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Fasubra

Nossa Carreira
Comissão de trabalho aprova pro-

jeto por unanimidade. Próxima vota-
ção é na Comissão de Finanças. De-
pois seguirá para a Comissão de Cons-
tituição e Justiça, última etapa na Câ-
mara. Posteriormente a tramitação
será no Senado. Página 3

Lessa demitido

do BNDES
O economista Carlos Lessa, que foi reitor

da UFRJ, foi demitido do BNDES por discordar
da política econômica do governo. Frei Betto,
assessor especial de Lula, também deixará o
governo. Página 2

realiza congresso
Assembléia  elege delegados nesta quarta, 24, às 10h, no Quinhentão

Além do debate so-
bre Ações Afirmativas,
o Dia Nacional da
Consciência Negra foi
celebrado pelo SIN-
TUFRJ com danças,
exposição de artes
plásticas e um surpre-
endente desfile de ne-
gros cabo-verdianos.

Páginas 11 e 12

O XVIII Congresso da Fasubra, que será realizado de 13 a 18 de dezembro, debate reformas sindical e
universitária e elege sua nova direção. Publicamos nesta edição o resumo de teses de forças políticas que
atuam no movimento sindical na UFRJ. Nesta quinta feira Brasília será ocupada com cavaranas para o
protesto contra a reforma universitária. O SINTUFRJ irá participar. Páginas 5, 6 e 7

Jongo da Dona Su se apresenta no CT

Abraço negro através da arteAbraço negro através da arteAbraço negro através da arte
Foto: Niko Júnior
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Doispontos

Devido às inúmeras críti-
cas em relação à política
econômica o presidente do
BNDES, Carlos Lessa, econo-
mista e ex-reitor da UFRJ, caiu
semana passada. Carlos Les-
sa, um desenvolvimentista,
vinha batendo de frente com
a equipe do ultra-ortodoxo
ministro da Fazenda, Antonio
Palocci. Numa de suas últi-
mas entrevistas, Lessa afir-
mou que a política monetária
do Banco Central era um pe-
sadelo.

Na onda de auxiliares que
estão deixando o governo
Lula,  o assessor especial da
Presidência da República, Frei
Betto, deixa o cargo no próxi-
mo mês. Embora a assessoria

A piada da semana foi o reajuste de 0,01% que o governo
federal concedeu aos servidores do Poder Executivo. O “au-
mento” foi dado seguindo orientações do Ministério do Plane-
jamento para evitar a possibilidade de ações judiciais. A medi-
da provisória determinando o irrisório reajuste foi enviada à
Casa Civil na terça-feira, dia 16, e entrará no salário de
novembro, pago em dezembro.

Além de conceder um reajuste ínfimo de 0,01%, o governo
determinou que o percentual seja aplicado somente sobre o
salário-base e não sobre o total dos vencimentos. Assim, as
gratificações ficam de fora do reajuste.

Os servidores do Legislativo e do Judiciário também receberão
o reajuste de 0,01%. Porém, serão necessárias medidas provisó-
rias específicas para conceder o reajuste para cada poder.
Apenas os militares ficarão de fora, pois têm legislação própria.

Carlos Lessa é
demitido do BNDES

O próximo a deixar o governo é o assessor especial da Presidência, Frei Betto

diga que sua saída se deva por
motivos pessoais, o trabalho
que o teólogo poderia desen-
volver – era responsável pela
elaboração da política de
combate à fome – ficou, como
muitos programas sociais do
governo Lula, a reboque da
prioridade dada à política eco-
nômica, uma continuação da
política neoliberal de FHC.

 Parlamentares, persona-
lidades e entidades, como a
CUT e a OAB, entregaram ao
Palácio do Planalto um abai-
xo-assinado defendendo a
permanência de Lessa na
presidência do banco. Até o
vice-presidente da Repúbli-
ca e ministro da Defesa, José
Alencar, apoiou a permanên-

FORA DO BARCO. Lula continua reforçando o

poder da equipe econômica liderada por

Antonio Palocci (Ministro da Fazenda)

e Henrique Meireles (Banco Central).

A bola da vez foi o ex-reitor da UFRJ,

Carlos Lessa, defenestrado da

presidência do BNDES.

A UFRJ assinou na terça-
feira (16/11) convênio com a
Petrobras no valor de R$ 8
milhões, a ser pago nos pró-
ximos 2 anos. O contrato ga-
rante à empresa autorização
para construir um Cenpes II
anexo ao prédio do centro de
pesquisas que já existe na
Ilha do Fundão.

Um nanoaumento* Convênio com a Petrobras

O P-SOL RJ CONVIDA A
PARTICIPAR DO DEBATE :
“O socialismo no século
XXI”, com a participação de
Leandro Konder e os deba-
tedores Milton Temer (Co-
ordenação Nacional do P-
SOL) e Alessandro Molon
(deputado estadual do PT).
Dia: 23/11.  Horário: 18h. 
Local: Palácio Pedro Cal-
mon, UFRJ. Praia Vermelha.

Fotos: ABr

* Nanoaumento – o menor aumento que se pode conceder.

cia de Lessa. O novo presi-
dente do BNDES é o ministro
do Planejamento Guido
Mantega. Seu cargo vai en-
trar na dança de cadeiras mi-
nisterial e será negociado
pelo governo.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SINTUFRJ
O Sindicato estará este ano realizando a festa de confraternização para

os sindicalizados e seus dependentes no dia 9/12, a partir das 15h, no
Espaço Cultural. Os sindicalizados interessados deverão comparecer a
Sede (Fundão) ou  Sub-sede da Praia Vermelha para inscrever seus filhos
e/ou dependentes devidamente cadastrados no sistema do SINTUFRJ, no
período de 23/11 a 03/12.

Reunião dos técnico-administrativos
da Escola de Música
Segunda-feira, 22 de novembro, às 14h,
na Sala dos Professores.
Pauta: Discussão sobre a definição da
Comissão que organizará a eleição dos
representantes na Congregação.
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PROJETO LEI

Carreira:
vencida mais uma etapa
Comissão de trabalho aprova projeto por unanimidade. Próxima votação é na Comissão de Finanças

O PL 4177/2004, que trata
da Carreira de nossa catego-
ria, foi aprovado por unanimi-
dade na Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviço
Público (Cast). O PL já havia
sido aprovado, também por
unanimidade, na Comissão de
Educação. Agora, o projeto de
lei será encaminhado à Comis-
são de Finanças e Tributação
e, posteriormente, à Comissão
de Constituição e Justiça.

O relator do PL, deputado

Tarcísio Zimmermann, que
também é o presidente da Co-
missão, apresentou parecer fa-
vorável na íntegra ao substitu-
tivo aprovado anteriormente.
Após a apresentação do rela-
tório, diversos parlamentares
fizeram intervenções enfati-
zando a importância do proje-
to e dos profissionais que tra-
balham nas universidades e
escolas técnicas. Foi ressalta-
do ainda, que este projeto foi
resultado de greve realizada

pela categoria com base em
reivindicação histórica de mais
de dez anos de luta.

 A Fasubra reafirma a im-
portância de todas as entida-
des de base procurarem os
deputados da Comissão de
Finanças nos Estados a fim
de que aprovem o PL nesta
Comissão. Como o PL está
registrado para tramitação
com prioridade e conclusivo
nas Comissões, após ser
aprovado nas duas comis-

sões restantes já será enca-
minhado ao Senado, sem ne-
cessidade de aprovação no
Plenário da Câmara.

PERSPECTIVA É DE
APROVAÇÃO AINDA ESTE
ANO – Se o PL tramitar rapi-
damente nas duas comissões
ainda restantes na Câmara
Federal – Finanças e Consti-
tuição e Justiça – e for enca-
minhado ao Senado onde a
Fasubra articula votação di-
reta no Plenário, ele poderá

ser aprovado neste e será im-
plantado a partir de março de
2005. Esta é a expectativa de
150 mil servidores.

CARTILHA – O SINTUFRJ
esta produzindo uma cartilha
com todas as explicações so-
bre o projeto e os caminhos
para o enquadramento dos téc-
nicos-administrativos no novo
plano de carreira. No momen-
to oportuno o SINDICATO es-
tará disponibilizando o mate-
rial para a categoria.

UFRJ

O ano está terminando e
isso significa o início de uma
nova batalha por parte da
Reitoria em busca de dinhei-
ro para a UFRJ. Na semana
passada, o reitor Aloísio Tei-
xeira convocou uma reunião
extraordinária do Conselho
Superior de Coordenação
Executiva (CSCE) para discu-
tir a planilha orçamentária de
2005. Na próxima quinta-fei-
ra, dia 25, o Conselho Uni-
versitário vota o projeto de
orçamento que será enviado
ao governo federal.

Em 2004, o Tesouro Na-
cional só destinou R$ 67 mi-
lhões para a UFRJ. Foram 12
meses dramáticos para a uni-
versidade, e em alguns mo-
mentos, de total desespero.
Faltou dinheiro para quase
tudo, com riscos de desconti-
nuidade de muitas atividades.
Em algumas unidades a situ-

Engenharia para
fugir da crise

ação chegou a um limite ve-
xatório, pois até o papel higi-
ênico nos banheiros sumiu.

EXPECTATIVA É PARA
MAIS – Somente após a apro-
vação pelo Consuni é que a
Reitoria tornará público o
projeto orçamentário elabo-
rado para 2005. A expectativa
é que desta vez o Tesouro
Nacional seja mais sensível
às necessidades da UFRJ.
“Ainda não é o ideal, mas se
o governo aprovar, vai tornar
o orçamento da universida-
de melhor do que foi em
2004”, antecipou o sub-reitor
de Planejamento, João Teo-
dósio.

A discussão para fecha-
mento da planilha orçamen-
tária consumiu a manhã e
parte da tarde da última quin-
ta-feira de todos eles. Os co-
mentários no hall da Reitoria
era que todas as demandas

envolvendo as atividades da
universidade foram muito
bem calculadas, e que a esti-
mativa orçamentária para
2005 estava em torno de R$
150 milhões.

DESCENTRALIZAÇÃO DA
GESTÃO – O reitor Aloísio
Teixeira, que sempre defen-
deu a descentralização finan-
ceira da gestão das unidades,
espera poder implantar a me-
todologia no próximo ano.
Mas só se o Ministério da
Educação cumprir com a pro-
messa de fazer reserva de ver-
ba suplementar para todas as
instituições federais de ensi-
no superior. A Secretaria de
Ensino Superior (Sesu), diri-
gida pelo ex-reitor da UFRJ,
Nelson Maculan, está com a
bola na mão. De acordo com
informações extra-oficiais, as
IFES receberiam cerca de um
pouco mais de R$ 100 mi-

lhões, o que daria para cada
universidade aproximada-
mente R$ 25 milhões. É desse

montante que Aloísio Teixei-
ra distribuirá uma parte en-
tre as unidades.

ALOÍSIO TEIXEIRA. Preparando o caixa para 2005
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FACULDADE DE DIREITO

As arbitrariedades do di-
retor da Faculdade Nacional
de Direito (FND), Armênio da
Cruz Filho, estão com os dias
contados. O subsecretário
executivo do Ministério da
Educação, Jairo Jorge, infor-
mou ao SINTUFRJ que, nos
próximos dias, o governo irá
se pronunciar sobre o pro-
cesso aberto contra Armênio.
Ele informou que já está com
o ministro Tarso Genro o pro-
cesso entregue pelo reitor da
UFRJ, Aloísio Teixeira, que
indica a demissão de Armê-
nio. Segundo Jairo Jorge, o
governo está preocupado
com a situação na Faculda-
de, por isso não demorará a
tomar sua decisão.

A direção do SINTUFRJ,
que vem acompanhando
todo o processo na Faculda-
de de Direito, foi a Brasília há
duas semanas pedir ao go-
verno agilidade na solução
da crise da FND. O SINDICA-
TO reafirmou para o governo
que só a demissão do diretor
devolverá a democracia
àquela  unidade de ensino.
No mês passado, represen-
tantes do Centro Acadêmico
Cândido de Oliveira (Caco)
foram ao ministro Tarso Gen-
ro expor a situação, e tam-
bém pediram pela aceleração
da demissão de Armênio.

Diretor recorre
a seguranças

A comunidade da Facul-
dade de Direito foi mais uma
vez constrangida pela impo-
sição da presença de Armê-
nio Cruz, que, respaldado
por liminar concedida pela
Justiça no mês de outubro,
reapareceu na faculdade, dia
18 de novembro, acompa-
nhado por quatro seguran-
ças, para exercer funções de
diretor. Segundo os estudan-

Demissão de Armênio é
uma questão de tempo
Ministro da Educação já tem o processo encaminhado pelo reitor e não irá demorar na sua decisão

tes, eles pareciam policiais, e
provavelmente estavam ar-
mados.

De acordo com Ana Rosa
Azevedo, chefe da secretaria
do gabinete da faculdade, Ar-
mênio requisitou que fosse
digitada uma portaria para
designar o professor Roberto
Monteiro para a chefia do De-
partamento de Direito de Es-
tado e assinou diplomas mais
urgentes, enquanto aguarda-
va. “Ele me pediu para ela-
borar a portaria, mas acabou
não esperando e indo embo-
ra sem assiná-la”, conta Ana
Rosa. O professor Roberto
Monteiro, atual coordenador
do Escritório Modelo da Fa-
culdade, foi procurado pelo
Jornal do SINTUFRJ e decla-
rou que “desconhecia com-
pletamente a sua indicação
para o cargo”.

Para estudantes
atitude é política

Na opinião de Thadeu Si-
queira, diretor do Caco, a apa-
rição do diretor tem uma in-
tenção política “Ele tem que
aparecer na faculdade pelo
menos de vez em quando
para não ser acusado de
abandono junto ao MEC”,
diz. Para outro integrante da
direção do Caco, Rafael
Rihan, o retorno inesperado
de Armênio pode ter a ver
com o processo eleitoral. As
eleições para o centro acadê-
mico de direito serão nos dias
1º, 2 e 3 de dezembro, e a fa-
culdade já vive clima de cam-
panha. As primeiras denún-
cias contra Armênio foram
feitas pelos estudantes, e o
Caco teve um papel prepon-
derante no seu afastamento
da direção da faculdade. “É
claro que tem interesse em
atrapalhar nossas eleições”,
afirma Rafael.

Técnica-administrativa é
processada por Agnelo
Maria Luisa Delgado é

funcionária da Faculdade
Nacional de Direito e está res-
pondendo na justiça a um
processo movido por Agnelo
Queiroz, braço direito de Ar-
mênio Cruz na direção da fa-
culdade. Segundo Maria Lui-
sa, Agnelo entrou na justiça
alegando “danos morais”
pela entrevista que a técnica-
administrativa concedeu ao
jornal Folha Dirigida (edição
do dia 5 a 11 de outubro). “As
declarações que dei critica-
ram o sistema de trabalho
daqui, mas não foram acusa-
ções pessoais. O que fiz foi
contar o que acontecia aqui
dentro, da coação de Agnelo
para fazermos uma portaria
nomeando ele para coorde-
nação da faculdade sem apro-
vação da congregação. E ago-
ra ele está pedindo uma in-
denização altíssima”, relata a
funcionária.

O decano do Centro de Ciências Jurídi-
cas e Econômicas, Alcino Ferreira Câma-
ra Neto, que por indicação do reitor exer-
ceu durante alguns meses o cargo de
diretor interino da Faculdade de Direito,
está sob a guarda da polícia. Foi o delega-
do da 105ª Delegacia de Polícia, de Petró-
polis, Pablo Valentim, quem alertou o de-
cano, há duas semanas, de que ele estava
sob ameaça de morte. Um telefone ao
Disque-Denúncia, segundo o delegado,

alertou aquela DP de que a morte de
Alcino fora encomendada por um bicheiro,
e que ele seria executado por dois pistolei-
ros. Para o decano, essa e as outras
ameaças de morte que recebeu têm a ver
com a sua atuação na Faculdade de Direi-
to. Durante o tempo que esteve à frente da
unidade, ele ajudou a levantar provas do-
cumentais das irregularidades cometidas
por Armênio, encaminhando-as às comis-
sões disciplinares.

Decano é ameaçado de morte

FACULDADE NACIONAL
DE DIREITO. Quando

chegará o fim da crise que

alterou sua rotina?

Foto: Niko Júnior
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CONGRESSO

O XVIII Congresso da Fasubra,
que acontecerá de 13 a 18 de
dezembro, em Luziânia, Goiás,
será ralizado em um momento de
intenso debate e luta dentro do
movimento dos trabalhadores
técnico-administrativos das
universidades federais e do
movimento geral de outras
categorias. As reformas sindical e
universitária pretendidas pelo
governo Lula serão o grande
centro das discussões.

O congresso da Fasubra
Assembléia de tirada de delegados nesta quarta, 24, às 10h, no Quinhentão

Atividades
NOVEMBRO
25 - Marcha a Brasília – Contra essa Reforma
Universitária
22 e 23 - Convocação do GT-Carreira e Relações de
Trabalho
26 e 27 - Convocação do GT-Educação
26 - Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais -
SPFs
DEZEMBRO
1 a 5 - 10º Curso Anual de Comunicação do NPC – RJ
7 a 9 - Conferência Nacional de Educação – Brasília/DF
11 - Reunião da Direção Nacional
13 a 18 - XVIII Confasubra

Discussão

nas bases
Para pôr a reforma univer-

sitária no centro das preocu-
pações da categoria e mobili-
zar para a marcha a Brasília,
nesta plenária a FASUBRA tam-
bém aprovou um calendário
de atividades para ser cumpri-
do pelas bases. O seminário
realizado pelo  SINTUFRJ, na
semana passada, obedeceu a
esta orientação política da en-
tidade.

Por deliberação desta mes-
ma plenária, a Coordenação
de Administração e Finanças
da FASUBRA fez um levanta-
mento dos recursos financei-
ros existentes e concluiu que
poderá contribuir com 30% do
valor dos ônibus que forem
alugados pelas entidades sin-
dicais para a marcha do dia 25.

O chão vai

tremer em

Brasília dia 25

A luta pela Educação
Pública Gratuita de Quali-
dade nos leva mais uma
vez a ocupar as ruas em
defesa do direito de cada
trabalhador. A FASUBRA
Sindical e seus sindicatos
filiados se juntam a todas
entidades e organizações
sociais em defesa intransi-
gente deste direito linear
do povo brasileiro, hoje
ameaçado pela política do
Fundo Monetário Interna-
cional, Banco Mundial que
este governo tem imple-
mentado no país, através
de medidas provisórias,
decretos etc.

A FASUBRA Sindical re-
afirma o seu compromis-
so com a defesa do direito
da classe trabalhadora,
não abrirá mão nem um
milímetro dos direitos
fundamentais do povo.
Com este compromisso
convocamos todos nossos
sindicatos a organizarem a
MARCHA NACIONAL DO
DIA 25/11 – VAMOS BAR-
RAR ESSA REFORMA e in-
formar a Federação quan-
tos participantes estarão
presentes em Brasília na
marcha.

Na plenária nacional
realizada em outubro, a
FASUBRA decidiu pela
adesão à marcha. A fede-
ração e suas bases defen-
derão nesta manifestação :
revogação dos vetos ao
Plano Nacional de Educa-
ção; 7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) para a Edu-
cação; Educação pública:
direito de todos, dever do
Estado; verbas públicas só
para escolas públicas; con-
tra a mercantilização da
educação: não à inclusão
nos acordos da Organiza-
ção Mundial do Comércio;
contra o ProUni; e pela
mudança da atual política
econômica.

 E os delegados presentes
ao Congresso terão como ta-
refa a definição de uma polí-
tica da Federação sobre esta
agenda de reformas do go-
verno. Por isso, a participa-
ção da categoria na assem-
bléia desta quarta-feira, dia
24, reveste-se de maior im-
portância diante da eleição
dos delegados que terão o
compromisso de defender as
propostas dos técnicos-ad-
ministrativos da UFRJ no
maior fórum decisório da fe-
deração.

O tema do XVIII Confasu-
bra é REAFIRMAR A LUTA –
Por uma Universidade Cida-
dã para os Trabalhadores.
Neste congresso será eleita a
nova diretoria dafederação
que terá o compromisso, nos
próximos dois anos, de levar
à frente as lutas e as reivindi-
cações da categoria definidas
neste congresso. O debate
será intenso. Nove teses fo-
ram produzidas para dispu-
tar o espaço de definição da
política da Fasubra.

Nas páginas 6 e 7 publica-
mos o resumo de teses de-

fendidas por companheiros
que atuam no movimento
sindical na UFRJ e que serão
discutidas no congresso da
federação.

Além de debater os principais assuntos da agenda da
conjuntura, o XVIII Congressos que se realizará em
Luziânia, Goiás, vai eleger a nova direção da
Federação.
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CONGRESSO

A FASUBRA PRECISA DE

INDEPENDÊNCIA PARA

ORGANIZAR A LUTA
Neste resumo, abordamos temas sobre o papel de uma entidade no

enfrentamento com um governo que se aproveita da confiança dos traba-
lhadores e aprofunda o modelo neo-liberal, tão criticado pelo PT na
oposição. É hora de mudanças para obtermos vitórias.

OPOSIÇÃO AO GOVERNO LULA
A Fasubra votou, no último congresso, apoio à Lula.  Esperando um

governo democrático e uma boa relação com os movimentos sociais,
fomos surpreendidos com ataques aos nossos direitos. Já no primeiro
mês, Lula nos rotulou de privilegiados para aprovar a Reforma da Previ-
dência. Usou as mesmas artimanhas que Fernando Henrique Cardoso:
vergonhosa compra de votos no Congresso e forte repressão as manifes-
tações dos movimentos sociais. Enquanto isso, o superávit primário dita-
do pelo FMI e o envio de tropas para o Haiti foi mantido, seguindo ordens
do imperialismo. Este governo não é nosso. A Fasubra precisa se definir
como oposição a um governo que não difere dos anteriores.

A CUT NÃO FALA EM NOSSO NOME!
Mas não foi só Lula que nos traiu. A CUT que já defendia pactos com

empresários, após a posse de Lula assumiu papel de braço do governo.
Sustentada por nós política e financeiramente, a CUT opta por manter a
governabilidade de Lula em detrimento de nossas reivindicações, usa seu
status e aparato para garantir acordos que beneficiam o governo e não a
classe trabalhadora. Devemos construir uma alternativa. Vários sindica-
tos de luta e na defesa de suas categorias têm se incorporado à Coordena-
ção Nacional de Lutas buscando unificar a classe. Devemos garantir nossa
independência e reconstruir o movimento sindical de luta, independente
e democrático que unifique as lutas contra as Reformas Sindical e Traba-
lhista.

A FASUBRA PRECISA DE UMA NOVA DIREÇÃO
Assim como os governistas da CUT, a maioria de nossa federação

cumpre a agenda do governo e a luta pela nossa carreira demonstrou isso.
Até mesmo a luta por reajuste salarial foi abandonada. Embora a discus-
são sobre o PCU tenha começado com FHC e de Zé Dirceu ter assinado
documento se comprometendo com nosso plano, a Fasubra deu todo o
tempo que o governo pediu para transformar nosso PCU em reestrutura-
ção de tabela, suspendendo até mesmo uma greve em curso. A Fasubra
precisa de uma direção com disposição para lutar pelos nossos direitos,
com firmeza para enfrentar o governo e implementar de fato a luta contra
a Reforma Universitária em andamento .

Assinam:
Simone Silva (Nesc) - Márcia Rocha  e Paulo Menezes (Coppe) - Zé

Carlos Pereira (CT) - Moacir Magalhães (Psicologia) – Antônio Gutemberg
Traço (PU) – Luiz Felipe Almeida Marinho (PU)

Tese do Coletivo TRIBO -

NÃO TEMOS TEMPO A PERDER
“Não somos um sujeito de coletivos. Somos um coletivo de Sujeitos”

(Osório)

E ntre tantas... ELA
U ma de pura energia
G arra e força das Marias.
E coa tua voz pelas aldeias
N orte ao sul reverencia
I çada em punho sua flâmula
A mazônia teu colo reclama.

EUGENIA ...  PRESENTE!  EUGENIA ...  SEMPRE!
                                                                                 (Paulo Henrique)

Tão importante quanto sonhar, é ter a certeza que apesar das dificulda-
des podemos superá-las quando a alma é tão grande que torna o sonho
real.

O Coletivo TRIBO, construído no âmbito da FASUBRA Sindical, é for-
mado por uma rede de discussão política suprapartidária, que atua no
movimento social e sindical, congregando, a princípio, Trabalhadores (as)
em Educação Técnico-Administrativos das IES públicas.

Somos cutistas por opção e por vocação, unidos e identificados a partir
de uma Carta de Princípios centrada nos pilares da democratização nas
relações do movimento sindical. Estes princípios, corajosamente defendi-
dos e permanentemente exercitados, garantem o direito inalienável à
divergência e ao contraditório.

As nossas idéias e a nossa prática são manifestadas através do exercício
da democracia sindical que tem como princípios:

 Solidariedade entre os povos e a classe trabalhadora;
 Crença na democracia dos trabalhadores e trabalhadoras rumo ao

socialismo;
 Intransigente defesa da ética em todos os níveis;
 Luta contra o neoliberalismo, suas reformas, privatizações, precari-

zação das relações de trabalho e a retirada dos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras;

 Defesa da organização dos trabalhadores e trabalhadoras por ramo
de atividade, a partir dos seus locais de trabalho;

 Posição absolutamente contrária ao chamado centralismo democrá-
tico, a partidarização do nosso movimento e ao uso de nossas entidades
sindicais como aparelho partidário;

Estaremos no VXIII CONFASUBRA com o coletivo tribo e independen-
tes defendendo a unidade da classe trabalhadora para que juntos possa-
mos enfrentar não apenas as políticas neoliberais, mas todo projeto que
seja contrário aos interesses da nossa categoria. Portanto acreditamos que
não basta os trabalhadores levantar bandeiras da política do contra, é
mais que necessário que sejamos propositivos para que possamos dispu-
tar projetos construídos e aprovados pelos trabalhadores, como é o caso
do nosso plano de carreira que tramita no Congresso Nacional.  Defende-
remos também que a FASUBRA retome as políticas de esporte, cultura e
lazer como instrumento de agregação e crescimento de todos como seres
humanos, para possibilitar e criar um clima de saudável convivência onde
o respeito seja cultuado. Lembramos aos companheiros que a tese encon-
tra-se no sitio da FASUBRA e que enviamos para uma lista de endereços
eletrônicos desde a sua conclusão. Sendo assim, conclamamos todos com-
panheiros que tem afinidade com a nossa tese para participar da próxima
assembléia no dia 24/11 às 10h no Quinhentão-CCS e juntos construirmos
a nossa bancada para participar do XVIII CONFASUBRA.

Marlene Ortiz/Fasubra, Francisco Carlos/CCS-IB, Francisco Assis/CCS-IB,
Paulo Cezar/Reitoria, Manuel Dantas/ Aposent., Débora/ Aposent.,

Reginaldo/CCS-IB, Wilami/Alojam., Luciano/PU, Aloísio/Neurologia, Luiz
Carlos/CCS-IB, Tomaz/Alojam., Vilton Cardoso/PV-ESS e outros.

Resumo de teses

Lula usou as mesmas artimanhas de
FHC: comprou votos e forte repressão
as manifestações aos movimentos
sociais. Fomos surpreendidos com
ataques aos nossos direitos.
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CONGRESSO

VAMOS À LUTA
Fasubra autônoma e

democrática
Quem somos...

O movimento de trabalhadores(as) das Universidades Brasileiras, que
se constituiu com o nome de VAMOS À LUTA, tem se pautado no interior do
movimento sindical pelo enfrentamento contra as reformas e o arrocho
trazidos pelo governo Lula/FMI, e tem travado uma dura resistência contra
a maioria da direção de nossa federação, a qual se nega a enfrentar, de
forma conseqüente, os interesses governamentais. Buscamos aglutinar di-
versos setores de nossa categoria, com respeito às diferenças de opinião,
mas que tenham uma visão geral comum das tarefas que se colocaram
diante dos novos avanços do projeto neoliberal em nosso país.

Neste processo, buscamos ajudar a construir e desenvolver as lutas em
curso, como a resistência, contra as reformas, que se iniciaram com a greve
de 2003, a defesa intransigente de um sindicalismo autônomo, classista e
combativo e agora, a carreira, os salários e a construção da Grande Marcha
a Brasília no dia 25/11.

 PL 4177, Carreira ou um Projeto que hierarquiza os cargos?
Os técnicos-administrativos das IFES, ao longo de tantas greves, passa-

ram a ter como expectativa que a carreira fosse ser a conquista maior de um
movimento de luta.

No final de 2001 vimos o PCU como a possibilidade concreta da sua
carreira, uma vez que foi convencida através do esforço coletivo de todos os
militantes da Federação e de suas correntes políticas.

Infelizmente, nesta greve, algumas correntes, que até bem pouco tempo
defendiam fervorosamente o PCU, transformaram-no gradativamente, em
nome de uma suposta negociação, em cenário 2 e 2 Plus, preparando
caminho para alteração do seu projeto original.

O PL 4177, não é carreira, pois não garante o desenvolvimento pleno dos
profissionais da educação.

No que pese garantir a estrutura básica do PCU, a hierarquização dos
cargos, além da progressão por capacitação e por mérito profissional, entre
outros elementos positivos, não concordamos com as forças políticas que
durante a greve forçaram a barra, para aceitar a proposta e as condições
impostas pelo governo, dizendo ser este projeto um grande avanço.

Este projeto, na realidade, não garante a progressão funcional, deixa
metade da categoria com segundo vencimento básico, só garantindo ganho
salarial para parte da categoria, deixando-nos, ainda, sem perspectiva de
recomposição salarial nos próximos dois anos, só para citar alguns proble-
mas.

Defendemos que a Fasubra deva lutar por alterações no PL, na tentativa
de superar suas limitações.

 
Assinam na UFRJ:

Denise Góes, Leonardo Morgan, Agnaldo Fernandes, Albana Lucia,
Pedro, Edson, Antonio, Odir, Vandir, Clério, Neide, Marcello Cantinzano

Resumo de teses

A CSD (Cut Socialista e Democrática) é uma corrente sindical que, hoje,
tem dois Coordenadores e um suplente na Direção da FASUBRA, e vários(as)
diretores no SINTUFRJ. Nossa tese, está na íntegra, na página da FASUBRA –
www.fasubra.org.br.

MUDAR A POLÍTICA ECONÔMICA, PARA MUDAR O PAÍS - É certo que
Lula assumiu com inflação em alta, os mais elevados juros do mundo, uma
dívida pública de 58% do PIB, déficit em conta corrente de 4% do PIB,
desemprego atingindo 20%, precarização do mercado de trabalho. A heran-
ça não é só de FHC, é da dinâmica capitalista que aprofunda as desigualda-
des: 2 décadas perdidas para o emprego e o crescimento. Por isso, a manu-
tenção deste modelo (com falência comprovada), impossibilita mudanças
estruturais. Somente haverá vitória com amplo movimento de massas pela
mudança. A combinação pressão pública-mobilização social é capaz de
derrotar a política do capital financeiro, para defender uma política econô-
mica de desenvolvimento, emprego e distribuição de renda.

PASSO PARA A CARREIRA - Nossa greve explicitou: a única política do
Governo, centralizada de fato, e respaldada pelo próprio Presidente, é a
econômica. As demais oscilam ao sabor das relações de força interna e
definem-se de acordo com a política de cada Ministério. Não estamos em
terra arrasada e também não tivemos uma vitória estrondosa, como alguns
poderão avaliar. Tivemos uma vitória que significa um passo para a nossa
carreira. A luta continua pelo Cargo Único na DPC com os demais SPF´s.

REFORMA UNIVERSITÁRIA – O eixo do debate será a parceria público/
privada, já enraizada em nossas instituições, a qual devemos combater
enfaticamente. A defesa da universidade pública, gratuita, democrática e
autônoma para TODOS deve ser a tônica e o eixo principal de nossa inter-
venção! O projeto de lei não irá direto para o Congresso Nacional, e sim,
para a comunidade universitária e sociedade debatê-lo. No entanto, o mé-
todo de debate tem que possibilitar a participação efetiva e deliberativa da
comunidade e dos movimentos sociais, capaz de mobilizar a população
para as reais transformações que a universidade pública precisa realizar. De
forma autônoma e independente, defendemos a análise da proposta do
Governo à luz do Projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores, e
através da mobilização e organização, disputar para conquistar os avanços
fundamentais que queremos.

REFORMA SINDICAL - Para a CSD, a reforma sindical será positiva se
avançar na liberdade sindical, nos direitos de organização no local de
trabalho e à negociação coletiva para o funcionalismo público e, ao mesmo
tempo, garantir os direitos trabalhistas já conquistados. Essas são as bases
para que defendamos a tramitação da reforma sindical no Congresso Naci-
onal. O que não podemos permitir é a negação do debate e, portanto, uma
postura de defesa da atual estrutura sindical, burocrática e dependente do
Estado.

Assinam esta tese:
Neuza Luzia(F. Medicina); Ana Maria Ribeiro(IDT); Nilce Correa(NUTES);

Soraya Rodrigues(IQuimica); Vera Barradas(IPPUR);
Chantal Russi (SIBI/FCC); Carlos (Musica); Huascar(Pólo Náutico);
Gerusa Rodrigues, Ruy Reis, Álvaro Costa(HUCFF); Jayme Duarte(I.

Neurologia); Zezé Barcelos (Aposentada); Fortunato Mauro (F Medicina);
Fernanda Ribeiro(Editora); Luiz Antônio(I. Psicologia);

Marco Aurélio/Lelo (F. Odonto)
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PESQUISA

Nos dias 23 a 25 de no-
vembro acontece a XXVI Jor-
nada de Iniciação Cientifica,
Artística e Cultural, promovi-
da pela Pró-Reitoria de Ensi-
no e Graduados e Pesquisa
da UFRJ. A sessão de abertu-
ra, no dia 23, às 9h, no audi-
tório do bloco A do Centro de
Tecnologia, contará com a
apresentação da peça: “O
Método Científico” com ro-
teiro e direção de Leopoldo
de Meis e direção Artística de
Dicuenio Rangel. O evento -
organizado pela primeira vez
em 1978 pelo professor Giu-
lio Masarani, do Programa de
Engenharia Química da CO-
PPE/UFRJ, que agora dá no-
me  a Jornada, (envolvendo
apenas o CT e o CCMN) trans-
formou-se, em 1985 na Jor-
nada Interna da UFRJ, com
apresentação dos diversos
centros – oferece a oportuni-
dade ao aluno de graduação
um espaço para exposição e
discussão do seu trabalho de
iniciação científica, artística e
cultural. Neste ano, serão
apresentados mais de 2 mil e
200 trabalhos apresentados.
Para ver detalhes visite a pa-
gina: www.pr2.ufrj.br.

Técnicos na pesquisa
Para os técnico-administrati-
vos, a Jornada tem uma im-
portância a mais. Reflete, a
maior participação de proje-
tos orientados por técnico-
administrativos. Com a deci-
são do Conselho de Ensino
para Graduados (CPEG), no
início do ano, de possibilitar
ao técnico o cadastro de pro-
jetos de sua responsabilida-
de no SIGMA, base de dados
da UFRJ, e possibilitar que
concorra a bolsas de inicia-
ção científica (PBIC) do CNPq
para seus alunos, tem ficado
evidente a importância deste
segmento também na pes-
quisa.

O representante dos téc-
nico-administrativos no
CPEG, Giovani Zabende, ex-
plica que esta é a segunda
jornada em que os trabalhos

Jornada Científica
Para os técnico-administrativos, a jornada ganha importância pelo aumento da participação

orientados por técnico são
apresentados  mas que este
ano foi o primeiro em que os
técnicos com perfil de pes-
quisadores participaram da
seleção a bolsas PIBIC. “Fo-
ram seis inscritos e quatro
obtiveram bolsas. Para o pró-
ximo ano esperamos que
mais pessoas concorram”,
comenta ele. 

Cláudia Lage Rebello da
Motta, também representan-
te técnico-administrativa no
CPEG, representa bem um
destes casos. A analista de sis-
temas e pesquisadora do
NCE, atua no Programa de
Pós-graduação em Informá-
tica, em conjunto com o Ins-
tituto de Matemática, já ori-
entou vários alunos de gra-
duação.  Ela orienta também
os de pós-graduação “E como
técnica, porque é permitido.
Faço parte do Programa ofi-
cialmente”, conta ela.

Nesta Jornada, dois de
seus orientandos Alessandra
Barboza e Rodrigo dos San-
tos, apresentam, no dia 23, às
14h40, no Departamento de
Ciência da Computação do

Instituto de Matemática (no
prédio do NCE), o projeto
que defenderam no fim de
curso de Informática: “HAR-
PA - Um Ambiente de Publi-
cação e Adaptação de Con-
teúdo Educacional para a
Web “, um conjunto de ferra-
mentas para auxiliar o pro-
fessor no preparo de materi-
al didático para atividade de
ensino à distância.

“Acho que a importância
da participação dos técnicos
na Jornada  é oficializar uma
atividade que já existe há
muitos anos. Muitos orien-
tam ou co-orientam projetos.
Com a Jornada fica tornar
transparente uma coisa que
já existe. O reconhecimento
do valor de uma força de tra-
balho que a UFRJ tem”, diz
Cláudia.

Ela comenta a possibili-
dade dos técnico-administra-
tivos poderem concorrer com
seus projetos a bolsas para
os estudantes e pode cadas-
trar o projeto no SIGMA. “Há
muito tempo só podia cadas-
trar com um docente respon-
sável. O técnico apenas fazia

Em paralelo à Jornada, um outro evento importante
acontece no CT. No dia 26, das 9h às 15h30, no
auditório André Rebouças, no bloco D, haverá o en-
contro dos grupos do Programa de Educação Tutorial
- INTERPET - do estado do Rio de Janeiro. Haverá
debates, sessões de painéis e oficinas com a partici-
pação de representantes da Secretaria de Ensino
Superior do MEC, da UFRJ e de outras universidades
do Rio que debaterão o PET e a reforma universitária.
No Rio existem grupos PET na UERJ, UFF, PUC-RJ e
UFRJ, do qual o técnico-administrativo Giovani Ze-
bende participa.

Criado pela Capes em 1979, o programa acadêmi-
co é direcionado a alunos de graduação que recebem
orientação acadêmica de professores tutores, envol-
vendo o estudante em uma formação integral, com
compreensão ampla de suas áreas de estudo. Hoje a
Sesu é responsável pelo programa.

parte. Com a decisão do
CPEG, esse ano, a gente con-
seguiu cadastrar projetos de
nossa responsabilidade e
concorrer a bolas PBIC para
os alunos. Com essa oportu-
nidade, a produção dos téc-
nico-administrativos começa
a aparecer”, diz Cláudia, que
concorreu às bolsas, teve um

projeto bem classificado – o
SoftCom, sobre um ambien-
te virtual onde a UFRJ dispo-
nibilize para a comunidade
sua produção e onde pesso-
as com mesmos interesses
possam se encontrar através
da rede – conseguindo bolsa
para sua aluna. Este é um
bom caminho.

Encontro paralelo

INVESTIMENTO NO SABER. XXVI Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural estimula o conhecimento e a pesquisa

Foto: Niko Júnior
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VESTIBULAR NA UFRJ

A violência tem sido apon-
tada como a causadora da
queda no número de inscri-
tos no vestibular da UFRJ.
Porém, a verdade é que exis-
tem vários fatores que justi-
ficam essa diminuição, e cul-
par a violência é apenas o ca-
minho mais fácil. De acordo
com a coordenadora da Co-
missão Executiva do concur-
so vestibular, Déia Maria Fer-
reira dos Santos, fatores como
o preço das taxas de inscri-
ção, a abertura de cursos pú-
blicos no interior e a existên-
cia de cotas em algumas uni-
versidades podem estar in-
fluenciando na queda no nú-
mero de inscritos.

O Estado do Rio de Janei-
ro é um dos que mais têm
universidades públicas. Ao
todo são seis – UFRJ, Uerj,
UFF, Uni-Rio, Uenf e UFRRJ.
Cada uma cobra uma taxa
para o candidato se inscrever
no vestibular, que varia de R$
35,00 a R$ 80,00. Se um aluno
quiser se inscrever em todos
os vestibulares terá de pagar
cerca de R$ 300,00. Conside-

Não é só violência
Ao contrário do que diz a mídia, vários fatores influenciam no número de candidatos

Letras: eleições só em abril

rando a atual situação eco-
nômica brasileira, esse total
beira o absurdo, por isso os
candidatos estariam se ins-
crevendo apenas em alguns
vestibulares, o que seria um
dos motivos da queda do nú-

mero de inscritos para o ves-
tibular da UFRJ.

VÁRIOS FATORES – “Aqui
no Rio os alunos fazem muitas
provas para universidades pú-
blicas. Como cada uma tem
uma taxa de inscrição, os alu-

A Reitoria acatou a in-
dicação da congregação
da Faculdade de Letras e
a professora Maria Cecí-
lia Magalhães substituirá
interinamente a ex-direto-
ra da faculdade Edione
Trindade de Azevedo.
“Até que aconteça um
novo processo eleitoral,
em abril, a Faculdade de
Letras estará sob a lide-
rança administrativa da
professora”, explica o
chefe de gabinete da Rei-
toria, João Eduardo.

Além do nome da pro-
fessora para a direção da

faculdade, a congregação
indicou a formação de uma
comissão eleitoral paritária
entre os três segmentos
para organização do pro-
cesso. As eleições estão pre-
vistas para a primeira quin-
zena de abril.

De acordo com a Reitoria,
a sindicância na Faculdade
de Letras determinada pelo
reitor Aloísio Teixeira é de
responsabilidade da direção
da Letras. Ela foi provocada
por causa de problemas
ocorridos dentro da faculda-
de durante as eleições para
Centro Acadêmico.

Relembre o caso
Logo após o conturbado processo eleitoral para o Centro Acadêmico de Letras, os alunos da faculdade ocuparam o

salão do Conselho Universitário protestando contra as atitudes da diretoria no processo. De acordo com os estudantes,
a diretora da faculdade, Edione Trindade de Azevedo, teria se omitido na apuração dos casos de agressão por parte de
um estudante, membro da chapa derrotada, contra alunos da chapa vencedora.

A Reitoria determinou então que a direção da faculdade abrisse sindicância para apurar o que teria ocorrido de fato.
Agressão, constrangimento, intimidação e atentado à liberdade de imprensa são algumas atitudes que se torna-

ram constantes na Faculdade de Letras durante a gestão de Edione Trindade de Azevedo. A ex-diretora saiu da
faculdade (se aposentou no último dia 3), deixando para trás explicações sobre algumas de suas ações.

Um dos atos autoritários de Edione aconteceu no dia 27 de agosto de 2003, quando a Faculdade de Letras foi o
cenário de um ataque à liberdade de informação e expressão. Numa ação liderada pela então diretora da unidade o
fotógrafo do SINTUFRJ, Avanir Magalhães, foi expulso das dependências da faculdade enquanto trabalhava, após
sofrer constrangimento físico e moral. O fotógrafo estava no local para fazer fotos do restaurante que fica na Faculdade
de Letras para uma matéria sobre o serviço de alimentação no campus. Instigados por Edione, dois homens que a
acompanhavam –  um deles identificado como o “dono do restaurante” –  ameaçaram e agrediram o fotógrafo. Além de
ordenar a agressão, Edione mandou recolher e queimar a edição do Jornal do SINTUFRJ que contava o fato.

nos estão cada vez mais seleti-
vos na hora de se candidatar
para o vestibular. Eles estão
fazendo as provas para as uni-
versidades em que acham que
têm mais condições de passar.
Além disso, muitos estão op-

tando por universidades que
adotam cotas”, afirmou Déia
dos Santos.

Além do fator financeiro,
outra possível causa da di-
minuição no número de can-
didatos ao vestibular da UFRJ
seria a oferta de cursos de
universidades públicas no
interior do estado. A UFF, por
exemplo, oferece cursos em
Campos, Cabo Frio, Macaé,
Volta Redonda e São João de
Meriti. Isso faria com que os
candidatos dessas regiões
preferissem permanecer em
suas cidades do que se des-
locar para a capital. De acor-
do com a coordenadora da
comissão executiva do con-
curso vestibular da UFRJ,
Déia dos Santos, se compa-
rado com o ano passado,
metade dos candidatos que
deixaram de se inscrever este
ano é do interior.

“Em comparação com o
ano passado, dos sete mil
que deixaram de se inscrever
este ano, metade é de fora do
Grande Rio”, disse a coorde-
nadora.

UFRJ. Fatores combinados contribuíram para a redução do número de candidatos
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TRABALHO

O lançamento da publica-
ção da série de cinco livros –
“Formação Técnica Geral” -
elaborada pela equipe do La-
boratório Trabalho e Forma-
ção da Coppe, a pedido da
Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT, é fruto
de uma proposta de forma-
ção inédita que marca a con-
solidação de experiência pi-
oneira de negociação entre
empregados e empregadores
no país: desde 1997, Coppe e
CNM desenvolvem o projeto
Formação Profissional Nego-
ciada que pretende requalifi-
car trabalhadores com meto-
dologias participativas e tor-
nar visíveis ações em forma-
ção de caráter tripartite – reu-
nindo governo, empregados
e empregadores.

O lançamento dos cinco
livros, no dia 26, sexta-feira,
às 17h30 (no auditório Pedro
Calmon, na Praia Vermelha),
será o ponto culminante  de
um encontro que reunirá,
desde 9h30, no Fórum de Ci-
ência e Cultura, representan-
tes do Ministério do Traba-
lho e da Educação, de sindi-
catos  e de empresas e fede-
rações de empresas. No even-
to o projeto será apresenta-
do e discutido com a possibi-
lidade de ser estendido a ou-
tros segmentos de trabalha-
dores no país.

“A idéia é sair da Univer-
sidade e levar ao Brasil todo”,
explica o engenheiro de pro-
dução Fabio Zamberlan, co-
ordenador geral do Labora-
tório Trabalho e Formação
da Coppe. Na UFRJ, por
exemplo, a experiência pode-
ria ser aplicado à profissio-
nais ligados a transformações
metalmecânicas e de setores
correlatos. “Quantos técnicos
aqui poderiam estar fazendo

Coppe: Formação
profissional

Cinco livros sobre projeto serão lançados nesta sexta-feira, dia 26, na Praia Vermelha

esse curso.  Para nós seria
motivo de orgulho”, comen-
ta Fabio, explicando que a
equipe teve um enorme tra-
balho para preparar a publi-
cação, coordenada por ele e
por Carmem Perrota, coorde-
nadora pedagógica do Labo-
ratório. A série foi produzida
por uma equipe multidisci-
plinar  que envolve enge-
nheiros de produção, mecâ-
nicos, educadores, sociólo-
gos e outros colaboradores.

Pesquisa provocou
a participação

O projeto envolveu 16
empresas – de vários portes,
de todo país – do setor me-
talmecânico – na etapa da
pesquisa participativa, em
que os trabalhadores locali-
zaram as carências de forma-
ção. A pesquisa – feita pela
equipe da UFRJ junto com as
comissões de fábrica – criou
um espaço de diálogo com
os trabalhadores.

Onze das empresas envol-
vidas passaram a uma segun-
da etapa – a do relatório com
o diagnóstico em que foram
apontadas as demandas, e só
a Panex deu conseqüência ao
Projeto, que atingiu – com um
curso de 300 horas (metade
destas dentro da jornada de
trabalho) um grupo de 70 tra-
balhadores. Os números in-
dicam um certo descompro-
misso das empresas com o
projeto.

Em paralelo, foi elabora-
do pelo Laboratório Traba-
lho e Formação da Coppe o
material didático com os cin-
co livros que foram aplica-
dos em três turmas. Os textos
e estudos desenvolvidos pe-
la equipe  para as aulas – pri-
meiramente em material rús-
tico, reproduzido em copia-

doras – ganhou, com aporte
de recursos da Finep e com
apoio da gráfica da UFRJ,
além de uma impressão de
qualidade, uma tiragem de
mil exemplares para cada li-
vro. A publicação da coleção
é a terceira etapa do projeto
e terá seu marco com o en-
contro tripartite do dia 26.

O primeiro volume é o
mais específico – sobre os
processos de transformação;
o segundo versa sobre ges-
tão e controle e do terceiro
em diante passa a conteúdos

mais abrangentes. Nesse tra-
balho, se reconhece o saber
acumulado pelos trabalha-
dores em sua trajetória pro-
fissional e a cultura tecnoló-
gica e organizacional da em-
presa. Mas pode ser voltado,
com alguns ajustes, a traba-
lhadores de outros segmen-
tos produtivos.

“É uma formação técnica,
não sindical ou política. Só
que tem uma abrangência
que extrapola o conteúdo téc-
nico formal. É plena. Não está
focada num processo especí-

fico. O trabalhador não vai
ser passivo diante desse pro-
jeto. Vai entender o que está
se passando”, explica Zam-
berlan, que gostaria que o
material fosse reproduzido
em escala maior. Para tanto,
ele pretende saber de repre-
sentantes do governo, das
empresas e dos trabalhado-
res o que pensam a respeito
da iniciativa e quais são suas
expectativas. No dia 26, entre
as 9h45 e 18h, no auditório
Pedro Calmon, será realiza-
do o encontro tripartite.

PROJETO. Acima, à esquerda, Fábio Zamberlan, coordenador geral do Laboratório Trabalho e

Formação da Coppe. As duas inconografias ilustram as capas dos livros do projeto

Foto: Niko Júnior
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A coordenadora-geral do
SINTUFRJ e militante do mo-
vimento negro, Denise Góes,
defendeu a necessidade de
realização de um censo para
se identificar a população
negra na UFRJ. Segundo De-
nise, é inaceitável que uma
instituição da importância
social da universidade não
tenha esses dados mapea-
dos. Segundo a dirigente, o
SINTUFRJ tem o objetivo de
viabilizar uma pesquisa que
permita conhecer esta reali-
dade. Ela disse que o movi-
mento sindical deve incorpo-
rar o debate sobre ações afir-
mativas porque ele faz parte
do avanço da democracia no
país. “Faz bem para a socie-
dade”, disse.

As afirmações de Denise
Góes foram feitas durante o
debate “Ações Afirmativas:
Promoção de Políticas de
Igualdade Social”, que mar-
cou o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, celebrado no
sábado, 20 de novembro. O
debate, na quinta-feira, dia 18,
no CT, fez parte das ativida-
des para marcar a data que
tem como referência a morte
de Zumbi dos Palmares, prin-
cipal líder de quilombos da
história. O professor Hélio
Santos, da Universidade São

Um censo para os negros
Militante do movimento negro diz que a revolução possível no país é a da igualdade de oportunidades

Marcos, e ativo intelectual do
movimento negro, disse, no
mesmo debate, que a grande
revolução possível neste país
“é a revolução da igualdade
de oportunidades”.

Além de Hélio Santos, fo-
ram convidados para a dis-
cussão Haroldo Antônio da
Silva (Movimento Negro
Unificado), Isabel Cristina
(diretora da CUT/RJ), Toni-
nho Alves (direção da Fasu-
bra) e Leonardo Bento (Co-
munidade Negra do IFCS).
Um painel de manifestações
culturais de origem afro com-
pletou o evento.

O painel cultural incluiu
uma exposição de artes plás-
ticas, cujo curador é o pro-
fessor Vanderley Caramba,
apresentação do Jongo da
Dona Su e crianças da Ação
da Cidadania e do Grupo de
Cultura Popular “Pé de Chi-
nelo” e uma atração surpre-
endente: desfile de trajes tí-
picos apresentado pela Asso-
ciação dos Alunos Cabo-Ver-
dianos do Rio de Janeiro.

IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

O professor Hélio Santos
– conhecido intelectual com
atuação no movimento negro
– foi o primeiro a se pronun-

ciar no debate. “Eu sou de um
tempo em que este tipo de
discussão (“ações afirmati-
vas”) não tinha espaço nos
sindicatos e muito menos nos
partidos”, observou. Ele cri-
ticou os que fazem restrições
à necessidade de políticas es-
pecíficas para os negros no
país. “Ora, a pobreza no Bra-
sil é cristalizada e tem cor.”
Hélio Marcos lembrou os três
séculos e meio de escravidão
no país e fez uma curiosa ob-
servação: “Como o país que
mais importou negros se-
qüestrados da África (cerca de
4 milhões, de um total de 10
milhões no mundo) teve a
coragem de se autoproclamar
o primeiro país da democra-
cia racial no mundo? Impos-
sível.” Ele disse que neste
país existem dois Brasis e que
o povo negro sempre esteve
presente no Brasil explorado
e mais pobre.

 Lembrou que o Brasil teve
política para migração de eu-
ropeus como fez com suíços
e alemães, cedendo terras.
“Quanto aos negros, foi o que
se viu.” De qualquer modo,
Santos disse que houve um
avanço na discussão da ques-
tão social no país. “E este de-
bate é prova disto e vamos
construir o caminho"

Leonardo, do IFCS Haroldo, do MNU Izabel, da CUT/RJ Hélio Santos, professor Toninho, da Fasubra

Fotos: Niko Júnior

"Precisamos realizar um censo para
conhecer a população negra da UFRJ"

Denise Góes

Dia Nacional da Consciência Negra



O  representante da Fa-
subra no debate, Toninho
Alves, disse que o funda-
mental é indagar qual é o pa-
pel do negro na sociedade
brasileira. “E, por extensão,
na universidade.” Alves, que
é funcionário técnico-admi-
nistrativo da Universidade
de Campinas (Unicamp),
disse que é necessário tam-
bém saber qual o projeto do
governo para a comunidade
negra. Segundo ele, esse go-
verno chegou a avançar em
alguns pontos. “Mas o papel
do movimento é tensionar o
governo para abrir espaços,
acelerar a discussão e ocu-
par os nossos espaços na
saúde, no emprego.”

Militante do Movimento
Negro Unificado, Haroldo
Antônio da Silva disse que o
povo negro, que representa
44% da população no país,
deve lutar pela sua partici-
pação proporcional nas uni-
versidades, no mercado de
trabalho, nas intituições. Ele
disse que o que acontece em
relação ao negro no merca-
do de trabalho  é uma vio-
lência social que deve ser
combatida na luta, no dia-a-
dia do movimento. “E a nos-
sa história é uma história de
luta”, observou. Haroldo dis-
se, ainda, que o Estado tem
que ser responsabilizado
pelos crimes cometidos ao
longo da história pelo movi-
mento negro. “E quando co-
locamos em pauta o debate
sobre ações afirmativas, es-
tamos neste caminho.”

Estado burguês
Diretora da CUT/RJ, Iza-

bel Cristina registrou a cons-
trução da luta do movimen-
to negro para ingressar na
pauta do movimento sindi-
cal. “A questão racial e de
gênero, no início, enfrentava
resistência.” Izabel observou

O papel do negro
que vivemos “numa socie-
dade sexista, classista, racis-
ta, branca”. E que a luta do
movimento negro tem rela-
ção com a luta para derrubar
a estrutura capitalista, uma
das origens da opressão. Iza-
bel Cristina lembrou que
hoje existe outro tipo de es-
cravidão, com salários humi-
lhantes. E insistiu na neces-
sidade de se romper com o
Estado burguês para a cons-
trução de uma sociedade
sem preconceito.

O representante da Co-
munidade Negra do IFCS –
que reúne estudantes de es-
colas federais e privadas,
muito dos quais oriundos de
pré-vestibulares populares –
disse ser necessário mais do
que nunca se estabelecer
uma linha de atuação para
definir o nosso lugar social
na sociedade brasileira. Ele
também lembrou os 350
anos de escravidão e disse
que a discussão sobre cotas
raciais nas universidades
está tendo o mérito de inse-
rir na pauta do país a discus-
são sobre o racismo. “Se
deve discutir não só o aces-
so, como a permanência do
estudante na universidade”,
concluiu.

Dirigente da CUT diz que luta do povo negro passa pelo rompimento com o Estado burguês

Fotos: Niko Júnior

ARTE NEGRA. Exposição de pinturas, desfile de

modelos cabo-verdianos, a dança do jongo e a

escultura do artista Og Sales (já falecido) formaram

um quadro de sensibilidade negra no CT

Dia Nacional da Consciência Negra


