle
de material e estabelecer pra-
zos a partir de um projeto de-

finido: “O que prevaleceu foi
o improviso”.

O superintendente da PR-
4, Roberto Gambine, disse
que as obras que estão sen-
do feitas são necessárias, es-
pecialmente a substituição
dos equipamentos da cozi-
nha, como câmaras frigorífi-
cas, fogões, uma nova banca-
da. “A situação da cozinha era
insustentável porque amea-
çava a saúde das crianças”.
Gambine reconhece os trans-
tornos causados aos pais,
mas disse que todo esforço
está sendo feito para que as
aulas sejam reiniciadas na
segunda-feira, dia 12. Além da
cozinha, outras obras estão
sendo feitas, como a troca de
piso dos corredores e a refor-
ma dos brinquedos. Ele dis-
se que já a partir do fim de
semana que passou os traba-
lhadores iam trabalhar em
regime de plantão para ace-
lerar as reformas.

Gambine também infor-
mou que a PR-4 iria enviar
um comunicado aos direto-

res de unidades onde traba-
lham pais com filhos na cre-
che dando conta da situação.

A professora Eliane Bering
explicou que as obras tinham

um caráter de emergência. Mas
que, no caso das obras em
questão, o ETU levaria um tem-
po maior, prejudicando o ca-
lendário letivo. A diretora da

creche disse que concorda
com a direção da Apac quan-
do ela reclama de maior prio-
ridade da universidade em re-
lação à Escola Infantil da UFRJ.

ALTA TEMPERATURA. Gambine e Jeferson discutem sobre obras na creche universitária
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EDITAL DO PROCESSO DE SELE-
ÇÃO DO CPV/SINTUFRJ 2007

1. PODEM SE INSCREVER NO
CURSO PRÉ-VESTIBULAR DO SIN-
TUFRJ:

 Servidores técnico-administrati-
vos da UFRJ filiados ao SINTUFRJ
que estejam em dia em suas rela-
ções com o sindicato, de acordo
com o estatuto da entidade.

 Dependentes de servidores téc-
nico-administrativos da UFRJ ca-
dastrados no banco de dados da
entidade há pelo menos seis me-
ses. A partir do ano de 2008 somen-
te poderão se inscrever no CPV/
SINTUFRJ os dependentes diretos
dos sindicalizados.

 Prestadores de serviços na UFRJ
há mais de 1 ano devidamente
comprovado pela Direção da Uni-
dade em que trabalha.

 Trabalhadores sindicalizados a
entidades filiadas à CUT, e catego-
rias onde haja oposição cutista or-
ganizada.

 Participantes do MST.

Obs.: Todo servidor técnico-admi-
nistrativo que se inscrever estará
automaticamente selecionado.

2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O
PROCESSO DE SELEÇÃO:
Dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2007.

3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
 Sede do Sindicato: De 9h às 17h.

Cidade Universitária - Ilha do
Fundão - Rio de Janeiro, RJ. (Perto
da Prefeitura da Cidade Universi-
tária). Telefones: 2590-7209, 2560-
8615, 2290-2484 e 2270-3348.

 Subsede do Sindicato no Centro:
De 14h às 21h. Instituto de Filoso-
fia  e Ciências Sociais - UFRJ. Largo
de São Francisco, 1. Sala 402. Tele-
fone:  3852-1026.

 Subsede do Sindicato na Praia
Vermelha: (9h às 17h). Av. Vences-
lau  Brás 71 (Próximo ao Hospital
de Psiquiatria). Telefone: 2542-
9143.

 Subsede do Hospital Universitá-
rio: De 9h às 17h. Telefone 3866-
6939.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 Servidores técnico-administrati-

vos da UFRJ:
– Documento de identidade;
– Comprovante de sindicalização
(contracheque e carteirinha do sin-
dicato atualizada);
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

 Dependentes de servidores téc-
nico-administrativos:
– Documento de identidade;
– Comprovante de dependente de-
sindicalizado (carteira de identida-
de do dependente e comprovante
de sindicalização do responsável
ou declaração de dependente emi-
tida pelo sindicato);
– Comprovante de conclusão ou
declaração de que está cursando o

último ano do Ensino Médio.
 Prestadores de serviços na UFRJ:

– Documento de identidade;
– Declaração do setor de pessoal
da UFRJ onde presta seus serviços;
– Comprovante de conclusão ou
declaração de que está cursando o
último ano do Ensino Médio.

 Trabalhadores sindicalizados a
entidades filiadas à CUT, e catego-
rias onde haja oposição cutista or-
ganizada:
– Documento de identidade;
– Comprovante de sindicalização
(contracheque ou carteirinha do
sindicato com recibo de mensali-
dade paga);
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

 Participantes do MST:
– Documento de identidade;
– Declaração da direção estadual
do MST de que participa efetiva-
mente do movimento;
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

5. NÚMERO DE VAGAS OFERECI-
DAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
POR CATEGORIA:
Ao todo serão oferecidas 240 vagas.
Deste total será subtraído o núme-
ro de vagas que venham a ser ocu-
padas pelos alunos remanescentes
de 2006. As vagas restantes serão
distribuídas da seguinte forma:
75% para funcionários técnico-ad-
ministrativos da UFRJ e seus de-

pendentes e 25% para as demais
categorias citadas no item 01.

6. O PROCESSO DE SELEÇÃO:
Os funcionários técnico-adminis-
trativos da UFRJ terão suas vagas
automaticamente asseguradas.
Dos 75% de vagas destinadas aos
servidores da UFRJ, aquelas que
não forem preenchidas pelos ser-
vidores serão destinadas aos seus
dependentes, obedecendo ao se-
guinte critério:
I. Sorteio Público, no caso do nú-
mero de candidato exceder o nú-
mero de vagas.
Obs.: Terão preferência os depen-
dentes que já houverem concluído
o ensino médio.

Os 25% de vagas destinadas às ou-
tras categorias (citadas no item 01)
serão ocupados obedecendo ao se-
guinte critério:
I. Sorteio Público, no caso do nú-
mero de candidato exceder o nú-
mero de vagas.

7. HORÁRIOS E LOCAIS DO CUR-
SO:
O Curso Pré-Vestibular do Sintufrj
funciona de segunda a sábado em
dois locais distintos:
IFCS – O curso funciona de segun-
da a sexta, das 18h às 21h50. Aos
sábados o horário é das 8h às 13h.
Fundão – O curso funciona de se-
gunda a sexta, das 16h às 20h20h.
Aos sábados a aula será no IFCS,

Começa a inscrição para o
Pré-Vestibular do SINTUFRJ

PRÉ-VESTIBULAR DO SINTUFRJ

Nesta semana, entre os
dias 7 e 9, começam as inscri-
ções para o Curso Pré-Vesti-
bular do SINTUFRJ. São ofe-
recidas 240 vagas, distribuídas
em quatro turmas (duas no
IFCS e duas no Fundão). O
percentual é de 75% das va-
gas para funcionários técni-
co-administrativos da UFRJ e
seus dependentes e 25% para
as demais categorias de tra-
balhadores. Todo servidor
técnico-administrativo sindi-
calizado que se inscrever es-
tará automaticamente seleci-
onado. As aulas terão início
no dia 26 de fevereiro de 2007,
no Salão Nobre do IFCS, 2º
andar, às 18h.

O horário das inscrições é
o seguinte: Sede do Sindicato

na Ilha do Fundão: das 9h às
17h. Subsede no Centro
(IFCS): das 14h às 21h. Subse-
de na Praia Vermelha: das 9h
às 17h. Subsede no HU: das
9h às 17h. Todos os documen-
tos necessários constam do
edital do processo de seleção
que também está disponível
na página eletrônica do SIN-
TUFRJ – www.sintufrj.org.br.
Os candidatos selecionados
deverão fazer a matrícula nos
dias 14 e 15 de fevereiro. Os
que não atenderem a esse re-
quisito serão considerados
desistentes. Os funcionários
técnico-administrativos da
UFRJ serão considerados ma-
triculados no ato da própria
inscrição, não necessitando re-
tornar nos dias da matrícula.

no horário das 8h às 13h.

8. MATRÍCULA:
Os candidatos selecionados deve-
rão fazer a matrícula nos dias 14 e
15 de fevereiro de 2007. Os candi-
datos que não atenderem a esse
requisito serão considerados desis-
tentes.

Obs.: Os funcionários técnico-ad-
ministrativos da UFRJ serão consi-
derados matriculados no ato da
própria inscrição, de 7 a 9 de feve-
reiro, não necessitando retornar
nos dias 14 e 15 de fevereiro.

9. INÍCIO DO ANO LETIVO:
As aulas terão início no dia 26 de
Fevereiro de 2007, no Salão Nobre
do IFCS, 2º andar, às 18h. Conta-
mos com todos os selecionados,
pois na oportunidade serão distri-
buídas as turmas e explicados os
procedimentos do curso (além de
tirar dúvidas dos alunos, por ven-
tura existentes, sobre a dinâmica
do curso).

10. CALENDÁRIO:
Inscrições: 7, 8 e 9 de fevereiro de
2007.
Sorteio: 12 de fevereiro de 2007 na
subsede do IFCS às 18h.
Matrícula: 14 e 15 de fevereiro de
2007 nas subsedes do IFCS (das
10h às 21h) e do Hospital Universi-
tário (das 9h às 17h).
Início das aulas: 26 de fevereiro de
2007.
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MOVIMENTO SOCIAL

Comunidades criam conselho

A primeira reação das comunidades
do Alto da Boa Vista, ao tomarem conhe-
cimento da ação de remoção promovi-
da pela Promotoria do Meio Ambiente
do Ministério Público Estadual (MPE),
foi de perplexidade. Tal perplexidade se
explica pelo fato desta Promotoria do
MPE ter mobilizado esforços preciosos
contra exatamente aqueles a quem teria
o dever de proteger: famílias menos fa-
vorecidas socialmente e, por isso, mar-
ginalizadas pelo poder público. Prestou
o MPE um desserviço à sociedade, à jus-
tiça e à sua própria imagem, maculada
ao apresentar um laudo técnico incon-
sistente e recheado de inverdades.

Em um segundo momento, as comu-
nidades entenderam que isoladas não
teriam força suficiente para se contrapor
a tão poderoso adversário. Embora o
ataque às comunidades do Alto da Boa
Vista não configure uma ação isolada na
Cidade Maravilhosa do Pan, foi a gota
d’água para que outras comunidades
despertassem para a necessidade de se
buscar apoios na sociedade para resistir
aos diversos projetos que visam tão so-
mente esconder a pobreza dos olhos do
mundo durante os jogos. Não fosse a
heróica resistência dessas comunidades,
teria o MPE também prestado um des-
serviço ao meio ambiente, fazendo a
“limpeza social” de uma área nobre da

A regularização fundiária
    e o direito a moradia e
 saneamento básico

são algumas das bandeiras de
luta do Conselho Popular
(CP) criado no fim do ano pas-
sado, segundo reuniões en-
tre os moradores de comuni-
dades do Alto da Boa Vista
(ameaçadas de remoção), en-
tidades públicas e ONG’s.
Desde então, o CP já realizou
duas assembléias populares,
que elegeram quatro conse-
lheiros. Eles terão o papel de
organizar as discussões sobre
os problemas das comunida-
des. Na última reunião, ocorri-
da no dia 27 na comunidade
Mata Machado, no Alto da Boa
Vista, foi eleito como um dos
conselheiros para a área da Ti-
juca Maciel Pinheiro, vice-pre-
sidente da Associação de Mo-
radores do Borel. “Estou oti-
mista com a formação deste
conselho. Através dele vamos
dar passos firmes, porque ele é
apoiado por instituições liga-
das às causas sociais”, disse. O
outro representante da Tijuca
é Kássio Ignácio Alves, mora-
dor da Taquara.

De acordo com um dos
idealizadores do CP, Miguel
Baldez, o conselho tem como
conceito de atuação a prática
da democracia direta. “Temos
que criar condições para que
as camadas oprimidas possam
discutir os problemas da cida-
de. O Rio está vivendo um mo-
mento de grande especulação
imobiliária apoiada pela mí-
dia e órgãos públicos. Áreas
como o Horto Florestal, Alto
da Boa Vista e as favelas do
entorno das obras para os jo-
gos olímpicos do Pan-ameri-
cano estão sendo ameaçadas
de remoção. E o nosso papel é
evitar que isso ocorra”, disse.

Segundo Baldez, a atuação
nas lutas comunitárias é sem-
pre emergencial, mas com o CP
a prevenção se tornará possí-
vel. Para isso, o conselho foi
organizado em três câmaras.
São elas: Câmara Técnico-Po-
lítica, onde atuam advogados,
médicos, engenheiros, arqui-
tetos e outros profissionais in-
teressados nas causas sociais;

Luta contra a criminalização da pobreza

Câmara Institucional, onde já
atuam representantes do Mi-
nistério Público Estadual, Sub-

procuradoria de Direitos Hu-
manos do Ministério Público,
Defensoria Pública, Procura-

doria-Geral do Estado e o Ins-
tituto de Terras do Rio de Ja-
neiro, e também da Câmara

Parlamentar, que será consti-
tuída por parlamentares mas
não terá vínculo partidário.

DEMOCRACIA – O CP terá
16 conselheiros eleitos em as-
sembléias – serão dois conse-
lheiros por área, já que, segun-
do a Federação das Associa-
ções de Favelas do Rio de Ja-
neiro (Faferj), o Rio é dividido
em oito áreas. De acordo com
Baldez, serão criados mecanis-
mos de renovação dos conse-
lheiros. As reuniões da comis-
são organizativa, que foi defi-
nida informalmente, ocorrem
semanalmente. Elas são reali-
zadas na sede da Pastoral de
Favelas.

SERVIÇO – A próxima as-
sembléia popular ocorrerá no
dia 10, às 10h, no Complexo
do Alemão. Mais informações
com Miguel Baldez no telefo-
ne 9857-7426.

OPINIÃO

cidade, deixando o flanco aberto para ação
daqueles que se alimentam da especula-
ção imobiliária.

A organização das comunidades obte-
ve apoios importantes para o movimento
de resistência, dos quais destacamos o da
Subprocuradoria-Geral de Direitos Huma-
nos do próprio MPE, da Pastoral das Fa-
velas, da Defensoria Pública, de parla-
mentares, sindicatos, Famerj, Faferj, Fren-
te Estadual contra a Remoção e inúmeras
outras associações comunitárias, e espe-
cialmente do ex-procurador do Estado e
professor Miguel Baldez, jurista respeita-
díssimo.

Neste momento as comunidades já
não estão apenas na defensiva. Partem
para a ofensiva contra os projetos de ex-
clusão que tentam criminalizar a pobreza
em três importantes frentes.

A primeira, através do engajamento
dessas comunidades na criação e compo-
sição do Conselho Popular, com a eleição
dos representantes comunitários em as-
sembléia popular no dia 27 de janeiro.
Este Conselho terá por objetivo discutir e
apresentar propostas nos campos de re-
gularização fundiária, habitação e sanea-
mento e será assessorado pela Subprocu-
radoria dos Direitos Humanos do MPE,
Iterj, Pastoral das Favelas, Defensoria Pú-
blica, sindicatos e órgãos de classe dos
trabalhadores, entre outros;

A segunda, por meio da contestação
das alegações da Promotoria do Meio
Ambiente, através de advogados e técni-
cos comprometidos com as lutas popu-
lares, que desconstruíram tanto as argu-
mentações jurídicas quanto o laudo ten-
dencioso apresentados por estes procu-
radores. Nesta vertente, destacamos tam-
bém a Ação Civil Pública contra as re-
moções, que será promovida pela De-
fensoria Pública.

A terceira, na Câmara de Vereadores,
através de ações junto aos parlamenta-
res e, se necessário, com manifestações
públicas pela aprovação da lei de cria-
ção da Área de Proteção Ambiental e Re-
cuperação Urbana (Aparu), importante
instrumento de preservação ambiental
e de garantia dos direitos das comuni-
dades existentes, que o prefeito, Sr. Cé-
sar Maia, tenta desfigurar para favorecer
os especuladores de plantão que pre-
tendem construir grandes condomínios
de luxo nas áreas ocupadas pelas comu-
nidades.

Os avanços são concretos, mas a luta
está apenas começando e a mobilização
deve ser permanente.

Jeferson Roselo Mota Salazar
*Presidente do Sindicato dos Arquitetos e

Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro
*Diretor de Comunicação Sindical do

SINTUFRJ

Foto: Niko Júnior

MOBILIZAÇÃO. Comunidade de Mata Machado, no Alto da Boa Vista, onde o conselho se reuniu
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Polêmica ambiental
Projeto de despoluição do Canal do Fundão é questionado por geógrafo

O secretário do Meio Am-
biente do Rio de Janeiro, Car-
los Minc, anunciou obras de
despoluição do Canal do Cu-
nha. Segundo ele, o investi-
mento de R$ 40 milhões, ban-
cado pela Petrobras para a ini-
ciativa, é o primeiro passo na
retomada do Programa de
Despoluição da Baía de Gua-
nabara (PDBG). O professor
aposentado do Instituto de
Geociências Elmo Amador
disse que a iniciativa do go-
verno de despoluição por
meio de dragagens é preocu-
pante, uma vez que metais pe-
sados poderão ser dispostos
no litoral do Fundão.

O professor disse, ainda,
que “áreas distantes poderão
ser atingidas por estes produ-
tos. Um dos grandes proble-
mas diz respeito ao local de
disposição do material draga-
do. Pensou-se em utilizar o li-
toral do Fundão e até aterrar
áreas da Cidade Universitária.
O que deve ser combatido
energicamente, pois depreci-
ará ambientalmente a região,
sem nenhum benefício em
contrapartida”, afirmou o pro-
fessor. Para ele, a solução para
esta operação deverá ser bus-
cada no mar aberto, após es-
tudos de impacto.

Além disso, segundo Elmo,
a dragagem necessitaria ser
antecedida de diversas ativi-
dades. Segundo o geógrafo,
deveria haver a despoluição
industrial, por esgotos domés-
ticos, solução do lixo, inclusi-
ve do flutuante, proibição de
novos aterros e, principalmen-
te, controle do assoreamento.
“O conjunto de problemas,
que faz da região a mais crítica
de toda a Baía de Guanabara,
e a falta de uma solução pré-
via para eles tornam as draga-
gens inócuas. É enxugar água
no gelo”, disse.

A poluição por esgoto do-

méstico, segundo o professor,
é objeto do PDBG, que no en-
tanto está atrasado no seu cro-
nograma, o que traz pouco be-
nefiício social e ambiental para
a região. “O assoreamento e o
lixo flutuante são problemas
ambientais graves que não fo-
ram incluídos no PDBG e não
tem sido incluídos em progra-
mas de governo”, afirmou.

UFRJ
Segundo o professor, os

problemas ambientais que o
campus do Fundão sofre, de
um modo geral, têm origem
externa e é comum a grandes
extensões da Baía de Guana-
bara. Por isso, dependem de
programas e projetos específi-
cos.  “A UFRJ, que já é respon-
sável pela geração de conheci-
mento para enfrentar os pro-
blemas ambientais da Baía,
poderia ter uma atuação mais
direta na formulação de proje-
tos/programas visando à mi-
nimização dos problemas. Po-
deria ser criado um fórum de
discussão sobre as dificulda-

des ambientais do campus for-
mado por especialistas da
UFRJ. É desejável uma intera-
ção maior com os poderes
municipal e estadual para o
equacionamento dos proble-
mas observados”, disse.

De acordo com o profes-

Numa iniciativa da Coor-
denação dos Aposentados,
os alunos do curso de arte-
sanato do SINTUFRJ vêm
reunindo desde o início do
curso, em novembro, doa-
ções para as crianças e suas
famílias assistidas pelo pro-
jeto Recomeçar, do IPPMG.

Na sexta-feira, dia 2, pela
amanhã, na subsede do HU,
com a presença dos alunos,
foram entregues ao pessoal
do projeto 50 mamadeiras,
50 chucas, 17  latas de leite
em pó, 22 pacotes de fraldas
descartáveis e 3 caixas de
lenços umedecidos.

Doações para projeto do IPPMG
Além dos aposentados, a

coordenadora Nelcy Oliveira
e a funcionária do Sindicato
Márcia Araújo também parti-
ciparam com doações.

A Coordenação vai pros-
seguir com a campanha, com
doações para o projeto e ou-
tras instituições da UFRJ. Os
alunos continuarão levando
seus donativos, como fazem
todo mês. Mas quem quiser
também pode contribuir, en-
tregando suas doações na
subsede do HU.

As aulas de artesanato são
realizados às segundas-fei-
ras, das 9h às 12h, e às sextas-

sor  do Instituto de Biologia
da UFRJ, Rodolfo Paranhos, a
primeira iniciativa que a uni-
versidade poderia tomar é
olhar para o seu próprio um-
bigo e tratar seu esgoto quí-
mico. “Os laboratórios da uni-
versidade jogam até material

radioativo pelo ralo. Por isso
deveria investir em progra-
mas de reciclagem de lixo e
resíduos. Além disso, poderia
coordenar ações ambientais
feitas por profissionais efeti-
vamente da área e não por en-
genheiros”, afirmou.

feiras, das 9h às 16h, na sub-
sede do HU.

Para conhecer o projeto
do IPPMG, visite o site

w w w . r e c o m e ç a r . o r g . b r .
Mais detalhes: recomeçar@
recomeçar. org.br. Telefone:
2564-8070.

Fotos: Niko Júnior

CANAL DO CUNHA. Petrobras vai financiar dragagem. Método gera controvérsia

SOLIDARIEDADE. Grupo organiza ajuda às crianças


