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No balanço dos seus 40 anos, a em-
presa tenta apagar a memória dos anos
de ditadura militar. Página 12

Colégio de Aplicação da UFRJ, que foi
interditado depois dos estragos provoca-
dos pela chuvas, volta a funcionar. Página 6

Prefeitura recupera o CApTV Globo nega a história

O MEC informou à Comissão Nacional de
Supervisão que o efeito do novo enquadra-
mento sairá nos salários de maio pagos no
início de junho. Já os valores referentes  ao

Retroativo em julho

Escola de Música desafina
Página 4

O ESPAÇO entre os pilotis no hall do prédio da Reitoria ficou pequeno para a multidão que foi ao  show do Celebrare. Página 3

Reunião de marceneiros e serralheiros às 15h de terça, no Espaço Cultural

Festa dos trabalhadores

retroativo (a 1o de março), segundo o ministério,
a probabilidade maior é que saiam no pagamen-
to de junho que os servidores irão receber no
início de julho. Página 9

Artigo questiona a lei
de 13 de maio de 1888 que
aboliu oficialmente a es-
cravatura.
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Debate

Carreira,
seguridade e
saúde foram
discutidos no CT
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Sindicato

HU vai ganhar
em breve subsede
do SINTUFRJ

Página 10

Hesfa

Nova diretora
nomeada pelo
reitor toma posse
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QUE ABOLIÇÃO
É ESTA?

SINDICATO
prepara seu

8º Congresso
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doispontos

Congresso do SINTUFRJ
Reuniões nas unidades, para tiradas de delegados, começam esta semana

Em junho acontecerá a
oitava edição do Congresso
do SINDICATO. O mais im-
portante fórum deliberativo
da categoria mobiliza a
UFRJ. Nesta semana serão
iniciadas as reuniões nas
unidades para eleição dos
delegados, que começam no
dia 10 de maio e terminam
no dia 24 de junho. Nesta
edição apresentamos o ca-
lendário com os locais e os
horários já definidos para
os companheiros se organi-
zarem.

Os delegados eleitos,
que representarão suas uni-
dades no 8o Congresso do
SINTUFRJ, de 29 de junho a
1o de julho, no auditório do
Quinhentão (CCS), irão dis-
cutir conjuntura nacional e
internacional, reformas da
educação e sindical, plano
de lutas e a prestação de
contas do SINDICATO. É
neste momento de delibe-
ração congressual que são
definidas as políticas que
serão implementadas pela
entidade representativa dos
técnico-administrativos da
UFRJ, por isso a participa-
ção da categoria é muito im-
portante. Os delegados tam-
bém terão a tarefa de eleger
o Conselho Fiscal que tra-
balhará nos próximos dois

anos (2005-2007).
Plebiscito - O Estatuto do

SINTUFRJ também será mo-
tivo de debate, porque está
no programa alteração de
seu conteúdo. A assembléia
de 19 de abril aprovou a pro-
posta da diretoria para a
realização de um plebiscito
para consulta à categoria so-
bre a composição da direto-
ria. Ou se passa para a pro-
porcionalidade ou se man-
tém a majoritariedade, for-
ma pela qual atualmente é
composta a diretoria do Sin-
dicato. Este plebiscito será
realizado na primeira quin-
zena de junho, com data
ainda a ser definida. Para fo-
mentar a discussão, haverá
um debate sobre as duas
formas de composição da
diretoria.

Teses – As teses para o 8o

Congresso devem ser envia-
das ao SINTUFRJ até às 18h
do dia 19 de maio, quinta-
feira. Orientamos que os
companheiros interessados
não deixem para a última
hora, pois o quanto antes
mandarem seu material ele
estará à disposição nas reu-
niões de unidades. O tama-
nho é de no máximo 4.500
caracteres, formato Word, e
deve ser mandado em dis-
quete ou pela internet.

Confira as reuniões de unidade
Datas
10/05/05
10/05/05
11/05/05
11/05/05
12/05/05
12/05/05
13/05/05
13/05/05
17/05/05
17/05/05
17/05/05
18/05/05
18/05/05
19/05/05
19/05/05
20/05/05
20/05/05
20/05/05

Unidade
Inst. Economia
CCJE
CFCH
Fac. Educação
Fac. de Letras
CCMN
COPPE
CT Decania
CLA
FAU
ESS
Fac. de Medicina
Fac. Farmácia
CAp
Inst. Ginecologia
IFCS
Fac. de Direito
Escola de Música

Local
Sala 102
Sala 106
Auditório da Decania
Sala Anísio Teixeira
Auditório G II
Sala 01
Auditório da COPPE
Salão Nobre
Almoxarifado
Aud. Archimedes Memória
Sala de Conveniência
Auditório Hélio Fraga
Auditório Hélio Fraga
A confirmar
Auditório Geral
IFCS
A confirmar
Sala da Congregação

Horário
11h às 13h
10h30 às 12h
14h às 16h
13h às 15h
13h às 15h
14h às 16h
14h às 16h
10h às 12h
10h às 12h
14h às 16h
10h às 12h
11h às 13h
14h às 16h
A confirmar
13h às 15h
11h às 13h
A confirmar
12h às 14h

Nas reuniões de unidade os delega-
dos, com direito a voz e a voto, são elei-
tos para participar do 8º Congresso do
SINTUFRJ. O número de participantes na
reunião é que determina a quantidade
de representantes da unidade. O regi-
mento estabelece que para 30 integran-
tes da categoria no local de trabalho será
eleito um delegado, e ainda mais um de-
legado para cada fração maior ou igual a
15, quando ocorrer.

Como são escolhidos os delegados

A reunião para a escolha dos delegados
deve ter presente, no mínimo, 5 integrantes
da categoria para cada delegado eleito, ob-
servando sempre a proporção anterior. Ago-
ra, nas unidades em que não houver quó-
rum na reunião, deverá ser eleito pelo me-
nos um observador. Os aposentados, por sua
vez, serão admitidos como delegados desde
que eleitos em reunião específica, observa-
dos os mesmos critérios definidos para a
tirada de delegados.

Guia de serviços

O SINDICATO tem duas novidades para o sindicaliza-
do: o lançamento do Guia SINTUFRJ e da nova carteira de
sindicalizado. O guia e a carteira estarão à disposição da
categoria a partir desta quarta-feira, dia 11, na sede e nas
sub-sedes da entidade. O Guia é um completo roteiro de
serviços e convênios para sua orientação. Ele traz ainda
uma ficha que o sindicalizado
poderá preencher com suges-
tões de estabelecimentos co-
merciais próximo a sua resi-
dência (papelarias, academias
etc.) que poderiam entrar na
nossa rede de convênios.

Nova carteira também estará disponível a partir desta quarta-feira, dia 11

Carta

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2005.
Agradecimento

Agradeço a coordenadora sindical, Neuza Luzia, pelo
desempenho que teve com respeito a minha reclamação
contra o HUCFF, pela demora na realização de exames.
Desde 4 de julho de 2002 eu aguardava para fazer uma
endoscopia e só consegui ser atendido, no dia 4 de maio,
após a publicação no Jornal do SINTUFRJ da minha denún-
cia. Agradeço também o interesse e a eficiência da professo-
ra Celeste, da funcionária Lília, da professora Ângela, da
DEC-CCMN, a orientação do sr. Celso, da Adm-CCMN, e aos
operadores da endoscopia. Aconselho todos os funcionári-
os da UFRJ que forem enrolados pelos marcadores de exa-
me a procurarem o Serviço Social, pois saúde é direito de
todos e temos que acabar com a discriminação.

                                                        Adair de Oliveira Charles
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HOMENAGEM AOS TRABALHADORES

O espaço entre os pilotis
no hall do prédio da Reitoria
foi pequeno para abrigar a
multidão atraída pelo show
da banda Celebrare, na tar-
de-noite de quinta-feira, dia
5. O show foi o ponto alto da
programação elaborada pelo
SINTUFRJ e pela Pró-Reito-
ria de Pessoal da UFRJ para
homenagear os trabalhado-
res. Pela manhã, no auditó-
rio do CT, foi realizado um
debate com a participação do
coordenador de Seguridade
e Benefícios do Ministério do
Planejamento, Luiz Roberto
Pires, da integrante do GT
Carreira da Fasubra, Tônia
Duarte, da diretora da Divi-
são de Saúde dos Trabalha-
dores (DVST), Vânia Glória
(Veja noticiário nas páginas
8 e 9). O superintendente de
Pessoal da universidade, Ro-
berto Gambine, e o coorde-
nador-geral do SINTUFRJ,
Agnaldo Fernandes, coorde-
naram a reunião. Na abertu-
ra do show falaram Gambine
e Denise Góes (coordenado-
ra-geral do SINDICATO) para
uma platéia de centenas de
pessoas. Roberto Gambine
fez um relato histórico sobre
a importância do dia do tra-
balhador para a memória das
lutas operárias no Brasil e no
mundo. Denise Góes fez dis-
curso incisivo. “O trabalha-
dor não tem muito o que co-
memorar no seu dia, por con-
ta do forte arrocho salarial,
da política econômica reces-
siva, que não permite o cres-
cimento do país e aumenta o
desemprego, da falta de saú-
de pública e outras adversi-
dades que angustiam a gran-
de massa da população” dis-
se. A banda agradou tanto o
público maduro quanto os
mais jovens, com um reper-
tório diversificado – tocaram
baladas dos anos 80 com
canções de Tim Maia, Legião
Urbana, entre outros.

Show do Celebrare leva
multidão ao delírio

CONQUISTA E LAZER. A implantação do plano de carreira –
uma conquista de anos de luta da categoria – foi lembrança
presente nas comemorações que marcaram a homenagem
aos trabalhadores. Gambine (pela PR-4) e Denise
(pelo SINDICATO) falaram sobre a importância
do 1º de Maio. A banda Celebrare incendiou
a multidão no show com repertório diversificado

Fotos: Niko Júnior
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MAIS PROBLEMAS

A Congregação da Escola
de Música se reuniu na quin-
ta-feira, dia 5, para discutir o
projeto de restauração e am-
pliação da instituição. Na reu-
nião, o ETU (Escritório Téc-
nico Universitário) apresen-
tou o projeto elaborou nes-
tes últimos meses. A diretora
do ETU,  Maria Ângela,  apre-
sentou a equipe e lamentou
ter sido o setor procurado
tão tardiamente. Maria Ânge-
la explicou que o ETU entrou
no assunto depois que o
projeto anterior (2º projeto,
veja o boxe) se mostrou inviá-
vel – as obras previam um
subsolo necessitando de re-
baixamento do lençol freáti-
co, o que aumentaria muito o
seu custo. A diretora do ETU
lamentou a situação que le-
vou a Petrobras (patrocina-
dora das obras) a buscar o
dinheiro de volta. Diante dis-
to, o ETU se comprometeu 
em fazer um estudo prelimi-
nar em três meses – esse foi o
prazo que o reitor, Aloísio
Teixeira, conseguiu negociar
com a Petrobras. A equipe,
composta pelos arquitetos
Claudia Nobre, Isabel Ribei-
ro, Dalila e Lisane – respon-
sáveis por imóveis tombados
– e por Alexandre Martins,
pelo prédio novo, além de es-
tagiários, apresentou o novo
projeto – este já é o terceiro,
desde que a Petrobras deci-
diu financiar a obra.

QUESTIONAMENTOS –
Vários docentes, alunos e fun-
cionários questionaram as-
pectos do projeto do labora-
tório de Música e Tecnologia.
Mas a discussão central girou
em torno das razões do aban-
dono do projeto original e da
inviabilização do 2º projeto.
O representante da FUJB, Ed-
son Pereira, disse que a fun-
dação também estava perp-
lexa com o caso. Justificou a
atual situação à mudança de
direção da escola, que resol-
veu mudar o projeto, e frente
à situação criada. A FUJB e a
Reitoria entraram em cena,
visto que a Petrobras vem co-
brando os resultados. Segun-
do ele, o jurídico da empresa

Escola de Música

já havia decidido pela devo-
lução do dinheiro.

O novo projeto teria que
ser uma alteração, ou com-
plemento, do primeiro já
aprovado pelo Ministério da
Cultura. As questões técnicas
e as mudanças relativas ao
projeto inicial foram respon-
didas pela equipe do ETU. É
bom lembrar que quando da
elaboração do projeto origi-
nal o ETU ainda não havia
sido reorganizado e as uni-
dades pouco podiam contar
com este apoio. O trabalho
do ETU foi bastante elogia-
do. Mas continuou no ar as
razões para a mudança do
primeiro projeto, depois de
já aprovado e do dinheiro li-
berado. A Congregação apro-
vou, por 11 votos a favor, 3
contra e 1 abstenção, o proje-
to do ETU, sem saber se o 3º
projeto será aceito pelo MinC
e pela Petrobras.

Este episódio – do mal
uso e descaso com o di-
nheiro público – só vem
reforçar as críticas que o
SINTUFRJ vem apresen-
tando sobre a administra-
ção da atual gestão da Es-
cola de Música. Como
uma criança mimada que
não gosta mais do brin-
quedo e quer outro, sem
se importar com as con-
seqüências. É assim que
as EM vem sendo gerida –
projetos, funcionários são
trocados se não são do
agrado da Sra. Diretora.
Será um completo absur-
do se os órgãos e empre-
sas públicos – o Ministé-
rio da Cultura e a Petro-
bras – aceitarem essa
“burla” para atenderem
ao capricho e às vaidades
dessa senhora. Será mais
triste ainda se a Reitoria
da UFRJ der abrigo a
quem está demonstrando
completa falta de sensibi-
lidade para manter a ins-
tituição unida e persegue
funcionários. Parece mes-
mo que a parceria Maria
da Penha (Direito), Edio-
ne (Letras) e Harlei (Mú-
sica), das Cotavs, comis-
sões, colégios eleitorais,
serviram de escola... que
péssima escola.

Na gestão do professor Ripper, anterior à de Ebert
Raymundo (que aliás fez campanha para ela), foi apre-
sentado, discutido e aprovado pela Congregação da EM,
o projeto Museu da Música que previa a restauração e
ampliação da escola. O projeto recebeu o apoio do Minis-
tério da Cultura (MinC), beneficiando-se da Lei Rouanet,
e patrocínio da Petrobras. A atual direção iniciou o man-
dato com o projeto aprovado e o adiantamento de R$ 2
milhões de reais para iniciar o projeto. Entretanto, sem
que jamais tenha se esclarecido os motivos, o projeto foi
posto de lado e parte do dinheiro foi utilizado para se
fazer um outro projeto, com um escritório externo, sem
anuência do MinC. Este 2º projeto foi aprovado pela Con-
gregação em 16/1/2004. Mas o mesmo não foi formulado
como deveria (dentro das normas burocráticas exigidas)
e apresentou sérios problemas técnicos, segundo a FUJB,
e teve que ser abandonado. Passado 1 ano e 4 meses, a
diretora apresenta um 3º projeto, desta vez elaborado
pelo ETU, na tentativa de salvar o dinheiro já liberado e a
possibilidade de não se perder tudo.

desaf ina
NOSSA

OPINIÃO

Entenda o caso

ETU apresenta projeto para unidade
na sessão da Congregação em que

vários questionamentos foram feitos

QUESTIONAMENTOS. A reunião da congregação da Escola
de Música discutiu os descaminhos provocados por decisões
não acertadas sobre projetos de restauração

Foto: Niko Júnior
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CRISE NO HOSPITAL-ESCOLA

A professora da Escola de
Enfermagem Anna Nery, Cris-
tina Loyola, é a nova diretora
do Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa). Seu
nome foi aprovado por acla-
mação na reunião do Conse-
lho de Centro do Centro de
Ciências da Saúde (CCS), se-
gunda-feira passada, dia 2,
quando o decano João Fer-
reira apresentou a indicação
feita pelo reitor Aloísio Tei-
xeira.

A decisão foi tomada para
resolver o impasse surgido
no processo eleitoral do Hes-
fa, realizado em dezembro,
em decorrência de denúncias
de irregularidades feitas pela
chapa 1, que perdeu a dispu-
ta por uma diferença peque-
na de votos. As denúncias fo-
ram endossadas pelos funci-
onários, que passaram a exi-
gir a realização de uma nova
eleição. A posse está marca-
da para as 15h desta segun-
da-feira, dia 9 de maio.

Segundo o decano João
Ferreira, que recebeu docu-
mento de recurso para a rea-
lização de nova eleição apre-
sentado pelos funcionários
da unidade, a decisão foi a
melhor saída. Até porque há
por parte da Reitoria e da de-
cania a determinação de re-
cuperar o hospital.

O Reitor tem poder
A questão reivindicada

pelos funcionários foi enca-

Hesfa tem nova direção
Reitor nomeia professora da Escola de Enfermagem para o Hospital-Escola São Francisco de Assis

Fotos: Niko Júnior

O que dizem as chapas

MOBILIZADOS. Em dezembro, a comunidade do hospital se reuniu várias vezes para discutir o impasse surgido com a eleição

O decano do CCS explicou que as duas chapas foram chamadas e foi proposto um
trabalho conjunto, pois a situação do Hesfa é muito difícil. “Mas as chapas, depois de um
prazo dado para discutirem, nos comunicaram que não conseguiriam trabalhar integra-
das. Não havia saída. Então veio a decisão de chamar uma professora titular, experiente e
de renome nacional e internacional”, explicou.

As chapas envolvidas na disputa têm leituras diferentes sobre a decisão, mas apostam na
tentativa de recuperação do hospital, uma das unidades da UFRJ mais sacrificadas devido à
falta de verbas. “Para nós o processo eleitoral foi esclarecido. Desde o momento em que a
outra chapa não tomou posse, avaliamos que nossa denúncia foi acatada. Não tivemos acesso
ao parecer, mas fomos informadas do seu conteúdo, que afirma que o reitor tem o poder da
indicação. Ele acata a consulta ou não. Então, diante da situação, não sei se seria conveniente
um novo processo eleitoral. Se a comunidade achar que essa foi uma boa decisão, inclusive
tomada visando à melhora do Hesfa, ficamos tranqüilos com o resultado”, diz Carla Luzia
França Araújo, que disputou as eleições como candidata a vice-diretora pela chapa 1.

Chapa 2 se disse surpresa
A decisão do reitor foi uma surpresa para a chapa 2, a vencedora da consulta. “A

decisão é prerrogativa do reitor. Ele pode colocar quem quiser na direção de um órgão
suplementar. Falo isso porque em reunião nos foi dito que nenhum dos quatro preten-
dentes à direção seria indicado. Mas a nova diretora disse que sua vice seria Carla Luzia, a
candidata a vice-diretora da chapa 1. Com isso, nós não podemos concordar! Não houve
acordo para composição. Na reunião, inclusive, cogitou-se a possibilidade de eu vir como
vice e ela foi descartada. E agora esta possibilidade torna-se concreta com a integrante da
chapa 1. Isso inviabiliza o trabalho em conjunto. No entanto, não torço contra, desejo que
os objetivos para melhora da unidade sejam alcançados, mas começa errado”, declara
Maria Catarina Salvador da Motta, que foi a cabeça da chapa 2.DECANO. João Ferreira aplaudiu a nomeação de Cristina

minhada para a Assessoria
Jurídica da Reitoria, que deu
seu parecer. Neste parecer a
assessoria afirmou que a elei-
ção era um processo demo-
crático de consulta à comu-
nidade, mas que cabia ao rei-
tor a prerrogativa da nomea-
ção do diretor de um órgão
suplementar. O argumento
serviu para ancorar a solu-
ção encontrada pelo Reitor.
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Prefeitura recupera CAp
Colégio de Aplicação da UFRJ, que foi interditado depois das chuvas, volta a funcionar nesta segunda

Uma equipe de 16 pro-
fissionais da Prefeitura da
UFRJ, entre operários, enge-
nheiros, arquitetos e técni-
cos em edificações, conti-
nua trabalhando na repara-
ção dos estragos provoca-
dos pelos últimos tempo-
rais nos oito blocos de pré-
dios do Colégio de Aplica-
ção. Mas todas as obras que
estão sendo feitas são ain-
da de caráter emergencial.
Na terça-feira, os 90 alunos
das três turmas do 3º ano
do ensino médio (pré-ves-
tibulandos) retornaram às
salas de aula. A expectativa
da diretora, Militza Putziger,
era de reiniciar nesta segun-
da-feira todas as atividades
acadêmico-pedagógicas da
instituição.

O sol dos últimos dias fa-
cilitou o complicado traba-
lho dos operários de escoar
as águas retidas nas lajes,
mas sem caminhar sobre o
frágil telhado. E, sobre as su-
perfícies secas, foram esti-
cados os 720 m2 de lona, que
vão evitar as goteiras nas
partes internas do CAp . Pa-
ralelo a essa providência, a
Prefeitura concluiu a deso-
bstrução (retirada de lixo
acumulado) e a troca dos
velhos ralos e canos por
onde passam as águas da
chuva. O tempo firme tam-
bém possibilitou o início na
semana passada da substi-
tuição das telhas que não re-
sistiram à força dos tempo-
rais.

Reitor faz inspeção
Na semana passada, o

CAp recebeu a visita do rei-
tor Aloísio Teixeira, da vice-
reitora Sylvia Vargas, do
pró-reitor de Graduação,
José Roberto Meyer, e da de-
cana do CFCH, Suely Almei-
da. Eles foram observar de
perto o andamento das
obras emergenciais e verifi-
car se ainda há riscos
para alunos, professores e
técnico-administrativos. Na
quarta-feira, técnicos da Vi-
gilância Estrutural e Sanitá-

O vice-prefeito, Ivan Ferreira do Carmo,
garantiu que a Prefeitura está procurando
soluções para todos os problemas do CAp,
mas a realização da segunda parte das obras,
que avaliam ser necessárias em todos os
blocos, dependerá da Procuradoria-Geral
da UFRJ. Cabe a essa instância da Universi-
dade considerar o que é ou não emergên-
cia. “Nós estamos preparando os relatórios
nesse sentido”, afirmou. Como acredita que
o procurador da Universidade vai conside-
rar todas as informações técnicas apresen-
tadas, ele continua confiante que até o mês
de junho seja iniciada a segunda etapa das
obras no colégio.

Essas obras, que ainda não foram orça-
das, consistem em substituição de todo o
telhado dos oito blocos de prédios – cerca
de dois mil m2 de área construída –, incluin-
do a troca de madeiramento e impermiabi-
lização de toda a laje. O vice-prefeito, que é
arquiteto, está sugerindo em seus relatórios
à Procuradoria a necessidade de usar na
recuperação definitiva dos telhados um dos
produtos mais modernos existentes no mer-
cado, a manta. Uma subcobertura que, se-
gundo explicou, serve de seguro contra tem-
porais.

Alerta – Se ocorrerem novos temporais
no Rio de Janeiro, prédios da UFRJ e tomba-
dos pelo Patrimônio Histórico Nacional,
como o Instituto de Filosofia e Ciências So-

ciais (IFCS), no Largo de São Francisco, o
Palácio Universitário, na Praia Vermelha, o
Hospital São Francisco de Assis, na Avenida
Presidente Vargas, correm sérios riscos de
sobrevivência, alertou o vice-prefeito.

ria inspecionaram as racha-
duras existentes em alguns
dos blocos, atendendo a
uma recomendação da De-
fesa Civil.

Segundo a diretora, des-
de 2003 a UFRJ iniciou um
processo de análise da es-
trutura do prédio, sendo
constatado que as rachadu-
ras eram  problema de aco-
modação do terreno. Mas
para tranqüilizar os pais,
nesse mesmo dia, à tarde,
por solicitação dela, um en-
genheiro e um microbiólo-
go, da Universidade, iriam
até lá para uma nova ava-
liação. Sendo que desta vez
seriam também avaliados o
grau de umidade e mofo,
que podem causar doenças.
Militza Putziger confirmou
o fim das goteiras nas salas
de aula e fez questão de fri-
sar que mesmo sem aulas,
professores e funcionários
continuaram trabalhando
todos os dias. Até o fim da
semana passada eles deci-
diriam, com os pais de alu-
nos, pelo retorno às ativi-
dades normais do colégio,
uma vez que as condições
para isso foram criadas.

Fotos: Prefeitura/UFRJ

MÃOS A OBRA. Equipe de funcionários da Prefeitura Universitária passaram a semana realizando consertos no prédio

IVAN. Plano de obras para o CAp em estudo

Obras de emergência
Foto: Niko Júnior

PATRIMÔNIO
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CONTROVÉRSIA

Nesta segunda-feira, às
13h30, a direção da Creche da
UFRJ, incluindo o Setor Saú-
de, se reúne  com a Associa-
ção de Pais e o conjunto de
responsáveis pelas cem crian-
ças da creche , no auditório
do IPPMG, para explicar a po-
lêmica recomendação feita de
que devem evitar levar para a
creche medicamentos com in-
dicação para administração
mais de uma vez ao dia. A ex-
ceção é para antibióticos e
soro fisiológico, usado em ca-
sos de obstrução nasal e se-
creções. A circular contendo
essas orientações reitera que
a decisão faz parte das ações
coletivas propostas pelo se-
tor e pela direção da creche, a
partir de 2003.

Quem assina a circular é a
pediatra Kátia Oliveira Ma-
chado, que há 20 anos traba-
lha no IPPMG.  A profissional
justifica a medida invocando
o caráter de coletividade da
creche, e também lembra
que muitos medicamentos
têm efeitos colaterais e que
por si só podem motivar con-
seqüências como reações
dermatológicas, dor abdomi-
nal, vômitos, diarréia e sono-
lência. Por último, ela propõe
que os pais procurem se in-
formar com o médico da
criança ou da família sobre a
possibilidade de administrar
alguns medicamentos fora do
horário escolar.

Pai reclama
Para o pai de duas crian-

ças na creche, Jefferson Ro-

Polêmica na creche da UFRJ
Pais e professores vão se reunir nesta segunda para discutir o problema dos medicamentos

selo Motta Salazar, a decisão
da pediatra Kátia Oliveira
Machado é, “no mínimo, ab-
surda”, pois “negligencia di-
reitos fundamentais das
crianças, agride a ética médi-
ca e expõe a Universidade a
riscos de ordem jurídica”. O
servidor da UFRJ também
questiona uma outra deter-
minação feita este ano pela
creche, que é a obrigatorie-
dade de troca diária de toa-
lha das crianças. Ele alega
aumento de custo no orça-
mento doméstico, além de
acréscimo de trabalho na du-
pla jornada diária já enfren-
tada por muitas mães — “já
que nem todos os pais po-
dem pagar empregada para
cuidar dos seus afazeres do-
mésticos”.

Jefferson garante que “a
maioria absoluta dos pais
não está satisfeita com o fes-
tival de toalhas usadas du-
rante a semana, como se tem-

po e dinheiro estivessem so-
brando para todos nós”. Mas
no momento sua maior preo-
cupação é entender a “reco-
mendação” sobre os remé-
dios. Através de e-mail ao
SINTUFRJ e que também foi
encaminhado à direção da
creche, à Associação de Pais
e para a Pró-Reitoria de Pes-
soal, ele garante que já há re-
latos de pais cujos filhos
usam remédios prescritos por
médicos e que deixaram de
ser ministrados na creche por
decisão do Setor Saúde, in-
cluindo antialérgicos, des-
congestionantes para bebês
a até complexos vitamínicos.

Associação
quer explicações

 Uma das representantes
da Associação de Pais de Alu-
nos da Creche, Paula Verru-
chio da Rocha, disse que a de-
cisão sobre medicamentos foi
adotada pelo Setor Saúde an-

O Setor Saúde da creche enviou por fax
ao SINTUFRJ uma cópia da circular distri-
buída aos pais no dia 5 de novembro de
2003, na qual pedia a compreensão e con-
tribuição dos pais para mudanças e melho-
rias nas práticas de saúde em vigor. Nessa,
especificamente, propunha que diariamen-
te as crianças levassem para casa suas toa-
lhas de banho, para que fossem usadas no
dia seguinte secas e mais confortáveis. Por-
que o espaço da creche era pequeno e por

tes de ser discutida com os
responsáveis pelas crianças.
Ela espera que todos os escla-
recimentos sejam dados na
reunião de hoje, no IPPMG.
“Sou da área tecnológica, por-
tanto, não entendo de saúde e
muito menos de saúde coleti-
va, por isso não tenho muito
o que falar a respeito; vou ou-
vir os argumentos da pedia-
tra”, afirmou.

No entanto, Paula, que é
mãe de uma menina de 3,5
anos, disse que até entende a
posição da creche de querer
adotar procedimentos mais
coletivos. “Não posso dizer
se a médica está certa ou er-
rada, mas reconheço que é
difícil cuidar de cem crianças,
que se machucam, se ralam,
se mordem, quebram o den-
te, contando apenas com
duas auxiliares técnicas de
enfermagem que trabalham
em sistema de rodízio. E tem
criança que toma remédio e

isso faltava lugar para que as toalhas fos-
sem estendidas. A circular também expu-
nha os problemas com umidade, a presen-
ça de mofo e fungo na toalha e na parede.

Além disso, recomendava que toda sex-
ta-feira os pais levassem as escovas de den-
tes dos filhos para serem higienizadas com
cloro ou outro produto. E que também ve-
rificassem as sujidades (secreção nasal e
residual) dos frascos de soro fisiológico e a
troca se necessário.

Circular anunciou mudanças

tem reações. Isso já aconte-
ceu com a minha filha”, ava-
liou a servidora.

Sobre a questão das toa-
lhas, Paula disse que consi-
derou como uma preocupa-
ção da direção da creche
com o bem-estar e higiene
das crianças, pois, segundo
ela, o prédio onde funciona
a creche é muito antigo –
mais de 50 anos –, as pare-
des têm mofo, há fungos e o
local ainda é infestado de
pulgas, o que obriga a Pró-
Reitoria de Pessoal a pagar
por um serviço de detetiza-
ção mensal.

A direção do SIN-
TUFRJ entende que a
questão que se coloca é
que nem todos os pais
têm condições sócio-
econômicas e culturais
idênticas possibilitando
proporcionar as condi-
ções ideiais, inclusive em
suas próprias casas. Por-
tanto, qualquer medida
que seja para o bem da
coletividade precisa ser
discutida com esta cole-
tividade, avaliando suas
condições e possibilida-
des de implantação. A
creche não mudou de es-
paço físico e muitos pais
que reclamam, têm seus
filhos desde bebê na cre-
che, que cresceram neste
mesmo ambiente, saudá-
veis e sadios.

NOSSA OPINIÃO

No 28 de abril a assessoria jurídi-
ca do SINTUFRJ se reuniu com a di-
reção do entidade para tratar das no-
vas demandas coletivas do sindicato,
entre elas está a ação coletiva que
reivindicará a correção do Pasep. As
propostas debatidas foram aprova-
das na reunião da diretoria na segun-
da-feira, dia 2, que deliberou pelo
encaminhamento em assembléia da
categoria da proposta de ação coleti-

Ação coletiva: correção do Pasep
va para todos os sindicalizados que
tenham interesse em participar da
busca desse direito.

A ação a ser promovida pelo
Sindicato visa a correção monetária
das contas do fundo PASEP em decor-
rência da inflação gerada pelos Pla-
nos Econômicos, tal como ocorreu
com as contas do FGTS, em face dos
Planos Bresser, Verão, Collor 1 e 2.

Os beneficiários do direito são to-

dos o servidores e atuais aposen-
tados inscritos no fundo PIS/PASEP
e que detinham depósitos à época
dos Planos Econômicos (Plano Ve-
rão - janeiro de 1989; Plano Collor 1 -
abril de 1990; Plano Collor 1- maio
de 1990; Plano Collor 2- fevereiro de
1991), não abrangendo, portanto,
aqueles que se aposentaram antes de
janeiro de 1989 e também aqueles
que somente foram cadastrados após

março de 1991.
 Nos próximos números do jornal

estaremos divulgando a data da con-
vocação para assembléia que delibe-
rará sobre a aprovação da ação coleti-
va, e quais serão os procedimentos
que deverão ser adotados pelos sin-
dicalizados interessados em partici-
par do processo.  Portanto os sindica-
lizados devem ficar atentos a convo-
cação do Sindicato.”
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Como parte da programa-
ção em homenagem ao Dia
do Trabalhador, organizada
em conjunto pelo SINTUFRJ
e pela Pró-Reitoria de Pessoal
da UFRJ, foi organizado um
debate sobre carreira e segu-
ridade, na manhã do dia 5, no
auditório do CT. Participaram
a integrante do GT-Carreira da
Fasubra e da Comissão Na-
cional de Supervisão da im-
plantação do novo plano de
carreira, Tônia Duarte, o co-
ordenador de seguridade e
benefícios do Ministério do
Planejamento, Luiz Roberto
Pires, e a diretora da Divisão
de Saúde do Trabalhador
(DVST), Vânia Glória.

Primeira a fazer exposição,
Tônia Duarte dimensionou a
importância do plano de de-
senvolvimento dos integran-
tes que terão que estar pre-
sentes no plano de cada uni-
versidade. Luiz Roberto Pires
informou que o governo está
propondo um novo modelo
de regulamentação em Segu-
ridade dos servidores públi-
cos para dar conta das ações
que pretende adotar. Vânia
Glória sistematizou os avan-
ços nas ações de saúde na
UFRJ, a partir da DVST, ór-
gão que antes é chamado de
Divisão de Assistência Mé-
dico-Social. O debate foi co-
ordenado pelo superinten-
dente da PR-4, Roberto Gam-
bine, e pelo coordenador-
geral do SINTUFRJ, Agnaldo
Fernandes.

Mudança de cultura
De acordo com Tônia

Duarte, não é possível abor-
dar desenvolvimento pesso-
al e profissional do servidor
sem pensar qual instituição
se quer construir, qual o pro-
jeto pedagógico, sua função
social ou seus objetivos. Em
90 dias as instituições têm
que apresentar seu plano de
desenvolvimento e será pre-
ciso uma mudança na cultu-
ra de participação da catego-
ria, que agora deverá estar

DEBATE / HOMENAGEM AO TRABALHADOR

Seguridade e carreira na pauta
Uma pauta sugestiva reuniu representantes do governo, da Fasubra e da DVST na UFRJ

presente como sujeito, o que
não é algo simples: “Isso vai
se construir com nossa parti-
cipação por dentro do antigo
e nas relações de poder que
já estão estabelecidas. Cor-
remos o risco de que o que
foi transformado em lei não
se concretize na realidade. É
uma responsabilidade que
temos em nossas mãos”,
pondera.

Para Tônia, o desenvolvi-
mento que se dá na carreira
tem conseqüência financeira,
mas se dá, principalmente, na
relação de trabalho, no pro-
cesso de trabalho: “e nós pas-
samos a ser sujeitos para de-
finir rumos”. Essa concepção,
segundo ela, “construída por
companheiros nossos há
muito tempo, é um instru-
mento para fazer a democra-

tização da Universidade, mas
vai depender também de
nossas mãos”.

Novo modelo na seguridade
Luiz Pires disse que o go-

verno está propondo um
novo modelo de regulamen-
tação em Seguridade dos ser-
vidores públicos para dar
conta das ações que preten-
de adotar. Já está em discus-
são na Comissão de Seguri-
dade Social da Mesa Nacio-
nal de Negociação Perma-
nente um documento cons-
truído de forma consensual
com a representação dos ser-
vidores. Entre as propostas
está a centralização da ges-
tão da perícia médica e a vi-
gilância dos ambientes de
trabalho.

Segundo Pires, foi feita

uma parceria entre o MPOG,
UFRJ e Fiocruz para centrali-
zar a gestão da perícia médi-
ca de todos os servidores fe-
derais do Rio de Janeiro. “Es-
peramos que isso se concre-
tize o mais rápido possível”,
disse ele.

Segundo o representante
do Ministério do Planeja-
mento, o governo gasta R$
670 milhões de reais custe-
ando parte do plano de saú-
de de 38% dos servidores. Na
União, 68% não têm plano;
índice que vai a 100% nas
universidades, escolas técni-
cas e agrotécnicas. O gover-
no paga de R$ 7,80 a R$ 120
no custeio de parte do plano
de servidores.

Luiz Roberto Pires deu nú-
meros curiosos. Segundo ele,
cerca de 178 mil servidores
não têm o segundo grau; o
maior índice de analfabetis-
mo está no Ministério de Re-
lações Exteriores e o segun-
do, no de Educação. O gover-
no, segundo Pires, quer dar
escolaridade e oferecer ensi-
no superior aos que não têm.

Na sua opinião, o auxílio-
transporte teria que ser con-
cedido independente do
transporte que o servidor uti-
liza – ônibus ou carro. “O ser-
vidor tem que ser auxiliado a
chegar ao ambiente de traba-

lho, independente do meio
de transporte: ele receberia
um benefício parecido com o
auxílio-alimentação, um va-
lor fixo por mês. O valor má-
ximo a ser concedido seria no
Estado do Rio e isso está na
mesa para ser debatido.”

Reformulação das ações
Vânia Glória expôs a ex-

periência de reformulação
das ações de saúde na uni-
versidade. Recordou, como
um dos marcos do processo,
o Grupo de Trabalho envol-
vendo 40 pessoas formado a
partir de julho de 2003. Cha-
mou atenção para o sucesso
de se pensar saúde de forma
integrada. Destacou a impor-
tância da centralização da
perícia e do convênio que
vem sendo firmado com o
Ministério do Planejamento,
com a participação da Fun-
dação Oswaldo Cruz e defen-
deu a descentralização como
método para desenvolver
procedimentos relacionados
à saúde do trabalhador. Vâ-
nia falou da experiência das
Colsats (Comissões de Saú-
de em Locais de Trabalho) e
disse que os cuidados com a
saúde do trabalhador exige
uma visão mais abrangente.
“É também o resgate da auto-
estima”, disse.

Fotos: Niko Júnior

NA MESA. Vânia Glória, Tônia Duarte, Agnaldo Fernandes, Roberto Gambine e Luiz Roberto Pires debateram no CT

Esperamos que a parce-
ria entre o Ministério do
Planejamento, UFRJ e
Fundação Oswaldo Cruz,
para centralizar a gestão
da perícia médica, se
concretize o mais rápido
possível

Luiz Roberto Pires
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DEBATE / HOMENAGEM AO TRABALHADOR

A grande incidência de
Vencimento Básico Comple-
mentar (VBC), especialmen-
te do nível de classificação
“E”, é um problema que, jun-
to com as demandas sobre a
racionalização dos cargos
(aglutinação ou desmembra-
mento de cargos com a nova
denominação e mudança de
nível de classificação), foi
objeto de resolução da últi-
ma plenária da Fasubra e ge-
rou demandas que serão le-
vadas à mesa específica no
MEC. A Fasubra vai reivindi-
car a implantação do piso de
três salários mínimos.

A integrante do GT Car-
reira da Fasubra, Tônia Du-
arte, explica que em que pese
a limitação da tabela que ge-
rou o excesso de VBC  já estar
posta ao fim da greve que le-
vou à implantação da nova
Carreira (e que, por outro
lado, arrancou do governo a
transformação do que seria
uma vantagem pessoal – e
seus problemas – nesta par-
cela complementar), a ampli-
ação do estepe vai depender
de negociação. “Daí se tem
como fazer o enfrentamento,
e talvez se consiga. Acho que
o centro deve ser o piso de
três salários mínimos e 5%
de estepe.”

RACIONALIZAÇÃO – O GT
Carreira vai se debruçar so-
bre o tema reunido dos dias
12 a 18, em Brasília, para re-
ver todos os casos com base
nos parâmetros e métodos
aprovados na plenária nacio-
nal da Fasubra que se reuniu
há duas semanas. De fato, se-
gundo Tônia, entre as de-
mandas apresentadas pela
base, há casos de aglutina-
ção que podem trazer prejuí-
zos aos servidores. “Estamos
atento a todos esses casos.
Tem que ser feita nova análi-
se do conjunto e não só das
categorias que têm se mani-
festado de conjunto”, ponde-
ra a integrante do GT.

Os limites do plano
Tônia Duarte, do GT Carreira, alerta que ampliação do estepe vai depender de negociação

O MEC divulgou dados preliminares já
contabilizados do processo de implanta-
ção da carreira. Veja os números de adesão
à nova carreira em todo o país: dos 155 mil
289 servidores, 151 mil 192 servidores op-
taram, ou seja, 97,36% estão na nova carrei-
ra. Na UFRJ, segundo o MEC, a adesão foi
de 95,37%.

Em nota às comissões de enquadramen-
to, o MEC dá orientações relativas ao cálcu-
lo da repercussão financeira que subsidia-
rá a previsão do orçamento necessário à
segunda etapa – o enquadramento em ou-
tros níveis por capacitação e concessão de
incentivo à qualificação.

Segundo a nota divulgada na semana
passada, o Ministério da Educação fará o
cálculo a partir dos dados que constam no
sistema do Canal CGGP (da Coordenação
Geral de Gestão de Pessoas) e que é im-
prescindível que as comissões incluam no
sistema todos os títulos e certificados de
educação formal e capacitação apresenta-
dos pelos servidores com suas respectivas
cargas horárias e comprovação de entrega

Retroativo em julho

O MEC informou à Co-
missão Nacional de Su-
pervisão que o efeito do
novo enquadramento sai-
rá nos salários de maio
pagos no início de junho.
Mas já os valores referen-
tes  ao retroativo (a 1o de
março), segundo o minis-
tério, a probabilidade
maior é que saia no paga-
mento de junho que os
servidores irão receber no
início de julho. “Uma coi-
sa é certa: o retroativo, se-
gundo o governo, não vai
sair em maio. Há, no en-
tanto, a possibilidade de
que o governo pague em
folha suplementar, mas
isso não tem sido a práti-
ca recente deste governo”,
observou Tônia Duarte. O
motivo alegado para o
atraso foi incompatibili-
dade entre os sistemas in-
formatizados do Ministé-
rio da Educação e do Mi-
nistério do Planejamento.

TÔNIA. “Piso de três salários mínimos e 5% de estepe” como centro da reivindicação

Na UFRJ, 97,36% aderiram
até o dia 16 de maio.

Neste prazo não será necessária a verifi-
cação da correlação de cursos e ambientes
e nem a validação no sistema. A validação
tem que ser feita em 180 dias a contar da
data de instalação da Comissão de Enqua-
dramento.

“E a UFRJ? Já terminou?”, esta é, segun-
do Tônia Duarte, uma pergunta comum de
representantes de outras universidades. Se-
gundo Maria Tereza Ramos, a Teca, coor-
denadora adjunta da Comissão de Enqua-
dramento, o grupo está atuando em regime
de mutirão, todo mundo mobilizado – in-
clusive com apoio do NCE que cedeu uma
sala com 12 micros, para conseguir dar conta
da infinidade de diplomas e certificados
apresentados pela grande maioria dos 14
mil servidores da UFRJ. Até o fim da sema-
na passada, no entanto,  a comissão só ha-
via entrado com os dados de servidores do
HU no sistema. Teca acredita no entanto
que, assim como na primeira fase, a UFRJ
vá dar conta  mais uma vez de entregar a
segunda etapa no prazo.

Foto: Niko Júnior
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SUBSEDE DO HU

Em breve, os cerca de três
mil trabalhadores do Hospi-
tal Universitário Clementino
Fraga Filho serão beneficia-
dos com a inauguração da
subsede do SINTUFRJ. A di-
reção da unidade cedeu ao
SINDICATO, através de um
contrato por tempo indeter-
minado, as instalações que
ficam próximas ao Centro
Acadêmico da Medicina. Mas
para o início das atividades
vai ser necessário realizar
obras no local. A conquista
desse espaço no HU foi re-
sultado de quase cinco anos
de muita luta e de uma in-
cansável obstinação da atual
diretoria da entidade que, ao
final, contou com o apoio do
Conselho de Administração
da unidade.

A subsede vai estar perto
não só dos trabalhadores do
HU, mas também dos funci-
onários da odontologia e do
IPPMGEra uma justa cobran-

Subsede no HU
Enfim, os trabalhadores do HU vão ter uma subsede para atendê-los no prédio do hospital

ça da categoria à diretoria sin-
dical. A maioria dos funcio-
nários do hospital cumpre
jornadas por plantões, o que
dificulta a ida até a sede do
SINTUFRJ, no horário comer-
cial, para tratar de assuntos
do seu interesse. A subsede
oferecerá atendimento jurí-
dico e colocará à disposição
dos sindicalizados todos os
demais benefícios a que têm
direito, como os convênios.
Nas próximas semanas o
SINDICATO concluirá o le-
vantamento das necessida-
des das instalações e, de pos-
se desta informação, anunci-
ará a data da inauguração.

OBSTINAÇÃO – O primei-
ro ofício enviado à direção
do HU pleiteando o espaço
para a instalação da subsede
foi no dia 21 de agosto de
2001. No ano passado, a dire-
toria do SINTUFRJ redobrou
seu empenho, reiterando seu
pedido através do envio de

várias correspondências para
o diretor Amâncio Paulino.
Até que o assunto foi parar
no Conselho de Administra-
ção do hospital, que, em uma
de suas reuniões, votou fa-

voravelmente, após avaliar a
justeza do pleito, cuja única
finalidade é beneficiar a ca-
tegoria fortalecendo ainda
mais a luta por direitos e sua
organização

A sucessão na Faculdade de Letras to-
mou um rumo inusitado. Nenhuma chapa
se candidatou para a disputa da direção da
unidade, cujo prazo de inscrição encerrou-
se dia 26 de abril. Desde novembro, quan-
do a então diretora Edione Trindade re-
nunciou – sob pressão da comunidade da
unidade e da própria Reitoria –, que a fa-
culdade está sob administração de uma di-
retora  pro tempore, a professora Cecília
Mollica, nomeada pelo reitor Aloísio Tei-
xeira. O mandato provisório de seis meses
de Cecília Mollica  está no fim e agora não
se sabe que medidas deverão ser tomadas
para que a Faculdade de Letras não fique
acéfala (sem direção). A Comissão Eleito-
ral vai entregar à congregação um relató-
rio, dando por encerrado o processo elei-
toral. Uma das soluções seria a convocação
de outro processo eleitoral. Outra, a pror-
rogação do mandato pro tempore de Cecí-
lia Mollica, cuja atuação tem pacificado os
ânimos na faculdade, que viveu tempos di-

Impasse na
Faculdade de Letras

fíceis durante a gestão de Edione Trindade.
A Comissão Eleitoral, composta por dois

integrantes de cada categoria, eleita em
novembro de 2004 e que se dedicou a via-
bilizar o processo da eleição, entende que
o seu trabalho está terminado. “Declara-
mos a destituição da comissão uma vez que
não houve candidatos para disputar a elei-
ção. Caberá à Congregação decidir o que
fazer. Da nossa parte fizemos o que estava
ao nosso alcance. Estabelecemos um ca-
lendário que foi amplamente divulgado,
possibilitando a inscrição e a apresentação
das possíveis chapas. Não houve interesse,
por isso não há como ter eleição. Acho que
a comunidade está satisfeita com a admi-
nistração da  pro tempore e não tem interes-
se em eleger outra pessoa”, explica o repre-
sentante dos técnico-administrativos na
Comissão Eleitoral, Marco Antônio Ramos
de Paula. O reitor Aloísio Teixeira só se pro-
nunciará depois de ser informado oficial-
mente sobre o assunto.

Fotos: Niko Júnior

OBRAS. Espaço cedido
próximo ao Centro
Acadêmico de Medicina
precisa de reformas  que
serão realizadas pelo
Sindicato.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) estará reali-
zando a 11ª Plenária Nacional da CUT em São Paulo do
dia 11 a 13 de maio. Os delegados debaterão temas que
darão subsídios para as ações da CUT no último ano de
gestão da atual diretoria e também no último ano do
mandato do presidente Lula. Esta plenária acontece num
momento importante para o movimento dos trabalhado-
res quando a agenda do país inclui a proposta de uma
polêmica reforma sindical rejeitada por grande parte dos
trabalhadores. No Rio de Janeiro aconteceu a primeira
grande manifestação pública contra a reforma (foto) que
ocupou as ruas do centro da cidade.  A plenária nacional
da CUT foi antecedida por plenárias regionais quando
entrou em pauta as conjunturas nacional e internacional,
as reformas sindical e universitária e a posição do movi-
mento sindical em relação ao governo Lula. A organiza-
ção interna da central também será discutida na plenária.

 CUT realiza plenária nacional

NOTAS
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QUE ABOLIÇÃO
É ESTA?

ARTIGO

Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil.
A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, senhor D. Pedro II, faz saber a

todos os súditos do Império que a Assembléia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei:
Art 1º – É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil.

Art 2º – Revogam-se as disposições em contrário.

Denise Góes*

Esta é a lei que dá por en-
cerrado (oficialmente) um
dos mais cruéis processos de
exploração da humanidade,
vide que o Brasil foi o último
país a declarar extinta a es-
cravidão. Mas depois de 350
anos sustentando a econo-
mia, o negro escravo se viu
livre. Mas o que mudou? O
que este negro livre iria fazer
após esta lei de somente dois
artigos que não lhe garantia
nenhuma possibilidade de
sobrevivência. Como todos
nós sabemos, os imigrantes
quando chegaram ao Brasil
receberam incentivos para a
produção e o ex-escravo ga-
nhou somente a liberdade,
que significava muito sim,
mas que estava perdida em
um fim em si mesmo. E hoje
é muito fácil para nós des-
cendentes de escravos visua-
lizarmos as conseqüências
desta tal “liberdade”.

Sabemos que as datas co-
memorativas foram instituí-
das na história para reforçar
o pensamento ideológico do
colonizador e do opressor
em relação a seus mártires e
líderes que a história perpe-
tua. Nós, afrodescendentes,
não podemos mais permitir
que glórias sejam louvadas a
uma lei que obedeceu estri-
tamente às pressões interna-
cionais, visto que o modo de
produção escravista já não
correspondia às necessida-
des do processo de industria-

lização no mundo. Devemos
ter claro que, neste ato per-
petuado pela história, não
havia vestígio algum de com-
preensão da crueldade da es-
cravidão e da necessidade de
extingui-la. Muito pelo con-
trário. Os escravos trabalha-
vam de sol a sol, comiam mal,
eram castigados e morriam

muito cedo, sendo logo subs-
tituídos por novos escravos.

Aqueles que sobreviviam
já eram considerados velhos
por volta dos 35 anos.

O que temos que analisar
são as condições que se en-
contram hoje os afrodescen-
dentes. As dificuldades que
enfrentamos são infinita-

mente diferentes em relação
aos milhares de descenden-
tes dos imigrantes que rece-
beram incentivos e que con-
seguiram prosperar pela for-
ça do trabalho. E para nós o
que ficou? Ficou a pobreza
expressa nas condições de
vida da maioria da popula-
ção negra, nos barracos

amontoados um em cima do
outro a céu aberto. Ficam o
desemprego, desnutrição, fal-
ta de escolaridade, enfim to-
das as mazelas criadas e per-
petuadas pela forma como
nos foi dada a liberdade.
Como iríamos prosperar se a
nós foi aberta a porta da sen-
zala e dito: vocês estão livres,
podem sair.

É muito difícil desconstruir
fatos sedimentados, mas nos-
sa obrigação deve ser absolu-
tamente com a verdade e a
história que nos foi ensinada
omitiu elementos importan-
tes que muito provavelmente
não nos permitiria hoje reve-
renciar algo que foi fruto sim,
da luta do povo negro e não
da bondade de uma princesa.
Nós, vocês, e a maioria da po-
pulação afrodescendente um
dia sentimos orgulho deste
ato (a lei da abolição). Mas o
que devemos entender é que
esta conquista se daria sem
dúvida nenhuma pela luta tra-
vada pelos escravos por sua
liberdade.

 Por isto devemos ques-
tionar em todos os níveis, em
todos os lugares, que aboli-
ção é esta?

* Denise Francisco Góes
Coordenadora-geral e mem-
bro do GT Anti-Racismo
José Paulo de Oliveira
GT Anti-Racismo
Francisco Carlos
GT Anti-Racismo
Eliezer Higino
GT Anti-Racismo

  IMAGEM.  Nesta foto colhida na  Internet, crianças da África - o continente esquecido

Foto: Internet

Cerca de 12 mil militantes
do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST).
Este ano a Marcha Nacional
pela Reforma Agrária está sen-
do feita em conjunto com os
movimentos sociais articula-
dos na Via Campesina do Bra-
sil.  Eles iniciaram a caminha-
da no dia 1o de maio, partindo

A Marcha da Reforma Agrária
de Goiânia, e chegarão a Bra-
sília dia 17 de maio, quando
acamparão na Esplanada dos
Ministérios. A novidade desta
marcha é o número de cami-
nhantes. São homens, mulhe-
res, crianças, vindos de 23 es-
tados do Brasil, para, reuni-
dos, caminhar para protestar
e chamar a atenção da socie-

dade brasileira, para a grave
situação da pobreza e da de-
sigualdade no campo. O ob-
jetivo principal é pressionar o
governo, até o final do man-
dato do presidente Lula, a
cumprir a meta de assentar
430 mil famílias conforme
prometido no Plano Nacional
de Reforma Agrária. Passou

quase um ano e meio, e até
agora o governo não honrou
seu compromisso e assentou
menos de 60 mil famílias. Fal-
tam vinte meses de mandato
e 370 mil famílias a serem as-
sentadas. Um documento so-
bre as reivindicações dos
sem-terra será entregue no dia
17 de maio.

BRASIL
Foto: Agência Brasil



MÍDIA

TV Globo esconde a história
No balanço dos seus 40 anos, a empresa tenta apagar a memória dos anos de ditadura militar

• “Os norte-americanos concedem
ao novo governo vários empréstimos
no valor total de quatrocentos e
vinte e cinco milhões de dóla-
res e doam vinte e três bi-
lhões de cruzeiros, re-
sultantes dos acor-
dos do trigo e que
sobraram do fi-
nanciamento do
golpe.”

• “O Serviço
Geológico dos Esta-
dos Unidos rouba e
entrega à US Steel os
levantamentos reali-
zados por uma em-
presa brasileira
para o governo, gra-
ças aos quais se lo-
calizou na Serra dos
Carajás uma grande jazi-
da de calcário e minério de
ferro.”

• “Os milicos instalados no poder
se surpreendem e se enfurecem com
as eleições para governadores, nas
quais a oposição venceu em cinco es-
tados.”

• “O Ato Institucional nº 3 implanta
o bipartidarismo, dando nascimento
à Arena. Daí em diante, todo deputa-
do que se opõe efetivamente à dita-
dura tem seu mandato cassado.”

• “As Forças Armadas, acatando seu
novo destino proclamado, de força au-
xiliar do exército norte-americano,
mandam tropas brasileiras participar
das tropelias ianques na República
Dominicana.”

• “Castelo Branco se entrega ao ali-
nhamento automático com os Estados
Unidos para apoiar todas as tropelias
que eles fazem pelo mundo afora.”

• “É promulgada e posta em exe-
cução a Lei 4.725, destinada a reduzir
os salários reais através dos critérios
de fixação do salário mínimo e de
controle dos aumentos salariais. A
nova lei, somada à repressão policial

*Time-Life: grupo de mídia norte-americano que se associou a Roberto Marinho e financiou a criação da TV Globo. À época era proibida a presença de
capital estrangeiro no setor de comunicação.

A luta do homem con-
tra a opressão é a luta da
memória contra o esque-
cimento. Não é à toa que,
como afirma o coordena-
dor de Políticas Públicas
da Uerj, Emir Sader, o
monopólio da mídia “tra-
balhe sistematicamente
para apagar da memória
dos brasileiros o que fo-
ram os anos da ditadura
militar”. Emir Sader vai
direto ao ponto. “Agora
se fala dos últimos 40
anos – 20 durante a dita-
dura militar – como se ti-
vessem se apassado em
outro país, sem que a TV
Globo tivesse nada a ver
com tudo aquilo e apenas
registrasse o que aconte-
cia. Fala-se de 1965 (fun-
dação da Globo e 2º ano
da ditadura militar) (...)
como se se tratasse ape-
nas do ano de nascimen-
to da TV Globo. Nem se-
quer se menciona que sua
certidão de batismo foi o
acordo com Time-Life.*

 Emir Sader vai mais
adiante: “Se eles agem as-
sim, é porque todos se ali-
nharam a favor do golpe
militar e da ditadura, se
comprometeram com a
repressão, a tortura, os
desaparecidos e todo o
regime de terror que se
impôs, pela força, aos
brasileiros.”

O cientista político re-
corre ao  livro  “Aos tran-
cos e barrancos”, do es-
critor Darcy Ribeiro, para
enumerar fatos ocorridos
em 1965  e que ficaram de
fora das reportagens fei-
tas pela emissora para
marcar os seus 40 anos:

a Globo nasce no
2º ano da ditadura1965:

e à intervenção nos sindicatos, sub-
mete o trabalho à servidão frente ao
capital.”

• “Grave crise na Universidade de
Brasília em conseqüência de repres-
são a dezessete professores tidos
somo subversivos e que recebem so-
lidariedade de todos os demais.”

• “A USP e a UFRJ, bem como uma
dezenas de instituições culturais, vêem
surgir dentro delas, espumantes de
ódio, intelectuais repressores que ade-
rem à ditadura e passam a apontar, de
dedo duro, a seus colegas mais com-
petentes como subversivos.”

• “O reitor da USP, Gama e Silva, se
credencia para ministro da Justiça no-
meando uma Comissão Dedo-duro,
que compõem laboriosamente uma
lista de cinqüenta professores e estu-
dantes dos mais brilhantes e remete
aos órgãos de segurança para serem
punidos e demitidos.”

• “É promulgada a Lei Suplicy, que
legaliza a perseguição, expulsão e de-

missão de estudantes e professores e
a intervenção nas universidades.”

• “Entra em ação o Acordo MEC-
USAID – ratificado secretamente em
1967 para implantar a reforma uni-
versitária, que corresponde ao espíri-
to da ditadura, privatizando as uni-
versidades públicas e dissolvendo as
organizações estudantis. Para isto, o
general Meira Matos junta milicos e
deseducadores brasileiros com sub-
intelectuais norte-americanos contra-
tados pelo mesmo órgão de Washing-
ton que patrocinou o treinamento dos
torturadores.”

• “São apenas alguns dos fatos
de 1965, ano que marcou também a
reocupação das ruas do país por ma-
nifestações estudantis, que abriam um
novo período de mobilizações popu-
lares contra a ditadura.”

Vale conferir o quanto disto en-
trou ou entrará no balanço dos seus
40 anos que a Globo vem fazendo na
sua programação especial.


