
JORNAL DO

JANEIRO 2005  ANO XX  Nº 649  SEG 10  TER 11  QUA 12  QUI 13  SEX 14  SÁB 15  DOM 16  sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.b

CARREIRA

Lula deve sancionar
projeto esta semana

Pré-Vestibular do SINTUFRJ
O processo de inscrição para seleção para o Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ
se realizará nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Veja o edital na página 6

FÓRUM SOCIAL

MUNDIAL

SINTUFRJ
realiza
debate

O SINTUFRJ vai realizar o
debate “Papel do Fórum Mun-
dial na conjuntura atual” na
próxima segunda-feira, dia
17 de janeiro, às 14h, no IFCS.
A participação no debate é
pré-requisito para habilitar
companheiros a participa-
rem da delegação do SINDI-
CATO que vai a Porto Alegre
tomar parte do fórum. Esta é
a quinta versão do Fórum So-
cial Mundial, que volta a ser
realizado na capital gaúcha.
No ano passado o fórum teve
como cenário a cidade de
Mumbai, na Índia. Página 7

ENTREVISTA

De olho na
América
Latina

Na opinião do sociólogo
brasileiro radicado na Fran-
ça, Michael Löwy, os movi-
mentos sociais latino-ameri-
cano têm mostrado resistên-
cia à dominação do neolibe-
ralismo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar nesta quarta-
feira, dia 12, o projeto de lei que institui a carreira da categoria. O Congres-

Irregularidades devem
anular eleição do Hesfa

 Graves irregularidades ocorridas na eleição que indicou a professora Maria Catarina Salvador como nova diretora do
Hospital-Escola São Francisco de Assis devem anular o pleito. Os funcionários vão recorrer hoje ao conselho do CCS. Eles
exigem a realização de um novo pleito, com regras claras e transparentes. Página 3

so Nacional (Câmara e Senado) aprovou sem vetos o PL em dezembro. A
implantação da carreira é reivindicação histórica dos trabalhadores. Página 5

AÇÃO. Funcionários do Hesfa foram à Reitoria discutir a situação criada com a eleição viciada na instituição
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Doispontos

A bancada técnico-administrativa
no Conselho de Ensino de Gradua-
ção obteve uma vitória importante:
as secretarias acadêmicas vão ser
contempladas por expressiva fatia de
profissionais que estão em processo
de admissão na UFRJ. A necessidade
de fortalecer as secretarias acadêmi-
cas era apontada com freqüência pe-
los nossos representantes no CEG.

Segundo o superintendente da
PR-4, Roberto Gambine, a discussão
no Conselho Superior de Coordena-
ção Executiva (CSCE) apontou as se-
cretarias acadêmicas de graduação e
pós-graduação como áreas críticas. A
PR-4 solicitou aos pró-reitores das
áreas 1 e 2 que levantassem as de-
mandas das secretarias, o que, segun-
do Gambine, deve corresponder a
114 dos 360 novos concursados.

Segundo a PR-4, a idéia é que haja
prioridade na distribuição. Há profis-
sionais para os quais já há distribuição
prévia: por exemplo, um administra-

dor para cada um dos centros. Para os
técnicos em assuntos educacionais e
assistentes em administração, a priori-
dade é que atendam as secretarias de
graduação e pós, de acordo com o le-
vantamento entregue pelas unidades
aos decanos e encaminhado ao Con-
selho Superior de Coordenação Exe-
cutiva. A distribuição final com base
nas demandas das unidades será apre-
sentada ao CSCE possivelmente nesta
semana.

A PR-4  informou que  os concursa-
dos já estão se submetendo aos exa-
mes de saúde, e começam a partir des-
ta semana a entregar os resultados e
documentos. Para os concursados que
já tiverem com a documentação em
dia e com o laudo de aprovação da
DVST, a PR-4 vai solicitar os códigos
de disponibilidade orçamentária para
sua inclusão na folha de pagamento.
Os concursados devem começar a tra-
balhar em fevereiro, e a data da pos-
se ainda está sendo definida.

AOS COMPANHEIROS
APOSENTADOS E

PENSIONITAS

No início deste novo ano é
importante reafirmar a nossa
disposição de continuar lutan-
do pelos interesses de aposen-
tados e pensionistas que, com
freqüência, têm os seus direi-
tos ameçados e até violados.
Em 2004, por exemplo, foi o
ano em que a taxação instituí-
da pela reforma da Previdên-
cia virou lei. Em 2005, preten-
demos manter nossas excur-
sões, consolidar o trabalho da
comissão de aposentados, cri-
ar um programa de cursos e
fortalecer ainda mais o espaço
no nosso jornal com informa-
ções políticas, de serviço, de
lazer e  cultura.
Coordenação dos Aposentados

Secretarias acadêmicas
ganham reforço profissional

com admissão de novos
 funcionários

A Reitoria tem enfrentado uma sucessão de crises loca-
lizadas envolvendo diversas unidades da UFRJ com um
procedimento que já vem se tornando habitual: o reitor
Aloísio Teixeira tem adotado soluções provisórias, nomean-
do em caráter pro tempore alguns dos atores envolvidos.
Foi assim na Faculdade de Letras, quando a então diretora
Edione Trindade renunciou. O mesmo ocorreu no Instituto
de Neurologia, como desdobramento de um tumultuado
processo eleitoral de substituição do diretor. Agora o mes-
mo ocorreu por problemas surgidos na disputa sucessória
do Hospital-Escola São Francisco de Assis (Hesfa): o reitor
acabou prorrogando o mandato da atual diretora até que a
situação seja esclarecida. O mesmo aconteceu no NCE.

Os problemas nas unidades surgem baseados na reali-
dade específica de cada uma delas. Mas as soluções
provisórias acabam criando uma expectativa que transfere
o desdobramento definitivo para o futuro. Outro aspecto a
ser registrado é que, com alguma freqüência, o reitor acaba
nomeando comissões integradas por professores para acom-
panhar os impasses. É preciso ficar claro que os técnicos-
administrativos (assim, naturalmente, como os estudantes)
não abrem mão de seu papel de participar de decisões
importantes no dia-a-dia da universidade, à altura de sua
importância como categoria. A eventual prática de ações
excludentes – que restrigem ao âmbito do corpo docente o
poder de decisão – vai na contramão da democracia na
UFRJ. E isto não podemos aceitar.

N
o
s
s
a
 o

p
in

iã
o

Hollos ganha nova
data da Reitoria

GARAGEM

A Reitoria transferiu para o próxi-
mo dia 20 a data limite para que a
empresa Hollos do Brasil Serviço Na-
val desocupe a área pertencente à ga-
ragem da UFRJ. Os materiais utiliza-
dos pela empresa na construção de
barcos são uma ameaça para a saúde
dos trabalhadores da universidade
lotados na Divisão de Transportes.

O novo prazo foi acordado entre
o pessoal da garagem e a Reitoria.
Este é o terceiro prazo dado pelo ga-
binete do reitor da UFRJ para a saída
da Hollos, empresa incubada pelo
Pólo Náutico. O primeiro foi 5 de
dezembro. O segundo, 31 de dezem-
bro. O argumento para o novo adia-
mento foi o de que o espaço para
onde a empresa será transferida ain-
da não teria sido desocupado. O lo-
cal é o antigo galpão que serviu de
depósito da Companhia do Metrô,

Empresa agora tem até o dia 20 para deixar área

nas proximidades do Alojamento. O
SINTUFRJ está acompanhando de
perto a busca de solução para o pro-
blema.

Expecativa
Antes de nova conversa com o che-

fe-de-gabinete, João Eduardo, os tra-
balhadores da garagem ficaram preo-
cupados. É que a Hollos – que não foi
transferida até o dia 31, como estava
previsto – acabou ocupando uma
outra área ao lado de onde a Prefei-
tura retirou material da antiga oficina
de marcenaria. Mas o representante
da Reitoria em contato com o coor-
denador de Políticas Sociais do SIN-
TUFRJ, Huáscar da Costa Filho, e re-
presentantes dos trabalhadores da
garagem foi taxativo: a Hollos vai
mesmo deixar a área impreterivel-
mente até 20 de janeiro.

Crise nas unidades
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HESFA

O conselho do Centro de
Ciências da Saúde (CCS) vai
examinar na sessão desta se-
gunda-feira (10 de janeiro) o
impasse surgido no proces-
so eleitoral do Hospital-Es-
cola São Francisco de Assis
(Hesfa). As eleições para a di-
reção da instituição foram
realizadas nos dias 16 e 17 de
dezembro de 2004, mas o re-
sultado do pleito – que ele-
geu a professora Maria Cata-
rina como nova diretora da
instituição – não foi homolo-
gado pelo reitor Aloísio Tei-
xeira em decorrência de de-
núncias de irregularidades
feitas pela chapa 1,  derrota-
da por uma diferença peque-
na de votos.

Os funcionários da insti-
tuição – que hoje vão apre-
sentar recurso na reunião do
CCS – querem a realização de
uma nova eleição com regras
claras e que sejam respeita-
das. No documento elabora-
do por eles, e que será entre-
gue ao decano do Centro,
João Ferreira, estão relacio-
nadas graves irregularidades,
as quais contaminaram todo
o processo eleitoral: alunos
votando como docentes;
apresentação de listagens di-
ferentes, com nomes repeti-
dos e nomes de alunos sem
identificação; voto indevido
de professor aposentado; lis-
tagem com nomes de profes-
sores e alunos que não esta-
vam em atividades na insti-
tuição; entre outros.

O processo eleitoral foi
comprometido por interfe-
rência da atual direção. As re-
gras estabelecidas na assem-
bléia do dia 9 de dezembro
foram modificadas e houve
substituição,  pela diretora,
de integrantes da comissão
eleitoral que não concorda-
ram com a mudança das re-
gras com o processo iniciado
e que alteraram a composi-
ção do colégio eleitoral. Na

Funcionários
querem nova eleição

sexta-feira os funcionários,
com diretores do SINDICATO,
foram recebidos pela vice-rei-
tora, Sylvia Vargas, e pelo che-
fe-de-gabinete, João Eduardo.
A participação de funcionári-
os em eleições que definem a
direção de unidades é uma
conquista muito cara para os
trabalhadores, independente
dos nomes envolvidos na
disputa.

“Nós não estamos satis-
feito com as eleições. O pro-
cesso foi acelerado, sem que
tenha havido tempo hábil
para que o corpo social se in-
teirasse do regimento e da
eleição como um todo. Hou-
ve um inchaço no colégio
eleitoral, verificamos proble-
mas de nomes aparecendo
duas vezes na listagem de vo-
tantes, entre outras irregula-
ridades”, relatou  um  técni-
co-administrativo.

Um dossiê também foi
enviado pelas professoras

Lucia Helena Lourenço e Car-
la Luzia Araújo, integrantes
da chapa 1, à Reitoria. Com o
documento nas mãos, o rei-
tor optou pela prorrogação
do mandato da atual direto-
ra, Ângela Maria de Abreu, até
o dia 17, que responderá pelo
cargo em caráter pro tempo-
re. Ele aguardará o resultado
das discussões no conselho
de centro para tomar uma
posição.

Sindicato
Diretores do SINDICATO

participaram de reunião  com
funcionários do hospital-es-
cola na quarta-feira, dia 5. As
críticas ao processo eleitoral
se multiplicaram. “Tudo foi
muito corrido, com inscrições
de chapas numa segunda-
feira, debate na terça-feira,
eleições na quarta e quinta-
feira e apuração na sexta. Só
tivemos acesso à lista de vo-
tantes na noite anterior à elei-

ção”, relatou a funcionária
uma funcionária.

Para a diretora do sindi-
cato Denise Góes, a garantia
de um processo eleitoral
transparente é a questão cen-
tral e não se confunde com
preferência por chapa “a” ou
“b”: “Independente em qual

Foto: Niko Júnior

chapa se votou. O importan-
te é a garantia da lisura para
que não pairem dúvidas so-
bre a legitimidade do proces-
so. Assim como nas demais
unidades da UFRJ, o corpo
social do Hesfa tem direito a
uma eleição limpa, transpa-
rente e com regras claras.”

Como na maioria das demais unidades da UFRJ, no
Hesfa a representação dos docentes no processo
eleitoral é majoritária. Só que com uma diferença: os
professores sozinhos detêm mais poder de decisão
sobre o nome para direção do que os outros dois
setores juntos. Os docentes receberam um peso de
50% contra apenas 35% dos funcionários e 15% dos
discentes.

A diretora do sindicato Neuza Luzia destacou que a
paridade nas eleições para dirigentes na UFRJ é uma
luta histórica do movimento. “Nós sabemos que quan-
do os funcionários se organizam politicamente, adqui-
rem uma grande força, e que isso ainda assusta alguns
setores mais conservadores da universidade. Sabe-
mos também que esse temor é muitas vezes o principal
responsável por irregularidades em processos eleito-
rais, mesmo quando não há, sequer, paridade entre
docentes, técnicos-administrativos e discentes.”

A questão da paridade
REUNIÃO. Funcionários e dirigentes sindicais na Reitoria
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PAULO HENRIQUE

“Hoje há espaço de
discussão”

Tínhamos uma outra conjuntura. Não havia espaço no gover-
no para se discutir. Hoje há possibilidade de construir esses espa-
ços e o congresso da FASUBRA aponta neste sentido quando reafir-
ma que temos que continuar disputando nosso projeto de Univer-
sidade. Nós somos uma federação que insistimos na crítica con-
tundente ao método como as reformas estavam se dando. A FASU-
BRA fez o protesto porque queremos estar debatendo as propos-
tas, apresentando as nossas. Hoje o governo já apresenta uma
proposta de projeto de reforma do ensino superior e nós estamos
trabalhando uma crítica em cima desse projeto, apresentando uma
alternativa para a sociedade, o nosso projeto de Universidade Ci-
dadã. Com relação à reforma sindical e trabalhista, operamos na
mesma perspectiva: tem que haver um grande debate com a socie-
dade para disputar a proposta. Nós apontamos como resolução do
congresso fortalecer a CNESF como fórum das entidades deste
setor. Em que pese ter havido um avanço da mesa de negociação,
a gente ainda vê muito distante o que pretendíamos como proces-
so de negociação. O resultado que foi produzido teve como pata-
mar a política econômica. Quando se define o dinheiro disponível
e só depois a política, nunca se consegue estabelecer realmente
uma política de valorização dos servidores.

Não dá para a gente continuar da arquibancada jogando pedra
ou xingando o juiz, tem que entrar em campo. Isso significa que
nossas entidades de base e a própria federação e outros setores
dos SPF têm que enviar delegados aos congressos da CUT. A parti-
cipação dos SPF nos fóruns da CUT tem sido mínima. Nunca vamos
conseguir interferir nos rumos da central.

FASUBRA

Confronto no congresso
Visões antagônicas sobre reformas e governo lula marcam Confasubra

O Congresso da FASUBRA
realizado entre os dias 13 e
18 de dezembro escolheu a
nova direção nacional
para o biênio. Duas chapas
disputaram: a chapa 1,
Vamos à Luta, (formada
pelo PSOL, PSTU,  e
Independentes), alcançou
42,98% dos votos, obtendo
9 cargos titulares e
2 suplentes na Direção; a
chapa 2, Reafirmar a Luta,
(formada pela Tribo, CSC -
Corrente Sindical Classista,
CSD - CUT Socialista e
Democrática), obteve
57,02% dos votos, levando
12 titulares e 3 suplentes à
direção. Foi eleito também
o novo Conselho Fiscal: a
chapa 1 obteve 41,14%
(com 1 titular e 1 suplente)
e a chapa 2, 58,86% (2
titulares e 2 suplentes).
A pluralidade de posições
expostas no Congresso
sobre temas como as
reformas universitária e
sindical está expressa na
avaliação de quatro dos
novos coordenadores:
Paulo Henrique dos Santos,
João Paulo Ribeiro, da
coordenação geral, Celso
Luis Sá Carvalho, da
Coordenação de Educação
(representantes da
chapa 2, Reafirmar
a Luta), e Luiz Antônio
Araújo Silva, também
da coordenação geral
(da chapa 1,
Vamos à Luta).

JOÃO PAULO

“Unidade foi saldo
importante”

Um saldo importante foi a nossa unidade. Mostrou a
FASUBRA mais confiante e atual. Discutimos temas im-
portantes sem bobagens de querer jogar o governo na
lama. Apontamos um futuro promissor sem demagogia.

E a FASUBRA está mudando. Gostaria de ser lembra-
do como o começo de uma transformação. Não fui for-
mado pela elite do movimento. Sou uma pessoa oriunda
do movimento negro que alcançou o maior cargo dentro
da federação.

Acho que governo Lula está tratando o movimento
sindical como se fosse de grandes amigos dele. Isso não
quer dizer que está tratando como deveria. Por ser ex-
sindicalista, deveria ter tido maior respeito para com o
movimento quando propõe, por exemplo, uma proposta
de reforma sindical que foi acordada no fórum nacional
do trabalho, que destrói toda luta do movimento, a orga-
nização e a liberdade sindical.

Isso de criar uma nova central é bobagem. Na ver-
dade a Centra Única foi fruto de uma luta que não
pode ser destruída. Acho que temos que nos unir. Quan-
do é subserviente, a CUT não legitima seus represen-
tados. Mas não quer dizer que não tenha seu papel
decisivo. Tem que ser remodelada com uma nova tra-
jetória, pois não consegue hoje dividir o que é gover-
no e o que é sindicato.

Continua na página seguinte

Foto: Fasubra

POLÊMICAS. O Confasubra reuniu centenas de sindicalistas que passaram a limpo as lutas e a conjuntura
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“Lula é competente para o
capital”

Há dois campos na Federação. Um, crítico em relação à política do governo,
tanto em relação à reforma sindical e a universitária, quanto em relação à
postura da CUT. O governo não veio para atender às expectativas do movimen-
to, como o projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores. Como não
temos uma correlação de forças favorável, entendemos que essa disputa no
Congresso Nacional vai ser uma derrota nossa e que o que o governo tem
defendido está muito longe do que os movimentos organizados defendem.
Essa polarização gerou o crescimento do “Vamos à Luta”. Infelizmente o tempo
escasso para os debates impediu um maior aprofundamento. Neste aspecto
não avançamos. E me parece que não temos esse tempo todo. O governo
apresenta o projeto em fevereiro. Com relação à reforma sindical, também
existem duas posições. A CUT começa a trabalhar muito pelo institu-cional,
deixa de ser campo de batalha nas ruas e tudo vira negociação.

O governo Lula assumiu no sentido de dar seqüência ao projeto iniciado
desde Collor de Melo. A reforma da Previdência é um exemplo. Lula é extrema-
mente competente para o capital. Todo trabalho que tem feito, o envolvimento
da central sindical dentro do governo, é para ter o movimento sob seu controle.

CARREIRA

Lula vai sancionar projeto
 Solenidade está prevista para esta quarta-feira com a participação de ministros e liderenças sindicais

O presidente Lula deverá sancionar o projeto de lei que institui a carrei-
ra para a categoria nesta quarta-feira, em solenidade no Palácio do

Planalto, de acordo com a Fasubra. O ato terá um caráter histórico
uma vez que simboliza a conclusão de uma etapa de lutas
que no ano passado construiu uma greve de 77 dias. O
chefe da Casa Civil, José Dirceu, representantes do MEC, da

Fasubra e do Sinasefe vão participar da solenidade.
O Congresso Nacional concluiu a aprovação do projeto

substitutivo da deputada Fátima Bezerra, do PT/RN (o Proje-
to de Lei nº 4.177/04) que cria o plano de carreira no final de

dezembro. O projeto foi aprovado  no Senado Federal na ma-
drugada do dia 22 de dezembro e em seguida foi encaminhado ao

Palácio do Planalto para ser sancionado pelo presidente Lula.
Segundo a Fasubra, os servidores ocupantes dos cargos beneficia-

dos pela medida terão um prazo de 60 dias depois da vigência da futura
lei para fazer a opção pela carreira. Aqueles que não optarem comporão
um quadro em extinção. Será criada em cada instituição de ensino uma
comissão de enquadramento para analisar a transposição dos servidores
na nova tabela.

O servidor que não concordar com o enquadramento terá 30 dias para
apresentar recursos. Também será formada uma comissão nacional de
supervisão do plano de carreira no Ministério da Educação para acom-
panhar, assessorar e avaliar a implementação do processo.

O plano de carreira será  implantado a partir de março de 2005. A expectativa
é de que ele vá beneficiar cerca de 150 mil servidores de universidades e escolas técnicas

de todo o país. Com o Plano, os servidores passarão a ter piso e teto salarial e critérios de
promoção.

Na UFRJ - Segundo a Pró-Reitoria de Pessoal, nesta segunda-feira, dia 10, haverá uma
reunião com a participação do pró-reitor de pessoal e diretores de divisão da PR-4 para
discussão dos mecanismos de implantação do plano na universidade. Dentre as providên-
cias para a implantação do plano, está a instituição  da  comissão local de enquadramento.

CELSO CARVALHO

“Há convergência em pontos
da reforma”

Foram constituídas duas chapas, duas correntes de pensamento e posições antagôni-
cas em relação ao governo Lula. Mas o Congresso teve uma dinâmica salutar, nenhum
conflito que não o das idéias. A Fasubra tem a posição de disputar, com o seu projeto,  a
reforma universitária. E isso foi importante porque a tira desse eixo, na minha avaliação
incorreto, de reduzir o cenário brasileiro entre governistas e não governistas, que é uma
síntese pobre. Vamos fazer a disputa porque temos um debate acumulado há mais de 15
anos, que é o projeto intitulado Universidade Cidadã para os Trabalhadores. Na relação do
governo com os trabalhadores, há políticas positivas e outras ambíguas. A política da
reforma da Previdência foi criminosa na medida em que fez o trabalhador do setor público
permanecer de 7 a 10 anos a mais, além do que abriu a porta para a previdência privada. Por
outro lado, o texto da reforma sindical não é ruim. Avança  e absorve uma série de propostas
históricas da CUT.

A proposta de lei orgânica da reforma universitária e o projeto Universidade Cidadã
para os Trabalhadores – que ninguém se surpreenda – tem vários pontos de convergência.
Não dá para dizer que a reforma aponta necessariamente para a privatização. Podemos
fazer várias críticas. Mas se o governo fosse estruturalmente neoliberal não poderíamos
instituir uma carreira absolutamente antagônica à política de FHC e Paulo Renato.

Continuação da página anterior



6
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N
o
 6

4
9
 -

 1
0
 a

 1
6
 d

e
 j

a
n
e
ir
o
 d

e
 2

0
0
5

Psiquiatria). Telefone: 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

 Servidores técnico-administra-

tivos da UFRJ:
– Documento de identidade;
– Comprovante de sindicalização
(contracheque, carteirinha do Sin-
dicato ou recibo de mensalidade
paga);
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

 Dependentes de servidores téc-

nico-administrativos:
– Documento de identidade;
– Comprovante de dependente de
sindicalizado (carteira de identida-
de do dependente e comprovante
de sindicalização do responsável ou
declaração de dependente emitida
pelo Sindicato);
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

 Prestadores de serviços na

UFRJ:
– Documento de identidade;
– Declaração do setor de pessoal da
UFRJ onde presta seus serviços;
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

 Trabalhadores sindicalizados a

entidades filiadas à CUT, e catego-
rias onde haja oposição cutista or-
ganizada:
– Documento de identidade;
– Comprovante de sindicalização
(contracheque ou carteirinha do
Sindicato com recibo de mensali-
dade paga);
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

 Participantes do MST:

– Documento de identidade;
– Declaração da direção estadual do

MST de que participa efetivamente
do movimento;
– Comprovante de conclusão ou de-
claração de que está cursando o úl-
timo ano do Ensino Médio.

5. NÚMERO DE VAGAS OFERECI-
DAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
POR CATEGORIA:
Ao todo serão oferecidas 240 vagas.
Deste total será subtraído o número
de vagas que venham a ser ocupa-
das pelos alunos remanescentes de
2004. As vagas restantes serão dis-
tribuídas da seguinte forma: 75%
para funcionários técnico-adminis-
trativos da UFRJ e seus dependen-
tes e 25% para as demais categorias
citadas no item 1.

6. O PROCESSO DE SELEÇÃO

Os funcionários técnico-administra-
tivos da UFRJ terão suas vagas au-
tomaticamente asseguradas.

Dos 75% de vagas destinadas aos
servidores da UFRJ, aquelas que não
forem preenchidas pelos servido-
res serão destinadas aos seus de-
pendentes, obedecendo ao seguin-
te critério:
• Sorteio público, no caso de o nú-
mero de candidatos exceder o nú-
mero de vagas.

Obs.: Terão preferência os dependen-
tes que já houverem concluído o En-
sino Médio.

Os 25% as vagas destinadas às ou-
tras categorias (citadas no item 1),
serão ocupados obedecendo ao se-
guinte critério:
• Sorteio público, no caso de o nú-
mero de candidatos exceder o nú-
mero de vagas.

7. HORÁRIOS E LOCAIS DO CUR-
SO:

O Curso Pré-Vestibular do SINTU-
FRJ funciona de segunda a sábado

em dois locais distintos:

IFCS – O curso funciona de segunda
a sexta, das 18h às 21h50. Aos sába-
dos o horário é das 8h às 13h.
Fundão - O curso funciona de se-
gunda a sexta, das 16h às 20h20. Aos
sábados a aula será no IFCS, no ho-
rário das 8h às 13h.

8. MATRÍCULA:

Os candidatos selecionados deve-
rão fazer a matrícula nos dias 22 e
23 de fevereiro de 2005. Os candida-
tos que não atenderem a esse re-
quisito serão considerados desis-
tentes.

Obs.: Os funcionários técnico-admi-
nistrativos da UFRJ serão conside-
rados matriculados no ato da pró-
pria inscrição, de 15 a 17 de feverei-
ro, não necessitando retornar nos
dias 22 e 23 de fevereiro.

9. AULA INAUGURAL:

A aula inaugural do ano letivo será
realizada no dia  28 de fevereiro de
2005, no Salão Nobre do IFCS, 2º
andar, às 18h. Contamos com todos
os selecionados, pois na oportuni-
dade serão distribuídas as turmas e
explicados os procedimentos do
curso (além de tirar dúvidas dos alu-
nos, por ventura existentes, sobre a
dinâmica do curso).

10. CALENDÁRIO:

PROCESSO DE SELEÇÃO DO
CPV/SINTUFRJ (2005)

INSCRIÇÕES: 15, 16 e 17 de fe-
vereiro de 2005.

SORTEIO: 18 de fevereiro de
2005 na subsede do IFCS, às
18h.

MATRÍCULA: 22 e 23 de feve-
reiro de 2005 na subsede do
IFCS, de 16h às 20h.

INÍCIO DAS AULAS: 28 de feve-
reiro de 2005.

PRÉ-VESTIBULAR

1. PODEM SE INSCREVER NO CUR-
SO PRÉ-VESTIBULAR DO SINTUFRJ:

 Servidores técnico-administra-

tivos da UFRJ filiados ao SINTUFRJ
que estejam em dia em suas rela-
ções com o Sindicato, de acordo com
o estatuto da entidade.

 Dependentes de servidores téc-

nico-administrativos da UFRJ ca-
dastrados no banco de dados da en-
tidade há pelo menos seis meses.

 Prestadores de serviços na UFRJ

há mais de 1 ano devidamente com-
provado pela Direção da Unidade
em que trabalha.

 Trabalhadores sindicalizados a

entidades filiadas à CUT, e catego-
rias onde haja oposição cutista or-
ganizada.

 Participantes do MST.

Obs.: Todo servidor técnico-adminis-
trativo que se inscrever estará auto-
maticamente selecionado.

2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O
PROCESSO DE SELEÇÃO:

Dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2005.

3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

 Sede do Sindicato: (9h às 17h).

Cidade Universitária – Ilha do Fun-
dão – Rio de Janeiro, RJ (perto da
Prefeitura da Cidade Universitária).
Telefones: 2590-7209, 2560-8615,
2290-2484 e 2270-3348.

 Subsede do Sindicato no Cen-

tro: (16h às 20h). Instituto de Filo-
sofia e Ciências Sociais – UFRJ. Lar-
go de São Francisco, 1, sala 402. Te-
lefone: 3852-1026.

 Subsede do Sindicato na Praia

Vermelha: (9h às 17h). Av. Vences-
lau Brás 71 (próximo ao Hospital de

EDITAL
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MOVIMENTO

O SINTUFRJ vai realizar o
debate “Papel do Fórum So-
cial Mundial na conjuntura
atual” na próxima segunda-
feira, dia 17 de janeiro, às 14h,
no Sala 106 do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais
(Ifics). O debate é preparató-
rio para a participação na
quinta edição do Fórum So-
cial Mundial (FSM) em Por-
to Alegre (Rio Grande do Sul)
dos dias 26 a 31 de janeiro
de 2005. Para integrar a de-
legação do SINTUFRJ que
vai a Porto Alegre, o sindica-
lizado terá de participar do
debate. No caso de existir
mais sindicalizados do que
vagas disponíveis, o critério
de escolha será através de sor-
teio. Darlan Ferreira Monte-
negro e Zelinto Moreira Go-
mes serão os debatedores do
evento.

O Fórum Social Mundial
é um evento internacional
que volta a realizar-se na ca-
pital gaúcha renovado pelos
ensinamentos indianos – no
ano passado o fórum foi rea-
lizado em Mumbai, na Índia.
A cada edição, o FSM tem al-
cançado recordes de público
participante e de atividades

SINTUFRJ debate
Fórum Social Mundial

inscritas, consolidando-se
como o principal espaço
mundial de construção de al-
ternativas ao neoliberalismo
e, ainda, num processo per-
manente que vai além do en-
contro anual. De 20 mil ins-
critos no I FSM, o encontro
reuniu mais de 100 mil parti-
cipantes na última edição
realizada no Brasil, em 2003.
Em 2004, o Fórum Social
Mundial foi realizado em
Mumbai, na Índia. Movimen-
tos sociais, organizações não-
governamentais, redes e cida-
dãos(ãs) de mais de cem paí-
ses participam do encontro.

Vagas ociosas
UFRJ

O Conselho de Ensino de Gradua-
ção aprovou a alteração no número
de vagas oferecidas no edital de trans-
ferência externa, mudança de curso e
isenção de vestibular para 2005. As
alterações foram poucas, mas ainda
assim fruto do esforço da Pró-Reito-
ria de Graduação, que pretende, em
2005, iniciar um programa de ocupa-
ção de vagas ociosas na Universida-
de. Houve acréscimo de uma vaga

para mudança de curso nas Ciências
Biológicas, 30 para o curso diurno e
30 para noturno na mudança de cur-
so para História e 5 na licenciatura
em Psicologia. Em alguns outros cur-
sos houve até redução.

Há algumas discrepâncias visíveis
entre o número de vagas oferecidas
para as três modalidades de ingresso
e o número de matrículas canceladas
(segundo o levantamento do primei-

ro período de 2004). O caso mais gri-
tante é o da Faculdade de Direito, com
84 perdas que não se reverteram em
oferta de vagas, o que se justifica pela
crise institucional da unidade. Mas em
outros casos a Pró-Reitoria de Gradua-
ção promete se debruçar para apurar
as causas, como o da Administração,
em que há 41 perdas e nenhuma vaga
oferecida. Ou das Ciências Sociais, com
48 perdas e apenas cinco oferecidas

para mudança de curso.
Segundo o pró-reitor José Mayer,

a primeira resolução de 2005 será um
programa de ocupação de vagas ocio-
sas. Faremos um apelo às unidades
para que revejam o número de vagas
para transferência externa, isenção de
vestibular e mudança de curso. Há
vários casos em que o número de
vagas não bate com o cancelamento
de matrículas

A expansão do Fórum Social Mundial
pode ser percebida pelo aumento do núme-
ro de atividades inscritas e de participantes
desde a primeira edição do encontro. Acom-
panhe a estimativa de participação nas edi-
ções do FSM:

FSM 2001:
20 mil participantes, 4.700 delegados de

117 países, 1.870 jornalistas credenciados,
420 oficinas, seminários e outras atividades
organizadas pelos participantes; 16 confe-
rências e 22 testemunhos.

FSM 2002:
50 mil participantes, 12.274 delegados

representando 123 países, 3.356 jornalistas
credenciados, 96 seminários, 27 conferên-
cias e 622 atividades autogestionadas (isto
é, seminários e oficinas organizados pelas
entidades participantes do FSM).

FSM 2003:
100 mil participantes, sendo 20 mil dele-

gados de um total de 123 países e mais de
4.000 jornalistas credenciados, 10 conferências, 22 testemunhos, 4 mesas de diálogo
e controvérsia e 36 painéis. Somente esse núcleo de atividades reuniu um total de 392
conferencistas de diversos países, número mais que três vezes superior ao de 2001,
que trouxe um total de 104 conferencistas de redes, organizações e movimentos
sociais do mundo inteiro.

No eixo de atividades autogestionadas houve um salto de cerca de 400 no FSM
2001 para cerca de 1.300 em 2003.

FSM 2004:
74.126 participantes, representando 1.653 organizações de 117 países, 3.200 jorna-

listas, 1.203 atividades autogestionadas, divididas entre seminários, oficinas, reuniões.

O Fórum em números



Na opinião do
sociólogo brasileiro
radicado na França,
Michael Löwy, os
movimentos sociais
latino-americanos
têm mostrado
resistência à
dominação do
neoliberalismo e
conseguem mobilizar
a população. Mas
lhes falta uma
expressão política
que se traduza em
governos
comprometidos com
suas causas. Löwy
esteve recentemente
no Brasil e concedeu
entrevista ao jornal
Democracia
Socialista.
Reproduzimos os
trechos mais
importantes das
observações do
sociólogo.

Como você vê o momento
da esquerda e do pensamento
socialista na América Latina?

Do ponto de vista da es-
querda na América Latina, um
aspecto fundamental é essa
dominação esmagadora do
imperialismo. Em frente a esse
poder – a essa chapa de chum-
bo do neoliberalismo, da do-
minação das multinacionais e
do FMI – há um movimento
de resistência em toda a região,
que teve seu ponto de partida
com o levante zapatista (mo-
vimento de camponeses das
regiões mais pobres no Méxi-
co) de 1994.

“Há resistência na
América Latina”

Sociólogo diz que movimentos têm como alvo o tubarão
imperialista e governos que se curvam ao neoliberalismo

ENTREVISTA   MICHAEL LÖWY

A partir desse momen-
to, pudemos acompanhar
a aparição pública de uma
série de movimentos so-
ciais, passando de um país
para outro, percorrendo
quase toda a América Lati-
na. Esses movimentos têm
como inimigo imediato as
políticas neoliberais: o tu-
barão imperialista por um
lado e os governos locais
invertebrados (frágeis, sem
firmeza, adesistas).

Na Colômbia (como no
México), também é do cam-
po que vem a resistência
maior. O caso do Brasil é
evidente, com o MST, que é
o principal movimento so-
cial hoje no país, senão de
toda a América Latina. A ex-
ceção seria a Argentina,
onde o movimento é mais
dos desempregados e de
certos setores de classe mé-
dia.

E o caso venezuelano?
Lá é um movimento ur-

bano e rural; há uma mobi-
lização rural, mas o setor
mais importante é a popu-
lação pobre da periferia de
Caracas, que projetou Chá-
vez e impediu o golpe. Pra-
ticamente do norte ao sul
da América Latina há essa
efervescência social, essa
mobilização dos campone-
ses ou, de uma maneira ge-
ral, do que eu chamo “po-
bretariado” – essa massa de
pobres do campo e da cida-
de, que inclui uma parte da
classe operária mais opri-
mida.

 O problema que eu es-
tou vendo, do ponto de vis-
ta da esquerda e do socia-
lismo, é que há uma grande
defasagem entre essa mo-
bilização social antineoli-
beral, antiimperialista – em
alguns momentos anticapi-

talista – e sua expressão po-
lítica. Esses movimentos
têm radicalidade – na Argen-
tina derrubaram três gover-
nos, na Bolívia obrigaram o
cara a fugir de helicóptero,
na Venezuela impediram um
golpe de estado e derruba-
ram uma junta pró-america-
na que tinha se formado.
Mais do que isso, eles mobi-
lizam muita gente.

Mas há casos favoráveis.
O caso mais favorável é o

da Venezuela. Ali você pode
dizer que há até uma certa
sintonia entre o movimento
social e o governo Chávez.
Tirando Cuba, onde houve
uma revolução socialista, o
governo venezuelano é o
que aparece mais avançado
hoje na AL em termos de re-
formas sociais, de resistên-
cia aos ditados do imperia-

lismo, soberania nacional,
luta contra a oligarquia.

 Mesmo assim falta na Ve-
nezuela uma expressão polí-
tica de um partido que repre-
sente os interesses dos explo-
rados e dos oprimidos. Exis-
tem forças políticas cuja úni-
ca identidade é apoiar Chá-
vez. Claro que temos que
apoiar Chávez, mas falta um
partido político que dê conti-
nuidade, elabore programa,
discuta com a base.

Na Argentina essa defasa-
gem também é notável, não?

Na Argentina você teve
essa mobilização extraordiná-
ria, houve uma insurreição
incrível. Derrubaram três go-
vernos com aquela palavra de
ordem: “que se vayan todos”.
Só que não conseguiram dar
expressão política pra isso. A
esquerda argentina, que pa-

"Tirando

Cuba, o

governo

venezuelano

é o mais

avançado

hoje no

continente"

dece de um sectarismo con-
gênito, não se uniu e foi para
as eleições dividida. Resul-
tado foi a volta do peronis-
mo

Está certo que é um pe-
ronismo um pouco mais de-
mocrático. O governo Kirch-
ner é obrigado a “fazer mé-
dia” com essa mobilização
social, no sentido de não re-
primir. Tomou algumas me-
didas democráticas como,
por exemplo, botar na ca-
deia os militares torturado-
res. E na política econômica
há uma tentativa de nego-
ciação, eles não estão acei-
tando tudo o que os ameri-
canos pedem.

E o Brasil?
O caso do Brasil vocês

conhecem melhor do que
eu. Mesmo problema, mes-
ma defasagem entre as aspi-
rações do movimento so-
cial, do que havia sido o pró-
prio programa do PT e o que
está sendo o governo Lula,
que é bem decepcionante.

Foto: Divulgação

MICHAEL LÖWI. Decepção com o governo Lula



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


