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QUINHENTÃO, 5 DE JUNHO. Cerca de 500 companheiros reafirmam a disposição de luta votando pela continuidade da greve iniciada no dia 30

ASSEMBLÉIA: às 10h desta quarta-feira, 13 de junho, no Quinhentão
Vamos lotar esta reunião para avaliar o movimento e definir a abrangência do fundo de greve

Hospitais: funcionários
ameaçados

Saiba tudo sobre o efeito devas-
tador para a sua vida se o projeto do
governo que privatiza os hospitais
universitários for aprovado.
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Movimento na UFRJ
e no Brasil se amplia

 Balanço da Fasubra informa que já são 40 as instituições federais em greve em Balanço da Fasubra informa que já são 40 as instituições federais em greve em Balanço da Fasubra informa que já são 40 as instituições federais em greve em Balanço da Fasubra informa que já são 40 as instituições federais em greve em Balanço da Fasubra informa que já são 40 as instituições federais em greve em
todas as regiões do país. Na UFRJ, cerca de 500 pessoas participaram da assembléia natodas as regiões do país. Na UFRJ, cerca de 500 pessoas participaram da assembléia natodas as regiões do país. Na UFRJ, cerca de 500 pessoas participaram da assembléia natodas as regiões do país. Na UFRJ, cerca de 500 pessoas participaram da assembléia natodas as regiões do país. Na UFRJ, cerca de 500 pessoas participaram da assembléia na
terça-feira, 5 de junho. Elas reafirmaram a disposição de luta e a sustentação da greveterça-feira, 5 de junho. Elas reafirmaram a disposição de luta e a sustentação da greveterça-feira, 5 de junho. Elas reafirmaram a disposição de luta e a sustentação da greveterça-feira, 5 de junho. Elas reafirmaram a disposição de luta e a sustentação da greveterça-feira, 5 de junho. Elas reafirmaram a disposição de luta e a sustentação da greve
iniciada no dia 30 de maio. A paralisação é por tempo indeterminado e a vitalidade doiniciada no dia 30 de maio. A paralisação é por tempo indeterminado e a vitalidade doiniciada no dia 30 de maio. A paralisação é por tempo indeterminado e a vitalidade doiniciada no dia 30 de maio. A paralisação é por tempo indeterminado e a vitalidade doiniciada no dia 30 de maio. A paralisação é por tempo indeterminado e a vitalidade do
movimento se consolida.movimento se consolida.movimento se consolida.movimento se consolida.movimento se consolida.

 Além da assembléia, várias atividades estão previstas para esta semana. Além da assembléia, várias atividades estão previstas para esta semana. Além da assembléia, várias atividades estão previstas para esta semana. Além da assembléia, várias atividades estão previstas para esta semana. Além da assembléia, várias atividades estão previstas para esta semana.
Na terça-feira, a partir das 10h, haverá reunião com os funcionários do HU, noNa terça-feira, a partir das 10h, haverá reunião com os funcionários do HU, noNa terça-feira, a partir das 10h, haverá reunião com os funcionários do HU, noNa terça-feira, a partir das 10h, haverá reunião com os funcionários do HU, noNa terça-feira, a partir das 10h, haverá reunião com os funcionários do HU, no
anfiteatroanfiteatroanfiteatroanfiteatroanfiteatro 4 E 44. Na quinta-feira, dia 14, os trabalhadores vão ocupar as galerias na 4 E 44. Na quinta-feira, dia 14, os trabalhadores vão ocupar as galerias na 4 E 44. Na quinta-feira, dia 14, os trabalhadores vão ocupar as galerias na 4 E 44. Na quinta-feira, dia 14, os trabalhadores vão ocupar as galerias na 4 E 44. Na quinta-feira, dia 14, os trabalhadores vão ocupar as galerias na
sessão do Conselho Universitário e cobrar do Consuni uma posição de apoio ao nossosessão do Conselho Universitário e cobrar do Consuni uma posição de apoio ao nossosessão do Conselho Universitário e cobrar do Consuni uma posição de apoio ao nossosessão do Conselho Universitário e cobrar do Consuni uma posição de apoio ao nossosessão do Conselho Universitário e cobrar do Consuni uma posição de apoio ao nosso
movimento. Reuniões em unidades também serão realizadas.movimento. Reuniões em unidades também serão realizadas.movimento. Reuniões em unidades também serão realizadas.movimento. Reuniões em unidades também serão realizadas.movimento. Reuniões em unidades também serão realizadas.

 A crise das universidades paulistas revela a face intervencionista e autoritária do A crise das universidades paulistas revela a face intervencionista e autoritária do A crise das universidades paulistas revela a face intervencionista e autoritária do A crise das universidades paulistas revela a face intervencionista e autoritária do A crise das universidades paulistas revela a face intervencionista e autoritária do
governador do PSDB, José Serra, que substitui o diálogo pela repressão.governador do PSDB, José Serra, que substitui o diálogo pela repressão.governador do PSDB, José Serra, que substitui o diálogo pela repressão.governador do PSDB, José Serra, que substitui o diálogo pela repressão.governador do PSDB, José Serra, que substitui o diálogo pela repressão.

AGORA É LUTAR OU LUTAR
POR QUE LUTAMOS

1 Não ao congelamento de salários

2 3 salários mínimos de piso e step de 5%

3 Não à Lei Antigreve

4 Contra reformas que retiram direitos

5 Contra a privatização dos HUs

Fotos: Niko Júnior
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PROGRAMA-
ÇÃO 12 de junho

9 às 10h – Abertura

Coordenação de Aposentados e Pensio-

nistas e

Coordenação Geral do SINTUFRJ

10 às 12h – Debate

“O aposentado na atual Conjuntura Políti-

ca”

Luiz Francisco Martins Alves - Coordena-

ção de Aposentados da Fasubra

 13 de junho

9 às 10h30 – Painel

“Um modelo de atividade integral à popu-

lação que envelhece: ocupe seu tempo”

Profª. Sandra Rabello de Frias – Coorde-

nadora de Projetos de Extensão UnATI/

UERJ e Membro do Conselho Estadual de

Defesa da Pessoa Idosa - CEDEPI

10h30 às 12h – Palestra

“A vida de um país que envelhece”

Prof. Serafim Fortes Paz – Diretor da Fa-

culdade de Serviço Social da UFF e Dou-

tor em Educação

 14 de junho

14 h – BAILE

APOSENTADO SIM. INATIVO JAMAIS!
Inscrições: 3866-6939 (Sub-
sede 3),
               2260-9343 (Sede)
               ou
sintufrj@sintufrj.org.br

Privatização dos hospitais
Os diretores dos hospitais e insti-

tutos de saúde da UFRJ iniciaram a
discussão sobre a proposta do governo
de que os HUs adotem como modelo
de gestão as fundações estatais de di-
reito privado. A fórmula é uma reedi-
ção das organizações sociais com as
quais o governo se desobrigaria de
responsabilidades com a saúde e a
educação.

A Câmara dos Hospitais, que reú-
ne diretores das unidades de saúde da
UFRJ ,  discutiu o assunto no dia 6. O
diretor do Hospital Universitário, Ale-
xandre Cardoso, apresentou o estudo
da comissão interministerial – com
representantes do MEC, Ministérios
da Saúde e do Planejamento – que
sugere a adoção da proposta formu-
lada por equipe do Planejamento des-
se novo ente jurídico na administra-
ção pública.

“Não estou emitindo opinião,
apenas apresentando a proposta do
grupo interministerial”, declarou
Cardoso, mostrando dados como ex-
pansão da demanda e o grave déficit
de pessoal, da ordem de 12 mil funci-
onários nos HUs do país.

“O centro da discussão deve ser a
missão do hospital e da universida-

de”, disse. Para ele, o foco não deve
estar na questão da estabilidade fun-
cional que o novo modelo retira.

PROPOSTA BRESSERPROPOSTA BRESSERPROPOSTA BRESSERPROPOSTA BRESSERPROPOSTA BRESSER
PEREIRAPEREIRAPEREIRAPEREIRAPEREIRA

O diretor do IPPMG, Marcelo
Land, concorda com o diagnóstico,
mas apontou a proximidade com a
proposta de Bresser Pereira (o minis-
tro da reforma do Estado de FHC). Ele
explicou que a proposta  abarca não
só HUs, mas tudo que o governo não
considera funções exclusivas de Esta-
do, como as universidades.  Ele apon-

tou diferenças com a proposta do go-
verno FHC: a organização social não
era pública; a fundação é uma insti-
tuição pública de direito privado.

Land esclareceu vários aspectos
da proposta, como o contrato de ges-
tão de que definiria metas e finan-
ciamento e mudança do regime de
trabalho para a CLT sem estabilida-
de. “Propriamente dito, é uma em-
presa”, disse.

Alexandre Cardoso avaliou que se
os hospitais puderem operar como
fundação, podem avançar de forma
importante e ampliar possibilidades,

mantendo as premissas importantes
para a missão dos hospitais, vencen-
do as questões em que a proposta
contraria esse papel.

FUNDAÇÃO NÃO É SOLUÇÃOFUNDAÇÃO NÃO É SOLUÇÃOFUNDAÇÃO NÃO É SOLUÇÃOFUNDAÇÃO NÃO É SOLUÇÃOFUNDAÇÃO NÃO É SOLUÇÃO
“Já estamos em greve e esse é

um eixo de nossa pauta. Somos con-
trários a transformação dos hospi-
tais. Não conhecemos e não fomos
chamados a debater a proposta que
precariza a relação de trabalho e
quebra a gestão funcional. O gover-
no aponta com recursos mas impõe
condições, não reconhecendo a au-
tonomia universitária”, disse o co-
ordenador do SINTUFRJ, Francisco
de Assis, colocando o Sindicato à
disposição para o debate.

“Fundação não é solução para
resolvermos os problemas de gestão
dos hospitais”, disse o diretor do Ins-
tituto de Neurologia, José Luis de Sá
Cavalcante.

Foi formado um grupo que es-
tudará a questão para apresentar em
novo encontro, em julho. O presi-
dente da Câmara ressaltou a impor-
tância do debate entre os três seg-
mentos – docentes, funcionários e
estudantes.

Encontro
Anti-Racismo
da CUT

O Encontro Estadual dos
Sindicalistas Anti-Racismo
da CUT realiza-se nesta
quarta, 13, e quinta-feira,
14. Pauta: debate sobre a
conjuntura, às 18h, na aber-
tura, e eleição dos delega-
dos ao encontro nacional;
comissão e o coordenador
estadual, às 9h, no segun-
do dia do evento. Local: Sin-
dicato dos Bancários, na
Avenida Presidente Vargas,
502, 21º andar.

O Encontro Nacional dos
Sindicalistas Anti-Racismo
da CUT ocorrerá nos dias
19, 20, 21 e 22 de julho,
sem local ainda definido.

5º Congresso
Nacional do
MST

O Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra
(MST) realiza de hoje a sex-
ta-feira, 15, o 5º Congresso
Nacional, cujo lema é “Re-
forma Agrária: por justiça
social e soberania popular”.
O MST estima a participa-
ção de mais de 17 mil mili-
tantes, vindos dos 24 esta-
dos onde está representan-
do, e de cerca de 300 con-
vidados internacionais de
mais de 50 países. A pro-
posta é que evento seja um
momento de estudo, deba-
te e confraternização. Lo-
cal: ginásio Nilson Nelson,
em Brasília.

CA que faz
Pesquisadores do Museu Nacional, Fiocruz e professores da UFRJ,

UFF e Uerj deram o tom à VI Semana de Biologia e Meio Ambiente
organizada pelo Centro Acadêmico Hugo de Souza Lopes, da Universi-
dade Santa Úrsula (USU). Cerca de 300 estudantes de quase todas as
universidades do Estado do Rio de Janeiro participaram do evento.

Sexta de
Bambas,
no CCS

Quem disse que o Cen-
tro de Ciências da Saúde
não dá samba não tá com
nada. Ora... ”se o samba
é Ciência é só ter Cons-
ciência pra poder Sambar,
então o CCS convida toda
a comunidade universitá-
ria para inaugurar esta se-
mana (dia 15) a Sexta de
Bamba, programação que
pretende ser permanente
e que estréia em altíssimo
nível: com Monarco, Dio-
go Nogueira, Valter Alfaia-
te e Grupo Raízes do Sam-
ba. De quebra, uma expo-
sição do Lan, o cartunista
que imortalizou as curvas
das mulatas. O evento
será no hall do Quinhen-
tão, das 17h às 22h.

Falecimento

Agnaldo José do Nascimento
Costa, funcionário da Prefeitura
Universitária, está desaparecido des-
de o dia 31 de maio. Informação
sobre o seu paradeiro pode ser dada
no seu local de trabalho (a Prefei-
tura) ou na sede do Sindicato.

Funcionário desaparecido

Com grande pesar informa-
mos o falecimento do servidor Elio
da Silva Coura, ocorrido no dia 30
de maio. Elio era arquiteto, e de
1985 a 1989 ocupou o cargo de

vice-prefeito da Cidade Universi-
tária. Trabalhou no Escritório Téc-
nico da Universidade (ETU) e du-
rante 15 anos foi lotado na Divi-
são de Operações.

CÂMARA REUNIDA. Reunião foi realizada na quarta-feira

Fotos: Niko Júnior
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 Já são 40 o número de universidades em greve 
 A importância do Fundo de Greve para a sustentação da luta 
 Projeto que privatiza hospitais atinge a vida dos funcionários 
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500 no Quinhentão
Por decisão unânime,

a greve, iniciada no dia
30 de maio, continua. A
paralisação é por tempo
indeterminado. A greve
cresce e é nacional. A vi-
talidade do movimento
se consolida.

Os técnicos-administrativos da
UFRJ reafirmaram sua posição de
luta na assembléia realizada na

terça-feira, 5, no auditório do
Quinhentão (CCS), com mais de
500 pessoas presentes: por deci-
são unânime, a greve, iniciada
no dia 30, continua. A paralisa-
ção é por tempo indeterminado.
A greve é nacional e se expande.
Até o fechamento desta edição  o
movimento já envolvia 40 uni-
versidades da base da Fasubra. A
mobilização cresce e a perspecti-
va é de que sejam criadas condi-

DRH encaminhará progressão

ções para a deflagração de uma
greve geral de todas as institui-
ções federais de ensino superior,
fundamental, médio e técnico do
país.

Os trabalhadores lutam con-
tra o projeto de lei enviado pelo
governo ao Congresso que conge-
la os salários do funcionalismo
por 10 anos (o PLP 01). Lutam,
ainda, contra a proposta do go-
verno de privatizar os hospitais

universitários e a tentativa de li-
mitar o direito de greve dos servi-
dores. Os técnicos-administrati-
vos das universidades federais bri-
gam pelo aprimoramento da car-
reira e 3 salários mínimos de piso
e step de 5%.

Na terça-feira foi também
aprovado o desconto de 1% do
salário bruto para formação do
Fundo de Greve, o que ocorrerá a
partir dos vencimentos de julho.

Parte desse dinheiro (30%) é en-
viado ao Comando Nacional de
Greve da Fasubra para sustenta-
ção das ações pontuais e abran-
gentes. Mas este ponto ainda será
pauta da próxima assembléia, na
quarta-feira, 13, quando a cate-
goria decidirá se a contribuição
financeira para custeio da greve
deve ou não ser estendida a todos
os sindicalizados do SINTUFRJ,
o que inclui docentes.

construção
Outra decisão tomada pela as-

sembléia foi estender a essencialida-
de aos funcionários da Reitoria que
estão cuidando de garantir a  progres-
são por mérito a 9 mil trabalhadores,
cujo prazo para encaminhamento
dos resultados das avaliações ao De-
partamento de Pessoal (DP) termina
em 30 de junho. O entendimento de
todos foi que esse trabalho  é “essenci-
al à categoria, pois faz parte da nova
Carreira conquistada também com a
greve de 2004”.

A atitude dos profissionais do
Departamento de Recursos Huma-
nos (DRH) em submeter à assem-
bléia se deveriam ou não “furar”
a greve para realização da tarefa
foi bastante elogiada e indicada
para servir de exemplo a outros
setores da Universidade que ainda
tateiam na adesão total ao movi-
mento. A essencialidade dos servi-
ços diretamente relacionados à ga-
rantia de vidas e do patrimônio
público foi mantida. Portanto, os

trabalhadores dos hospitais, labo-
ratórios e biotérios não são fura-
greves.

As coordenadoras do SINTUFRJ
Iaci Azevedo e Noemi de Andrade e
os militantes de base Nivaldo Hol-
mes e Ivanir Santório, indicados
pelo Comando Local de Greve, re-
ceberam o aval da assembléia para
representar a categoria e reforçar o
Comando Nacional de Greve da
Fasubra.

Greve em

Pela avaliação do Comando
Local de Greve, que durante a se-
mana anterior percorreu unida-
des do Fundão, da Praia Verme-
lha e do Centro da cidade, e rea-
lizou reuniões com trabalhado-
res em vários locais de trabalho,
a greve na UFRJ, que completa
nesta segunda-feira 12 dias, con-
ta com o apoio de todos os técni-
cos-administrativos, mas a ade-
são absoluta ainda não é um fato
concreto. Por enquanto, a maio-

ria continua trabalhando em re-
gime de plantão.

“Se não somos considerados
relevantes para a produção do
conhecimento por uma ala orto-
doxa da academia, essa cultura
cristaliza-se quando fazemos
greve e a Universidade continua
funcionando normalmente. Por-
tanto, companheiros, temos que
respeitar a decisão de greve de
evasão”, afirmou a dirigente do
SINTUFRJ, Albana Azevedo.

Por que estamos em greve
Os técnicoOs técnicoOs técnicoOs técnicoOs técnicosssss-administrativos de todas as universidades federais do país-administrativos de todas as universidades federais do país-administrativos de todas as universidades federais do país-administrativos de todas as universidades federais do país-administrativos de todas as universidades federais do país
estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:

77777     ----- Ascensão funcional
88888     ----- Paridade entre ativos e aposentados e pensionistas
99999     - - - - - Incorporação de gratificações
1010101010     ----- Contra a PEC 12
1111111111     ----- Pela manutenção do veto à Emenda 3
1212121212     ----- Contra a transformação dos HUs em fundação
estatal
1313131313     - - - - - Regulamentação da aposentadoria especial
1414141414     ----- Contra qualquer reforma que retire direitos

1-1-1-1-1- Contra o PLP 01/2007 – Em defesa dos serviços públicos
22222     ----- Política salarial – Negociação coletiva, data-base e
reajuste salarial
33333     - - - - - Isonomia salarial e de benefícios – piso e teto,
começando pelo Executivo.
44444     ----- Política de reposição de perdas – Através de reajustes
das tabelas salariais
55555     ----- Contra a restrição ao exercício do direito de greve
66666     ----- DPC – Diretrizes de Plano de Carreiras

     PAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICA
Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:
 Recursos para reestruturação da tabela
 Aprimoramento da Carreira – Resolução do VBC, evolução da

tabela, racionalização e alteração do anexo IV
 Recursos para o Plano de Saúde Suplementar
 Defesa dos HUs: contra o modelo de fundação estatal

     PAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO

Vamos encher o auditório do Quinhentão às 10h desta quarta-feira, dia 13,
próxima assembléia de greve

Foto: Niko Júnior

TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO, QUINHENTÃO, CAMPUS DO FUNDÃO. Assembléia revelou o vigor da mobilização do movimento grevista na luta por direitos
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Ocupar o Consuni nesta quinta
A reedição do Universidade na Praça, evento que sempre atraiu público,
está sendo estudada pelo Comando Local de Greve

Dentro das atividades
previstas há a proposta
de realização de um Dia
de Luta Conjunta: traba-
lhadores da UFRJ, UFF e
da Universidade Rural
com as demais categori-
as do serviço público
também em greve no Rio
de Janeiro.

Os trabalhadores da UFRJ vão
comparecer em peso à reunião do
Conselho Universitário, nesta
quinta-feira, dia 14, para garan-
tir o apoio do órgão à greve, se-
gundo decisão da assembléia. O
movimento quer garantias de que
não haverá nenhum tipo de reta-
liação aos servidores em estágio
probatório, pois eles também es-
tão participando do movimento.
Apesar de a Reitoria informar ao
Comando Local de Greve (CLG)
que isso não ocorreria, denúnci-
as levadas à assembléia revela-
ram o contrário. Um dos casos
citados ocorreu na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU),
a primeira unidade a ser visitada
pelo CLG nesta semana.

Reeditar a Universidade na
Praça, evento que sempre atraiu
público, foi outra proposta. Tra-
ta-se de evento que informa so-
bre a produção acadêmica e os
serviços prestados à sociedade pela
instituição.

Dentro das atividades de gre-
ve surgiu a idéia da realização de
um Dia de Luta Conjunta: tra-
balhadores da UFRJ, UFF e da
Universidade Rural com as de-
mais categorias do serviço públi-
co também em greve no Rio de
Janeiro. Também foi proposto le-
var para unidades do Centro da
cidade algumas das assembléias
semanais de avaliação da parali-
sação.

O CLG avaliará, ainda, a pau-
ta específica proposta pelo com-
panheiro da ECO Paulo César, para
ser entregue ao reitor Aloísio Tei-
xeira.

Chefes, Creche
e Prefeitura

Ficou decidido na assembléia
que o CLG, num esforço concentra-
do, procurará se reunir com todas
as chefias das unidades para discu-
tir a greve e procurar convencê-los
a apoiar e aderir ao movimento.
Com o prefeito da Cidade Universi-
tária, Hélio de Mattos, o Comando
discutirá que serviços continuarão
sendo realizados pelos trabalhado-
res da Prefeitura. O mesmo ocorre-
rá em relação à Creche da UFRJ,
cujos funcionários sempre partici-
pam das greves da categoria.

 Serviço Social
Na Escola de Serviço Social o apoio à greve é total. Os funcioná-

rios, no entanto, querem que a direção da unidade seja orientada a
informar por escrito ao Comando Local de Greve qualquer situação
envolvendo técnicos-administrativos durante a greve.

 Na Psiquiatria
Os 28 trabalhadores do Instituto de Pediatria Deolindo Couto que

participaram da reunião com o Comando Local Greve reafirmaram apoio à
greve e reivindicaram: realização, urgente, de um trabalho de sensibilização
dos usuários do hospital à luta da categoria e fixação de cartazes ou faixas
na unidade, informando que a UFRJ está em greve, mas que eles continua-
vam trabalhando porque são “essenciais à população”.

 Na PR-4
Os trabalhadores da Pró-Reitoria de Pessoal entraram em entendimento

com Comando Local de Greve e vão trabalhar em regime de escala, das 9h às
13h, mas somente para atender aos seguintes casos: aviso de falecimento,
auxílio-funeral, pensão alimentícia e vitalícia, aposentadoria por invali-
dez, admissão e cadastro.

 Nos hospitais
A orientação do CLG, no caso dos hospitais, é que só permaneçam em

seus locais de trabalho os profissionais que realmente atuam diretamente
nos serviços essenciais à vida.

ATENÇÃO AOS DEBATES. Num ambiente de disputa de idéias e unidade na ação, técnicos-administrativos na assembléia

Fotos: Niko júnior

 IPPMG
A reunião do Comando Local de Greve com a categoria foi na

segunda-feira, 4, e participaram chefias de vários setores e o diretor da
unidade. Depois de esclarecer dúvidas sobre a pauta de  reivindicações,
aposentadoria por invalidez, insalubridade, Carreira e as conseqüên-
cias para eles e para a população de os HUs virem a ser administrados
por fundação estatal, os trabalhadores do Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira decidiram informar à Câmara dos Hos-
pitais, que se reuniu na quarta-feira, 6, que são contra as fundações
estatais.

Os profissionais solicitaram  material impresso – explicando as
razões da paralisação e, principalmente, as intenções do governo para
com os HUs – para ser distribuído no setor de triagem e aos acompanhan-
tes de pacientes nos consultórios.

O diretor do IPPMG, Marcelo Land, manifestou apoio às reivindica-
ções da categoria e considerou “muito sensata, num momento em que se
discute lei de greve para os servidores, a forma como foi decidida a greve,
respeitando vidas.”

NA PR-4. Companheiros discutem as razões da nossa luta

NA BASE. Funcionários do IPPMG debatem a greve

 IMA, Anna Nery e Nupem
O CLG também esteve no Instituto de Macromomoléculas (IMA) e na

Escola de Enfermagem Anna Nery, e visitou os trabalhadores do Nupem,
em Macaé.

 Reunião na ECO
O Comando Local de Greve volta a se reunir esta semana com os

trabalhadores da ECO (quarta-feira, pela manhã) para avaliar se o com-
binado na reunião anterior (quinta-feira, 31) funcionou. Neste primeiro
momento da greve, os técnicos-administrativos da unidade decidiram
trabalhar dois dias na semana (às segundas e quartas-feiras) e participar
em massa das assembléias e atos da greve.
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Já são 40 instituições de ensino
superior em greve
Reunião de negociação com o governo durou 4 horas. Comando divulgará avaliação

De acordo com o último balanço
da Fasubra, já são 40 instituições fe-
derais em greve nas cinco regiões do
país (a relação das instituições está
na página da Fasubra na internet).
Segundo o Comando Nacional de
Greve, o movimento se consolida
país afora, no rastro da indignação
contra o ataque a direitos específicos

do MEC, de Gestão de Pessoal, Maria
do Socorro, e de Desenvolvimento das
Ifes, Ieda Costa Diniz, os demais inte-
grantes do Comando Nacional de Gre-
ve e da direção da Federação ficaram
em vigília em frente ao MPOG.

Na reunião foram discutidos os
assuntos relacionados com a pauta
específica (aprimoramento da car-

da categoria e geral dos trabalhadores.
Na quarta-feira à tarde, durou

quatro horas (das 15h às 19h)  a
primeira reunião de negociação des-
de o início da greve nas universida-
des entre o Comando Nacional de
Greve, diretores da Fasubra e repre-
sentantes dos Ministérios do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão

(MPOG) e Educação. A avaliação do
Comando Nacional de Greve sobre o
encontro será divulgada a partir des-
ta segunda-feira.

Enquanto sete dirigentes da Fe-
deração e oito representantes de base
negociavam com o secretário de Re-
cursos Humanos do MPOG, Sérgio
Mendonça, e as coordenadoras-gerais

reira, step de 5% e piso de 3 salários
mínimos, entre outros) e as preocu-
pações da categoria sistematizadas na
pauta nacional de luta e que têm
mobilizado todo o funcionalismo,
como o projeto de lei complementar
que congela salários, a privatização
dos hospitais universitários e a Lei
Antigreve.

Debate: a abrangência do fundo de greve

O fundo de greve constitui
um reforço financeiro para a en-
tidade sindical, cujo objetivo é
captar recursos extraordinários

Discriminação, não

À luz do direito não
resta dúvida que, se
votado em
assembléia, o
desconto do fundo de
greve se estende a
todos os
sindicalizados,
indiscriminadamente

Jeferson Mota Salazar
Coordenador de Comunica-
ção do SINTUFRJ

para sustentar a luta sindical nas
suas reivindicações, sem compro-
metimento do equilíbrio financei-
ro daquela entidade. Pelo fato de
ter natureza jurídica extraordiná-
ria, sua aprovação só pode ocorrer
em assembléia geral ou em ins-
tância superior (congresso) e desde
que o assunto esteja em pauta.

Do ponto de vista jurídico/es-
tatutário, as deliberações de assem-
bléias/congressos se estendem a to-
dos os associados da entidade sin-
dical. Caso específico do SINTU-
FRJ, há de se considerar que a filia-
ção espontânea pressupõe o conhe-
cimento das normas estatutárias
por todos os associados. E neste caso
o estatuto não faz qualquer discri-

minação entre servidores técnico-
administrativos e servidores docen-
tes. À luz do direito, não resta dúvi-
da que, se votado em assembléia, o
desconto do fundo de greve se es-

tende a todos os sindicalizados in-
discriminadamente.

À luz de um contexto político
específico, a assembléia pode deci-
dir se o desconto se estende a todos
ou a apenas parte dos sindicaliza-
dos, o que naturalmente nos reme-
terá para a discussão dos motivos
de uma determinada greve e a ex-
tensão dos seus benefícios.

Não resta dúvida que, embora
parte do conteúdo das reivindica-
ções da greve atual seja específica,
parte significativa extrapola a espe-
cificidade dos segmentos do serviço
público em greve. Afinal, não me
parece que exista uma maioria de
servidores públicos nas IFES que de-
fendam o PLP 01 – e seus efeitos de
congelamento de salários, a privati-
zação dos HU´s – através da armadi-

lha das Fundações Estatais, a Lei
de Greve para o funcionalismo pú-
blico – e seus retrocessos políticos
e sindicais, ou seja contra a luta
pela garantia de recursos para im-
plementação de um Plano de Saú-
de Complementar. Desta forma,
injusto seria que a sustentação da
luta recaísse apenas sobre aqueles
que estão mobilizados na defesa
do serviço público em geral e da
universidade pública em particu-
lar. A não extensão do desconto do
fundo de greve a todos os associa-
dos representa eximir de qualquer
contribuição um segmento que
também será beneficiado pelo es-
forço e sacrifício coletivo da gran-
de maioria dos servidores desta IFE.

Imposição, não

Marcílio Lourenço de Araújo
Coordenador-geral do
SINTUFRJ

O encaminhamento aprova-
do na última assembléia de gre-
ve, de ampliar o debate sobre o
desconto para o fundo da greve
dos técnicos e administrativos,
possibilita o esclarecimento das
razões pelas quais defendemos a

O fato de servidores
docentes terem direito
de filiarem-se ao
SINTUFRJ não deve
servir-lhes de punição
e terem que contribuir
para um fundo de
greve

não inclusão do segmento docente
nessa discussão.

Superada a discussão do per-
centual de 1%, já aprovado pela
quase unanimidade dos presentes,
a discussão agora volta-se para
quem deve sustentar financeira-
mente a manutenção da greve.

A discussão, o indicativo e a
decisão de recorrer à greve para ar-
rancar melhorias para a categoria,
foi dos servidores técnicos e admi-
nistrativos, representados nacional-
mente pela Fasubra e no âmbito
da UFRJ, pelo Sintufrj. Os servido-
res docentes são representados na-
cionalmente pelo ANDES-Sindica-
to Nacional e suas respectivas Se-
ções Sindicais. Esse importante seg-
mento dos federais não está em
greve.

O fato de servidores docentes

deve pesar-lhes obrigatoriedade de
sustentação financeira da mesma.

Os técnicos e administrativos
convocados pelo Sindicato às As-
sembléias Gerais, das quais parti-
cipam sindicalizados ou não, com-
parecem para discutir questões da
greve, e não para tratar de questões
relativas aos sindicalizados.

Discussão que seria igualmen-
te esdrúxula se deliberada, por
exemplo, em assembléia no âmbi-
to do Sindicato Estadual dos Pro-
fissionais da Educação, em caso de
greve dos profissionais municipais,
mas por conta dos estaduais serem
filiados ao mesmo sindicato, su-
portassem igualmente o desconto
para o fundo da greve municipal.

No presente caso, entendemos
que o segmento docente pode con-
tribuir para o fundo de greve, soli-

dariamente, e não obrigatoria-
mente. Solidariedade se conquis-
ta, não se impõe. A discussão é
política e jurídica. Da 1ª, por-
que haverá, invariavelmente,
desgaste político desnecessário.
Da 2ª discussão, porque temos
no Art. 15 do Estatuto do Sindi-
cato a clareza de que a A.G. a que
se refere é, exclusivamente, de
sindicalizados, para tratar de
questões relativas ao sindicato
assim como no Art. 62, inciso II,
que trata das contribuições de
campanha deliberadas nas as-
sembléias, também não se sus-
tenta, por referir-se ao mesmo
caráter de assembléia de sindi-
calizados.  Enquanto que as A.G.
de greve tratam de questões rela-
tivas à categoria, independente-
mente de sindicalização.

terem direito de filiarem-se ao Sin-
tufrj, não deve servir-lhes de puni-
ção e terem que contribuir para
um fundo de greve que não envolve
sua categoria, cujos benefícios sa-
lariais e sociais conquistados com
a greve não lhes serão necessaria-

mente concedidos, por pertencerem
a outra carreira e tabela salarial.
Assim, como não lhes cabe delibe-
rar sobre os rumos da greve, não
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Em S.Paulo, greve contra Serra
Assim como FHC e Lula, José Serra, que foi líder estudantil e professor da Unicamp,
esqueceu o passado. Na crise das universidades, não aceita diálogo e parte para a truculência

Universidades públi-
cas paulistas fazem gre-
ve contra intervenção
do governador do PSDB.
Reitoria da USP está ocu-
pada há um mês por es-
tudantes e funcionários.
Funcionários estão em
greve desde o dia 16

Uma marcha de manifestan-
tes sitiou o Palácio Bandeirantes,
sede do governo paulista, na quin-
ta-feira, 31 de maio. A polícia, con-
vocada pelo governador José Serra,
reprimiu os manifestantes. A mar-
cha foi o ponto alto do enfrenta-
mento entre a comunidade uni-
versitária da Universidade de São
Paulo (USP), Unicamp e Unesp e o
governo, que resultou na ocupação
da reitoria da USP e na greve. Serra
baixou decreto que fere a autono-
mia das instituições, responsáveis
por mais de 50% da produção em
pesquisa no país. A autonomia uni-
versitária é garantida no artigo 207
da Constituição Federal.

Os atos do governador vêm sen-
do questionados desde o início do
ano,  mas a crise tomou proporção
nacional com a ocupação da Rei-
toria da USP, a terceira instituição
de ensino e pesquisa da América
Latina, no dia 3 de maio pelos es-
tudantes e depois pelos funcioná-
rios que iniciaram greve no dia 16.
Foi como um rastilho de pólvora.
Os docentes da USP, Unicamp e
Unesp também decidiram entrar
em greve, assim como os funcio-

nários da Unicamp. E o movimen-
to avançou pelo interior. Pelo me-
nos cinco campus da Unesp tive-
ram prédios ocupados por estudan-
tes, reforçando o movimento ini-
ciado na USP.

Todos os 23 diretores de unida-
des de ensino da Unicamp divulga-
ram manifesto defendendo a auto-
nomia das universidades públicas
paulistas e solicitando a extinção
da Secretaria de Ensino Superior,
criada no dia 1º de janeiro, com a
revogação  e alteração dos decretos
correspondentes, como também

alteração dos decretos que ferem a
autonomia universitária.

O governador José Serra, numa
tentativa de amenizar a crise, pu-
blicou dia 31 de maio (data mar-
cada para ato conjunto das catego-
rias das três universidades), no Diá-
rio Oficial, um decreto declarató-
rio com o objetivo de “eliminar”
as interpretações reiteradamente
equivocadas” sobre quatro decretos
e modificar a redação de outro. No
entanto, a medida não modifica
os decretos anteriores – o movi-
mento reivindica sua revogação –,

e até o fechamento da edição do
jornal a ação do governador estava
sendo analisada pelo movimento.
A CAMPANHA SALARIALA CAMPANHA SALARIALA CAMPANHA SALARIALA CAMPANHA SALARIALA CAMPANHA SALARIAL

Paralelo à defesa da autono-
mia, as negociações da campa-
nha salarial continuam. O Fórum
das Seis (entidade que reúne os
sindicatos de funcionários e pro-
fessores das estaduais paulistas)
definiu três eixos principais em
sua pauta unificada: a defesa da
educação pública e da autonomia
das universidades; o aumento do
investimento do Estado na educa-

ção pública em geral; e a criação
de melhores condições de salário,
de trabalho acadêmico e de inser-
ção social para as universidades
estaduais. A não-desvinculação dos
hospitais universitários e a revo-
gação de políticas que terceirizam
e precarizam o trabalho que atu-
almente tomam conta das uni-
versidades públicas também cons-
tam da pauta. Os funcionários
reivindicam reajuste de 3,15%
mais incorporação ao salário de
parcela fixa, e os estudantes, polí-
tica de permanência estudantil.

As universidades
em números

*A USP (Universidade de São Paulo) foi
criada em 1934. Tem 80 mil alunos, 5 mil
docentes e 15 mil técnicos-administrati-
vos. As unidades de ensino da USP estão
distribuídas ao longo de seis campi univer-
sitários: um em São Paulo, capital, e cinco
no interior do estado, nas cidades de Bauru,
Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e
São Carlos. A Cidade Universitária, na capi-
tal, concentra a infra-estrutura adminis-
trativa, além de 23 das 35 unidades de
ensino.

*A Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas) foi criada em 1966. Tem 34
mil alunos (graduação e pós-graduação),
1.700 professores e 7.500 funcionários. O
local onde se situa a universidade foi ocu-
pado, em outras épocas, por cafezais e ca-
naviais, na região noroeste de Campinas. O
campus fica a 12 km do centro da cidade.

*A Unesp (Universidade Estadual Pau-
lista) foi criada em 1976 e está presente em
praticamente todo o território paulista. Sua
estrutura multicampi se espalha em 23
cidades do estado, sendo 21 no interior. São
mais 39.500 alunos (mais de 30 mil só na
graduação), mais de 3,3 mil professores e
mais de 6,8 mil funcionários.

Na UFRJ, Reitoria foi ocupada em 1998
A luta hoje travada pela comunidade universitária das esta-

duais paulistas remete a uma luta já travada na UFRJ com o
governo federal, com a imposição de José Vilhena – derrotado nas
urnas por Aloísio Teixeira – como reitor em 1998. Funcionários e
estudantes ocuparam a Reitoria durante 44 dias para defender a
democracia e a autonomia, feridas com a indicação do então
ministro Paulo Renato de Souza . À época, Vilhena chamou a

polícia para acabar com a ocupação. A UFRJ foi sitiada por dezenas
de soldados armados, violando a autonomia – uma situação que o
Fundão não tinha vivido nem nos tempos da ditadura militar. O
episódio ficou marcado na história das lutas aguerridas dos traba-
lhadores da universidade, que lideraram o movimento, e dos estu-
dantes. Vilhena, imposto por Fernando Henrique Cardoso, encon-
trou ambiente hostil durante todo o seu mandato.

ELE MOSTRA A CARA. Governador de São Paulo revela a  face repressora. Sua polícia bateu em funcionários e  estudantes

TEMPOS DE LUTA. A Reitoria da UFRJ foi ocupada durante semanas em repúdio à intervenção do governo

Foto: Internet

Foto: Niko
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Funcionários de hospitais
universitários ameaçados!

Antes de cair
no canto da
sereia, é bom
botar as
barbas de
molho.

E A SITUAÇÃO FUNCIONAL?E A SITUAÇÃO FUNCIONAL?E A SITUAÇÃO FUNCIONAL?E A SITUAÇÃO FUNCIONAL?E A SITUAÇÃO FUNCIONAL?
O governo diz que vai adequar os

salários ao mercado. Leia-se salário
reduzido para o nível médio, médio
para o nível superior e alto para os
especialistas, como o de anestesis-
tas ou cirurgiões cardíacos. O pessoal
de apoio continua terceirizado.

E A CARREIRA?E A CARREIRA?E A CARREIRA?E A CARREIRA?E A CARREIRA?
Há quebra da Carreira. Servidores

ficam num quadro em extinção, numa
instituição para a qual não foram contra-
tados. Cedidos, ficam sem direito à opi-
nião, com uma carga de trabalho que não
é aquela para a qual foram contratados,
num lugar que não é o seu. Se não
estiverem satisfeitos, podem procurar
outro lugar.

COMO SERÁ A DIREÇÃO?COMO SERÁ A DIREÇÃO?COMO SERÁ A DIREÇÃO?COMO SERÁ A DIREÇÃO?COMO SERÁ A DIREÇÃO?
Será como a de uma empresa

privada: uma direção executiva e con-
selho fiscal. Vai gerir o hospital como
um negócio. Diretor não será eleito,
como é hoje.

A ASSISTÊNCIA E O ENSINO?A ASSISTÊNCIA E O ENSINO?A ASSISTÊNCIA E O ENSINO?A ASSISTÊNCIA E O ENSINO?A ASSISTÊNCIA E O ENSINO?
A direção pode investir no mercado

financeiro e ampliar serviços para ofere-
cer à iniciativa privada, naturalmente bus-
cando lucro. O que poderá reduzir o
serviço voltado à população pelo SUS.

Como haverá um contrato de gestão,
pode ser incluído convênio com faculda-
des particulares que vão disputar espaço
de ensino com os estudantes da UFRJ.

E A PESQUISA?E A PESQUISA?E A PESQUISA?E A PESQUISA?E A PESQUISA?
A pesquisa vai ser privada. Vai per-

der o cunho social. Principalmente com
a Lei de Inovação Tecnológica, que faz
com que os laboratórios da Universida-
de sejam cedidos para a iniciativa priva-
da para desenvolver pesquisa. Pesqui-
sas de medicamentos e tratamentos de
doenças serão voltadas para a iniciativa
privada, usando equipamentos e pa-
cientes da UFRJ.

E OS ATUAIS SERVIDORES?E OS ATUAIS SERVIDORES?E OS ATUAIS SERVIDORES?E OS ATUAIS SERVIDORES?E OS ATUAIS SERVIDORES?
Continuam no RJU, mas serão cedi-

dos para a fundação.  O salário deles vai
ser pago ao MEC pela fundação. Ace-
nam com gratificações e produtividade.
Mas nada disso é incorporado à aposen-
tadoria. Se o servidor não se enquadrar,
pode ser cedido para outro órgão. Prova-
velmente não vai ter mais lugar na Univer-
sidade para cargos da Saúde.

QUEM VAI BANCAR OS HOSPITAIS?QUEM VAI BANCAR OS HOSPITAIS?QUEM VAI BANCAR OS HOSPITAIS?QUEM VAI BANCAR OS HOSPITAIS?QUEM VAI BANCAR OS HOSPITAIS?
Ao contrário de como é hoje, a

fundação estatal não terá dinheiro do
Orçamento do governo. Todo dinheiro
que vier será dos serviços que prestar.
Se o “cliente” for o Ministério da Saú-
de, é dele que receberá. Se for o setor
privado, é de lá que virá o dinheiro. Um
negócio como outro qualquer.

O QUE ACONTECE COMO QUE ACONTECE COMO QUE ACONTECE COMO QUE ACONTECE COMO QUE ACONTECE COM
OS FUNCIONÁRIOS?OS FUNCIONÁRIOS?OS FUNCIONÁRIOS?OS FUNCIONÁRIOS?OS FUNCIONÁRIOS?

Acaba a Carreira. Os trabalhado-
res entrarão por concurso público, mas
serão regidos pela CLT. Não terão
estabilidade e poderão ser demitidos
na hora que o empregador quiser.

Sabe o que vai acontecer se o projeto do governo que transforma os HOSPITAIS EM FUNDAÇÕES passar?
 1 – A Carreira acaba.
 2 – Seu cargo entra em extinção.
 3 – As gratificações não são incorporadas à aposentadoria.
 4 – O funcionário estatutário se não se submeter à lógica privada pode ser cedido para qualquer outro lugar.

Quer saber mais?

Panfletagem no HU
Depois da assembléia de terça, no Quinhentão,
integrantes do Comando Local de Greve ocuparam
os corredores do Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho, onde promoveram uma panfletagem.
O texto advertia para as conseqüências nefastas
para os funcionários, no caso da privatização dos
hospitais. Para  as 10h desta terça-feira, dia 12,
está marcada reunião com os funcionários do HU.
O encontro é para discutir greve e fundação
estatal. A reunião será no anfiteatro 4 E 44.

Foto: Niko Júnior
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Em socorro
da baía

Projeto vai despoluir canais que contornam o Fundão. Obstrução compromete circulação da
água da Baía de Guanabra. Segundo subsecretário, as obras poderão ser concluídas dentro
de 20 meses
O programa de revitalização,

urbanização e recuperação am-
biental dos canais do Fundão e
do Cunha, da Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente, vem sen-
do debatido na UFRJ e será pauta
na próxima sessão do Conselho
Universitário, nesta quinta-fei-
ra. O reitor Aloísio Teixeira tem
proposta de constituir uma co-
missão permanente de acompa-
nhamento do programa.

O projeto busca restabelecer
o padrão de circulação de água
na Baía de Guanabara através
da desobstrução mais especifi-
camente no canal do Fundão,
que contorna a ilha e que está
estagnado, com dragagem de as-
soreamento e fundos elevados
de aterro, paisagismos das áreas
do entorno dos canais, restabe-
lecimento do ecossistema e re-
dução da contaminação e con-
tenção de detritos.

Na última semana de maio,
o projeto foi apresentado nas
reuniões do Conselho Superior
de Coordenação Executiva e do
Consuni. No dia 24, o subsecre-
tário de Meio Ambiente, Antô-
nio da Hora, apresentou o proje-
to e esclareceu dúvidas de conse-
lheiros. Ele apresentou propos-
tas como a utilização de escava-
deiras sobre balsas e transporte
hidráulico do material draga-
do. Para disposição dos sedi-

mentos contaminados, apresentou
o emprego de tubos de geotêxtil.
Também chamados geobags, são
próprios para acondicionamento
dos resíduos com capacidade de
drenagem do material líquido. Os
tubos atenderiam às condições
ambientais para confinamento e
desidratação dos sedimentos, com
processo químico.

Os enormes tubos com sedi-
mentos retirados seriam empilha-
dos na margem do canal, numa
área entre a Linha Amarela e a
Linha Vermelha. No local, seria
feita urbanização e paisagismo na
área, que poderia ser usada, por
exemplo, como estacionamento.

Segundo o subsecretário, a in-
tervenção completa pode estar
concluída em 20 meses. É um pro-
jeto básico, e os custos ainda não
estão definidos porque dependem
de exigências ambientais.

Mesmo reconhecendo a
grande importância do projeto
para despoluição deste canal,
não podemos admitir que
uma obra desse porte ignore
a existência da Vila Residen-
cial. A indiferença dos envolvi-
dos na elaboração do projeto
em relação às preocupações
sociais é inaceitável. Trata-se
de uma atitude descabida com
esta comunidade existente no

Meio Ambiente
em foco no CT

Entre os dias 4 e 6 de junho
foi realizada a I Semana de Meio
Ambiente do Centro de Tecno-
logia. O tema: “Ciência, tecno-
logia e meio ambiente – os de-
safios do presente”, discutiu as-
suntos da agenda ambiental
mundial, adequados à realida-
de do Rio de Janeiro. Recicla-
gem e fontes de energia renová-
veis foram os maiores focos.

O Dia Internacional do Meio
Ambiente, comemorado no dia 5,
serviu como mote para o lança-
mento do programa “Recicla CT
de Gerenciamento de Resíduos”,

que consiste em atender ao Decreto
n° 5.940, de 25/10/2006. Este decre-
to instrui as instituições públicas a
realizarem coleta seletiva e doarem
os materiais a cooperativas de cata-
dores. O decreto também obriga uni-
versidades a desenvolverem tecnolo-
gias de gerenciamento de lixo.

GERAÇÃO DE RENDAGERAÇÃO DE RENDAGERAÇÃO DE RENDAGERAÇÃO DE RENDAGERAÇÃO DE RENDA
Durante os três dias de evento,

várias exposições focaram na ge-
ração de renda, realizadas por as-
sociados à Cooperativa UFRJ. Den-
tre eles está Carlos Augusto Calix-
to, morador da Maré, que faz es-

culturas com garrafas PET. “Agre-
gamos a reciclagem à renda. O ma-
terial que poderia estar sendo joga-
do fora agora é revertido em renda e
enfeita as casas das pessoas”, diz.
Ele já realizou oficinas para estu-
dantes da rede pública de ensino e
dá aulas para crianças da Maré.

Outros projetos voltados para a
responsabilidade sócio-ambiental
também participaram, como a Hor-
ta Comunitária da Prefeitura da
UFRJ. Ela é cultivada pelos próprios
funcionários do campus do Fundão,
que a utilizam em consumo pró-
prio. “Sobrevivemos com a ajuda de

todos. A universidade ajuda bas-
tante, mas os funcionários tam-
bém se empenham”, diz a cultiva-
dora Angélica da Silva Fernandes.

SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO
O CT está desenvolvendo uma

base de dados sobre todas as fontes
de energia alternativa. Quem se
interessar terá informações deta-
lhadas sobre cada processo e expli-
cações passo a passo de experiên-
cias que as pessoas comuns pode-

rão realizar em suas casas, apro-
veitando melhor as fontes alter-
nativas. O Lafae poderá realizar
palestras ou treinamentos para
quem quiser montar um sistema
de energia solar. Para isso, é ne-
cessário entrar em contato com o
laboratório pelo telefone 2562-
8029. A coordenação é do profes-
sor Jorge Luiz do Nascimento.
Outras informações podem ser
conseguidas pelo site
www.dee.ufrj.br/lafae.

Não se pode admitir

que uma obra desse

porte ignore a

existência da Vila

Residencial

interior do campus da UFRJ –
composta, na sua maioria, por
trabalhadores que colaboram ou
colaboraram com a produção do
conhecimento na universidade. O
fato é que a comunidade da Vila é
tratada de forma injusta: falta sa-
neamento básico, urbanização e
área de lazer. Tem-se que  avan-
çar em projetos que beneficiam a
natureza. Mas não podemos es-
quecer dos que estão inseridos

nela. O que se exige é coe-
rência da Secretaria do Meio
Ambiente e da universidade.
É inconcebível que a UFRJ
seja incapaz de resolver um
problema básico de uma co-
munidade que integra a sua
área geográfica.

Francisco de Assis
dos Santos

Ex-Presidente da AMAVILA

Coordenador-geral do  SINTUFRJ

CANAL DO CUNHA. Por trás do brilho das águas, poluição que destrói fauna e flora

ARTE. No encerramento, atores da oficina de teatro de
funcionários se apresentaram no hall do Centro de Tecnologia
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