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Movimento Vai Dar Praia no Fundão realiza, pela segunda vez,
coleta de resíduos sólidos na orla do campus, devastada pela
agressão ambiental. Página 12

Alerta ambientalAlerta ambiental

Gol contra
Ao utilizar a aula magna
para divulgar o projeto
Universidade Nova, a
Reitoria fez um gol con-
tra. Página 10

Começa a pressão
 Plenária da Fasubra define caminhos da luta
 Passeata abre campanha salarial em Brasília
 Dieese critica e aponta as limitações do PAC

Páginas 3, 4 e 5

Aloísio debate na Coppe
Aloísio Teixeira e Sylvia Vargas, candidatos à recondução aos cargos de

reitor e vice-reitor, participaram de um debate na Coppe na tarde de sexta-
feira. Mais dois debates estão marcados para o próxima semana. Página 9

Veja quem integra a Chapa 200
Conheça os nomes dos candidatos titulares e suplentes da chapa (que

ganhou o nº 200) organizada para a eleição dos representantes técnico-admi-
nistrativos no Consuni, no CEG e no CEPG. Páginas 6 e 7
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doispontos

Todas as segundas-feiras,
a partir das 13h, a Divisão de
Saúde do Trabalhador (DVST)
da UFRJ atende funcionários
que estejam passando por
problemas de relacionamen-
to no local de trabalho. A as-
sistente social Ivete Alves é a
responsável pelo atendimen-
to, e seu trabalho consiste em
avaliar se é caso de assédio
moral e de que tipo de assis-
tência a pessoa precisa. O ser-
viço faz parte do Projeto Vio-
lência e Assédio Moral no
Ambiente de Trabalho, criado
pelo Instituto de Estudos de
Saúde Coletiva (Iesc), em par-
ceria com a DVST, SINTUFRJ
e Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4). A categoria tem ainda à dis-
posição o site www.iesc.
ufrj.br/assediomoral para fa-
zer denúncias.

Nem sempre situações de-
sagradáveis que ocorrem no
ambiente de trabalho, envol-
vendo chefes e subalternos,
ou entre colegas, caracterizam
assédio moral, explicou uma

Projeto combate assédio moral

das coordenadoras do proje-
to pelo Iesc, Luciene Lacerda.
“Às vezes”, disse, “as pessoas
confundem fatos isolados,

como uma agressão verbal ou
grosseria, com assédio mo-
ral.” Por esta razão, a necessi-
dade de avaliação caso a caso.

O projeto garante assistência
médica, psicológica, orienta-
ção e assessoramento jurídi-
co, ou encaminhamento à PR-
4 para ação administrativa.

SINTUFRJ – O Sindicato
participa do projeto pondo à
disposição do funcionário as-
sistência jurídica. Quem aten-
de a vítimas de assédio mo-
ral é o advogado da entidade
Alexandre Luiz Bader Fecher
e o estagiário Anderson Quei-
roz. Uma das preocupações
dos órgãos que integram o
projeto é melhorar e ampliar
a estrutura de recebimento de
denúncias da categoria. Na
quarta-feira, 21, DVST, Iesc,
PR-4 e SINTUFRJ vão promo-
ver uma oficina fechada para
discutir o assunto. Por en-
quanto, a DVST é a porta de
entrada do trabalhador víti-
ma de assédio moral na uni-
versidade.

PROJETO – O Projeto Vio-
lência e Assédio Moral no
Ambiente de Trabalho, que
tem ainda como coordena-

dora Marisa Palácios, do Iesc,
inicia na primeira quinzena
de abril pesquisa sobre assé-
dio moral na rede de saúde
pública do município do Rio
de Janeiro. O trabalho, a ser
realizado em parceria com o
Sindicato dos Trabalhadores
do Serviço Público Federal no
Estado do Rio de Janeiro (Sin-
trasef) e o Sindicato dos Tra-
balhadores da Saúde, Traba-
lho e Previdência (Sinds-
prev), envolverá 1.500 pesso-
as e 4 estagiários de Fisiote-
rapia da UFRJ (dois voluntá-
rios e dois bolsistas da PR-5).
Segundo Luciene Lacerda, a
pesquisa ficará pronta antes
do fim do segundo semestre
deste ano, e em novembro o
Iesc fará um seminário para
apresentação dos resultados
à comunidade.

O objetivo do projeto, in-
formou a coordenadora, é a
realização de pesquisa seme-
lhante entre residentes de al-
gumas unidades de saúde da
UFRJ.

Notas >>>

Reforma

urbana
O Fórum Estadual de Luta pela

Reforma Urbana realizou, no últi-
mo dia 17, no Sindicato dos Petro-
leiros, um encontro para organi-
zar os planos de ações para o ano
de 2007. Na pauta de discussão fo-
ram inseridos os seguintes deba-
tes: despejo, remoção e habitação;
gestão democrática da cidade; sa-
neamento ambiental; formação de
novas frentes de luta e estrutura-
ção do fórum e da agenda de lutas.

Nota de

falecimento
José Pereira de Brito Filho, conhe-

cido com Brito, faleceu no dia 11 de
março. Funcionário da Editora da Uni-

versidade Federal do Rio Grande do

Sul (UFRGS), Brito participou ativa-

mente do movimento sindical e atuou
na luta pela democratização da leitura.

Plantão

FGTS
Dia 28, a partir das 11h, na

sede do SINTUFRJ, haverá o plan-
tão do FGTS.

I Semana de

Jornalismo da

UFRJ
Entre os dias 27 e 30 será reali-

zada “A Meio a Meios – I Semana
de Jornalismo da UFRJ”, no cam-
pus da Praia Vermelha. Organizado
pelo Programa de Educação Tuto-
rial da Escola de Comunicação da
UFRJ (PET-ECO), o evento contará
com a presença de profissionais re-
nomados da comunicação alterna-
tiva e jornalistas como Caco Barce-
los, Arthur Dapieve. Haverá, ainda,
exposições de trabalhos impressos,
audiovisuais e artísticos, que deve-
rão ser enviados entre os dias 15 e
26, para o e-mail inscricoes
@meioameios.com. As inscrições
para participar do encontro também
podem ser feitas através do e-mail
inscricoes@meioameios.com. Infor-
mações pelo telefone (21) 3873-5080.

O I Seminário Nacional de Segurança Pública e Combate à Homofobia
será realizado entre os dias 10 e 13 de abril, no Centro de Convenções do
Rio Othon Palace, que fica na Av. Atlântica, 3264.  O evento, uma iniciativa
do Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual em parceria com o
Movimento D’Ellas, é um marco histórico, pois será a primeira vez que
comunidade e governos do Brasil discutirão segurança e violência contra
homossexuais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através da
página virtual www.arco-iris.org.br. Informações: (21) 2208-2799/2268-
8292 ou pelo e-mail arco-iris@arco-iris.org.br.

Certificados
Os certificados dos partici-

pantes do curso de formação
sindical sobre a História das
Lutas dos Trabalhadores no
Brasil estão na subsede do Sin-
dicato no HU. Os servidores
que ainda não retiraram o do-
cumento devem comparecer à
subsede.

Segurança pública e homofobia
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CAMPANHA SALARIAL

Com a participação de 101 de-
legados representando 32 enti-
dades, a plenária nacional da Fa-
subra, realizada nos dias 12 e 13
de março, em Brasília, deliberou
pela realização de diversas ações
para garantir os direitos da cate-
goria e avançar nas conquistas
do movimento dos trabalhado-
res em educação das universi-
dades, além de imprimir uma
luta unificada com o restante do
funcionalismo público para re-
forçar o combate à limitação das
despesas com pessoal e a restri-
ção ao direito de greve.

A pauta emergencial - Apri-
moramento da Carreira; Resolu-
ção do Vencimento Básico Com-
plementar (VBC); Evolução da
tabela segundo parâmetros apro-
vados em 2005 (piso de três mí-
nimos para a Classe A e piso de
10 mínimos para a Classe E) e
Recursos para o Programa de As-
sistência à Saúde ganha força
com o lançamento das campa-
nhas nacionais da categoria, que
incluem defesa dos HUs;  contra
o projeto de restrição de direito
de greve, e aprimoramento da
carreira com abertura imediata
da mesa de negociação setorial.

A reafirmação da pauta emer-
gencial vem num momento im-
portante da retomada das nego-
ciações. Nesta quarta-feira, 21, às
11h, a Fasubra se reúne na mesa
setorial com o MEC e afirma que
os itens constantes da pauta se-
rão tratados com o governo de
forma a pressionar por soluções.
“A nossa conversa será do ponto
em que parou para diante. E os
relatórios dos GT VBC, Evolução
da Tabela e Benefícios servirão
como parâmetro para subsidiar
esta discussão na mesa”, disse
Léia, coordenadora-geral da Fa-
subra.

 Os 3 coordenadores-gerais
da Fasubra se posicionaram. Léia
Oliveira avalia que a plenária foi
muito produtiva e conseguiu
chegar a um grande consenso em
torno da maioria das discussões
que já se arrastavam desde o XIX
Confasubra. Para João Paulo Ri-
beiro, só o fato de não haver vo-
tações - todas as propostas leva-
das à plenária tinham acordo -
dirimiu as divergências existen-
tes no interior da Federação. E
Segundo Luiz Antonio de Araú-
jo, a plenária teve como caracte-
rística uma enorme tentativa de
encontrar meios para garantir de
fato as deliberações, respeitan-
do-se a diversidade de opiniões.

Plenária da
Fasubra define
ações Reunião investe na luta unificada do conjunto

do funcionalismo

Veja o que foi aprovado na plenária

  1 - Construção de um dia nacional de luta, em con-
junto com os SPFs.

 Por uma política salarial para o conjunto dos
servidores públicos que reponha as perdas e garanta
ganhos reais para os trabalhadores.

 Por isonomia ascendente de salários, começan-
do pelo Executivo.

 Por isonomia dos benefícios no Serviço Público
 Em defesa da previdência pública: contra a reti-

rada de direitos.
 Pelo fim da terceirização e abertura de concur-

sos públicos.
 Pela consolidação, aprimoramento e evolução

da carreira, com aumento do piso salarial, de acordo
com a pauta emergencial aprovada pela DN.

 Garantia de recursos para o Plano de Assistência
à Saúde Suplementar.

 Em defesa dos HUs. Não à sua transformação
em Fundação Estatal!

 Pela regulamentação da EC-29 (garante o finan-
ciamento da saúde).

 Pela aprovação da PEC 206/2006 da Ascensão
Funcional.

2 - A direção nacional da Fasubra avaliará a necessi-
dade de construção de um dia nacional de luta setoriza-
da, a partir da avaliação dos desdobramentos da mesa
setorial.

3 - Os trabalhadores precisam disputar, formular e
construir sua posição acerca da construção de um proje-
to de desenvolvimento sustentável para o Brasil, com
crescimento, distribuição de renda e geração de empre-
gos.

4 - PAC – Não à limitação nos salários dos servidores.

5 - Aprovação do texto, com análise preliminar do
PAC, elaborado pela direção nacional contendo: abran-
gência e significado; financiamento; investimento em in-
fra-estrutura; FGTS; servidores públicos e conclusão.

6 - A direção nacional remeterá às bases os pontos posi-
tivos, os negativos e os obscuros, com a análise técnica do
Dieese, para subsidiar o debate na base.

7 - Em defesa do direito de greve.

8 - Sobre a participação da CUT no Fórum Nacional sobre
Previdência - Retomar a campanha para exigir do governo a
revogação de todas as reformas da previdência (EC 20, EC 41,
EC 47), reafirmando a defesa da completa paridade aposen-
tado/ativo, valor da aposentadoria igual ao último salário da
ativa, e rejeitando o estabelecimento dos “fundos de pensão”
para os servidores. O atendimento dessa reivindicação é con-
dição para a participação de nossas entidades em fóruns que
o governo convoque para discutir previdência.

9 - Luta pelas 30 horas semanais sem redução de salários
em todas as instituições públicas de educação superior -
Participar do ato convocado pela CONDSEF (e a CNTSS
(saúde e seguridade) em favor das 30 horas para todos os
hospitais federais; e exigir do ministro da Educação uma
portaria instituindo as 30 horas semanais nos hospitais Uni-
versitários, como início da Campanha Nacional pelas 30
horas semanais em todas as Ifes.

10 - Lançamento de campanhas nacionais - Em defesa dos
HUs; contra o projeto de restrição de direito de greve; pelo
aprimoramento da carreira com abertura imediata da mesa
de negociação setorial; pela pauta emergencial da Fasubra.

11 - Os GTs da Fasubra devem concluir a elaboração de
projetos sobre HUs, segurança na Instituições Públicas de En-
sino (IPES) e a atualização do Projeto de Universidade Cidadã
para os Trabalhadores.

12 - Construir seminários nacionais sobre negociação coleti-
va e modelo de previdência.

13 - Cobrar do MEC: reinstalação imediata da Mesa Seto-
rial; convocação imediata da Comissão Nacional de Super-
visão da Carreira; convocação imediata dos GTs Terceiriza-
ção, Dimensionamento e Racionalização.

Pauta emergencial da Fasubra
 Aprimoramento da Carreira
 Resolução do VBC
 Evolução da tabela segundo parâmetros aprovados em 2005 (piso de três mínimos para a Classe A

                 e piso de 10 mínimos para a Classe E)
 Recursos para o Programa de Assistência à Saúde
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MOVIMENTO SINDICAL

Passeata abre campanha salarial
Dia Nacional de Luta da campanha unificada foi marcado para 17 de abril

MOBILIZAÇÃO. Federação quer reeditar a força das manifestações, como esta, na campanha em curso

EIXOS DA

CAMPANHA

- Política salarial com
incorporação das gratifica-
ções e correção das distor-
ções.

- Reposição salarial das
perdas de 1995 a 2006.

- Isonomia salarial.
- Definição da data-

base.
- Fim da terceirização e

abertura de concursos pú-
blicos.

- Negociação coletiva.
- Diretrizes Plano de

Carreira.
- Paridade entre ativos

e aposentados.
- Reajuste anual da in-

flação acrescido de ganho
real.

- Rejeição e retirada do
PAC das propostas que tra-
tam da despesa de pes-
soal.

A capital federal amanhe-
ceu movimentada quinta-fei-
ra passada, dia 15 de março.
Logo pela manhã a Esplanada
dos Ministérios foi tomada por
centenas de servidores, que se-
guiram em passeata até o Pa-
lácio do Planalto. Lá, represen-
tantes das entidades que com-
põem a Coordenação Nacio-
nal das Entidades do Serviço
Público Federal (Cnesf) entre-
garam a pauta de reivindica-
ções e um manifesto em favor
dos aposentados e pensionis-
tas do setor público exigindo
do governo o cumprimento do
direito à paridade. Um ato no
Congresso Nacional também
marcou o início da campanha
do funcionalismo.

Durante a tarde a CUT e
representantes das entidades
dos servidores se reuniram
com o ministro do Planeja-

mento, Paulo Bernardo, para
tratar da ratificação da Con-
venção 151 da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT) que diz respeito a ne-
gociação coletiva no serviço
público; da regulamentação
do direito de greve e do PAC.
Há duas semanas os servido-
res se reuniram com Paulo
Bernardo e já haviam refor-
çado a reivindicação pela re-
tirada no PAC do limitador
de gastos com o funcionalis-
mo federal, como também a
necessidade da retomada
dos trabalhos da Mesa Naci-
onal de Negociação Perma-
nente (MNNP).

Como forma de amenizar
os ânimos, o governo anun-
ciou a retomada da Mesa Na-
cional de Negociação do se-
tor público. Desativada des-
de o ano passado, essa ins-

tância marcou uma nova era
nas relações entre o Executi-
vo e as entidades representa-
tivas do funcionalismo. O pri-
meiro encontro será no dia
30 deste mês.

PLENÁRIA DOS SERVI-
DORES - No dia anterior ao
lançamento da campanha, na
quarta-feira, 14, foi realizada
a plenária nacional dos ser-
vidores, em que ficou decidi-
do o Dia Nacional de Luta, 17
de abril, com manifestações
em todas as capitais e reali-
zação de uma nova plenária
no início de maio, quando
será avaliado o andamento
das negociações com o go-
verno. A luta pela retirada do
limitador de despesas com
pessoal, incluído no Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), e o combate à
restrição ao direito de greve

são as grandes bandeiras
deste ano para a mobilização
unificada do funcionalismo.

Os servidores precisarão
de muita organização para
reverter o congelamento, na
prática, dos salários, com a
limitação em 1,5% de aumen-
to com gastos de pessoal, por
ano, até 2011, instituído no
PAC, assim como também de-
fender o direito de greve, haja
vista a proposta anunciada
pelo ministro do Planejamen-
to de “regulamentação”, com
o objetivo de limitar e até
proibir, em alguns casos, o
direito de greve do funciona-
lismo público.

Segundo a coordenadora
-geral da Fasubra, Léia Oli-
veira, o dia de luta foi uma
proposta da Federação, que
já verificou a necessidade da
unidade e de uma forte mo-

bilização por parte dos tra-
balhadores do serviço públi-
co. João Paulo Ribeiro, da co-
ordenação geral, informa que
a responsabilidade da orga-
nização no âmbito da Cnesf
vem da Fasubra, que chamou
a CUT para atuar de forma
responsável em relação aos
servidores públicos, como
também na própria Coorde-
nação, ao ajudar a construir
consensos. Quanto à mobili-
zação, acredita que se a pres-
são for forte o governo mu-
dará a posição. “Se conse-
guirmos colocar massa na
rua, o governo será obrigado
a recuar”, reflete. O coorde-
nador Luiz Antonio diz que a
experiência da Fasubra é um
referencial na organização do
funcionalismo. “Para o con-
junto dos SPFs é importante
a atuação da Fasubra”, diz.
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MOVIMENTO

A análise prelimi-
nar feita pela Fasu-
bra com o auxílio téc-
nico do Departa-
mento Intersindi-
cal de Estatística e
Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese)
sobre o Programa
de Aceleração do
Crescimento (PAC),
lançado em janei-
ro pelo presidente
da República, acu-
sa timidez em in-
vestimentos em áre-
as ligadas às políti-
cas públicas. Um
exemplo é o progra-
ma não envolver
recursos do Banco
Nacional de Desen-
volvimento Econô-
mico e Social (BN-
DES) e nem do supe-
rávit primário. Para
a federação isto é re-
sultado da opção do
governo em lançar
apenas um progra-
ma pontual em vez
de um plano macro
de desenvolvimento.
O PAC foi ponto de
pauta da plenária
nacional da Federa-
ção nos dias 12 e 13 de
março.

Para a Fasubra, para que
o país tenha um impulso de-
senvolvimentista é preciso
mudar a política macroeco-
nômica, e isto tem a ver com
a política de juros e as metas
de superávit primário. Ao
contrário disso, o PAC indi-
ca a continuidade da atual

Fasubra critica PAC
Análise do Dieese aponta as limitações do Programa de Aceleração do Crescimento

política econômica, que pri-
oriza o mercado financeiro
em detrimento de um maior
investimento em políticas
públicas. A análise da fede-
ração, com base em estudos
técnicos do Dieese, priorizou
cinco aspectos do programa,

Gastos com pessoal foram reduzidos
Estudos do Dieese expõem estatísticas do

Ministério do Planejamento que derrubam a
tese de que os gastos com pessoal têm cresci-
do nos últimos anos. Dados demonstram que
as despesas com pessoal caíram de 56,2% em
1995 da Receita Corrente Líquida do governo
federal para apenas 30,9% em 2005. Assim

do Dieese Jardel Leal e o professor de Eco-
nomia da Unicamp e pesquisador do Cen-
tro de Estudos Sindicais e de Economia do
Trabalho (Cesit) Eduardo Fagnani. Na pau-
ta, apresentação e avaliação do PAC e orga-
nização da Jornada pelo Desenvolvimento
Nacional e do Rio de Janeiro. O evento pre-
tende reunir trabalhadores de todas as en-
tidades sindicais, centrais sindicais e enti-
dades do movimento popular.

como a relação salário/PIB (Produto Interno
Bruto) caiu de 5,23% de 1999 a 2002 para 4,95%,
de 2003 a 2006. Em 2007 o PAC projeta este
percentual em 5,23%, prevendo a diminuição
para 4,7% para 2010. Se for mantida esta pre-
visão, nos próximos dez anos também haverá
uma redução em relação ao PIB.

Seminário discute programa
A CUT-RJ e o Sindicato dos Bancários do

Município do Rio de Janeiro (Seeb-RJ) con-
vidam os trabalhadores, dirigentes, militan-
tes e estudantes dos movimentos sociais da
UFRJ para participarem do seminário sobre
o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), nesta quarta-feira, 21, às 14h. Local:
Sindicato dos Bancários, na Avenida Presi-
dente Vargas, 502, 21º andar.

Participarão do seminário o economista

sendo que um mexe direta-
mente com a vida da catego-
ria e, o outro, FGTS, com a
da maioria dos trabalhado-
res.

SERVIDORES PÚBLICOS
– Uma das medidas do PAC é
o Projeto de Lei Complemen-

tar que limita os gastos com
os trabalhadores do serviço
público. Altera a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e diz
que gasto com funcionalis-
mo só poderá aumentar pela
inflação mais 1,5% de aumen-
to real, pelos próximos dez

anos. Segundo aná-
lise da Fasubra e do
Dieese, essa medida
acaba com a possibi-
lidade de recupera-
ção das perdas pas-
sadas, uma vez que o
crescimento vegetati-
vo da folha de pesso-
al com encargos so-
ciais, ações judiciais,
progressão na carrei-
ra etc já consome a
maior parte deste
1,5% de aumento real
anual.

“Contradizendo
as posições públicas
do presidente Lula
acerca do fortaleci-
mento do Estado, ao
limitar as despesas
com gastos com pes-
soal, o PAC compro-
mete esta possibilida-
de. Porque para se
constituir em indutor
do desenvolvimento
precisa investir no
quadro atual de traba-
lhadores do serviço

público, ampliando-o através
de concurso público”, assina-
la a Fasubra em um dos seus
informes da semana passada.

FGTS – Para a Fasubra, o
FGTS é um patrimônio dos
trabalhadores, e para que
seja aplicado, é necessária a
inclusão de instrumentos de
controle, não só para a ga-
rantia do retorno financeiro,
mas para que de fato os re-
cursos do fundo tenham re-
torno social apontado, e não
se tornem em mais uma fon-
te de lucro do setor empresa-
rial brasileiro.

CONCLUSÃO – A Fasubra
entende que é importante e
necessário que o Estado seja
indutor do desenvolvimento,
mas não vê ambiente favorá-
vel para que isso ocorra: juros
altos que restringem o cresci-
mento e aumentam a dívida
pública e uma política de su-
perávit primário que impede
investimentos. Por fim, apon-
ta a necessidade do aprofun-
damento e ampliação do de-
bate na base da categoria do
PAC como um todo.



6
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

5
8
 -

 1
9
 a

 2
5
 d

e
 m

a
rç

o
 d

e
 2

0
0
7
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

A chapa 200 – com cinco
titulares e suplentes para o
Conselho Universitário, 1 ti-
tular e suplente para o CEG e
para o CEPG – se inscreveu
na tarde do dia 14 para elei-
ção dos representantes téc-
nico-administrativos para os
colegiados superiores. A cha-
pa foi homologada na tarde
do dia 15. Veja quem a com-
põe na página ao lado.

A votação será nos dias 2,
3 e 4 de abril, com a eleição
para reitor. A chapa recebeu
a numeração 200 por conta
das urnas eletrônicas. Muito
bem. Mas se você se pergun-
ta sobre a importância disso
tudo, deve ter perdido capí-
tulos importantes da história
da Universidade. Nestes co-
legiados são definidos prio-
ridades e destinos da insti-
tuição. E os técnicos-admi-
nistrativos, depois de mais de
uma década de lutas, conse-
guiram estar representados
com voz e voto.

Trajetória importante
“A participação do seg-

mento técnico-administrati-
vo nos conselhos superiores
bem como nos conselhos de
centro possibilita nossa con-
tribuição em grandes temas
de interesse da universidade
e da comunidade, para além
do olhar acadêmico ou sin-
dical”, explica Marcílio Araú-
jo, representante TA no Con-
suni.

O representante José Car-
los Pereira comentou que
durante o período em que a
bancada técnico-administra-
tiva tem participado do Con-
selho Superior, pontos de in-
teresse da categoria foram
discutidos. Alguns até, que
apresentaram resistência à
sua discussão, foram perfei-
tamente aceitos com a parti-
cipação da representação téc-
nico-administrativa. Neste
sentido, é de fundamental
importância os técnicos-ad-
ministrativos estarem nos
conselhos superiores.

Chapa única para os colegiados

Agnaldo Fernandes lembra
pontos conquistados pela banca-
da, como a intervenção da discus-
são do Orçamento Participativo
para garantir verbas para Capaci-
tação ou a garantia de bolsas para
servidores através das Fundações.
“Penso que a bancada dos técni-
cos-administrativos em educação
teve uma boa atuação no Consuni,
buscando defender os direitos de
nossa categoria, valorizando o nos-
so trabalho como importante para
o saber criado na universidade pú-
blica e gratuita. A coroação desse
reconhecimento é a resolução que
cria o Título Honorífico de Técnico-
Administrativo em Educação Emé-
rito”, destaca Chantal Russi, repre-
sentante que se empenhou espe-
cialmente por essa conquista. Es-
ses representantes participam até
o próximo conselho, dia 22.

Marcílio Lourenço resume bem
esta representação: “O Consuni
que exerce a jurisdicidade no âm-
bito da universidade, aliado ao
nosso conhecimento das questões
de ordem técnica e administrativa,
possibilita criar jurisprudência para
solucionar demandas para toda
instituição.”

Ana Maria Ribeiro, membro do
Conselho de Ensino de Graduação,
comenta: “Nossa intervenção nos

Conquistas das bancadas

colegiados é com a contribuição do
conhecimento que a gente tem do
funcionamento da Universidade,
sobre legislação e sobre toda a estru-
tura acadêmica. Participamos ativa-
mente nos momentos de crise da ins-
tituição, como na Escola de Música,
Comunicação. Atuamos nas comis-
sões que existem no CEG, que no dia-
a-dia administram questões acadê-
micas, de legislação e normas, na câ-

mara de fomento, na de corpo dis-
cente, onde tratamos da vida dos es-
tudantes do alojamento e participa-
mos também da comissão do vesti-
bular. O CEG é um conselho em que
os suplentes atuam permanente-
mente na divisão de tarefas dentro
das comissões.”Ana também desta-
cou o trabalho da suplente, Vera Bar-
radas.

Claudia Motta, representante no

Conselho de Ensino para Gradua-
dos, diz que logo que a representa-
ção chegou ao CEPG, a primeira
grande vitória foi a possibilidade
dos técnicos solicitarem bolsas de
iniciação científica, que antes não
havia. “Conseqüência disso, pas-
samos a poder também colocar nos-
sos projetos no Siga. Antes era pre-
ciso o aval de um professor, porque
ultimamente só eles podiam regis-
trar projetos no Siga. Outro assunto
importante foi oficializar a partici-
pação do TA na Pós-Graduação
como parte do corpo docente. Fora
isso, há a nossa contribuição atra-
vés da participação em diversas co-
missões.  Ganhamos um espaço
grande e passamos a ser mais res-
peitados. O mérito do nosso traba-
lho de pesquisa de qualidade foi
reconhecido”, concluiu a represen-
tante no CEPG.

NA TARDE DE QUARTA-FEIRA, dia 14, a chapa única para os colegiados superiores fez a sua inscrição

BANCADA NO CONSUNI. Presença firme nos debates

Fotos: Niko Júnior

ELEIÇÃO

 A força da representação dos técnicos-administrativos

Correção

O texto correto do inciso 4º do   título I  (Da Inscrição),
do Edital baixado através da Portaria nº 533, de 22 de
fevereiro de 2007, que regulamenta a eleição dos
representantes para os órgãos superiores, é o se-
guinte:

“4) Para a representação dos técnico-admi-
nistrativos no ConsUni não é permitida a recon-
dução dos atuais membros; e no CEG e CEPG,
apenas uma recondução dos atuais representan-
tes, conforme regimento interno dos respectivos
conselhos;”
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ELEIÇÕES

Comissão eleitoral em campo

Os componentes da
comissão encarregada
de organizar o processo
de escolha dos
representantes dos
servidores técnico-
administrativos nos
órgãos colegiados
superiores foram
designados pela
Portaria 723, de 7 de
março. São eles: como
membros efetivos,
Carmen Lúcia Mendes
Coelho, Luis Cláudio
Negreiro Pontes,
Nelson Fontes Vial,
Ricardo da Silva Carmo,
Soraya Silveira
Rodrigues e Vandir da
Costa. Como suplentes:
Fábio Roberto Marinho
da Cruz , Odilon da
Costa Campinas Filho e
Vera Lúcia Barradas.
Segundo Soraya
Silveira, está quase
certa a utilização nesta
eleição de urnas
eletrônicas, nos
mesmos moldes da
eleição para reitor.
Desta forma, o eleitor
vota para reitor numa
urna e, em outra, vota
na representação TA
para os colegiados,
digitando o número
200 e confirmando o
voto. Se quiser anular o
voto, digita outro
número e confirma. Ou
vota em branco.
Apesar de ser chapa
única, é o mesmo caso
da eleição para reitor:
todos devem ir às urnas
para legitimar a nossa
representação e o
espaço democrático
conquistado a duras
penas: “Com certeza, e
não podemos abrir
mão agora”, acrescenta
Soraya, explicando que
a comissão está
preparando cartazes
chamando a categoria a
comparecer em peso às
urnas.

Sua participação é fundamental para legitimar a representação da categoria nos órgãos colegiados

Conselho Universitário – CHAPA 200

TITULAR
Milton S. S. Madeira

HUCFF/CCS

TITULAR
Roberto de M. Gomes

HUCFF/CCS

TITULAR
Jeferson Salazar

F.AU/CLA

TITULAR
Izaias Gonçalves Bastos

F. Farmácia/CCS

TITULAR
 Agnaldo Fernandes

CCJE

SUPLENTE
Antonio Gutemberg

Alves do Traço
PU/Reitoria

SUPLENTE
Julio D’Assunção

Barros Junior
COPPE/CT

SUPLENTE
Cláudio Heitor
Tavares Gress

I. Neurologia/CCS

SUPLENTE
Risaneide A. Cordeiro

I. Biologia/CCS

SUPLENTE
José Carlos Pereira

 CT

TITULAR
Sergio Guedes

NCE/CCMN

TITULAR
Claudia L. R. da Motta

NCE/CCMN

 Conselho de Ensino

de Graduação - CEG

Conselho de Ensino Para

Graduados - CEPG

SUPLENTE
Ana Maria de Almeida

IDT-ICES/CCS

SUPLENTE
Lucia H. Á. Salis

HUCFF/CCS
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REITORIA

Aloísio: um novo ambiente UFRJ
Plano de Desenvolvimento Institucional é a base de sua campanha à reeleição

Nos dias 2, 3 e 4 de abril a
comunidade da UFRJ está con-
vocada a se manifestar sobre a
recondução de Aloísio Teixei-
ra ao cargo de reitor. Os anos
incertos da gestão de José  Vi-
lhena – usurpada do próprio
Aloísio Teixeira em 1998, por
decisão do governo FHC – fi-
caram para trás. Numa breve
passagem pelo cargo, Carlos
Lessa iniciou o processo de de-
mocratização. Os quatro anos
da gestão de Aloísio Teixeira –
eleito com 65% dos votos váli-
dos em maio de 2003 – recolo-
caram a universidade num
novo patamar.

A falta de recursos, que tem
acompanhado boa parte da
gestão, não ofuscou o que ele
mesmo classifica como um
dos principais feitos de sua
gestão: a criação de um ambi-
ente de pacificação que tornou
possível conduzir os rumos da
universidade. “Criamos ambi-
ente para explicitarmos as nos-
sas diferenças sem que isso
gerasse uma crise institucio-
nal permanente ou ameaças
de ruptura. Para mim, essa é a
maior conquista”, disse Aloí-
sio numa recente entrevista ao
Jornal do SINTUFRJ.

Neste texto, destacamos al-
gumas pontos que marcaram
a gestão no primeiro manda-
to. Na edição da próxima se-
mana vamos abordar pontos
importantes, como o que se re-
laciona diretamente com a po-
lítica de pessoal, finanças e se-
gurança.

REUNIÕES INTINERAN-
TES – As reuniões regulares
nas unidades com a “Reitoria
Itinerante” e os fóruns de dire-
tores e decanos com o estafe
da Reitoria, onde eram eviden-
ciados e discutidos os proble-
mas locais, foram uma marca
da gestão. Tanto quanto foi
uma marca mexer em vespei-
ros antigos e até então intoca-
dos com cautela e resultados.

Aloísio enumerou algu-
mas “heranças do passado”,
como a Faculdade de Educa-
ção, com uma direção não le-
gitimada, ou a Faculdade de
Direito, onde houve até comis-

Democratização de acesso não avançou

são de inquérito instituída
pela Reitoria.

E usou algumas vezes o re-
curso da indicação de pro tem-
pores, como no Instituto de
Neurologia, NCE, Hesfa. Ora
por causa de direções autori-
tárias, como na Neurologia, ora

por razões meramente acadê-
micas, como no Hesfa, situa-
ções nas quais cobrava um
projeto acadêmico.

Na Escola de Comunica-
ção, com o diretor Argolo fora,
o clima melhorou depois da
eleição de Ivana Bentes. “Me

sinto humilhado com uma coi-
sa dessas”, disse o reitor sobre
a ação de Argolo contra estu-
dantes e funcionários em no-
vembro de 2005.

Na Escola de Música, mer-
gulhada em problemas acadê-
micos, buscou incansáveis ini-

ciativas para apaziguar os âni-
mos. No Direito, enfim em ou-
tubro de 2005 Juliana Maga-
lhães, eleita pela comunidade,
começa a colocar ordem na
casa que o ex-diretor mergu-
lhou numa crise. Em dezem-
bro, a fim de integrar o NCE à
comunidade universitária e
criar um regimento interno, o
reitor afastou o diretor do Nú-
cleo e nomeou uma comissão
de intervenção. Com isso a co-
munidade pôde organizar a
eleição para eleger a nova di-
reção do Núcleo.

Na comemoração dos 85
anos da UFRJ, em setembro de
2005, Aloísio relacionou desa-
fios a superar: ainda a fragmen-
tação interna, a restrição de re-
cursos, mais vagas docentes e
técnico-administrativas e a de-
mocratização de acesso.

O PDI é a base
O plano qüinqüenal de de-

senvolvimento para a UFRJ foi
discutido em centros, unida-
des e colegiados superiores
até o fim do ano passado, e
aprovado no CSCE. Serve ago-
ra de base para o programa de
atuação do quadriênio em que
pretende continuar à frente da
UFRJ.

Traça um diagnóstico de
toda a vida da universidade –
administrativa, de patrimônio,
acadêmica – e oferece propos-
tas para superação da condi-
ção atual. Um capítulo dedica
atenção especial às relações de
trabalho, que, entre outros
pontos, prevê a defesa dos di-
reitos do servidor e esforços
pela reconquista daqueles re-
tirados; formação e qualifica-
ção progressiva de todos os
servidores e estabelecimento
do mérito e da qualificação
como critérios para o desen-
volvimento.

O plano pretende a recom-
posição dos quadros de pes-
soal,  políticas permanentes de
qualificação continuada e es-
tabelecer critérios que permi-
tam, num horizonte de auto-
nomia plena, maior grau de li-
berdade para a transposição
dos cargos da carreira.

 A gestão não conseguiu emplacar um im-
portante projeto: o de democratização do aces-
so à universidade, cuidadosamente prepara-
do pela equipe da Pró-Reitoria de Gradua-
ção, que previa ampliação de 5% das vagas de
cursos da UFRJ para estudantes do ensino
médio público, que seriam selecionados ain-
da no terceiro ano para um projeto piloto em
que fariam um período de nivelamento. Ape-
sar de tema recorrente nos conselhos e colegi-
ados superiores o projeto, não se consolidou.

GRADUAÇÃO – A UFRJ desenvolveu o
maior programa de bolsas do país. Mais de
três mil alunos da UFRJ são bolsistas e a polí-

tica de assistência estudantil para permanên-
cia do estudante de baixa renda na UFRJ é a
menina dos olhos da Pró-Reitoria. Aliás, o pró-
reitor Roberto Meyer garantiu que a priorida-
de da gestão foi a graduação. Tanto que mui-
tos cursos se motivaram e abriram novas va-
gas para o vestibular. Com orgulho, o pró-
reitor comentou sobre os investimentos de
importantes recursos nos laboratórios de in-
formática e sobre a melhora dos equipamen-
tos do Sistema de Gerenciamento de Informa-
ções Acadêmicas.

Na próxima edição: política de pessoal e
outros temas sobre a gestão de Aloísio.

ALOÍSIO. Criamos ambiente para explicitarmos nossas diferenças sem maiores crises”

Foto: Raquel Lima
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REITORIA

No primeiro encontro
aberto com a comunidade
enquanto candidato único à
reeleição para o cargo que
ocupou nos últimos quatro
anos (2003-2007), na sexta-
feira, 16, no auditório da
Coppe, Aloísio Teixeira fez
um balanço positivo da sua
passagem pela Reitoria da
UFRJ. Acompanhado de Syl-
via Vargas, que também de-
verá voltar a ocupar o cargo
de vice-reitora, Aloísio citou
como exemplo de adminis-
tração exitosa a contribui-
ção que deu para a plena
normalização da vida uni-
versitária, ressaltando, prin-
cipalmente, o retorno da re-
gularidade de reuniões dos
conselhos superiores; a
transparência da gestão; a
implantação do orçamento
participativo; a multiplica-
ção do número de bolsas de
auxílio aos estudantes e o
implemento de ações que
garantiram mais segurança
e mais tranqüilidade nos
campi, em especial no Fun-
dão.

Com bom humor, Sylvia
Vargas brincou por estar dis-
putando a reeleição e em
chapa única. Segundo ela, a
principal desvantagem des-
sa situação é não poder fa-
lar mal de quem a antece-
deu. Brincadeira à parte, Syl-
via afirmou que tanto ela
quanto Aloísio têm um cer-
to medo de que o número
de votos  brancos e nulos
sejam altos; e mais que isso:
do grande adversário que é
a abstenção. “Numa eleição
como esta há um certo es-
morecimento dos ânimos
das pessoas, porque certa-
mente o resultado já é sabi-
do. Isso é ruim. A chapa ven-
cedora tem que ter embasa-
mento forte na universida-
de para que seja respeitada
em todas as instâncias, prin-
cipalmente nas superiores

O 1º debate: candidatos se
preocupam com abstenção

do governo.” E conclamou
todos a votarem nos dias 2,
3 e 4 de abril.

Pacificação
Aloísio Teixeira disse

que um novo modelo de
gestão foi implantado na
universidade por ele e sua
equipe, e que o Conselho
Universitário tornou-se o
órgão de deliberação supe-
rior da UFRJ, ao contrário
do que fora no período de
1998 a 2002. Também valo-
rizou a abertura de espaços
novos de debates, como o
Fórum de Decanos e Dire-
tores, e considerou como
outra boa iniciativa a reito-
ria itinerante. A nova gestão
do orçamento foi, segundo
ele, uma iniciativa inédita.
“O estatuto da UFRJ estabe-
lece como atribuição do
Conselho Universitárioa
provar o orçamento, mas
isso nunca havia ocorrido”,
informou, ressaltando que
“hoje temos um orçamento
que é discutido nas unida-

des, nos centros, no Conse-
lho Superior de Coordena-
ção Executiva, na plenária de
decanos e diretores e, por úl-
timo, aprovado no Consuni.”

Aloísio Teixeira conside-
rou como “auspicioso” que
o orçamento da UFRJ tenha
mais que dobrado na sua
gestão. “Quando assumi,
em 2003, o orçamento era
de R$ 47 milhões, e este ano
vai chegar a quase R$ 110
milhões. Ainda não é o
ideal, pelo menos precisa-
ríamos de R$ 150 milhões,
mas o que conquistamos é
uma prova de força e prestí-
gio que a UFRJ tem na soci-
edade, hoje.”

Outro êxito que apontou
da sua gestão é a UFRJ ser a
universidade pública fede-
ral com maior programa de
bolsas de auxílio a estudan-
tes de graduação do país.
Disse que as bolsas conce-
didas vão desde iniciação
científica a apoio e manu-
tenção dos estudantes que
moram no alojamento. Até

2004 eram pagas com recur-
sos próprios da universida-
de, mas a partir deste ano o
dinheiro virá do Tesouro
Nacional. “Isso é uma ga-
rantia de que esse auxílio
perdurará nos próximos
anos”, afirmou. Aloísio Tei-
xeira incluiu na lista de re-
centes conquistas a regula-
rização de uma parte dos tra-
balhadores de natureza es-
pecial (NES), e prometeu
que vai trabalhar para resol-
ver o problema de vínculo
com a universidade do res-
tante.

Debate
 A maioria dos presentes

ao debate era constituída
por professores e funcioná-
rios da Coppe. Os maiores
questionamentos foram em
favor de reposição da funci-
onários na unidade, tanto de
professores quanto de téc-
nicos-administrativos, em
substituição aos que estão
se aposentando ou que já
deixaram a universidade.

Funcionária

questiona

sobre saúde
 A técnica-administra-

tiva Vanda Borges, da ge-
rência de Recursos Hu-
manos da Coppe, quis
saber do reitor se ele pen-
sa numa política de saú-
de para os trabalhadores
da universidade. “Esta-
mos envelhecendo, mui-
tos não têm plano de saú-
de e por que não temos
direito a ser atendidos
nos oito hospitais da uni-
versidade?”  Aloísio pro-
meteu negociar com o di-
retor do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga
Freitas uma forma de
atendimento caso a caso.
“Não podemos adotar
uma política formal, pois
o HU está entregue à rede
do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e nós, como ser-
vidores, não temos direi-
to a reivindicar um aten-
dimento diferenciado na
unidade”, explicou o can-
didato a reitor, também
prometendo avançar na
conversa sobre a emer-
gência do HU, fechada há

vários anos.

Novos

debates
No dia 26, o debate

será na Praia Vermelha,
das 11h às 14h, no salão
Pedro Calmon. No dia 27,
será no Fundão: auditó-

rio do CT, das 11h às 14h.

Foto: Raquel Lima

NO DEBATE. Sylvia, Aloísio e Angela Uller, diretora da Coppe: candidatos questionados
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POLÊMICA

O gol contra da Reitoria
Projeto Universidade Nova é rejeitado pela comunidade durante aula magna

Governo lança

pacote para educação
Um pacote de medidas para melhorar a qualida-

de do ensino fundamental e médio foi lançado pelo
presidente Lula no dia 15 de março. Ao anunciar a
realização de uma grande reforma na educação, ele
pretende criar o Bolsa Família – carro-chefe da cam-
panha da reeleição – para jovens de 15 a 17 anos.
Entre as propostas estão: o repasse de R$ 1 bilhão
para os mil municípios com os piores indicadores
educacionais que aderirem ao plano do governo;
novo teste nacional para crianças de 6 a 8 anos, a
“Provinha Brasil”, para avaliar o grau de alfabetiza-
ção dos alunos; apoio técnico e financeiro do MEC
às prefeituras para formação de professores, com-
pra de equipamentos e recursos estratégicos, infra-
estrutura e gestão da educação. O Brasil faz parte
dos países com maior número de analfabetos do
mundo. Algumas medidas incluídas no pacote de-
pendem de aprovação no Congresso Nacional.

Realmente a Reitoria da
UFRJ fez um gol contra ao uti-
lizar a aula magna, na quarta-
feira, 14, como palco de divul-
gação do projeto Universida-
de Nova. E ainda impôs ao
palestrante, o reitor da Uni-
versidade Federal da Bahia
(UFBA), Naomar de Almeida,
o constrangimento de se ver
alvo das manifestações con-
trárias à tese. Logo na entrada
do Centro Cultural Horácio
Macedo, no Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Nature-
za (CCMN), uma faixa da As-
sociação dos Docentes (Adu-
frj) dizia: “Aula magna? Tá
mangando de mim, meu rei?”.
Cartazes espalhados pela en-
tidade denunciavam o teor
mercadológico do projeto e o
oportunismo da Reitoria.

Durante o debate, a coor-
denadora-geral do SINTUFRJ,
Ana Maria Ribeiro, afirmou
que “a discussão sobre o con-
teúdo do projeto Universida-
de Nova deve ser bem apro-
fundada e que, neste debate,
a realidade brasileira também
deve ser levada em conside-
ração”. Os estudantes residen-

tes no alojamento do campus
do Fundão exigiram explica-
ções sobre por que o projeto
não prevê assistência estu-
dantil.

PROJETO – O autor do pro-
jeto Universidade Nova é o
reitor da UFBA. O principal
argumento que utiliza na de-

fesa da proposta é que com a
Universidade Nova haverá
ampliação de vagas nas insti-
tuições e redução de evasão
de alunos. Para Naomar de
Almeida, as universidades
convivem com vários proble-
mas estruturais que precisam
ser superados. E afirma: “A

universidade não é só forma-
ção profissional, mas o lugar
da cultura no mundo.”

SELEÇÃO – Naomar de Al-
meida é contra o vestibular.
Segundo ele, “é um processo
seletivo limitado, de memori-
zação e excludente”. Sua pro-
posta é que haja um processo

de seleção geral, no qual seja
testada a capacidade de en-
tendimento e interpretação do
candidato. E considera o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) eficaz, por ser
uma avaliação nacional e gra-
tuita para alunos da rede pú-
blica de ensino.

Notas >>>

GT-Saúde
Reunião sexta-feira, 23 de

março, às 13h, na subsede do
HU. Pauta: portaria sobre
saúde suplementar.

Plenária para

organizar o

1º de Maio
A Coordenação dos Mo-

vimentos Sociais (CMS-RJ),
reúne-se às 18h, na sede da
CUT-Rio, para organizar o 1º
de Maio. A CUT solicita que
os sindicatos filiados enviem
representantes para a reu-
nião que definirá o local, os
eixos e o formato do evento.

Companhia Folclórica do Rio
 Em comemoração aos 20 anos de existência, a Companhia Folcló-

rica do Rio, composta por alunos e funcionários da UFRJ, apresenta o
espetáculo Pelos Mares da Vida, no qual conta as tradições cultuadas e
cultivadas à beira-mar. Nos dias 23, 24 e 25, às 20h, o show estará no
Centro Coreográfico, na Rua José Higino, 115, Tijuca. O ingresso custa
R$ 5 para estudantes, funcionários da UFRJ, classe artística e pessoas
com mais de 60 anos. Mais informações nos telefones 2265-9933 (Tea-
tro Cacilda Becker) e 2570-1247 (Centro Coreográfico).

Tabaco, genética e comportamento
O Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo (NETT) realiza-

rá a II Jornada Interdisciplinar de Tabagismo Prof. José Rosemberg.
O evento objetiva integrar e promover o intercâmbio entre os profis-
sionais que atuam em programas de prevenção, pesquisa e assistên-
cia.  A Jornada ocorrerá no dia 23, a partir das 8h30, no Auditório Alice
Rosa, 12° andar, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.
As inscrições devem ser feitas gratuitamente pelo e-mail
nett@hucff.ufrj.br, ou pelo telefone 2562-2195. Os participantes rece-
berão certificados.

AULA MAGNA DESENCANTA. Faixa estampa protesto no dia da palestra do reitor da UFBA, Naomar de Almeida

Fotos: Niko Júnior
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CARREIRA

CIS realiza balanço
A Comissão Interna de

Supervisão (CIS) da UFRJ se
reuniu na quarta-feira, dia
14, fez um balanço das ativi-
dades em 2007 e, segundo
informou o coordenador Ni-
valdo Holmes e o coordena-
dor-adjunto Roberto Go-
mes, relacionou as iniciati-
vas para a concretização de
programas importantes para
a categoria. A CIS enviou
para a PR-4 diversos comu-
nicados em que solicita da
Administração informação a
respeito da implementação
dos programas de desenvol-
vimento da Carreira.

Ao comunicado enviado
pela CIS que solicitou infor-
mações sobre o Programa de
Capacitação de Qualificação,
o pró-reitor de Pessoal, Luis
Afonso Mariz, informou que
o programa se encontra no
gabinete do reitor para as
providências necessárias à

adequação ao PDI e conse-
qüente publicação.

A CIS solicitou ainda in-
formação a respeito da im-
plantação da Progressão por
Avaliação de Desempenho,
conforme parâmetros esta-
belecidos nas resoluções da
Comissão Nacional de Super-
visão: a Pró-Reitoria explicou
que já tem conhecimento dos
documentos citados desde a
sua publicação e está provi-
denciando a sua implemen-
tação.

A Comissão lembrou à
Pró-Reitoria os prazos para
publicação, envio e imple-
mentação dos Programas de
Avaliação de Desempenho e
de Dimensionamento dos
Servidores Técnicos Admi-
nistrativos, que se esgotam

em 1 de julho de 2007. A PR-4
disse que está ciente dos pra-
zos.

ESPAÇO - Os membros da
Comissão solicitaram à Che-
fia de Gabinete solução para
a divisão do espaço destina-
do à CIS, na sala 833, com o
Setor de Protocolo da PR-4.
Ainda não foi providenciado
o fechamento com divisória,
impossibilitando que a Co-
missão tenha privacidade no
desenvolvimento das ativi-
dades.

SUBCOMISSÕES - Os
componentes da Comissão
decidiram subdivir o grupo
em subcomissões para facili-
tar o desenvolvimento das
atividades: Na Subcomissão
de Capacitação e Qualifica-
ção estão Ruy, Vanda, Fran-

cisco Carlos (titulares), Hilda
e Carmen (suplentes).

Na Subcomissão de Di-
mensionamento e Ambientes
Organizacionais estão Fran-
cisco de Assis, Nilce, Paulo
Sérgio, e na Subcomissão de
Avaliação de Desempenho
estão Tatiana, Moacir, Tere-

Os componentes da Comissão decidiram subdivir do grupo
em subcomissões para facilitar o desenvolvimento das atividades

Cachaça científica

Carreira em foco

A Casa da Ciência da UFRJ, juntamente com o
Instituto de Química da UFRJ Instituto Nacional
de Metrologia, Normatização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro) e Cachaçaria Mangue Seco, pro-
move o evento “Cachaça científica – A ciência

destilada”. O encontro abordará a história da cachaça,
seus procedimentos de fabricação e certificação, os prin-
cípios científicos, a produção da cana-de-açúcar no Bra-
sil e o efeito do álcool no corpo, entre outros temas.
Tudo será discutido segunda sua relação com a cultura,

arte, técnica e as tradições locais. O evento será
realizado no dia 21, às 18h, na Cachaçaria Mangue
Seco, que fica na Rua do Lavradio, 23, Centro Anti-
go. Informações através do e-mail:
ccientifica@casadaciencia.ufrj.br.

Mídia em debate
O Núcleo de Comunica-

ção do PSOL-RJ realizará o
debate “Mídia, estados e go-

vernos: Relações perigosas
em tempos de globalização”.
A mesa de discussão será

composta pelo jornalista e
professor da pós-graduação
da UFF, Denis de Moraes, e

pela historiadora e professo-
ra da UFF, Virgínia Fontes. O
evento ocorrerá no dia 29, às

18h30, no auditório de Servi-
ço Social da UFRJ, no cam-
pus da Praia Vermelha.

zinha, Neuza (titulares) e Ar-
naldo (suplentes).

Ficou definido também
que a CIS trabalhará em con-
junto com o GT-Carreira, com
o propósito de facilitar o de-
senvolvimento das atividades
da Comissão no que toca ao
papel de elaborar propostas.

A semana está agitada para os membros
dos GTs e da Comissão Interna de Supervi-
são (CIS). Entre os dias 16 e 18 se reuniram
em Brasília o GT-Educação, Coordenações
de Assuntos de Aposentadoria e de Políti-
cas Sociais. Nesta segunda, 19,  e terça, 20,
será realizada a reunião do GT Carreira; e
nos dias 21 e 22, o Seminário Nacional das
Comissões Internas de Supervisão do Pla-
no de Carreira.

Os GTs locais estão assim representados:
Francisco de Assis, Nilce Correa e Juscelino
Souza (para o GT-Carreira), Ana Maria Ribe-
rio (para o GT-Educação), e para o seminá-
rio da CIS vão Francisco de Assis, Nilce Cor-
rea, Carmem Coelho, Hilda Martins, Vanda
Souza, Nivaldo Holmes, Roberto Gomes, Ar-

naldo, Francisco Carlos e Terezinha.
No GT-Carreira Nacional serão debati-

dos, segundo a Fasubra, diversos temas
da Carreira de interesse da categoria. No
GT-Educação, o grupo se reuniu para dis-
cutir artigos do Projeto Universidade Ci-
dadã para os Trabalhadores, da Constitui-
ção (no que tange à autonomia universitá-
ria) e da LDB, como a apresentação do pro-
jeto Universidade Nova.

No temário do seminário nacional das
Comissões de Supervisão haverá um pai-
nel da realidade das CIS, Programa de Ava-
liação de Desempenho, Concepções de
Avaliação, as diretrizes sob a concepção
de avaliação de desempenho que quere-
mos; programa de dimensionamento.

NIVALDO HOLMES. Coordenador da Comissão

CURTAS

Foto: Niko Júnior



IMPERIALISMO

Na quinta-feira, 22 de
março, Dia Mundial da Água,
o movimento Vai Dar Praia
no Fundão promove, pela se-
gunda vez, a partir das 10h, a
coleta de resíduos sólidos
trazidos pela maré para den-
tro do campus. A orla que será
limpa fica atrás da Faculdade
de Educação Física e Despor-
tos. O ato tem por objetivo
chamar a atenção da UFRJ
para o cumprimento do De-
creto. Lei nº 5.940, de 16 de
outubro de 2006, que exige a

MEIO AMBIENTE

Alerta ambiental no campus
Movimento Vai Dar Praia no Fundão realiza, pela segunda vez, coleta de resíduos sólidos na orla da Cidade Universitária

Fome mata índios

seção do material reciclável
proveniente das instituições
públicas às cooperativas po-
pulares de catadores. A parti-
cipação voluntária da comu-
nidade será muito bem-vinda.
A ação será filmada pela Incu-
badora Tecnológica de Coope-
rativas Populares.

Todo o lixo recolhido será
armazenado em big bags (gran-
des sacos de plástico) e levado
ao hall da Reitoria. Ao mesmo
tempo, os catadores de coope-
rativas, como do Fundão, da

Vila Residencial, Cootrabom,
do Complexo da Maré, Coo-
pama e Guanabara ocuparão
a sessão do  Conselho Uni-
versitário. Com esta atitude,
os catadores pretendem
conscientizar os conselheiros
da importância da universi-
dade respeitar o decreto-lei.
Para reforçar, às 12h será exi-
bido o documentário Vai dar
praia no Fundão, seguido de
debate sobre reciclagem,
meio ambiente e o papel da
instituição e das cooperati-

vas populares. Estão previs-
tas também manifestações
artísticas no hall da Reitoria.

INICIATIVA – Ainda nes-
se mesmo dia, serão realiza-
das ações de conscientiza-
ção ambiental na orla do
Complexo da Maré. O movi-
mento de revitalização da
orla pelas cooperativas de re-
ciclagem é uma iniciativa da
Rede de Cooperativas de Re-
ciclagem do Estado do Rio
de Janeiro, da Incubadora
Tecnológica de Cooperativas

Populares (ITCP), da Fede-
ração Brasileira de Coopera-
tivas (Febracom) e do Movi-
mento Nacional dos Catado-
res de Matérias Recicláveis.
“O intuito desse dia de ação
direta na universidade, com
o Vai Dar Praia no Fundão 2 ,
é promover a conscientiza-
ção ambiental, integrando
estudantes, funcionários, co-
operativas populares e inte-
ressados em geral”, firmou
Naira Borges, da equipe de
incubação da ITCP.

A desnutrição severa é a
principal causa de morte de
crianças indígenas no Mato
Grosso do Sul. Só neste ano
já foram notificadas duas
mortes de crianças relaciona-
das à desnutrição. O último
caso registrado foi o do bebê
indígena caiuá Cleison Beni-
tes. Isso ocorreu após o go-
verno estadual suspender 11
mil cestas de alimentos aos
índios e de a Fundação Naci-
onal de Saúde (Funasa) atra-
sar, por 20 dias, a distribui-
ção de outras 5.500 cestas.
Entretanto, segundo o médi-

co da Funasa, uma doença
como pneumonia ou diarréia
pode ter levado à desnutrição
de Cleison e não a falta de co-
mida na aldeia.  Após o episó-
dio, o governo do Estado assi-
nou um acordo com a Funasa
para voltar a distribuir as ces-
tas.

O problema da desnutrição
indígena vem se agravando
nos últimos anos. Só em 2006,
17 crianças xavantes foram ví-
timas dessa tragédia social.
Esses dados foram levantados
pelo coordenador da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai),

Edson Beiriz. Entre janeiro e
fevereiro de 2005, seis crian-
ças morreram. Beiriz enviou
relatório à presidente da Fu-
nai revelando que das 160 cri-
anças xavantes menores de
cinco anos, 60 estão desnutri-
das. Dessas, 17 se encontram
em estado grave e são susce-
tíveis a óbito. O relatório de-
nuncia, ainda, que o número
de cestas distribuídas pela
Funasa é insuficiente. Isso
mostra que a desnutrição é um
problema crônico nas aldeias
e as poucas iniciativas para
saná-lo são ineficazes.

Possíveis causas
O relatório revela que com o desmata-

mento em terras indígenas, ocupadas pelos
posseiros, os xavantes não têm como colher
frutos. Além disso, há um fator cultural, apon-
tado por Beiriz, pois na tradição xavante os

adultos se alimentam primeiro que as cri-
anças. A mortalidade infantil entre os xa-
vantes é nove vezes maior do que o índice
nacional. De cada mil nascidos vivos, 235
morrem.

NO FUNDÃO. Cenário de devastação ambiental na orla
do campus. Movimento quer obrigar UFRJ a cumprir

decreto que favorece a preservação

Foto: Niko Júnior


