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Viçosa
Encontro Regional da Fasubra apro-

funda discussão sobre a agenda política
preparando a categoria para os embates
da campanha salarial e das reformas pro-
postas pelo governo. Página 3

Terremoto na Faculdade de Direito

O diretor da Faculdade de Direito, Armênio Albino da Cruz,
foi afastado no início da noite de sexta-feira  por portaria do
reitor Aloísio Teixeira. O reitor atendeu recomendação da co-
missão encarregada de conduzir o processo disciplinar instaura-
do contra Armênio, acusado de várias irregularidades. O profes-
sor Alcino Câmara, decano do Centro de Ciências Jurídicas e

Há 40 anos, a vida do Brasil
mudava de rumo. Militares, a
serviço das forças conservado-
ras e inimigas do povo, deram
um golpe militar e assumiram a
condução do país. O CFCH rea-
liza vários debates sobre a dita-
dura que mergulhou o Brasil no
obscurantismo e deixou um ras-
tro de prisões, torturas e mor-
tes. Última página

Prisões,
torturas
e mortes

Caiu Armênio
Econômicas(CCJE), centro ao qual a Faculdade de Direito está ligada,
vai responder pela direção da unidade durante os próximos 60 dias. O
afastamento de Armênio foi o desdobramento de uma semana de
pressões organizada pelos estudantes de Direito que ocuparam o
gabinete do diretor e lotaram os salões da sessão do Consuni na
quinta-feira. A Polícia Federal cercou a faculdade. Páginas 4 e 5

UFRJ aperta o cinto. Página 7

Vem aí o censo da UFRJ. Página 7

Proposta de reajuste do governo.
Página 2

Concurso: nova data. Página 2

ISSO É QUE É PRESSÃO.
Estudantes ocuparam o salão
do Consuni para exigir o
afastamento do diretor da
Faculdade de direito
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Doispontos

Reunião desta semana
entre representantes do fun-
cionalismo federal e do Mi-
nistério do Planejamento vai
definir a proposta do gover-
no para o reajuste dos servi-
dores. O governo vem anun-
ciando que as categorias de
servidores com maior volu-
me de perdas salariais nos
últimos anos irão receber au-
mento acima da inflação de
2003, que ficou em 9,3%. Se-
gundo o governo, o aumento
será diferenciado. Mas até
agora o governo não definiu
categorias nem falou de nú-
meros. A expectativa é a de

Campanha salarial
Governo diz que vai apresentar proposta de reajuste esta semana

que na reunião desta terça-
feira o governo abra o jogo
detalhando a sua proposta
com números.

O governo federal tam-
bém anunciou que vai alte-
rar a data-base dos servi-
dores federais e que o au-
mento que será concedido
em maio deste ano não re-
troagirá ao mês de janeiro.
Isso significa que os traba-
lhadores públicos serão
surrupiados em quatro me-
ses de reajustes atrasados.
Os técnicos do governo já
estão preparando uma
emenda para modificar a

legislação em vigor e garan-
tir a mudança da data-base.

Outra surpresa anunciada
pelo governo é o fim da apli-
cação de um percentual igual
para todos os servidores. Cer-
ca de 900 mil terão aumento
diferenciado, enquanto 200 mil
receberão apenas reajustes re-
lativos aos planos de reestru-
turação da carreira. Os aposen-
tados e pensionistas serão os
mais prejudicados. Para eles,
o governo só pagará 10% do
valor máximo que receberão
os funcionários da ativa.

De acordo com o Ministé-
rio do Planejamento, a maior

parte dos servidores do Pla-
no de Classificação de Car-
gos (PCC) receberá aumen-
tos superiores ao índice de
inflação previsto até maio
pelo Índice de Preços Amplos
ao Consumidor (IPCA): 9,3%.
Porém, não está garantido
que esse índice será usado
como base para o reajuste
nem que os outros servido-
res terão 9,3% de aumento.

A proposta não agradou à
Coordenação Nacional dos
Servidores Públicos. A reso-
lução da última plenária é de
lutar pela recomposição de
perdas calculadas pelo ICV

do Dieese. A maioria das ple-
nárias de base da Fasubra
está indicando o índice emer-
gencial de 50,19%, que é o re-
sultado do cálculo das per-
das desde da decisão do STF,
que determina o aumento
anual dos servidores públi-
cos,  em 1998. Por tudo isso
mantém o calendário de luta
aprovado na última plenária
nacional: dia 14 é dia nacio-
nal de luta com paralisações,
nos dias 16 e 17 acontecerá a
plenária da Fasubra, e no dia
18 os SPFs voltam a se reunir
para discutir a possibilidade
de greve.

Começam dia 3 de maio as inscrições para o concur-
so público para técnico-administrativo. As provas são
classificatórias e eliminatórias, exceto para os cargos
de músico. Os candidatos aos cargos de nível superior
serão submetidos à análise de títulos. A taxa de inscri-
ção é de R$ 17,00 para o cargo de nível médio e R$
25,00 para o nível superior. Já os salários são de R$
652,94 para o nível médio e R$ 974,14 para o nível
superior. Ao salário serão acrescidos auxílio-alimenta-
ção de R$ 121,50, auxílio-creche de R$ 89,00, por filho,
e auxílio-transporte de acordo com o trajeto informado
pelo servidor. As inscrições poderão ser feitas pelos
Correios até o dia 21 de maio, ou pela Internet até dia
23 de maio.

Reunião no HU

A Coordenação de Política Sindical está convocando os
delegados de base para uma reunião no dia 31, às 14
horas, na sede do SINTUFRJ.

Concurso para técnicos-
administrativos

Delegados de base

Dia 30, às 10 horas, haverá reunião no auditório 4E 44
do Hospital Universitário. Está em pauta a campanha
salarial, ações, indicativos de greve, informes e censo
racial e de gênero.

Dando continuidade às negociações do
pagamento dos atrasados dos 28%, na quar-
ta-feira, dia 24, foi realizada mais uma reu-
nião no Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão. A Secretaria de Orçamento
e Finanças (SOF) não mandou represen-
tante, embora fosse fundamental para iní-
cio das conversas sobre a execução do pro-
cesso. A discussão se deu apenas com o
secretário de Recursos Humanos do Minis-
tério, Sérgio Mendonça, e a coordenadora
da área jurídica, Cynthia Curado. Pela UFRJ
estava presente o superintendente da PR-4,
Roberto Gambini. As coordenadoras do sin-
dicato Ana Maria Ribeiro e Neuza Luzia re-
presentaram a categoria.

O secretário de Recursos Humanos expli-
cou que o Ministério do Planejamento está
voltado para a resolução da questão da Me-
sa Nacional de Negociação e por isso não
foi possível articular uma reunião conjun-
ta. Reconheceu a pertinência de nosso pro-
cesso e assumiu que o governo não irá enga-
vetá-lo. Ele disse que o valor é alto, mas

 28%: Ministério reconhece direito
que considera ser possível construir uma
proposta de acordo com a SOF, que é quem
pode informar sobre os recursos disponí-
veis. Informou ainda que a base de cálculo
que indicava a correção pelo INPC, confor-
me determinado pelo juiz do processo e
executado pelo Sindicato, terá que ser subs-
tituída pelo IPCA, “pois o pagamento será
por via administrativa”.

O assessor jurídico do SINTUFRJ que
participou da  reunião, André Viz, informou
que esta diferença pode ser acrescentada
no processo dos precatórios.

O SINTUFRJ já está providenciando
com a PR-4 para que os cálculos estejam
prontos até a próxima reunião. Em con-
versa telefônica com o secretário da SOF,
durante o encontro, foi indicado um re-
presentante da área para tratar do assun-
to. Foi firmado o compromisso de que será
agendada uma nova reunião, com a pre-
sença da SOF. Está reunião ocorrerá após
o dia 30, quando haverá a Mesa Nacional
de Negociação.

LANÇAMENTO DA REVISTA MARXISMO VIVO N.8
Debate: "Um ano de ocupação do Iraque e a situação mundial", com José Welmovick –
doutorando em Sociologia da Unicamp e dirigente nacional do PSTU – e Cláudio Gurgel,
professor de Economia da UFF e coordenador do Movimento Reage PT.
Hoje, dia 29, às 19h, no salão nobre do IFCS.
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MOVIMENTO

VIÇOSA, MG – O primeiro
dia do Encontro Regional da
Fasubra (região Sudeste), dia
25, no Centro de Vivência do
campus da Universidade Fe-
deral de Viçosa (UFV), em
Minas Gerais, no qual se dis-
cutiram a conjuntura e a re-
forma universitária, foi uma
prévia do confronto de idéi-
as que vem sendo realizado
pelos trabalhadores das uni-
versidades federais em vários
estados. A crítica à forma
como o governo Lula vem
conduzindo sua política e a
urgência da luta em defesa
da universidade pública de-
ram o tom da abertura do
evento, que teve a presença
do coordenador-geral da Fa-
subra, Paulo Henrique, do
presidente da Associação dos
Servidores da UFV, Sebasti-
ão da Fonseca, da secretária
de Educação do Município,
Maria das Graças Salgado,
dos professores Valéria Ma-
ria e José Humberto (UFV),
do coordenador do DCE da
UFV, Antonio Piau, e do dire-
tor da Executiva nacional da
CUT, Agnaldo Fernandes.

Um debate qualificado foi
feito por 145 delegados pre-
sentes ao evento. Vivendo
uma conjuntura adversa, os
técnicos-administrativos das
universidades querem mu-
dar o rumo desta política,
mas para isso sabem que é
preciso despertar suas cons-
ciências, traçar estratégia de
luta e partir para o enfrenta-
mento. Críticas não faltaram
à atuação da Federação, as-
sim como não faltou uma au-
tocrítica por parte dos dele-
gados sobre a necessidade da
ação da base da categoria. As
decisões da plenária final,
assim como as propostas dos
nos demais encontros, serão
levadas para a plenária na-
cional da Fasubra, agora em
abril. “O que estamos que-
rendo construir é a unidade
para atuarmos no enfrenta-

Encontro regional da Fasubra em Viçosa discute conjuntura e reforma universitária

Debate qualificado

mento com o governo, defi-
nindo nossas prioridades,
por isso a realização destes
encontros”, explicou Paulo
Henrique.

Conjuntura – O diagnósti-
co da realidade com a qual se
defrontam os trabalhadores
foi traçado na mesa de con-
juntura, na manhã do dia 25.
Participaram o filósofo argen-
tino e especialista em geoes-
tratégia (política internacional
nas suas verdadeiras inten-
ções)  Hector Battaglia, Agnal-
do Fernandes e Paulo Henri-
que. Hector tratou das conse-
qüências para a educação e o
trabalho diante da globaliza-
ção. Agnaldo chamou a aten-
ção para a reflexão sobre a
atual conjuntura, tanto no
âmbito nacional quanto in-
ternacional, alertando para a

“
Tirar a base do marasmo
em que ela está é o grande desafio
para nós”

Iranildo Campos, UFMG

É preciso ter clareza em relação à
política que o governo Lula está
realizando”

Agnaldo Fernandes, UFRJ“ Temos que lutar para que a
reforma não seja contra a
universidade que nós defendemos”

Graça Freire, Fasubra“urgência da reação dos traba-
lhadores diante da política de
reformas do governo Lula.
Paulo Henrique refletiu sobre
a organização do movimento
afirmando que era preciso
medir a sua disposição de re-
sistência, esclarecendo que,
além da defesa dos direitos,
era preciso brigar também
pela desprivatização da uni-
versidade.

Reforma universitária – A
reitora da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora, Marga-
rida Salomão, a professora da
Faculdade de Educação da
UFV, Maria das Graças Ribei-
ro, e a coordenadora de Edu-
cação da Fasubra, Graça Frei-
re, debateram a reforma uni-
versitária. A reitora defendeu
que qualquer reforma que
aconteça na universidade

seja feita de dentro, isto é, por
meio da comunidade univer-
sitária. “Seria dramático se o
governo do PT assumisse im-
por uma reforma da univer-
sidade brasileira”, afirmou. A
professora Maria das Graças
fez um histórico do projeto
de reforma e dos projetos de
lei e propostas de emenda
constitucionais já em curso.
“A reforma do governo FHC
veio em conta-gotas, e o go-
verno atual deu continuida-
de a ela. Além de fazer isso, é
intenção do governo Lula vi-
rar de ponta-cabeça a univer-
sidade brasileira, tendo como
eixos de proposta a adoção
de novas formas de financia-
mento e flexibilização da
fronteira público-privado”,
disse.

A coordenadora da Fasu-
bra falou das propostas de

reforma a partir de 2002 e ex-
plicou o projeto Universida-
de para os Trabalhadores da
Fasubra. Graça Freire ressal-
tou a importância da questão
da carreira dentro do projeto
da Fasubra e chamou a com-
panheirada a não olhar só a
questão economicista. “A car-
reira é a valorização de pes-
soal, e os companheiros só
procuram as tabelas para ve-
rem o quanto vão ganhar. É
muito mais. Trata da nossa
revalorização enquanto pro-
fissionais, recomposição dos
quadros e dos salários e da
capacitação profissional”,
pondera. Ela alertou para a
proposta do governo de dar
a cada universidade a “liber-
dade” de criar sua própria
carreira. “É pedir que cada
uma se vire o que vai criar
distorções".
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UFRJ
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UNIVERSIDADE
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MOVIMENTO

A dirigente da Central
Única dos Trabalhadores
(CUT), Lúcia Reis, disse que
o objetivo da central na dis-
cussão sobre a reforma sin-
dical é assegurar passos es-
senciais que assegurem avan-
ços na organização dos tra-
balhadores. Ela disse que este
é o objetivo da participação
da central no Fórum Nacio-
nal do Trabalho organizado
pelo governo com a partici-
pação de empresários, traba-
lhadores e representantes do
Executivo. O diretor do Sindi-
cato dos Bancários, Ciro Gar-
cia, que condenou as propos-
tas elaboradas pelo fórum,
disse que elas na verdade for-
talecem a cúpulas da centrais,
enfraquecendo as entidades
de base e, por conseguinte,
os trabalhadores. Ciro disse,
ainda, que é uma ilusão ima-
ginar ser possível um pacto
com empresários que, por
exemplo, não aceitam sequer
a organização livre dos traba-
lhadores nos locais de traba-
lho. Lúcia Reis e Ciro Garcia
foram os dois debatedores
convidados que participaram
de seminário organizado pe-
lo SINTUFRJ.

Na mesa sobre reforma
universitária, o debate foi en-
tre Ana Maria Ribeiro e Agnal-
do Fernandes. Há no gover-
no um documento produzi-
do pelo Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI), elabo-
rado na gestão do ex-minis-
tro Cristovam Buarque, que
apresenta propostas de mu-
danças no ensino superior. O
atual ministro da Educação,
Tarso Genro, afirma que este
documento não é proposta
do governo e defende um de-
bate nacional sobre a ques-
tão. Oficialmente o governo
Lula não apresentou uma

SINTUFRJ organizou debate no IFCS sobre as reformas sindical e universitária

Seminário debate
reformas do governo

proposta pronta, mas vem
trabalhando com este docu-
mento e idéias polêmicas vei-
culadas na imprensa, como a
reserva de vagas em faculda-
des particulares através da
renúncia fiscal.

A Fasubra, por sua vez,
discute seu projeto Universi-

A primeira a falar foi Ana Maria, que fez
um histórico sobre a educação ao longo
das décadas e a luta dos movimentos,
apresentou as linhas gerais do governo
sobre a reforma universitária e destacou
os principais pontos do projeto da Fasubra
“Universidade para os Trabalhadores”.
Para ela, realizar as mudanças preten-
didas pelo movimento é disputar projeto e
idéias. E é isso que a Fasubra está fa-
zendo. Segundo Ana Maria, o maior pro-
blema na reforma universitária não é o
governo. “Nossos maiores enfrentamen-
tos serão internos”, afirma, ao se referir a
toda uma estruturação interna já montada
e praticada para captar recursos externos
como projetos individuais de pesquisa e
atuação das fundações e a luta pela de-
mocratização da universidade, com cole-
giados paritários. Defendeu que devemos
disputar com nosso projeto e se diz contra
a política de simplesmente dizer não.

Agnaldo Fernandes contextualizou a

Outro encontro reali-
zado semana passada, dia
23, foi a reunião do Gru-
po de Trabalho (GT) de
Educação do SINTUFRJ. O
objetivo é formar um gru-
po que pense propostas
sobre a reforma universi-
tária e subsidie o GT da
Fasubra com informações
sobre a realidade na UFRJ.

Na reunião, que con-
tou com a presença de
vários companheiros de
diversas unidades, se de-
finiu o GT como espaço
de construção e diálogo,
onde as disputas mais ge-
rais serão direcionadas
para outros fóruns, como
assembléia, buscando
um ambiente de unidade
na ação. Na próxima reu-
nião, que se realizará dia
7 de abril (ainda sem lo-
cal), se discutirá uma pro-
posta de regimento inter-
no e de estudo do Proje-
to Universidade Cidadã
para os trabalhadores.

dade para os Trabalhadores,
que se baseia em bandeiras
históricas dos trabalhadores
das universidades, como au-
tonomia com democracia,
plano de carreira, financia-
mento das universidades pú-
blicas e política de assistên-
cia e permanência. A Fasubra

proposta de reforma universitária diante
da conjuntura geral, e no âmbito das refor-
mas promovidas pelo governo. Para ele, o
que está acontecendo é uma contra-refor-
ma universitária, que se vem delineando
através de medidas provisórias e regula-
mentações, tanto na estrutura adminis-
trativa quanto na de ensino das universi-
dades públicas. Na sua opinião, não existe
espaço político para se discutir qualquer
projeto alternativo, inclusive o da Fasubra.
“A mercantilização do ensino aprovada na
Organização Mundial do Comércio, em
conjunto com a criação da Área de Livre
Comércio das Américas e a reforma uni-
versitária, enterram todos os projetos.”
Para Agnaldo, o desafio é conscientizar a
categoria sobre esta política que está em
curso, pois no seu entendimento é uma
opção política do governo aprofundar o
projeto neoliberal. “E se não tivermos essa
conscientização, não teremos política al-
guma para combater”, finaliza.

Duas visões

GT do SINTUFRJ
começa a
trabalhar

CONFRONTO DE IDÉIAS.  Agnaldo Fernandes e Ana Maria Ribeiro debateram reforma universitária

tomou como diretriz divulgar
este projeto e debater nas
bases a reforma universitá-
ria. No movimento sindical
há divergências em relação à
forma como tratar a reforma
universitária com o governo
Lula. E estas posições foram
postas no seminário.

Fotos: Niko Júnior



7
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R

J 
–
 N

º
 6

1
0
 -

 2
9
 d

e
 m

a
rç

o
 a

 5
 d

e
 a

b
ri

l 
d
e
 2

0
0
4

INFRA-ESTRUTURA

O Conselho Universitário
aprovou a redução de previ-
são orçamentária para este
ano que será enviada ao go-
verno até 31 de março. De
acordo com o pró-reitor Joel
Teodósio, os cortes de em-
penho atingiram parte do pa-
gamento à Light e parte dos
recursos destinados à manu-
tenção dos edifícios. Na pre-
visão de participação dos
grandes grupos de despesas
e recursos da UFRJ para 2004,
estava previsto o pagamento
de R$ 2.085.578 à Light por
conta do parcelamento da dí-
vida da universidade com a
empresa. Esse valor não in-
cluía o pagamento do forne-
cimento de energia.

Joel Teodósio e o reitor
Aloísio Teixeira se reuniram
com a direção da Light para
mostrar a situação financeira
caótica da UFRJ. E também
pediram que a concessioná-
ria de energia elétrica ajudas-
se a universidade a conseguir
mais recursos, caso contrário
a instituição não poderia pa-
gar a sua dívida. Dirigentes
da Light se comprometeram
a fazer gestões neste sentido
junto ao governo.

Manutenção – Os R$ 15 mi-
lhões previstos para manu-

Reitoria determina corte no orçamento e situação financeira da universidade se agrava

UFRJ aperta o cinto

tenção dos prédios da UFRJ
foram reduzidos a R$ 6 mi-
lhões  e 175 mil. Foram corta-
dos R$ 9 milhões, o que cor-
responde ao mesmo montan-
te de recurso emergencial que
chegou à universidade no fim
do ano passado para manu-
tenção dos prédios. Portanto,
fora esses R$ 9 milhões que já
tem, a UFRJ ficou como empe-
nho com pouco mais de R$ 6

O SINTUFRJ está prepa-
rando o Censo Racial e de
Gênero, para  aferir as con-
dições socio-econômicas,
psicológicas, de saúde, o
grau de escolaridade e onde
vivem e exercem suas fun-
ções na universidade, todos
os servidores da UFRJ. Va-
mos juntos buscar essas in-
formações. O trabalho se
desenvolverá através da co-
leta dados empíricos dos

Censo Racial e de Gênero
trabalhadores nas unidades
em que trabalham. O sindi-
cato quer influir na constru-
ção de políticas e ações afir-
mativas para os trabalhado-
res, e com base na realida-
de de cada um. A concreti-
zação dessa meta irá contri-
buir para o crescimento da
consciência social e política
a respeito de discriminação
racial e de sexo, no merca-
do de trabalho, e na elimi-

nação,  através de políticas
públicas, das diferenças
existentes no funcionalismo
público.

A comunidade afro-des-
cendente da UFRJ, principal-
mente,  precisa assumir a ta-
refa de alterar as relações de
trabalho e diminuir o distan-
ciamento invisível que exis-
te dentro da estrutura. A mu-
lher negra técnica-adminis-
trativa também está inseri-

da neste contexto, pois nas
relações cotidianas e profis-
sionais dessas companhei-
ras está embutido o poder
entre os sexos. Quantas mu-
lheres trabalham na univer-
sidade? E quantas são ne-
gras? Quantas mulheres ocu-
pam cargos de chefia? E as
negras? Quantas ocupam
cargos de confiança? Estas e
outras perguntas exigem
respostas.

milhões, dinheiro que utiliza-
rá para a recuperação do siste-
ma de distribuição de energia
e reformas no prédio do IFCS.

A determinação do gover-
no, através de decreto, de que
a UFRJ empenhe orçamento
e despesas até 31 de março,
segundo Teodósio vai refletir
profundamente na questão
orçamentária: “Não temos um
tostão. Estamos sem recursos

para material de consumo,
passagem ou diária para tra-
balho de campo. A gente está
em busca de verba suplemen-
tar e da liberação de emendas
parlamentares, que podem
atenuar um pouco o proble-
ma financeiro da universida-
de”, afirmou o pró-reitor.

Na sessão do Consuni,
Aloísio Teixeira voltou a re-
clamar do aperto financeiro

a que está submetido a uni-
versidade. Ele disse que é ina-
ceitável que uma universida-
de da dimensão da UFRJ te-
nha pouco mais de R$ 50 mi-
lhões de orçamento. Ele dis-
se que outra universidade da
ordem de grandeza da UFRJ,
como é o caso da USP (Uni-
versidade de São Paulo), que
é estadual, tem orçamento
para este ano no montante
de R$ 300 milhões. Ou seja,
seis vezes mais. A Unicamp
(Universidade de Campinas),
outra universidade estadual
e bem menor que a UFRJ, tem
orçamento estimado em R$
150 milhões. Segundo infor-
mou Aloísio aos conselhei-
ros, o fato de o governo ter
determinado 31 de março
como data-limite para o em-
penho de verbas, criou ainda
maiores dificuldades, redu-
zindo a margem de manobra
da direção da universidade.

Este cenário de penúria
cria dificuldades imediatas
para a administração da UFRJ.
A situação dos prédios de al-
gumas unidades é grave. O
Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS) ameaça fe-
char as portas por falta de con-
dições de funcionamento que
está comprometido.



ÚLTIMAPÁGINA

No dia 31 de março de
1964 – há 40 anos –, os milita-
res tomaram o poder no país,
e, até 1985, os brasileiros vi-
veram sob uma ditadura. To-
dos os direitos dos cidadãos
garantidos pela Constituição
passaram a não valer mais
nada, e os opositores ao regi-
me foram perseguidos impla-
cavelmente pela máquina de
repressão montada pelo Es-
tado. Presos, eram torturados.
Muitos operários e estudan-
tes morreram nos porões da
ditadura. A censura aos me-
ios de comunicação garantia
o controle absoluto das infor-
mações que chegavam à po-
pulação.

A crise, que resultou no
golpe militar, começou com a
renúncia do presidente Jânio
Quadros, em 1961. As forças
conservadoras e os militares
tentaram impedir a posse do
seu vice, João Goulart, que
acabou assumindo o gover-
no depois da resistência das
forças democraticas. Na pre-
sidência,  João Goulart (PTB)
- que era filho de abastados
latifundiários, mas que defen-
dia um capitalismo menos
cruel para o Brasil -, com o
apoio de organizações de es-
querda, tenta mobilizar as
massas para fazer uma série
de reformas (as chamadas re-
formas de base), inclusive a
reforma agrária. Goulart tam-
bém assume uma postura de
independência em relação à
influência dos Estados Uni-
dos nos destinos do Brasil.

Mas isso leva o empresa-
riado, parte da Igreja Católi-
ca, a oficialidade militar e os
partidos de conservadores, li-
derados pela UDN e pelo Par-
tido Social Democrático
(PSD), com apoio do governo
americano e seu serviço se-
creto, a conspirarem. Juntos,
alardearam que estava sendo
preparado um golpe comu-
nista, do qual faria parte o
presidente da República. À
época, os conspiradores pro-
vocaram crise de desabaste-

O golpe que mudou as nossas vidas cimento e de carestia. No dia
13 de março de 1964, o go-
verno promove um grande
comício em frente à estação
ferroviária Central do Brasil,
no Rio, em favor das refor-
mas de base. Os conservado-
res reagem e realizam em São
Paulo, no dia 19 de março, a
Marcha da Família com Deus
pela Liberdade.

O PAÍS PEGA FOGO - A
tensão cresce no país cada
vez mais. No dia 31 de mar-
ço, tropas saídas de Minas
Gerais e São Paulo avançam
pelo Rio, onde o governo fe-
deral contava com o apoio
de setores importantes da ofi-
cialidade e das Forças Arma-
das e do governador udenis-
ta Carlos Lacerda. Estava
prestes a arrebentar a guerra
civil quando João Goulart
abandona o país e refugia-se
no Uruguai. No dia 1º de abril,
o Congresso Nacional decla-
ra a vacância da Presidência
e os comandantes militares
assumem o poder. No dia 9
de abril é decretado o Ato Ins-
titucional nº 1 (AI-1), que cas-
sa mandatos e suspende a
imunidade parlamentar, a vi-
taliciedade dos magistrados,
a estabilidade dos funcioná-
rios públicos e outros direi-
tos constitucionais.

Acabava de ser iniciada a
grande noite da ditadura bra-
sileira, que mudou a vida de
todos nós. O golpe impôs um
projeto de país que desco-
nhecia os interesses da ma-
ioria do povo e atendia aos
interesses do grande capital
internacional, liderado pelos
Estados Unidos, da burgue-
sia entreguista e do grande
latifúndio. A ditadura durou
21 anos e deixou um saldo
de terror que custou a vida
de muitos combatentes que
lutavam por uma sociedade
mais justa e solidária. As con-
seqüências do golpe e dos
caminhos que ela impôs de-
terminaram a indigência so-
cial de um país campeão de
concentração de rendas.

40 anos40 anos

A decania do CFCH orga-
nizou um evento intitulado
“1964+40: Golpe e Campus
de Resistência”, de 29 de
março a 2 de abril, com mos-
tras de filme, seminários e
debates. O objetivo é discu-
tir o sentido do golpe e os
elementos autoritários que

Cinco dias para lembrar o golpe de 1964
permanecem na sociedade
brasileira. Uma prévia foi o
debate "Forças Armadas e
os direitos humanos no
Brasil", no dia 15, no Audi-
tório Pedro Calmon, com o
ministro da Defesa, José Vi-
egas Filho. Sobre os tem-
pos obscuros da ditadura,

o ministro só pôde apresen-
tar desculpas pela falta de
informações sobre a locali-
zação das ossadas dos mili-
tantes mortos na Guerrilha
do Araguaia, na década de
1970.

Na segunda-feira, 29 de
março, acontece a abertura

do evento, às 9h30, no Sa-
lão Pedro Calmon, do Fo-
rum de Ciência e Cultura,
com Aloisio Teixeira (reitor
da UFRJ); Suely Souza de Al-
meida (decana do CFCH);
Raymundo de Oliveira (pre-
sidente da FUJB). Três me-
sas de debate estão progra-

madas ao longo do dia:
“Ditadura e Luta pela De-
mocracia”, “Partidos Polí-
ticos e Resistência Demo-
crática” e “Os Militares e a
Questão Nacional”. E ter-
mina com o show da can-
tora Joyce – ao lado da pis-
cina.

Programação Completa: www. 64mais40.cfch.ufrj.br


