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FESTA DO SINTUFRJ

RECESSO DO SINDICATO
O SINTUFRJ funcionará normalmente até terça-feira, 21 de

dezembro. A partir do dia 22 haverá um breve recesso. O retorno
às atividades será na segunda-feira, 3 de janeiro.

A Escola Nacional de Circo fez a festa das centenas de crianças que lotaram  o

picadeiro montado no Espaço Cultural do SINTUFRJ. Palhaços, malabaristas, trape-

zistas, pernas-de-pau, equilibristas garantiram a alegria da garotada das 15h até o

início da noite de quinta-feira.  A semana foi de festa no Fundão. Na sexta, foi a vez

da finalíssima do campeonato dos servidores. O show de Dona Ivone Lara conferiu

final apoteótico à confraternização. Encarte Especial

e magia

Espetáculo
de encanto

Veja o edital do processo de seleção para inscrição no Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ. Página 8

O governo
mostra o jogo
O governo apresentou o anteprojeto de lei
da reforma do Ensino Superior na semana
passada e fixou até 15 de janeiro para que
a sociedade se manifeste. Veja as reações
na UFRJ, Fasubra, Andes e Andifes.
Páginas 6 e 7

Sem eles, a UFRJ
não funciona
A eficiência anônima de centenas de
funcionários é responsável pelo dia-a-dia
da universidade. Página 10

“O socialismo
é jovem”
Filósofo marxista Leandro Konder diz que,
em relação ao capitalismo, o socialismo
está no começo de sua história. Página 12
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Doispontos

DESPESAS

Entre os dias 13 e 17 de dezembro a Edi-
tora da UFRJ estará oferecendo 50% de des-
conto para compra de qualquer um de seus
livros publicados - um catálogo com várias
opções. Quem quiser aproveitar a promo-
ção natalina deve procurar as livrarias da

UFRJ livre
do apagão

Universidade paga 17 milhões à Light e praticamente
salda sua dívida com a empresa

A UFRJ, o MEC e a Light
assinaram, na última segun-
da-feira, dia 6, um convênio
que praticamente quita a dí-
vida da universidade com a
fornecedora de energia. Além
do desconto de juros e corre-
ção monetária, as negocia-
ções resultaram na redução
da dívida em cerca de R$ 5
milhões. Baixou de R$ 24 mi-
lhões para R$18,762 milhões.

Do MEC vieram R$ 16,930
milhões para pagamento à
vista. O restante – R$ 1,932
milhão – foi dividido em 12

partes – também sem juros –
de R$ 161 mil. E mais: a em-
presa prometeu investimen-
tos da ordem de R$ 10 mi-
lhões – a fundo perdido – em
três anos, para melhorar a efi-
ciência da iluminação dos
prédios da UFRJ, racionali-
zando o consumo. A Light
anunciou que R$ 3 milhões
serão investidos até abril de
2005.

  O acordo foi comemora-
do pela Reitoria tendo em
vista que até bem pouco tem-
po a Light jogava pesado e a

administração central se via
atônita com ameaças de sus-
pensão do fornecimento de
energia. Quem não se lem-
bra do confronto do então re-
cém-empossado reitor Car-
los Lessa com os dirigentes
da empresa, diante da Reito-
ria às escuras, aulas à luz de
velas e ameaças de corte de
energia até dos hospitais?

O clima de entendimento
no gabinete da Reitoria du-
rante a assinatura do convê-
nio nem de longe lembrava a
antiga peleja. 

Editora no Fundão: CCMN e hall da Reitoria;
na Praia Vermelha (FCC) e ao lado da piscina;
no Centro (hall do IFCS).

O atendimento funciona das 9h30 às 17h.
Não perca a chance de presentear pessoas
queridas com um bom livro da sua editora!

Livros pela metade do preço

Foto:  Niko Júnior

Assim como o manguezal ao fundo da Escola de Edu-
cação Física foi tomado pelo lixo, outras áreas da orla da
Ilha do Fundão estão sendo contaminadas pelos detritos
trazidos pelas águas da Baía de Guanabara. De acordo
com o prefeito do campus, Hélio de Mattos, estão sendo
tomadas providências para fazer a imediata limpeza de
toda a orla. Uma delas é um convênio com o Instituto de
Biologia, que irá treinar os funcionários da Prefeitura
para fazer a limpeza e a recuperação do meioambiente do
campus. Esse trabalho era feito anteriormente por uma
empresa cujo contrato com a universidade terminou.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2004
Ao Editor do jornal do SINTUFRJ
Prezado Sr.,
Em relação à reportagem “Reitoria quer uma nova Neurologia”, publi-

cada no número 646, cabe alguns reparos, pois seu conteúdo não
expressa com exatidão o que está ocorrendo. A comissão nomeada pelo
Decano do CCS e presidida pelo Prof. Lent tem como objetivo formular um
projeto de desenvolvimento de pesquisa no INDC e suas relações com a
área básica, que deverá ser apreciado pelos Conselhos envolvidos.
Assim, a reportagem erra quando afirma que a comissão vai “conduzir um
processo de mudança”, erra no número de docentes da Comissão, que
são sete e não quatro e inclui dois docentes localizados no INDC.

O que incomoda à comunidade do INDC é que se fala em reforma
sem que as características da Unidade sejam respeitadas e que não se
trabalhe no sentido de ampliá-las e aperfeiçoá-las. O que também inco-
moda é a pretensa visão de que a atual Diretoria Pró-Tempore está
parada, não implementando as mudanças que atendam ao desenvolvi-
mento do ensino, pesquisa, extensão e assistência.

Todos nós fazemos parte de um universo onde idéias não bastam
para que projetos sejam implementados. A universidade tem seus repre-
sentantes e seus Conselhos para opinar e aprovar. Nesse sentido, o
Sindicato tem um papel muito importante na expressão e divulgação da
verdade, pois abrange todo o corpo social da nossa Universidade. Acho
que o título “Reitoria quer uma nova Neurologia” expressa o Conteúdo
das ações desta Diretoria Pró-Tempore, que foi nomeada e tem o apoio
do Reitor.

Professor José Luiz de Sá Cavalcanti (Diretor Pró-Tempore do INDC)

Cartas

Maré de lixo

Foto: Niko Júnior

Até sexta-feira, dia 17, técnicos-administrativos, es-
tudantes e professores poderão depositar brinquedos,
alimentos não perecíveis, roupas e livros infantis nas
caixas que estarão expostas na agência do Banco do
Brasil, SINTUFRJ, Faculdade de Letras, CT e CCS. As
doações da comunidade serão entregues ao projeto
Renascer, que ajuda as famílias pobres das crianças
em tratamento no Instituto de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira (IPPMG) e na Vila Residencial.
Também estão participando desta ação solidária os
trabalhadores das empresas Eletrobrás, CETEN e IEN.
Participe!

Ação solidária

no Fundão
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NOSSOS DIREITOS

 O pró-reitor de Pessoal,
Luiz Afonso Mariz, disse que
a Reitoria recebeu documen-
to da Advocacia Geral da
União (AGU) solicitando a
suspensão do pagamento
dos 28,86%. Mas foi direto e
claro:  a Reitoria não fará ne-
nhum movimento precipita-
do para retirar a rubrica dos
28% dos contracheques dos
beneficiários da ação. Luiz
Afonso desqualificou o docu-
mento da AGU: “Nos chegou
um documento incompleto,
faltando duas páginas, sem
nenhuma força jurídica para
determinar qualquer procedi-
mento de nossa parte. Não
vamos aceitar passivamente
nada que fira os direitos dos
trabalhadores", disse.

As afirmações do Pró-rei-
tor foram feitas na assem-
bléia convocada pelo SINTU-
FRJ na semana passada para
discutir o assunto.O assessor
jurídico do SINDICATO, An-
dré Viz, também participou
da reunião. Conduzida pela
coordenadora do SINTUFRJ,
Neuza Luzia, a reunião no
auditório do CT teve o obje-
tivo de esclarecer informa-
ções pouco claras que pas-
saram a circular na universi-
dade, confundindo os bene-
ficiários da ação.

O assessor jurídico voltou
a reafirmar o que tem repeti-
do nas últimas semanas. “Os
28,86% estão garantidos por
decisão judicial com senten-
ça transitada em julgado. O
que existe é uma tentativa da
AGU de questionar a legiti-
midade do SINTUFRJ para
representar os trabalhadores
na ação, e que será contesta-
da no seu momento devido”,
tranqüilizou o advogado.

 E mais: “Qualquer deci-
são que eventualmente ve-
nha suspender o pagamento
dos 28% será arbitrária.” Du-
rante a reunião, mais uma vez
dirigentes sindicais e o asses-
sor jurídico esclareceram em
detalhes a história da bata-
lha jurídica que resultou na

Assembléia discute 28%
Pró-reitor de Pessoal afirma que Reitoria não tomará nenhuma decisão precipitada sobre o assunto

implantação dos 28,86% a
partir de dezembro de 2002 –
esclarecimentos que são fei-
tos regularmente por este
jornal.

Questionamento
O questionamento do pa-

gamento dos 28% surgiu no
curso das negociações entre
representantes do SINDICA-
TO e da Reitoria com o Mi-
nistério do Planejamento em
busca do pagamento dos
atrasados do índice – que
deixou de ser pago durante 5
anos, desde a sentença vito-
riosa obtida pela ação. As ne-
gociações avançavam, sem
qualquer tipo de questiona-
mento jurídico. O Ministério
do Planejamento, então, so-
licitou um pronunciamento
da universidade sobre o pro-
cesso, para cumprir formali-
dades. Foi aí que se deu  um
equívoco da Procuradoria da
UFRJ que, indevidamente,
mandou fazer uma consulta
à AGU no Rio de Janeiro.

A AGU entrou com recur-
so acolhido pela 6º turma de
desembargados do Tribunal
Federal de Recursos questio-
nando a legitimidade do SIN-
DICATO como representante
dos trabalhadores. Esta tur-
ma não tinha qualquer co-

O Ministério do Planejamento anunciou
que pagará a 60 mil servidores no dia 15
(nesta quarta-feira) pendências existentes
a partir de 1999. Essas dívidas surgiram
porque o governo federal deixou de pagar
benefícios nas datas em que deveria. É
importante frisar que esses processos se
referem a casos individuais, específicos,

Governo paga exercícios anteriores

sem nenhuma relação com ações coleti-
vas do SINTUFR.  Na UFRJ, a Pró-Reitoria
de Pessoal informou que vários servidores
serão beneficiados pela decisão do gover-
no. Os cálculos estimados é de que os
processos da universidade incluídos nesta
leva vão consumir R$ 500 mil da verba do
governo.

nhecimento do processo dos
28% e acabou acolhendo as
pretensões da AGU. “Mas até
agora o acórdão (sentença)
não foi publicado e em ne-
nhuma hipótese a AGU po-
deria, de forma açodada, en-
caminhar documento solici-
tando suspensão de paga-
mento do índice, sustentou
André Viz. “Na verdade, os re-
presentantes  da AGU invadi-
ram o processo movido por
motivações políticas e, talvez,
com motivações de outra or-
dem. Mas o estado de direito
não pode ser violentado.”

FIRMEZA. Luiz Afonso foi
enfático ao manifestar
a posição da Reitoria

NO CT. André Viz, Neuza e o representante da Reitoria

Fotos: Niko Júnior
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CONGRESSO

Começou nesta segunda-
feira, dia 13, e irá se estender
até o próximo sábado, dia 18,
o XVIII Congresso da Fasu-
bra: entre 600 e 700 delega-
dos representando todas as
universidades federais do
país estarão reunidos na ci-
dade de Luziânia, em Goiás.
O congresso da Federação é
o principal fórum de delibe-
rações conjuntas da catego-
ria, em nível nacional. Duran-
te esses seis dias, os eleitos
pelas bases cumprirão uma
pauta ampla de discussões,
cujos temas envolvem a con-
juntura política e econômica
do país, o atual momento em
que vive o movimento sindi-
cal, as reformas universitária
e sindical, e a avaliação dos
dois anos do governo Lula.
Por último, os delegados ele-
gerão a nova direção da Fa-
subra, que terá a responsabi-
lidade de conduzir a entida-
de numa conjuntura repleta
de embates.

Apesar das divergências
sobre a tática para encami-
nhar a luta dos trabalhado-
res das universidades fede-
rais, em particular, e se en-
volver no movimento amplo
dos trabalhadores, as corren-
tes que disputam influência
na federação têm um ponto
em comum: a crítica à políti-
ca econômica do governo.
Todas as análises avaliam
que o atual governo repro-
duz a mesma política econô-

Começa o XVIII Confasubra

Os estudantes aproveitaram a úl-
tima sessão do Consuni do ano, no
dia 9, em que seria votado o Orça-
mento de 2005, para pedir uma defi-
nição para a situação do bandejão,
diante de “tanto tempo de espera e
tímidos avanços numa questão cru-
cial para a grande maioria dos estu-
dantes da UFRJ”, segundo manifesto
lido pelo estudante Márcio Tavares,

Cadê o bandejão
do CA de Geografia.

A representante dos alunos no
Consuni, Fernanda Lima, apresentou
pesquisa que aponta a necessidade
do restaurante universitário para
grande percentual dos estudantes da
pós-graduação e cobrou recursos
para sua construção.

O reitor explicou que fez um cál-
culo no orçamento de R$ 1,5 milhão

para as refeições durante o ano que
vem, mas que os recursos para cons-
trução estão dependendo de convê-
nio com o Banco do Brasil. “Se hou-
ver aprovação dos termos do convê-
nio, os recursos para construção do
bandejão poderão estar disponíveis
desde já”, disse o reitor. Segundo o
pró-reitor de Planejamento e Desen-
volvimento, Joel Teodósio, a Reitoria

está “ultimando” o convênio com o
banco.

O Consuni aprovou a proposta de
Fernanda Lima de criação de uma
comissão – com representantes téc-
nico-administrativos, docentes e es-
tudantes – para acompanhamento da
implantação do bandejão e informa-
ção do encaminhamento do projeto
ao Consuni.

1- Conjuntura Nacional e Internacional
2- Universidade Pública e Reforma Universitária
3- Reforma Sindical e Trabalhista
4- Estrutura Sindical e Alterações Estatutárias
5- Políticas Sociais
6- Prestação de Contas da Direção Nacional
7- Balanço da Gestão 2002-2004
8- Eleições e Posses da Direção Nacional e do

Conselho Fiscal
9- Plano de Lutas
10- Moções
11- Plano de Carreira

mica do governo de Fernan-
do Henrique Cardoso, que
durante oito anos desmante-
lou o Estado brasileiro e aten-
deu aos interesses dos gran-
des grupos financeiros. Além
da política econômica mais
geral, o entendimento do

movimento é o de que as re-
formas sindical e universitá-
ria obedecem a uma dinâmi-
ca que deve ser discutida pe-
los movimentos sociais, en-
tidades sindicais e forças
comprometidas com os inte-
resses populares.

“Por uma Universidade

cidadã para todos os

trabalhadores”

Este é o tema do XVIII Confasubra, e 9 teses
foram inscritas. O SINTUFRJ está representado em
4 delas. O resumo das propostas foi publicado na
edição nº 644 do nosso jornal. São elas: Tese do
Coletivo Tribo – Não Temos Tempo a Perder; A
Fasubra Precisa de Independência para Organizar a
Luta - PSTU; CSD – CUT Socialista e Democrática;
Vamos à Luta – Fasubra Autônoma e Democrática.

O SINTUFRJ chega ao Confasubra com uma
delegação de 27 companheiros. Quatro chapas fo-
ram organizadas pelas correntes políticas e disputa-
ram o voto da categoria, em assembléia. Valeu o
sistema de proporcionalidade. Mas caberá ao plená-
rio do congresso  se pronunciar sobre o questiona-
mento que está sendo feito a respeito da represen-
tação da Chapa 3. A existência de uma cláusula de
barreira poderá impedir a participação de delegados
dessa chapa por ela não ter obtido 10% dos votos.

Temário

Reformas sindical e universitária e os dois anos do governo Lula serão debatidos no encontro
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UFRJ

O Conselho Universitário
aprovou por unanimidade a
proposta de orçamento para
2005. Segundo o pró-reitor de
Desenvolvimento e Planeja-
mento, Joel Teodósio, o orça-
mento da universidade vem
do Tesouro e de Recursos Pró-
prios. O último foi de R$ 54
milhões. O próximo, de R$ 67
milhões (R$ 52.061.960,00 do
Tesouro e R$ 14.966.074,00 de
recursos próprios). Além dis-
so, segundo Teodósio, o MEC
dispôs para as universidades
federais orçamento de outras
fontes.  “Vamos pleitear R$ 25
milhões da Sesu,  o que a gen-
te acha factível. Se conseguir-
mos, o orçamento será de R$
92 milhões”, diz ele.

O reitor Aloísio Teixeira
lembrou que ainda há luta pela
frente. A Comissão de Orça-
mento do Congresso aprovou
a emenda solicitada tradicio-
nalmente pela Andifes, para o
próximo ano, no valor de R$
250 milhões a mais para as
universidades. Mas a emenda
Andifes, como é conhecida,
ainda precisa ser aprovada
pelo Congresso. Se não hou-
ver articulação política, ava-
liou, o valor pode ser remane-
jado para outras atividades.

Conselheiros lembraram a
transparência e a divulgação
que foram dadas à proposta
orçamentária. A representan-
te da bancada dos técnicos-
administrativos no Consuni,
Chantal Russi, por sua vez,
chamou atenção para o esfor-
ço dos funcionários da área
de contabilidade no levanta-
mento de dados para elabo-
ração deste orçamento. Os
conselheiros discutiram a

Consuni aprova orçamen-

to
Projeção orçamentária de R$ 92 milhões é quase R$ 50 milhões a mais do que o orçamento de 2004

possibilidade de formar uma
comissão de acompanhamen-
to para garantir a execução do
orçamento ou o remaneja-
mento dos recursos, quando
necessário.

O reitor Aloísio Teixeira ex-
plicou que iniciativa de des-
centralizar a discussão do or-
çamento agrupou uma políti-
ca criteriosa de análise das
demandas das unidades e
planejamento para um mode-
lo adequado de destinação de
recursos. O reitor explicou
que, no item referente a Or-
dem de Custeio e Capital Ge-
ral, há uma reserva de contin-
gência da ordem de R$ 500
mil, que, segundo sugeriu, po-
deria ficar disponível para
corrigir eventuais distorções
na alocação de recursos para
as unidades.

Contra a perseguição de funcionários

A coordenadora-geral do SINTUFRJ, Ana Maria Ribeiro,
pediu a palavra na sessão do Consuni para solicitar da Reito-
ria esclarecimentos sobre a situação da Faculdade de Direito.
Ela também denunciou problemas de disponibilidade de
técnicos-administrativos com evidente traço de perseguição
política. Em alguns casos, segundo ela, as chefias imediatas
não são consultadas e a medida serve de pano de fundo para
a disputa entre o corpo docente.

Quatro dos cinco representantes dos técnicos-administrativos no Conselho
Universitário opinam sobre a definição orçamentária da  UFRJ.

José Carlos Pereira:
“Foi um avanço a adoção do orçamento participativo, porque cria responsabilida-

des. Embora não tenhamos tido acesso às demandas dos Centros, o orçamento foi
distribuído de forma a contemplar as necessidades básicas das unidades: os decanos
foram ouvidos e cada unidade pôde apresentar suas demandas. É uma peça
importante de construção dentro da UFRJ e, sem dúvida, servirá de exemplo para as
outras IFES.”

Marcílio Lourenço:
“O processo foi meio democrático, porque não houve descentralização. Alguns

Centros puxaram para cima, enquanto outros, mais honestos, pediram o necessário.
Como avanços cito os recursos destinados à assistência aos estudantes e a oportu-
nidade de o Conselho Universitário discutir o orçamento. Inclusive nesta última sessão
os conselheiros puderam apresentar propostas de emendas.”

Álvaro Roberto Dias Costa:
“Nunca foi feito o que ocorreu agora, de o orçamento ser exposto para todos os

conselheiros. Como também nunca houve movimentação nas unidades para se saber
as necessidades de cada uma delas. E a distribuição do orçamento foi feita respeitan-
do critérios da PR-3. Porém, o mais importante foi a proposta do reitor sobre a verba
de contingenciamento de R$ 500 mil ser usada para cobrir discrepâncias.”

Chantal Russi:
“Destaco no orçamento da UFRJ para 2005 a destinação pelo reitor de R$ 1,5

milhão para verba de custeio do restaurante universitário. Outra novidade interes-
sante foi a UFRJ, pela primeira vez, destinar recursos para os acervos bibliográficos
(R$ 600 mil). Antes o dinheiro vinha sempre do Ministério da Educação.”

O que eles dizem

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. Conselho aprova o plano orçamentário para a 2005

Foto: Niko Júnior
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REFORMA UNIVERSITÁRIA

Cautela na avaliação
Fasubra, Andes e SINTUFRJ afirmam que vão analisar a proposta do governo com mais profundidade

No dia 6 de
dezembro o
anteprojeto de lei
da reforma do
Ensino Superior foi
apresentado
oficialmente pelo
governo aos reitores
das universidades
federais. Ele prevê
um prazo de
transição de até 8
anos para
adequação das
universidades às
exigências de
funcionamento
fixadas na
proposta, se for
aprovado. Segundo
o governo, as
entidades têm dois
meses para
apresentar suas
sugestões, pois o
MEC pretende
encaminhar o
projeto até o fim
do primeiro
semestre de 2005.
O Jornal do
SINTUFRJ ouviu
representantes da
Fasubra (técnicos-
administrativos),
do Andes
(professores) e da
Andifes (reitores),
que apresentaram
suas primeiras
impressões sobre
a questão.

Depoimentos

* “Não admitimos o ProUni”
“Parece que agora temos um avanço

na discussão com a sociedade. Temos
permanentemente cobrado do governo
o método como vem tratando esta refor-
ma, através de envio de projetos ao Con-
gresso e medidas provisórias. Isso não
possibilitava um debate real com a socie-
dade, da comunidade universitária, dos
movimentos e dos setores organizados
contribuírem com propostas para a re-
forma do ensino superior.

Fasubra

* “O governo busca
um consenso através da mídia”
“Vamos nos reunir para examinar

com profundidade o documento apre-
sentado pelo governo. Identificamos
uma certa preocução no texto apresen-
tado de atender a algumas demandas
históricas do movimento. Mas também
observamos lacunas relacionadas com
a estrutura da universidade, a questão
do financiamento e, o que também é
preocupante, as propostas que abor-
dam o papel das fundações. Mas, de

* “ Grande passo para a discussão”
“Acredito que foi um grande passo

para a discussão, pois vários agentes
da comunidade se colocaram contra a
reforma universitária em função das
medidas tomadas ao longo dos anos,
como o ProUni, por exemplo. Está sen-
do dado que caminhamos para prin-
cípios que sempre defendemos, como
a autonomia. Ela estaria ligada à ques-
tão gerencial. O governo está propon-
do então liberdade com responsabili-
dade.

Temos por deliberação congressual
disputar nosso projeto de Universida-
de Cidadã para os Trabalhadores. Es-
taremos muito atentos a este debate e
nada será proposto sem discussão in-
terna. O Grupo de Trabalho da Fasu-
bra está avaliando o anteprojeto. E ofi-
cialmente ainda não temos opinião
sobre a proposta. Como faremos o nos-
so congresso, discutiremos a proposta
e tomaremos uma posição.

Também estaremos aperfeiçoando

o nosso projeto. É esta proposta que
estaremos contrapondo à do gover-
no, e de acordo com as mudanças con-
gressuais faremos as adequações ne-
cessárias, saindo com nosso projeto
atualizado. Desde já, algumas ques-
tões são pontos pacíficos para o mo-
vimento: não admitimos o ProUni.
Pois é uma forma de transferir recur-
sos do setor público para o privado.”

* Paulo Henrique, um dos coor-
denadores-gerais da Fasubra

Nós apresentaremos a necessida-
de de ampliar o acesso ao sistema de
ensino superior público. Hoje é muito
pequeno. Setenta por cento dos estu-
dantes estão nas universidades priva-
das e apenas 30% estão nas públicas.
A idéia é aumentar esse percentual
para termos, pelo menos, 40% nas pú-
blicas e 60% nas particulares. A Andi-
fes sempre lutou pela ampliação da
rede pública. A população esgotou sua
capacidade de pagar o ensino supe-
rior, que por lei é direito de todos. É

uma falácia dizer que gastamos com
ensino. Educação não é gasto, é for-
mação, e tem que ser encarada como
investimento. É o futuro para o país.
Não tem outra saída. Conhecimento é
fundamental para o país e para a so-
ciedade. O eixo do projeto da Andifes
é expansão com qualidade. A Andifes
avalia que agora, com a apresentação
do anteprojeto, temos algo concreto
para discutir.

* Cícero Fialho, vice-presidente
da Andifes

Andifes

saída, podemos apontar problemas
muito sérios a partir do método a que
recorre o governo quando conduz a
discussão sobre a reforma. O governo
fala em ouvir a sociedade, em abrir o
diálogo. Mas me parece tudo muito
abstrato. A impressão que passa é que
o governo busca um consenso através
da mídia, sem qualificar a interlocu-
ção com setores específicos da educa-
ção que podem contribuir de forma
substantiva para o debate. Nós, as en-
tidades vinculadas ao setor da educa-

ção, ficamos sabendo do projeto atra-
vés da imprensa. Na verdade trata-se
do desdobramento de um processo
que já nasceu com características in-
desejáveis. O governo recorrendo a
medidas provisórias para implantar,
por exemplo, o ProUni. O grupo de tra-
balho da educação do Andes vai se reu-
nir para examinar com cuidado os pon-
tos centrais do anteprojeto do governo
e definir uma linha de ação.”

Marina Barbosa, Presidente do
Andes-Sindicato Nacional

Andes
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REFORMA UNIVERSITÁRIA

O Conselho Universitário
criou uma comissão, forma-
da por docentes, estudantes
e técnicos-administrativos,
para a qual serão convida-
dos representantes dos de-
mais colegiados, que estuda-
rá o anteprojeto de lei de re-
forma da educação superior,
apresentado pelo governo. A
comissão levará parecer aos
membros do colegiado na
última sessão de janeiro. O
Consuni resolveu ainda soli-
citar ao governo que retire o
projeto ProUni do Congres-
so até que se conclua a dis-
cussão.

Aloísio Teixeira explicou
que o MEC fixou um crono-
grama para, antes de enviar o
projeto ao Congresso, levar a
proposta ao debate. Na pri-
meira fase, instituições como
Andifes, Fasubra, Andes, UNE,
SBPC e outras irão apresen-
tar as modificações até o dia
15 de fevereiro. As que consi-
derar adequadas incorpora-
rá numa segunda versão que
será submetida a novos de-
bates na universidade e na
sociedade. O governo preten-
de enviar o projeto ao Con-
gresso até o fim de junho.

Por isso o reitor propôs a
criação da comissão para que
examine o projeto até a últi-

Consuni quer

ProUni fora de pauta

ma reunião do colegiado em
janeiro. Assim, a UFRJ terá
uma posição preliminar para
que o reitor possa levar à
Andifes. A partir de março se-
rão organizados debates na
comunidade.

A comissão é composta
pelos técnicos-administrati-
vos José Carlos Pereira e
Chantal Russi (suplente), pe-
los professores Eduardo Sa-
liby, Franklin Trein e Vera
Halfoum e pela estudante
Fernanda Lima Martins. Os
outros colegiados serão con-
vidados a indicar seus repre-
sentantes.

Uma série de sugestões
podem ser incorporadas pela
comissão, como o envio do
anteprojeto aos diretores pa-
ra que fomentem discussão
nas unidades; o convite às en-
tidades representativas dos
movimentos da UFRJ para
participarem da discussão e a
criação de página anexa ao site
da UFRJ para maior divulga-
ção possível do tema.

 O representante da Adufrj,
José Miguel Bendrao, lembrou que,
apesar do MEC ter apresentado
semana passada o seu anteproje-
to de lei, sua reforma já está em
curso com pontos já implantados,
como o ProUni. “Essa tem sido a
forma como a reforma universitá-
ria tem sido feita na América Lati-
na”, alertou. E pediu que o Conse-
lho Universitário se posicionasse
contrariamente ao ProUni nos ter-
mos em que está colocado.

Outros conselheiros viram pon-

“O Conselho Universitário (...) considerando: a divulgação pelo MEC da versão
preliminar do anteprojeto de lei sobre a reforma do ensino superior;  a abertura de um
amplo processo de discussão sobre a reestruturação do ensino superior, que
culminará ao final do primeiro semestre de 2005 com o encaminhamento de projeto
de lei ao Congresso Nacional e as modificações introduzidas pela Câmara dos
Deputados no projeto ProUni, resolve solicitar ao governo que retire o projeto ProUni
e se abstenha de aplicar novas medidas desse teor, que afetem ou modifiquem o modo
de funcionamento das IES até que se conclua o processo de discussão apenas
iniciado.

Este conselho entende que a expansão de vagas no ensino superior deve dar-se
no ensino público e gratuito e que a renúncia fiscal que favorece o setor privado deva
ser convertida em recursos destinados às instituições públicas com o propósito de
ampliar a oferta de vagas, requisito indispensável para democratizar o acesso numa
perspectiva universal. Uma profunda transformação da educação superior é necessá-
ria, a partir da compreensão de que todo brasileiro tem o direito ao ensino público,
gratuito e de qualidade, em todos os níveis.”

tos positivos no projeto e acha-
ram o debate salutar.

O representante dos técnicos-
administrativos, Marcílio Araújo
apontou contradições nos artigos,
como o que democratiza a elei-
ção para reitor e outro que deter-
mina que o MEC é quem dá a
palavra final. Chantal Russi consi-
derou o momento especial, “onde
podemos dispor nossas bandei-
ras históricas num governo popu-
lar”. José Carlos Pereira disse que
os fatos demonstram que o go-

verno ao mesmo tempo em que
sugere uma discussão democrá-
tica da reforma,  antecipa a refor-
ma com medidas provisórias,
como a do ProUni.

CEG discute anteprojeto
e solicita mais prazo para debate

O pró-reitor de Graduação,
José Roberto Mayer, levou ao
Consuni as resoluções aprova-
das no Conselho de Ensino de
Graduação, no dia 8, sobre a re-
forma, como a proposta de cria-

ção de uma comissão composta
por membros dos colegiados su-
periores para discussão e apre-
sentação de propostas da UFRJ
para a elaboração final do projeto
de lei. O CEG resolveu ainda,
informado de que o ministro daria
prazo até fevereiro para o debate
com a comunidade, solicitar ao
Consuni que aprovasse moção
solicitando ao MEC a extensão
deste prazo para abril, possibili-
tando o debate, e definir instru-
mentos de participação efetiva.

Análise

Veja a nota do Consuni

Foto: Niko Júnior

NO DEBATE. Bancada de
funcionários e estudantes no

Consuni defende posições
sobre a reforma universitária

na sessão da semana
passada
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PÓLO NÁUTICO

A direção da Escola Poli-
técnica convocou os funcio-
nários do Pólo Náutico na úl-
tima terça-feira, dia 7, para
saber dos trabalhadores
quais são os problemas do
setor e poder tomar as provi-
dências necessárias. A reu-
nião na Escola Politécnica –
que é a autoridade institucio-
nal que responde pelo Pólo -
foi provocada pelas revela-
ções contidas no laudo da
Divisão de Saúde do Traba-
lhador (DVST), cujas princi-
pais informações foram pu-
blicadas na edição anterior
(646) do Jornal do SINTUFRJ.
Todos os funcionários do
Pólo Náutico compareceram
à reunião e ouviram do dire-
tor da escola, Helói Moreira,
e da diretora Adjunta de ad-
ministração, Cláudia Morga-
do, que seriam realizadas
reuniões individuais com os
funcionários.

As entrevistas estão sen-
do acompanhadas pela dire-
ção do SINTUFRJ para que
haja total transparência e tam-
bém para que seja neutrali-
zada qualquer possibilidade
de retaliação. Na semana pas-
sada, como informou o jor-
nal, o responsável adminis-
trativo do Pólo Náutico ini-
ciou procedimentos para pôr
quatro funcionários em dis-
ponibilidade, sob a alegação
de que não haveria demanda
de trabalho para absorvê-los
no serviço. Entre eles está in-
cluído o coordenador de Po-
líticas Sociaisdo SINDICATO,
Huascar da Costa Filho. Hu-
ascar participou da inspeção
no Pólo Náutico promovida
pela DVST e pelo SINTUFRJ,
a pedido dos trabalhadores.

O laudo é resultado da
perícia feita no Pólo Náutico.
Trata-se de um relatório de
dez páginas em que são cons-
tatadas as condições de indi-
gência das instalações físicas,
comprometendo a saúde dos
funcionários. O documento

 Escola Politécnica
ouve trabalhadores

foi elaborado por um médi-
co do trabalho, dois técnicos
de segurança e um professor
do curso de Engenharia e Se-
gurança do Trabalho da Es-
cola Politécnica. O laudo foi
entregue à direção da Escola
Politécnica pelo SINTUFRJ,
que exigem providências
para os servidores do Pólo
Náutico, que não têm de con-
viver com péssimas condi-
ções de trabalho.

SEM REJEIÇÃO – No en-
contro, o administrador do
Pólo Náutico, José Carlos,
disse que a direção da Esco-
la Politécnica de nunca ou-
viu as reclamações sobre os
problemas do local. José
Carlos disse que os traba-
lhadores se sentiam fora da
unidade. O diretor Helói Mo-
reira e a diretora adjunta
Cláudia Morgado contesta-
ram veementemente essas
informações.

“Não é verdade que a Es-
cola não recebia vocês. Nun-

ca fomos procurados.Vamos
deixar isso bem claro. O que
houve foi que passaram por
cima da autoridade da insti-
tuição quando transferiram
vocês para cá" afirmou o di-
retor da Escola Politécnica.

A diretora adjunta, Cláu-
dia Morgado, também se ma-
nifestou na mesma linha.“Há
quase cinco anos, quando
vocês foram transferidos para
cá, eu fui até o Pólo Náutico e
dei as boas-vindas a vocês,
pois sabia que os funcionári-
os não tinham nada a ver com
o que tinha acontecido insti-
tucionalmente. Eu sou enge-
nheira de segurança do tra-
balho e sei muito bem os pe-
rigos que vocês estão pas-
sando lá", disse Cláudia Mor-
gado.

Em função da informali-
dade que prevalece nas rela-
ções do Pólo Náutico (um
programa de um laboratório
vinculado ao Departamento
de Engenharia Naval e Oceâ-

PASSANDO A LIMPO. Huascar fala aos funcionários do Pólo Náutico na Escola Politécnica. Na extremidade da mesa, Cláudia
Morgado, diretora administrativa. Abaixo, Helói Moreira, diretor da escola: "Nunca fomos procurado para ouvir reclamações"

Fotos: Niko Júnior

nica e a Escola Politécnica), a
direção da unidade está ou-
vindo cada funcionário, na

presença de dirigentes do
SINTUFRJ para garantir
transparência ao processo.
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PESSOAL

É incomum na universi-
dade qualquer destaque para
trabalho realizado por técni-
cos-administrativos. E esses
trabalhadores estão em todos
as unidades, institutos e de-
canias. Sem eles a UFRJ não
funcionaria. A exceção ocor-
reu este ano no Conselho
Universitário do dia 25 de
novembro, quando por indi-
cação do reitor o Conselho
Universitário aprovou uma
moção de louvor para os 12
funcionários responsáveis
pela preparação em tempo
recorde da documentação
necessária para que a insti-
tuição obtivesse a certidão
negativa do INSS. Sem esse
documento a UFRJ deixaria
de receber a verba de R$ 18
milhões da Secretaria de En-
sino Superior.

O Jornal do SINTUFRJ es-
colheu ao acaso um desses
trabalhadores para falar so-
bre o trabalho realizado e até
tentou fotografá-lo, mas não
conseguiu. A conversa foi por
telefone, e foi dureza conven-
cer os sete profissionais da
Contabilidade para, pelo me-
nos, uma foto de todos jun-
tos. “É melhor a gente não
aparecer”, disseram. O assis-
tente de administração, Nil-
ton de Souza Mendes, justifi-
cou a opção pelo anonimato:
“Há 26 anos ocupo a mesma
cadeira desta sala no 8º an-
dar deste prédio (Reitoria),
passei por seis reitores e acho
que não há um professor ou
funcionário desta universida-
de que ainda não tenha fala-
do comigo. Mas sei que es-
tou aqui até hoje porque nun-
ca apareci.”

Trabalho de equipe – Des-
de o mês de agosto, a seção
de Análise da Contabilidade
da UFRJ mudou sua rotina

para atender à necessidade
urgente da Reitoria. Até o dia
24 de novembro, eles tinham
que dar conta dos serviços de
rotina antes da hora do al-
moço. A partir das 13h, mer-
gulhavam nos arquivos fun-
cionais à procura de provas
de recolhimento do INSS.
Vasculharam mais de 110 mil
nomes que estão sem infor-
mação previdenciária. Esse
trabalho coordenado só foi
possível porque, segundo
Nilton, sempre trabalharam
juntos, e o menos antigo tem
14 anos de casa.

“O fiscal do INSS esteve

Sem eles, a UFRJ

não funciona
A eficiência anônima de centenas de funcionários é responsável pelo dia-a-dia de uma engrenagem complexa

O dia-a-dia

da seção
A seção de  Análise é respon-

sável pelos lançamentos contá-
beis de toda a UFRJ. Tudo que
entra e sai do orçamento da uni-
versidade passa por lá. Os lan-
çamentos têm que ser diários, e
todos os dias Nilton e sua equi-
pe falam com as 64 unidades
gestoras e as 49 unidades des-
centralizadas (as que recebem
créditos orçamentários e recur-
sos financeiros da Reitoria).

Os erros de lançamentos são
comuns, segundo Nilton, por-
que faltam técnicos-adminis-
trativos especializados para fa-
zer o serviço nas unidades. Nor-
malmente quem se encarrega
disso são as secretárias dos dire-
tores. “A gente liga para a uni-
dade, acusa o erro, ensina mais
uma vez como deve ser feito o
lançamento e ficamos em cima
até refazerem certo. Isso acon-
tece todos os dias, todas as se-
manas,” contou. O relatório
anual de cada unidade não
pode conter erros, pois é ele
que vai para a Corregedoria-
Geral da União para prepara-
ção do relatório ao Tribunal de
Contas.

aqui e levantou muitas des-
pesas, mas não viu o recolhi-
mento das pessoas. O siste-
ma deles é jurídico, e eles
usam uma rubrica para co-
brir outra. Então, o que fize-
mos foi analisar as notifica-
ções de débitos e buscar nos
arquivos de 1995 até 2003
competências (mês recolhi-
do). Cada competência en-
contrada eu levava na hora
para o chefe de arrecadação
do INSS. O nosso posto fica
na Ilha do Governador, mas
tínhamos que entregar os re-
cursos em Ramos ou Irajá. Lá
a gente ouvia coisas do tipo:

“Vocês têm que parar de cho-
ramingar e fazer o parcela-
mento da dívida”, contou Nil-
ton.

Nilton, que é o responsá-
vel pela seção de Análise, re-
produziu um pouco do que
foi a dinâmica do trabalho em
equipe. Para a concretização
da tarefa, técnicos-adminis-
trativos de outros setores
também tiveram que ser mo-
bilizados. Até a aposentada
Teresinha Lima de Souza, ex-
periente contadora, atuou no
mutirão. Ela não tinha horá-
rio e ficava na UFRJ até as
23h. O Clinton Mendes dos
Santos era o tirador de có-
pias. Como cumpre horário
de escala, dobrava o expedi-
ente, entrando pelos fins de
semana. “Ele anotava infor-
mações no papel e, nas horas
vagas, ainda procurava mais
dados sobre PIS/Pasep, e dei-
xava tarefas para os outros
que iam chegar na segunda-
feira. A Rosângela Maria Me-
deiros Gambine se encarre-
gava das certidões da UFRJ.
O motorista Jorge Luiz Vieira
muitas vezes saiu depois das
22h do INSS, em Irajá. Foram
12 pessoas atuando com o
mesmo objetivo e sem medir
esforços”, reafirmou Nilton.

EMPENHO. Funcionários da contabilidade que trabalham no
8º andar do prédio da Reitoria

Fotos: Niko Júnior
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Com a experiência de 18
anos de trabalho no setor, a
diretora da Divisão de Saúde
do Trabalhador (DVST), a en-
fermeira do trabalho Vânia
Glória Alves de Oliveira não
tem dúvidas: a falta de uma
política de preparo de gesto-
res é a principal causa dos
problemas emocionais dos
funcionários da universida-
de. “Não importa se tem
mestrado ou doutorado, mas
quem sentar na cadeira de
chefe tem que ter perfil de li-
derança e capacidade admi-
nistrativa”, afirmou.

E essa prática da UFRJ de
pôr para administrar nos di-
ferentes níveis pessoas que
são adequadas técnica e po-
liticamente, mas sem forma-
ção de gestão, tem, segundo
Vânia Glória, aumentado a
incidência de problemática
emocional maquiada por do-
enças físicas que chegam até
ela. “E se tem a ver com hie-
rarquia é assédio moral”, fri-
sou. Ela defendeu que a pró-
pria estrutura crie punições
para a chefia: “Porque se não
chegar ao superior, quem
pune o mau chefe?  Quais são
os limites da chefia?”

“Um exemplo recente de
assédio moral, e que pode-
mos citar porque se tornou
público na instituição, foi o
da funcionária do Hospital
São Francisco de Assis. De-
pois de ser desrespeitada e
humilhada pela chefe em
frente da equipe, ela procu-
rou o SINDICATO, e, quando
chegou à DVST, estava com
pressão alta e totalmente de-
sestruturada”, lembrou.

Atitude prática
Mas mesmo sem a UFRJ

ter uma política de gestão de
pessoal, a DVST tem conse-
guido identificar os proble-
mas gerados pelas más ad-
ministrações e encaminhá-

“Quem pune o mau chefe?”

los para uma solução. Como
as crises no local de trabalho
têm desdobramentos psíqui-
cos ou físicos, além da avalia-
ção médica, o funcionário
passa por uma entrevista com
a assistente social. A profis-
sional identifica os elemen-
tos e vai conversar com a
chefia. Junta uma relação com
a outra e, em vários casos, a
junta médica (sete médicos e
três assistentes sociais) já de-
cidiu pela saída do trabalha-
dor da unidade, ou deu pare-
cer de que ele é incapaz de
desenvolver a tarefa.

A grande clientela da DVST
é de técnicos-administrativos,
embora nos dois últimos anos
ter sido grande a procura de
professores pelo setor pedin-
do afastamento. “A demanda
de licença é espontânea”, ex-
plicou Vânia Glória. Em mé-
dia, diariamente a divisão con-
cede 50 a 60 licenças acima de
três dias. “Os que passa mal
chegam a 20 por dia, e é muita
mistura emocional”, informou.

As atividades da Divi-
são de Saúde do Traba-
lhador estarão suspen-
sas nos dias 15, 16 e 17
de dezembro de 2004,
devido à realização do
III Seminário Interno da
DVST, que visa avaliar
os trabalhos realizados
em 2004 e constituir o
Plano de Ação para 2005.

Certos de contarmos
com a colaboração dos
funcionários para viabi-
lizar tal atividade que ob-
jetiva a melhoria contí-
nua de nossos serviços,
agradecemos.
Pró-Reitoria de Pessoal

Diretora da DVST afirma que a falta de capacidade de gestão é fonte de problemas

A chefe da DVST chama a atenção para
uma prática curiosa da universidade, que é
a de não introjetar o conhecimento que pro-
duz para fora. E isso está acontecendo com
o tema assédio moral, em que se tem uma
academia discutindo o problema com bas-
tante pertinência e participando de even-
tos, mas nada é feito para o público inter-
no. E ela cita outros exemplos. “A gente tem
docentes com postura em aula contra segu-
rança à saúde. Aluno que vê durante quatro
anos o professor comendo no laboratório,
quando se forma faz o mesmo”, observou,
e adverte: “Se a gente não aproveita o perí-
odo de formação desses jovens para incutir
neles conceitos para mudar a sociedade, a
universidade não está cumprindo com o
seu compromisso social, que é de devolver
para o mundo cidadãos melhores e não

apenas bons técnicos.”
Sensibilizar os técnicos-administrativos

para que adquiram o hábito de ouvir, par-
ticipando de palestras e seminários, é fun-
damental para começar a mudar as rela-
ções na universidade, defendeu a chefe da
divisão. Sobre a atuação didática da DVST
no combate às más condições nos locais
de trabalho e na defesa da segurança e
saúde do trabalhador, Vânia Glória afir-
mou que tem sido muito útil para os traba-
lhadores da UFRJ o bom feed back que a
DVST está tendo com a atuação do SINTU-
FRJ. Ela avaliou como bastante proveito-
so, principalmente, a parceria com os dire-
tores sindicais Huascar e Antônio. “Eles
sabem até aonde podem ir e quando so-
mos nós, os técnicos, que temos que assu-
mir a dianteira da situação”, disse.

Casa de ferreiro...

Foto: Niko Júnior

Aviso

Assédio Moral

EXPERIÊNCIA. Vânia Glória, da DVST, relata suas experiências com o assédio moral
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Na Alemanha do finalzi-
nho da década de 30, véspera
da Segunda Guerra Mundial,
judeus e comunistas eram
caçados por brigadas nazis-
tas como animais pelas ruas
de Berlim e de outras cidades
importantes do país. Esse ce-
nário de desalento para os
que sonhavam com o socia-
lismo inspirou o escritor, dra-
maturgo e comunista mili-
tante Bertolt Brecht a escre-
ver “Aos Vacilantes”. Autor da
tradução do texto para a edi-
ção brasileira, o professor e
filósofo marxista Leandro
Konder leu um trecho de “Aos
Vacilantes” para ilustrar pa-
lestra no campus da Praia
Vermelha. Recorreu a Brecht
para traduzir as adversidades
enfrentadas pelo socialismo.

Mas não pense, leitor, que
o pessimismo tenha ganha-
do eco no discurso de Kon-
der. Ao invocar as trevas do
nazismo, o cenário de horror
que inspirou Bertolt Brecht
quando escreveu “Aos Vaci-
lantes”, Leandro Konder ten-
ta propor uma reflexão sobre
o histórico de adversidades e
superação de dificuldades
que tem marcado a vida do
Socialismo como modelo de
sociedade e corrente de pen-
samento,  e dos socialistas no
curso da história. “Com algu-
ma freqüência me coloco
esta questão: na história dos
200 anos do pensamento so-
cialista seria esse o seu pior

Filósofo marxista Leandro Konder diz que, em relação ao capitalismo, o socialismo está no começo de sua história

“O socialismo é jovem”

“O Capitalismo levou 500

anos para funcionar”
 “A força consolidada do capitalismo no mundo, o desa-

pontamento com o governo Lula no Brasil, a confusão da
esquerda na busca de alternativas e caminhos”, todo esse
vasto rosário de realidade, na opinião do filósofo, impõe
enormes desafios para os socialistas e a reorganização do
mundo em novas bases. Mas não se trata de batalha perdida.
“O Capitalismo levou 500 anos para funcionar como funciona
hoje”, ele diz. “O Socialismo só tem 200 anos, desde que a
primeira vez que assim se conceituou, com os utópicos na
França, no século XVIII”, informa e compara. Portanto, perto
do Capitalismo, o Socialismo é muito jovem.

Os socialistas utópicos a que Leandro Konder se referiu
são Charles Fourier (1772-1837) e Saint-Simon (1760-1825).
Este último era membro da aristocracia francesa. Ele abando-
nou a fortuna da família por entender que uma sociedade de
privilégios não teria futuro. Saint Simon tinha pensamentos
avançados para a época também em relação aos costumes.

O socialismo moderno surgiu com Karl Marx, no século
XIX. “Só foi possível a Marx construir a sua investigação sobre
o Capitalismo e criar o conceito do Socialismo científico de-
pois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial.” Ele
explica que Marx descobriu que para transformar o Capitalis-
mo era necessário atacar o modo de produção capitalista,
baseada no mercado e na propriedade privada. “E como
nenhum capitalista iria abrir mão dos seus privilégios em
nome de uma sociedade mais humana, ele logo compreen-
deu que para que a transformação ocorresse seria necessário
a luta política, a mudança da correlação de forças, a pressão
das massas.” Konder segue: “Isto veio acontecer com a Revo-
lução Russa, em 1917, liderada por Lenin. Foi a primeira
aplicação prática do Socialismo.” Segundo Konder, os pro-
blemas que levaram à dissolução da União Soviética e ao
fracasso de experiências socialistas em vários países, dentro
da perspectiva histórica, estão dentro do processo de constru-
ção de um novo modelo de transformação do homem e da
sociedade. O Socialismo tem o futuro pela frente.

A palestra de Leandro Konder foi o início de um ciclo de
debates sobre O socialismo no século XXI. Contou ainda com a
participação do ex-deputado Milton Temer e do deputado esta-
dual do PT fluminense Alessandro Molon. O debate foi mediado
por Agnaldo Fernandes, coordenador do SINTUFRJ.

AOS VACILANTES 
Você diz: nossa causa vai mal.
As trevas aumentam.
Nossas forças diminuem.
Depois de termos lutado tantos anos, estamos numa
situação pior do que a do começo.
E o inimigo está mais forte do que nunca. (...)
Cometemos erros, não se pode negar.
Estamos ultrapassados?
Não compreendemos mais nada e ninguém mais nos
compreende?
Precisamos ter sorte?
É o que você pergunta.
Mas não espere resposta a não ser de você mesmo.

Bertolt Brecht
trad.: Leandro Konder

momento?”, indaga Konder,
numa provocação.

As aflições do filósofo são
passadas à atenta platéia no
Salão Pedro Calmon com se-
renidade. Konder fala como

quem conversa na varanda de
uma casa, entre amigos.  Ele é
um intelectual orgânico – que
sempre pôs sua erudição, es-
tudos e conhecimentos a ser-
viço da causa socialista.

                                  KONDER e a mesa do debate na Praia Vermelha

Fotos: Niko Júnior
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