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Agenda Brasil

Reforma
sindical

O jornalista Altamiro Borges,
editor da revista Debate Sindical,
que organizou o livro A reforma
sindical e trabalhista no governo
Lula, diz que a reforma sindical
pode fragilizar o sindicalismo, re-
duzir a força dos sindicatos de base
e estimular a divisão nas catego-
rias. Páginas 9 e 10

Garagem

Reitoria pede
tempo

A Reitoria solicitou mais tem-
po para transferir a empresa Hol-
los do galpão da garagem para
um novo local. O cheiro de resi-
na e a poeira decorrentes da fa-
bricação dos barcos vêm afetan-
do a saúde dos funcionários da
Divisão de Transportes. Página 8

Neurologia

CCS decide
Está nas mãos do Conselho

de Centro do CCS (Centro de
Ciências da Saúde) decidir so-
bre o novo diretor do Instituto
de Neurologia Deolindo Couto.
O Conselho, que se reunirá nes-
ta segunda-feira, 13, decidirá se
a direção caberá à professora
Marleide da Motta Gomes ou ao
professor José Mauro Brás de
Lima. Página 2

Venezuela

Financiando golpe
Documentos entregues pelo

Departamento de Estado dos Es-
tados Unidos revelam que uma
agência do governo americano
financiou a oposição venezuela-
na para desestabilizar o governo
Chávez. Página 12

UFRJ

Atrás de dinheiro
Reitoria afirma que secretário do MEC deve liberar R$ 7 mi-

lhões para universidade fechar o ano. O cobertor curto do orça-
mento não cobre as despesas. Banco Mundial pode transferir
recursos, através do MEC, para a universidade.  Página 11

Governo diz que
envia PL ao Congresso
o mais rápido possível

Na última sexta-feira, a direção da Fasubra se reuniu no Ministério da Educação com o secretário-
executivo da pasta, Jairo Jorge.  Nesta reunião, a direção da Federação foi informada que o Ministério do
Planejamento iria enviar o mais rápido possível o projeto de lei que institui a nossa carreira para a Casa
Civil, para avaliação jurídica final. Os dirigentes sindicais insistiram na necessidade de que o PL chegue
ainda nesta segunda-feira ao Congresso. O objetivo é aproveitar o esforço concentrado dos parlamentares.
Depois de 70 dias em greve, os trabalhadores da UFRJ retornaram ao trabalho. Páginas 3, 4 e 5

Assembléia nesta terça-feira, dia 14, às 10h, no Quinhentão

Biblioteca do IFCS

2 anos de interdição
Com irreverência, estudantes fazem nova manifestação no Conselho Universitário exigindo rapidez nas obras

de recuperação da biblioteca do Instituto. Páginas 6 e 7

Dois momentos
da mobilização
dos estudantes: à
esquerda, aluno
coloca um caixão
para simbolizar a
"morte da biblio-
teca"; à direita,
ocupação do ga-
binete do diretor
do Instituto, quan-
do o reitor se apre-
sentou para anun-
ciar medidas

Última quinta-feira Abril de 2004
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Doispontos

Está nas mãos do Conse-
lho de Centro do CCS (Centro
de Ciências da Saúde) decidir
sobre o novo diretor do Insti-
tuto de Neurologia Deolindo
Couto. O Conselho, que se
reunirá nesta segunda-feira,
13, decidirá se o novo diretor
será a professora Marleide da
Motta Gomes ou o professor
José Mauro Brás de Lima.

A decisão coube ao Con-
selho de Centro, uma vez que
após as eleições – realizadas
dia 1º de setembro –, surgi-

CCS decidirá quem será
o diretor da Neurologia

O Sindicato continua a alertar os sindicalizados sobre a necessi-
dade de os beneficiados pela ação do FGTS – que já tiveram suas
contas liberadas e já sacaram – efetuarem o pagamento dos
honorários do advogado. A conta é no Banco do Brasil, número
15580-2, agência 3652-8.

ram dois resultados. De acor-
do com a comissão eleitoral,
o vencedor foi o professor
José Mauro Brás Lima. Porém,
a comissão não considerou
os votos dos alunos do curso
de fonoaudiologia, que da-
riam a vitória à professora
Marleide da Motta Gomes.

Entenda o caso
A comunidade do Instituto

de Neurologia votou durante
três dias para eleger um dire-
tor pro tempore para a institui-

ção. Podiam participar da vo-
tação todas as pessoas que
compõem a comunidade do
Instituto, cujo voto tinha o
mesmo peso (voto universal).
Assim, alunos, técnicos-admi-
nistrativos e professores po-
diam votar para eleger o novo
diretor. A comissão eleitoral,
entretanto, decidiu que os alu-
nos de graduação em fonoau-
diologia não podiam votar,
pois não os considerava parte
integrante do Instituto; mas
permitiu que os professores de

fonoaudiologia votassem. Os
alunos de fonoaudiologia vo-
taram em uma urna separada
após um consentimento ver-
bal dos candidatos em reunião
com o reitor.

A justificativa para se ex-
cluir os alunos de fonoaudio-
logia é a de que eles votariam
no Hospital Universitário e
não no Instituto de Neurolo-
gia. Porém, segundo a Reito-
ria, os estudantes de fonoau-
diologia estão lotados no Ins-
tituto de Neurologia e, por-

tanto, têm o direito de votar
no local. De acordo com a Rei-
toria, os alunos podem votar
em todos os locais onde exer-
çam atividades de estudo ou
trabalho. “Os estudantes de
fonoaudiologia estudam há
mais de dois anos, do total de
quatro, no Instituto de Neu-
rologia, são lotados lá, por isso
podem votar. Se eles também
atuam no HU, eles podem vo-
tar lá também”, afirmou João
Eduardo Fonseca, chefe de
gabinete da Reitoria.

A Maternidade-Escola promove, de
22 a 24 de setembro, o Forum de Sexua-
lidade na Adolescência. O objetivo é
refletir sobre a extensão universitária
na promoção da saúde reprodutora
para adolescentes. As inscrições po-
dem ser feitas na Secretaria de Ensino
da Maternidade-Escola da UFRJ (Rua
da Laranjeiras, 180, Laranjeiras). São
130 vagas, e o período de inscrição por
e-mail vai até o dia 15 de setembro. O
endereço é dir-dgo@me.ufrj.br. Por te-
lefone, a data se prorroga até o dia 22
e pode ser feita através do número
2285-7935, ramais 260/261, com Car-
los, Ana, Beatriz ou Luciene.

Forum de
Sexualidade

FGTS: pagamento ao
advogado

Fundada no dia em que se cele-
bra a independência do Brasil, a UFRJ
comemorou seus 84 anos, nesse 7 de
setembro, com a criação do Colégio
Brasileiro de Altos Estudos. Em ses-
são especial do Consuni, realizada
na antiga Casa do Estudante Univer-
sitário, os conselheiros, além de apro-
varem a criação do Colégio Brasilei-
ro de Altos Estudos, aprovaram tam-
bém a entrega da recém-criada me-
dalha Minerva a 11 personalidades
de destaque.

Criado com a intenção de ser um
pólo de estudos e reflexões interdis-
ciplinar, o Colégio Brasileiro de Altos
Estudos discutirá questões relaciona-
das a quatro temas – Brasil, mundo,
ciência e humanidades. As bases ini-
ciais do Colégio foram estabelecidas
por uma comissão de seis professo-
res para que ele seja um local de for-
mulação de pensamentos.

“O Colégio Brasileiro de Altos Es-
tudos não será jamais uma institui-
ção reprodutiva. Será, sim, um lugar

UFRJ cria Colégio
de Altos Estudos

de irradiação de reflexão, de propo-
sição cultural, de promoção de co-
nhecimentos”, afirmou o professor
emérito Eduardo Portella, coordena-
dor-geral do projeto de criação do
Colégio Brasileiro de Altos Estudos.
Para melhor formular pensamentos
sobre os temas e integrar as várias
áreas do conhecimento, serão reali-
zadas alianças acadêmicas entre es-
pecialistas do país e do exterior.

Após a criação do Colégio Brasi-
leiro de Altos Estudos os membros
do Consuni aprovaram a entrega da
medalha Minerva a 11 personalida-
des. A medalha foi criada pelo conse-
lho no dia 26 de agosto para home-
nagear personalidades brasileiras e
estrangeiras que se destaquem na
defesa da justiça social, da democra-
cia, da cidadania, da paz e solidarie-
dade entre os povos. Entre os home-
nageados estavam Clementino Fra-
ga Filho, Jean Marc Van der Weid,
Vladimir Palmeira e Maria da Con-
ceição Tavares.
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FIM DA GREVE

O projeto de lei que insti-
tui a carreira para os técni-
cos-administrativos a partir
de março do próximo ano
deverá chegar finalmente ao
Congresso Nacional no iní-
cio desta semana. O objetivo
é que ele seja votado em re-
gime de urgência/urgentíssi-
ma no curso do esforço con-
centrado dos parlamentares.
Para que isto aconteça, um
acordo está sendo construí-
do com o presidente da Câ-
mara, João Paulo Cunha, e li-
deranças partidárias do go-
verno e da oposição, o que
permitirá que o projeto não
passe pelas subcomissões e
siga direto para votação em
plenário.

Na última sexta-feira, a di-
reção da Fasubra se reuniu no
Ministério da Educação com
o secretário-executivo da pas-
ta, Jairo Jorge. Nesta reunião,
a direção da Federação foi in-
formada que o Ministério do
Planejamento iria enviar o
mais rápido possível o proje-
to para a Casa Civil, para ava-
liação jurídica final. Os diri-
gentes sindicais insistiram na
necessidade de que o PL che-
gue ainda nesta segunda-fei-
ra ao Congresso. A preocupa-
ção é que o tempo é uma vari-
ável importantíssima, para
aproveitar o esforço concen-
trado dos parlamentares.

O esforço concentrado é
um expediente a que o Con-

Projeto a caminho do
Congresso Nacional

Projeto de lei será encaminhado pela Casa Civil para ser votado durante o esforço concentrado

gresso recorre em condições
excepcionais. Neste caso, a
excepcionalidade se deve às
eleições municipais em cur-
so, quando os parlamenta-
res (senadores e deputados)
se deslocam para seus esta-
dos de origem para fazer
campanha.

O projeto de lei que segue
para o Congresso foi resulta-
do de exaustivas negociações
que envolveram uma greve
de mais de 70 dias dos traba-
lhadores das universidades
federais país afora. No dia 1º
de setembro, os ministros da
Educação, Tarso Genro, e do
Planejamento, Guido Mante-
ga, assinaram, em nome do
governo, um Termo de Com-
promisso com dirigentes dos
trabalhadores, numa reunião
da qual participaram parla-
mentares e reitores represen-
tando a Andifes. O projeto de
lei – resultado da luta da ca-
tegoria – representa uma
conquista histórica da cate-
goria, um avanço na direção
da dignidade profissional e
da correção das distorções
salariais.

A subcomissão instituída para acompanhar a trami-
tação do projeto de lei no Congresso Nacional – inte-
grada por representantes do Ministério da Educação,
Fasubra, Sinasefe e Andifes (Associação Nacional de
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior) – se reúne na tarde desta segunda-feira para
organizar a pressão sobre a Câmara.

• Depois de ser avaliado juridica-
mente pela Casa Civil da Presidência da
República, o projeto de lei deve ser enca-
minhado no início desta semana ao Con-
gresso Nacional.

• Caberá ao ministro da Articulação
Política, Aldo Rebelo, fazer a entrega do
documento em nome do governo ao pre-
sidente da Câmara dos Deputados, João
Paulo Cunha.

• A Secretaria da Câmara, orienta-
da politicamente, é quem determina a
data para que o projeto seja encaminha-
do às subcomissões técnicas da Casa ou
diretamente ao plenário da Câmara. Como
o projeto de lei deverá ser votado em
caráter de urgência/urgentíssima, ele
deverá queimar a etapa das subcomis-
sões e ir direto para a votação no plená-

Subcomissão se reúne

JORNADA DE LUTA.
Na defesa  da educação
pública e de condições

dignas, os trabalhadores
construíram nos últimos
meses uma trajetória de

mobilização que deu
exemplo ao país

Foto: Niko Júnior

rio, durante o período de esforço concen-
trado, a partir de acordo com lideranças
partidárias. A Fasubra trabalha intensa-
mente nos contatos com as lideranças
políticas do governo e da oposição para
que o calendário seja cumprido em alta
velocidade.

•  Aprovado na Câmara, o projeto
de lei que implanta nossa carreira será
encaminhado para o Senado Federal,
onde rito idêntico deve ser cumprido: acor-
do com as lideranças partidárias para não
passar pelas subcomissões técnicas da
Casa, indo direto ao plenário para a vota-
ção. Depois de aprovado (a expectativa é
que isto aconteça até o fim deste mês), o
projeto de lei que implanta a carreira
retornará ao Palácio do Planalto para
sanção do presidente da República.

 Etapas a serem vencidas
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FIM DA GREVE

O ministro da Educação, Tarso Genro, no
discurso que fez no dia da assinatura do Ter-
mo de Compromisso com a categoria, foi cla-
ro: “As negociações foram muito difíceis.” De
fato, na queda de braço que se arrastou du-
rante meses os negociadores do governo acei-
tavam vários argumentos da bancada sindi-
cal relacionados à implantação de nosso pla-
no de carreira, mas a consolidação das nego-
ciações esbarrava sempre no impacto finan-
ceiro. De fato, romper com a lógica do mode-
lo econômico adotado pelo governo Lula não
é tarefa possível. Pelo menos enquanto esse
modelo tiver compromisso em com a desti-
nação de grande parte de sua receita para o
pagamento dos juros e da dívida pública.

Depois de toda a peleja para negociação
de recomposição das perdas salariais, o Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão estima que a despesa com o pagamento
de funcionários suba R$ 3,3 bilhões: de R$
56,6 bilhões este ano para R$ 59,9 bilhões
após as negociações. Isso vai representar 23%
da receita da União. Ano passado, o governo
brasileiro pagou R$ 142 bilhões só de juros
da dívida externa.

Difícil negociação
O impacto financeiro foi a pedra no caminho dos entendimentos com o governo em Brasília

O Judiciário, por sua
vez, dispõe de mais de
R$ 1 bilhão para dar con-
tinuidade à implantação
dos planos de cargos e
salários. O maior gasto
previsto está na Justiça
do Trabalho, com R$
506,9 milhões, seguido
da Justiça Federal (R$
283,6 milhões), Eleitoral
(R$ 139 milhões) e Mili-
tar (R$ 6,6 milhões).
Entre os tribunais supe-
riores, o STJ é o que
mais terá despesas com
a implantação do plano
de carreira (R$ 37,5 mi-
lhões). O STF gastará
R$ 15,8 milhões. O Mi-
nistério Público da União
também terá R$ 42 mi-
lhões para a reestrutu-
ração do seu plano de
carreira.

O Executivo tem 1,1 milhão de
funcionários: 450 mil ativos e 650 mil
aposentados e pensionistas. Para o
secretário de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento, Sér-
gio Mendonça, as negociações fo-
ram mais complicadas com as cate-
gorias que organizaram greves e
paralisações. Além dos técnicos-ad-
ministrativos e docentes das Ifes,
este ano cruzaram os braços servi-
dores do INSS, da Polícia Federal,
do Banco Central, da Advocacia
Geral da União, da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária e do Incra.

As negociações com os servido-
res vinham se arrastando desde o
ano passado e muitas categorias
não tiveram outra saída se não a

Judiciário
premiado

Os das universidades federais tive-
ram reajuste de 18%. E os do Banco
Central, 24%. No caso dos técnicos-
administrativos das universidades fe-
derais, o percentual de aumento
obedece a um leque variável entre
os níveis superior, médio e de apoio.

O aumento do gasto da União
com a proposta de reformulação do
plano de carreira dos técnicos-ad-
ministrativos das universidades fe-
derais será de R$ 341 milhões este
ano e R$ 365 milhões em 2005.
“Estamos recompondo em parte per-
das salariais muito antigas, mas nem
tudo se resume a salário. Negocia-
mos em parte as reivindicações his-
tóricas dos servidores”, afirma Sér-
gio Mendonça.

greve para poder pressionar o go-
verno.

Além do reajuste, os trabalhado-
res lutaram por planos de carreira
para garantir reivindicações históri-
cas e valorização profissional.

Segundo o secretário, os reajus-
tes concedidos estão ganhando da
inflação. Um dos compromissos de
campanha de Lula era garantir um
reajuste salarial acima da inflação.

Os reajustes são diferenciados.
No Incra, o novo plano de cargos e
salários prevê aumento de até 138%
para equiparação de servidores de
nível superior a outras carreiras do
Executivo. Os professores do ensino
fundamental, médio e tecnológico
tiveram reajuste entre 9,6% e 51%.

$   Cifras   $

Fotos: ABr Foto: Edson Vargas

O QUE HOUVE COM ELE?
Esqueceu os  compromissos

GENRO. "Muito difícil" AGOSTO DE 2004. Funcionários pressionam em Brasília



5
 –

 J
O

R
N

A
L 

D
O

 S
IN

T
U

FR
J 

–
 N

o
 6

3
4
 -

 1
3
 a

 1
9
 d

e 
se

te
m

b
ro

 d
e 

2
0
0
4

FIM DA GREVE

70 dias de luta

Próxima assembléia: terça-feira, dia 14, às 10h, no Quinhentão

Os trabalhadores da UFRJ incorporaram à sua história de
lutas na defesa de dignidade profissional mais de 70 dias de
greve nas últimas semanas. O retorno ao trabalho foi decidi-
do na assembléia da última quinta-feira, dia 9, no Quinhen-
tão, como conseqüência do desdobramento das negociações
em Brasília que culminou com a assinatura do Termo de
Compromisso com o governo. Foi o fim de uma jornada
construída com obstinação e que deixou como saldo político
a certeza de que só com a organização da categoria será
possível avançarmos na direção de conquistas que afirmem a
nossa identidade profissional e a nossa dignidade como tra-
balhadores. Agora, é manter a mobilização para garantir que
o governo encaminhe o projeto de lei da Carreira, resultado
da negociação e que, embora não seja o Projeto de Carreira
concebido em 1994, no Congresso da Fasubra, representa
avanços significativos.

 Na avaliação do Comando Nacional de Greve, uma pri-
meira batalha foi vencida: “O resgate de nossa valorização
profissional, bem como o reconhecimento da competência
de nossa categoria pelos atores com os quais mantivemos o
processo de negociação.” Agora, é concentrar esforços para
que o governo encaminhe o PL ao Congresso o mais rápido
possível e pressionar para que a Câmara e o Senado votem o
projeto antes das eleições. Uma Comissão Nacional de Acom-
panhamento do PL de Carreira foi criada para acompanhar o
projeto de lei na Casa Civil e durante sua tramitação no Con-
gresso. Quatro companheiros do SINTUFRJ farão parte dessa
comissão.

Expectativa, agora, se volta para votação do PL no Congresso Nacional

NA PAISAGEM. No tapete verde do campus do Fundão, funcionários da UFRJ erguem punhos e mãos construindo o dia-a-dia da luta da categoria

MOBILIZAÇÃO. As assembléias semanais funcionaram como termômetro

Fotos: Niko Júnior
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POLUIÇÃO NA GARAGEM

A Reitoria solicitou mais tempo - “cerca de um ou dois
meses”, segundo o chefe de gabinete, João Eduardo - para
transferir a empresa Hollos do galpão da garagem para um
novo local. O cheiro de resina e a poeira decorrentes da
fabricação dos barcos vêm afetando a saúde dos
funcionários da Divisão de Transportes. O SINTUFRJ vai
reunir-se com os trabalhadores da Divisão para planejar o
que fazer diante da dificuldade de se chegar a uma solução
definitiva para a grave situação. A gravidade do problema é
tal, que até os convidados do churrasco em comemoração
aos dois anos de gestão democrática na Divisão de
Transportes, dia 3 de setembro, entre eles representantes da
Reitoria, tiveram de, a certa altura, sair do galpão devido ao
forte cheiro de resina.

Em julho deste ano, a questão voltou à tona, ainda sem
solução. Os trabalhadores, mais uma vez apoiados pelo
SINTUFRJ, solicitaram à Reitoria uma solução para o pro-
blema. O coordenador de Políticas Sociais, Huascar da Cos-
ta, lembrou que a notificação da DVST é de 2002 e nada até
o momento havia sido feito. A Reitoria comprometeu-se  a
resolver o problema o mais rápido possível. Até agora a
Reitoria pediu novo prazo.

O responsável pelo Pólo Náutico, Fernando Amorim,
contestou a avaliação da DVST e sustentou que não have-
ria prova de que a resina é prejudicial à saúde e que o
laudo foi feito para beneficiar funcionários com adicional
financeiro. A declaração causou enorme constrangimento.
A diretora da DVST, Vânia Glória, disse que o que se quer é
que os funcionários tenham boas condições de trabalho.

No início de agosto, o chefe de gabinete, João Eduardo
do Nascimento, informou aos trabalhadores da Divisão e à
direção do Sindicato que a empresa seria transferida. Se-
gundo ele, esta foi a solução para o problema de saúde dos
trabalhadores. No entanto, em nova reunião com a Reito-
ria, foi pedido mais prazo aos trabalhadores e ao Sindicato
para viabilizar a transferência.

Aguardamos, até o fechamento desta edição, a confir-
mação de nova reunião por parte da Reitoria com a repre-
sentação dos trabalhadores e a direção do SINTUFRJ para
solução definitiva do impasse e a indicação de um prazo
limite para a saída da empresa.

SINDICATO
voltou a intervir

Reitoria pede tempo
Problema já se arrasta há 2 anos. Sindicato voltou a intervir em julho, mas solução demora

Há quase dois anos consta
da lista de reivindicações dos
trabalhadores a solução para
o problema. Desde o início de
2002 a empresa Hollos Brasil
Serviço Naval, “encubada” do
Pólo Náutico, está instalada
“provisoriamente” na gara-
gem, isolada parcialmente por
paredes de alvenaria com cer-
ca de dois metros onde são
confeccionados barcos de pe-
queno porte com fibra de vi-

dro e resina. Para conter os re-
síduos que invadem o espaço
quando os barcos são lixados
foram colocados plásticos di-
vidindo as áreas.

 “Uma névoa de poeira e
o cheiro de resina tornam a
permanência na garagem in-
suportável. Os funcionários
dizem que a vista arde, ficam
com a pela grossa, com co-
ceiras e dor de cabeça (...)”,
registrava a edição do Jornal

do SINTUFRJ de dois anos
atrás. A matéria informava
ainda que uma notificação da
Divisão de Saúde do Traba-
lhador da UFRJ (DVST) à em-
presa Hollos e à Prefeitura
apontava condições de risco
que podiam afetar a integri-
dade física e recomendava
isolamento do setor de lami-
nação e pintura, dotando-o
de exaustores e filtros ambi-
entais.

GALPÃO DA HOLLOS.Trabalhadores querem transferência

Foto: Niko Júnior
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Vai ser uma batalha
Especialista alerta que reforma pode reduzir a força dos sindicatos e estimular a divisão dos trabalhadores

O    anteprojeto de lei e a
proposta de emenda

constitucional (PEC)
sobre a reforma sindical estão sen-
do elaborados pelo governo para
serem encaminhados ao Congres-
so Nacional. A base desta proposta
vem das sugestões consensuadas no
Fórum Nacional do Trabalho, ins-
tância que congrega trabalhadores,
governo e empresários, mas que
obteve muitas críticas no meio sin-
dical e cujo relatório foi finalizado
com divergências entre empresá-
rios e trabalhadores. Provavelmen-
te, devido às eleições, a reforma
sindical só será analisada pelo
Congresso em 2005. Ela é a primei-
ra parte das mudanças na vida dos
trabalhadores – na seqüência está
programada a reforma trabalhista
– e apresenta sérios riscos à organi-
zação e aos direitos dos trabalha-
dores. Segundo o jornalista Alta-
miro Borges, coordenador do Ins-
tituto Maurício Grabois e editor da
revista Debate Sindical, que orga-
nizou o livro A reforma sindical e
trabalhista no governo Lula, esta
reforma pode fragilizar o sindica-
lismo, reduzir a força dos sindica-
tos de base e estimular a divisão
nas categorias. E facilitar assim o
ataque aos direitos trabalhistas,
que no fundo é o objetivo dos em-
presários.

SINTUFRJ – Após quase 10 meses, a
Comissão de Sistematização do Fó-
rum Nacional do Trabalho (FNT) con-
cluiu a primeira parte da reforma sin-
dical e trabalhista, a que trata das
mudanças na estrutura sindical. Por
que a reforma sindical cria o ambien-
te para a reforma trabalhista?

Altamiro – A idéia de separar a refor-
ma, iniciando pelo tema sindical, par-
tiu dos representantes das centrais
sindicais e também do governo. Os

patrões foram contra. Eles queriam
iniciar pela questão trabalhista. Nes-
se item, eles estão unidos na defesa
da flexibilização de direitos, que en-
caram como mais urgente. O proble-
ma agora é qual a reforma sindical
que vingará. Se ela fragilizar o sindi-
calismo, reduzindo a força dos sindi-
catos de base e estimulando a divi-
são e a disputa nas categorias, isso
facilitará o objetivo patronal de ata-
car os direitos trabalhistas.

SINTUFRJ – Quais os pontos da re-
forma sindical que possibilitam a fle-
xibilização dos direitos?

Altamiro – O relatório final da Comis-
são de Sistematização do FNT já apon-
tava alguns avanços, vários retroces-
sos e muitas cascas de banana. O atual
anteprojeto da reforma, que dá versão

jurídica ao relatório, incorre nos mes-
mos problemas. Ele é confuso e con-
traditório. O direito à organização sin-
dical nos locais de trabalho, que seria
um dos principais avanços dessa re-
forma, surge como uma redação restri-
tiva – só abrangendo as empresas com
mais de 100 empregados –, e os pa-
trões já anunciaram que farão de tudo
para derrotá-la no Congresso. Sem uma
sólida organização no local de traba-
lho será difícil resistir à furiosa investi-
da do capital contra o trabalho.

SINTUFRJ – Você diz também que o
relatório do FNT tem armadilhas e
que endeusa as relações de merca-
do. Quais os perigos que se corre para
a organização dos trabalhadores?

Altamiro – As demais mudanças na
estrutura sindical também apresen-

tam riscos. Estão contaminadas por
um certo viés liberal. Os sindicatos
deverão comprovar a sua represen-
tatividade no “mercado de trabalho”,
obtendo 20% de sócios num prazo de
três anos. Evidente que os patrões
farão de tudo para evitar o registro de
sindicatos combativos e que facilita-
rão a vida de sindicalistas “civiliza-
dos”, brandos e sem perspectiva de
classe. A tendência é que os sindica-
tos se digladiem para conquistar a
representatividade, deixando o patro-
nato solto para interferir na reforma
trabalhista. Essa disputa e mais a es-
tranha figura da representação deri-
vada, sob os auspícios das centrais,
pode estimular a fragmentação do
sindicalismo brasileiro, a vigência do
pluralismo sindical.

O viés liberal também se manifesta
no capítulo sobre negociações coleti-
vas. O anteprojeto afasta o Estado das
relações trabalhistas, como que negan-
do o próprio Direito do Trabalho, e
parece endeusar a chamada “livre ne-
gociação”. Mas essa aparente liberda-
de não existe no capitalismo, muito
menos num período de explosão do
desemprego e de desagregação do tra-
balho. Sem anteparo legal, o patronato
tentará, mais uma vez, substituir o le-
gislado pelo negociado, para retirar
históricos direitos de trabalhadores. A
arbitragem privada, figura incluída no
anteprojeto, só servirá a este intento.
Afinal, o capital é que tem dinheiro para
comprar e corromper árbitros.

SINTUFRJ – E quais os pontos posi-
tivos na proposta?

Altamiro – A proposta reflete o con-
traditório quadro político brasileiro.
Penso que alguns setores do sindica-
lismo se equivocaram ao se omitir
nas negociações no FNT, deixando o
campo para o inimigo. E se equivo-
cam também ao negar que haja qual-
quer avanço na proposta. Acho que o
FNT deu passos positivos nos dois
extremos da estrutura, no tocante à
horizontalidade da luta sindical e ao
enraizamento na base. O reconheci

Foto: Divulgação

ALTAMIRO BORGES. Qual é a reforma sindical que vingará no Congresso?

AGENDA BRASIL REFORMA SINDICAL

(Continua na página 10)



1
0
 –

 J
O

R
N

A
L 

D
O

 S
IN

T
U

FR
J 

–
 N

o
 6

3
4
 -

 1
3
 a

 1
9
 d

e 
se

te
m

b
ro

 d
e 

2
0
0
4

(Continuação da página 9)

AGENDA BRASIL REFORMA SINDICAL

mento das centrais é um marco na
história. Elas nunca tiveram vida le-
gal. No Brasil sempre imperou a ação
verticalizada, por categoria, que não
unifica a classe para interferir na dis-
cussão do salário mínimo ou da re-
dução da jornada. Já a proposta da
organização no local de trabalho, se
vingar, vai representar uma revolu-
ção no sindicalismo. Lógico que es-
sas propostas estão sofrendo e sofre-
rão duros ataques, o que indica que a
batalha apenas começou.

SINTUFRJ – Você diz no seu livro que
o capital nunca engoliu a CLT e que
na reforma trabalhista o capital fi-
nanceiro e o produtivo somarão for-
ças para precarizar o trabalho. De que
forma?
Altamiro – A elite brasileira nunca

tolerou as leis trabalhistas, a CLT.
Como não dava para atacá-la de for-
ma aberta, sempre tentou manipu-
lar consciências. Afirmou que ela ti-
nha inspiração
fascista, quando
se sabe que os
autores das leis
trabalhistas pro-
vinham da luta
operária. Disse
que ela inviabi-
lizava a negoci-
ação, quando
ocorre o contrário. Na prática, a bur-
guesia nunca quis corrigir as distor-
ções da CLT, mas sim anular as suas
virtudes, negar o Direito do Traba-
lho. Infelizmente, setores do movi-
mento sindical caíram nessa conver-
sa fiada. O próprio Lula chegou a di-

zer que “a CLT é o AI-5 dos trabalha-
dores”.

Hoje, quando o capitalismo vive
a fase mais destrutiva e regressiva

da sua história,
a burguesia in-
veste ainda
com mais força
contra os direi-
tos trabalhis-
tas. E apesar
das contradi-
ções, na hora
de explorar o

trabalho, o capital se unifica como
um bloco, como já nos ensinou o
tão atual Karl Marx.

SINTUFRJ – Afinal, esta reforma for-
talecerá o sindicalismo e avançará
nos direitos, ou não?

Altamiro – A reforma sindical e tra-
balhista está em curso. Não dá para
se fingir de morto ou de cego. Se ela
permitirá avanços ou resultará em
retrocessos, isso vai depender de
inúmeros fatores. O cenário político
brasileiro é contraditório, prenhe de
esperanças, mas cheio de armadi-
lhas. As eleições municipais vão in-
terferir nesse quadro. Se a direita
neoliberal conseguir uma revanche,
o governo Lula será um refém mais
fragilizado; o capital ganhará mais
ímpeto. Se for derrotada, é possível
dar novos passos no rumo das mu-
danças no país. Há também o refle-
xo do cenário mundial. O essencial,
porém, é a pressão organizada da
sociedade. Ou o sindicalismo entra
com tudo nessa batalha ou depois
não adiante chorar.

“Com a livre negociação, o pa-
tronato tentará, mais uma vez,

substituir o legislado pelo nego-

ciado, para retirar históricos di-
reitos de trabalhadores”

Além da reforma da Pre-
vidência, aprovada no ano
passado, o governo Lula es-
tabeleceu como meta enca-
minhar ao Congresso as re-
formas universitária, sindical
e trabalhista. A reforma da
Previdência foi aprovada na
Câmara e no Senado depois
de dura polêmica entre seto-
res organizados da socieda-
de e o governo. Como se
sabe, a reforma impôs a taxa-
ção dos aposentados e abriu
caminho para a privatização
da Previdência. Vários seto-
res identificados com os in-
teresses dos trabalhadores
apontam as reformas propos-
tas por Lula como verdadei-
ras contra-reformas. No caso
da reforma universitária, o
seu desenho traz embutido
um projeto que descaracteri-
za o caráter integralmente
público das instituições fede-
rais de ensino superior.

 A reforma sindical (como
se viu na entrevista acima)
ameaça enfraquecer os sindi-
catos e estimular a divisão
entre os trabalhadores. Já a re-
forma trabalhista, a terceira na
seqüência em  preparação
pelo governo, vai propor mu-

Reformas são pauta do governo
danças na legislação traba-
lhista. Portanto, cabe atenção
absoluta, muito debate, para
que direitos históricos sejam
preservados, e não retirados.
Na semana passada, técnicos
do Palácio do Planalto cuida-
vam dos ajustes finais no pro-
jeto de emenda constitucio-
nal da reforma sindical – do-

Foto: ABr

Dois encontros aconteceram em Brasília de sex-
ta-feira a domingo, cuja pauta das discussões foi a
reforma universitária. O SINTUFRJ participou nos
dias 10 e 11 do Fórum Nacional em Defesa da Escola
Pública, sendo representado por quatro companhei-
ros que compõem o GT-Educação. É importante que
os sindicatos se envolvam no debate da reforma
universitária para apresentar nossas idéias sobre a
universidade pública, que estão expressas no proje-
to "Universidade Cidadã para os trabalhadores".

Já no domingo, dia 12, foi a vez de o Fórum
Fluminense de Lutas realizar o seu debate sobre a
reforma universitária. Várias entidades participa-
ram. Quatro ônibus saíram do Rio de Janeiro levan-
do trabalhadores representados pela Aduff-Ssind,
Sintuff, Adufrj. Os estudantes da Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) também
estiveram presentes ao evento. Eles viajaram em
ônibus cedido pela Reitoria daquela instituição.

cumento que pode mudar as
relações de trabalho no país.
A partir desta e das próximas
edições, o Jornal do SINTU-
FRJ vai tratar semanalmente
das reformas propostas pelo
governo. O objetivo é manter
informada a categoria sobre
elas, dentro da perspectiva
dos trabalhadores.

Debate em Brasília

Ricardo Berzoine conduziu a reforma da Previdência.
Agora, foi deslocado para administrar as

reformas sindical e trabalhista

Pau para toda obra
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A UFRJ precisa de recur-
sos suplementares ao orça-
mento de 2004 para fechar
suas contas em 2004. Em ra-
zão disso, no fim de agosto a
direção da universidade foi
ao secretário de Ensino Su-
perior do MEC, Nelson Ma-
culan, mostrar os itens para
os quais a UFRJ precisa de
apoio. São despesas impor-
tantes que o cobertor curto
do orçamento não cobre,
como bolsas de monitoria e
serviços de manutenção e re-
cuperação (veja quadro).

A UFRJ reivindicou R$ 12
milhões. Mas o secretário co-
locou como viável a libera-
ção de uma quantia menor:
pouco mais de R$ 7 milhões,
segundo informou o pró-
reitor de Planejamento e De-
senvolvimento, Joel Teodó-
sio. Segundo ele, serão re-
cursos basicamente para o
pagamento do acordo com a
Light, para as bolsas de mo-
nitoria e para funcionamen-
to e manutenção das unida-
des no período de setembro

UNIVERSIDADE

UFRJ “se vira”
atrás de dinheiro

a dezembro. Mas o pró-rei-
tor não se deu por contente
e diz que continuará buscan-
do complementação para os
outros itens. “A gente vai se
virar. Como? Com criativida-
de”, diz ele.

Além dessas necessidades
para o segundo semestre de
2004, a Reitoria pediu à Se-
cretaria de Ensino Superior
(Sesu) mais R$ 3 milhões para
a recuperação do sistema de
distribuição de energia de
toda a UFRJ. O secretário dis-
se que isto estaria em estudo.

As dificuldades também
se anunciam no próximo
ano. E a Pró-Reitoria conse-
guiu, desde já, do secretário
da Sesu o compromisso de
estudar a liberação de re-
cursos suplementares, por
exemplo, para um novo pla-
no emergencial que a UFRJ
vai começar a discutir com
os diretores de unidade, tal-
vez já na próxima sessão do
Conselho Superior de Co-
ordenação Executiva, dia 14
de setembro. Na última quarta-feira, dia 8, o reitor

Aloísio Teixeira e o pró-reitor Joel Teodó-
sio se reuniram com Manuel Palácios,
secretário de Desenvolvimento Econômi-
co do Ministério da Educação, que infor-
mou que o MEC vai este mês ao Banco
Mundial para obter financiamento para a
Educação no Brasil. Ele disse que o MEC
está solicitando à UFRJ um projeto visan-
do à expansão do campus do Fundão, em
particular para o crescimento do número
de alunos, não só do ensino diurno e
noturno, como do ensino a distância.

Nesta terça-feira, dia 14, Aloísio Teixei-
ra irá a Brasília apresentar um projeto que
prevê a construção de um prédio que reu-
nirá uma biblioteca central, um centro mul-
timídia e um auditório (projeto que o arqui-
teto Oscar Niemeyer se dispôs a fazer, e
que será construído possivelmente em fren-
te à rótula do CT/CCMN), um novo aloja-
mento, a recuperação da perna-seca do
HU para salas de aula e laboratório, cons-

Dinheiro do Banco Mundial

Pró-reitor afirma que secretário do MEC deve liberar R$ 7 milhões para universidade fechar o ano
Foto: Niko Júnior

• Bolsa de monitoria – R$ 1,833 milhão*
• Distribuição para as unidades – R$ 2,45 milhões*
• Acordo com a Light – R$ 3,676 milhões*
• Folhas pendentes (junho) da Creche, Pólo Náutico e
Gráfica – R$ 132 mil
• Trabalho de campo – R$ 320 mil
• Serviços Prestados (julho a dezembro) Creche, Gráfica,
CAp, PU e FCC – R$ 662 mil
• Serviços de manutenção e recuperação – R$ 1 milhão
• Aquisição de acervo bibliográfico – R$ 676 mil
• Aquisição de material de consumo – R$ 890 mil
• Contrato de passagens e hospedagens – R$ 260 mil
• Diárias – R$ 150 mil

*Itens que o MEC considerou viáveis.

O que a Reitoria pediu
ainda para 2004

OBRA INACABADA. Se o dinheiro do Banco Mundial sair, Reitoria garante que será
implementado um plano que irá concluir obras inacabadas como a do Hospital Universitário

trução de prédio de salas de aula para o
Instituto de Química e Física, construção de
uma casamata para abrigar produtos quí-
micos, tóxicos e inflamáveis dos diversos
institutos, construção de prédios para o
Instituto de Aviação Civil e do Instituto de
Defesa Civil.

“Esse projeto está em torno de R$ 100
milhões. O Banco Mundial abriu a possi-
bilidade de financiamento na área de Edu-
cação Superior no Brasil. Se nós fizermos
um projeto bem elaborado, existe a pos-
sibilidade de financiamento pelo Banco
Mundial”, especula o pró-reitor, analisan-
do a viabilidade deste sonho se concreti-
zar: “O Palácios se comprometeu a fazer
com que o ministro o encaminhe para o
Banco Mundial como uma reivindicação
do governo brasileiro”. Essas propostas
já estavam em estudo. A novidade, se-
gundo Teodósio, é a possibilidade de
financiá-las. O reitor Aloísio Teixeira dis-
se estar otimista nas negociações.



Segundo informação divul-
gada pela página na Internet
www.venezuelafoia.info, docu-
mentos recentemente entre-
gues pelo Departamento de
Estado dos Estados Unidos de-
monstram que a Agência Esta-
dunidense para o Desenvolvi-
mento Internacional (USAID
– United States Agency for In-
ternational Development) li-
berou mais de 5 milhões de
dólares anuais para várias or-
ganizações na Venezuela.

Um dos grupos chave que
figuram na colaboração com
a USAID é Súmate, a organi-
zação que está rechaçando os
resultados do referendo revo-
gatório contra o presidente
Chávez que foi certificado por
observadores internacionais
mais confiáveis e inclusive
pelo próprio governo estadu-
nidense.

Apesar de suas ações e po-
sições não democráticas,
como o fato de que um de
seus dirigentes, Corina Ma-
chado, firmou em apoio ao
decreto ditatorial de Pedro
Carmona Estanga logo após
o golpe de abril de 2002, Sú-
mate também recebeu fundos
do governo estadunidense
através da National Endow-
ment for Democracy no ano
de 2003.

Não obstante, estes novos
documentos obtidos pela or-
ganização venezuelana tem
sido censurados pelo gover-
no estadunidense apesar do
uso da Ata de Liberdade de
Informação (FOIA – Freedom
of Information Act), que têm
como objetivo assegurar a
transparência das operações
do governo do país.

O Departamento de Esta-
do tachou os nomes das or-
ganizações que têm recebido
financiamento através de
USAID fazendo mal uso de
uma cláusula dentro da FOIA
que protege a privacidade
dos arquivos médicos e de
emprego de pessoas priva-

EUA tentam ocultar operação de
financiamento à oposição (*)

das. Tal censura indica que
USAID e o governo estadu-
nidense têm algo a esconder
a respeito de suas colabora-
ções com a oposição vene-
zuelana.

Duplo Investimento
Apesar da campanha da

USAID para promover a
transparência em governos
estrangeiros, a censura de in-
formação que não está pro-
tegida claramente demons-
tra um duplo investimento
aplicado pelo governo esta-
dunidense neste caso.

USAID é financiado pelo
congresso estadunidense e
controlado pelo Departa-
mento de Estado dos EUA
USAID, criado pelo presiden-
te John F. Kennedy no ano
de 1961, era originalmente
um fundo dedicado a inter-
venção humanitária no mun-

Usaid liberou mais de 5 milhões de dólares anuais para vários grupos de oposição a Chávez

INTERNACIONAL

do. Apesar dessas intenções
humanísticas do presidente
Kennedy, USAID tem sido
usado como mecanismo para
promover os interesses esta-
dunidenses em países cha-
ves no mundo.

No caso da Venezuela,
USAID mantém um repre-
sentante em Caracas moni-
torando e facilitando seus
projetos e fundos e tem um
escritório local chamado Es-
critório de Iniciativa de
Transição (OIT), estabeleci-
da em 2002, depois do gol-
pe de Estado e diretamente
manejada pelo Departa-
mento de Estado e a Embai-
xada dos EUA em Caracas. A
contratadora, Development
Alternatives, Inc. (DAÍ), ad-
ministra e supervisiona os
convênios outorgados por
USAID as organizações ve-
nezuelanas.

US$ 2,3 milhões em 2003
Sob um programa que se

chama Venezuela: Iniciativa
para Construir Confiança, DAI
entregou 67 convênios a or-
ganizações venezuelanas de
vários setores e interesses,
que somam 2,3 milhões de
dólares – somente no ano de
2003. No total, o programa de
DAI na Venezuela conta com
10 milhões de dólares para o
período agosto 2004 – 5 mi-
lhões ao ano para “promover
metas comuns para o futuro
da Venezuela”.

Os documentos obtidos
pelo Departamento de Esta-
do e a descrição do projeto de
DAI na Venezuela demons-
tram que nenhum dos convê-
nios nem programas foram em
colaboração com o governo
venezuelano.

De fato, muitos dos mesmos
beneficiários dos fundos esta-

dunidenses através do Fundo
Nacional para a Democracia
(National Endowment for De-
mocracy - NED) também têm
recebido fundos do USAID. Em
2003, através do DAI, colabo-
rou com o grupo Súmate para
promover a “participação elei-
toral” e realizar a formação de
um registro eleitoral paralelo
ao do CNE e divulgar os resul-
tados do antecipado referen-
do revogatório.

Este convênio contou com
quase 150 mil de dólares. Este
financiamento é superior ao
dinheiro outorgado a Súmate
pelo NED. É certo, o NED dava
aproximadamente um milhão
ao ano a organizações vene-
zuelanas, enquanto USAID
entrega por cima de 5 mi-
lhões anuais.

Convênios suspeitos
Dos 67 convênios outor-

gados pelo USAID através da
DAI durante finais de 2002 e
de 2003, somando aos 2,3 mi-
lhões de dólares, encontra-
mos convênios entregues a
Súmate, a Liderazgo e Visión,
para seu projeto “Um sonho
para a Venezuela”, há mais de
6 organizações que traba-
lham com a formação e o de-
senvolvimento político em
Petare; também entregou di-
nheiro para a criação da cam-
panha televisiva Convive,
para a criação e divulgação
de micros em rádio e televi-
são, durante a paralisação e
sabotagem petroleira em de-
zembro 2002 – que especifi-
cam uma colaboração com
Carlos Fernandez -, e vários
convênios para a realização
de projetos, promovendo o
referendo e a paralisação.

Também há muitos con-
vênios dirigidos a popula-
ções populares (no setor de
saúde, de educação e a juven-
tude) para promover os “va-
lores democráticos” dos EUA
e a privatização.

 (*) Portal Vermelho

HUGO CHÁVEZ. Rios de dólares foram insuficientes para derrotá-lo
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