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O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, deixou o governo Lula na semana passada em conseqüência da crise
política provocada por denúncias de corrupção. As denúncias envolvem órgãos estatais como os Correios e o Instituto
de Resseguros do Brasil (IRB), e a suposta existência de uma mesada distribuída por dirigentes do PT parlamentares de
partidos fisiológicos que formam a base do governo. O autor das denúncias do chamado “mensalão” é o notório
deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, ex-integrante da tropa de choque do quadrilheiro Fernando
Collor. Jefferson teria montado uma máquina de corrupção nos Correios e no IRB. Página 12

Crise derruba Dirceu

Assembléia geralOs funcionários da UFRJ se reúnem em assembléia geral às 14h de
terça-feira, dia 28, no auditório do Quinhentão, no CCS. Veja a pauta:

 Informes
 Carreira
 Eleições de delegados para a plenária da Fasubra
 Caso FSM
 Proposta de nova data para o Congresso

Fotos: Agência Brasil
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doispontos

Reunião do GT-Educação
Dia 29 de junho, às 14h, no campus da Praia Vermelha.

Pauta: Informes do GT-Educação da Fasubra e discussão da
nova versão da reforma universitária.

Seminário Saúde do Seminário Saúde do Seminário Saúde do Seminário Saúde do Seminário Saúde do TTTTTrrrrraaaaabalhadorbalhadorbalhadorbalhadorbalhador
O SINTUFRJ, com outras entidades sindicais e a CUT-Rio,

promoverá nos dias 24 e 25 de junho o 2º Seminário Prepara-
tório para a 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalha-
dor. Às 19h, na sede da Central, que fica na Avenida Presiden-
te Vargas, 502, 15º andar. Centro do Rio.

VVVVVestibestibestibestibestibular UFRJ/2006ular UFRJ/2006ular UFRJ/2006ular UFRJ/2006ular UFRJ/2006
Já estão abertas as inscrições para solicitação de isenção

da taxa de inscrição no vestibular 2006 da UFRJ. Os interessa-
dos podem preencher o formulário de inscrição no site
www.vestibular.ufrj.br, ou retirá-lo até o dia 17 deste mês nos
campi da Urca, Largo de São Francisco e Fundão.

Cine Odeon aos domingos
No dia 3 de julho, às 9h, o Cine Odeon BR exibe o filme

Guerra de Canudos, do cineasta Sérgio Resende, seguido de
debate com o ator Paulo Betti e o líder do MST, Pedro Stédi-
le. A programação faz parte do projeto Domingo é Dia de
Cinema, que acontece uma vez por mês, cujo público-alvo
são os alunos dos diversos pré-vestibulares comunitários
do Rio de Janeiro. A iniciativa é da Oficina Cine-Escola Gru-
po Estação e do Núcleo Piratininga de Comunicação, com o
apoio do SINTUFRJ. Ingresso a R$ 2,00.

Oftalmologia do HU
No dia 21 de fevereiro deste ano, a DVST me encami-

nhou para a oftalmologia do HU com indicação de desco-
lamento da retina. Comecei em março de 2005 a fazer
vários exames, quando foi constatada a necessidade de
cirurgia de vitrectomia no meu olho esquerdo. Mas devi-
do ao fechamento do centro cirúrgico do hospital a cirur-
gia foi suspensa. Como fica a minha situação?

Funcionário da UFRJ, Raimundo Tavares,
prontuário nº 001214

Repúdio a firmas
de vigilância

Manifesto meu repúdio às firmas Vigilance e Saturno
por manterem alguns vigilantes e porteiros desprepara-
dos no atendimento ao público interno (funcionários) e
externo (pacientes de um modo geral). Eles têm compor-
tamento grosseiro e assumem atitudes arbitrárias, em
nome do diretor do HU e da UFRJ. Adotaram ação de
truculência comigo, após minha identificação.

Ressalvo, ainda, que as chefias das firmas citadas não
possuem atribuições para os fins, ou seja, chefia de vigi-
lante tem que entender de vigilância, bem como porteiro
de portaria, e, desconhecendo o que fazem, precisam de
imediata reciclagem de função.

Carlos A. Nogueira
Administração Decania do CCS

ATENDIMENTO FGTS
O advogado Júlio Ro-

mero vai atender a cate-
goria dia 22 de junho, a
partir das 11h. Quem faz
parte da ação do FGTS e
já sacou o fundo deve re-
gularizar o pagamento
dos honorários advoca-
tícios, evitando, assim,
cobrança por ação judi-
cial. Número da conta
para o depósito: Banco do
Brasil, agência 3652-8,
conta 15580-2.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES
NAS UNIDADES PARA

TIRADA DE DELEGADOS –
8º CONGRESSO DO SINTUFRJ

CARTAS

Uma comissão de traba-
lhadores da Divisão de
Transportes da UFRJ levou na
quarta-feira, dia 15, à Supe-
rintendência Geral de Admi-
nistração e Finanças (SG-6),
uma pauta de reivindicações
visando a melhoria das con-
dições de trabalho no setor.
Eles querem  aumento da di-
ária de viagem, que hoje é R$
57,00. Segundo a categoria, as
universidades estaduais pa-
gam R$ 140,00 que cobre es-
tadia em hotel ao custo de R$
80,00, o almoço e jantar.

O último reajuste da diá-
ria foi há dez anos e, de acor-
do com a comissão, os moto-
ristas da UFRJ acabam pa-

Garagem reivindica
aumento da diária

gando para trabalhar. Outra
reivindicação dos trabalha-
dores foi pela liberação de
horas extras para o ano intei-
ro. Alegam que não podem
exceder as 90 horas anuais,
mas que essas horas acabam
em menos de  três meses e
eles não recebem pelas ho-
ras excedentes que são obri-
gados a fazer para não deixar
o usuário sem transporte.

Contingente
A Divisão de Transporte é

um dos setores da Universi-
dade que funciona 24 horas,
em dois turnos. Tem 60 fun-
cionários, sendo que 37 são
motoristas.

FESTIVAL DE CAPOEIRA
O departamento de

Lutas da Escola de Edu-
cação Física e Desportos
da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ)
realizou o VII  Festival de
Capoeira na semana pas-
sada, no campus do Fun-
dão. Durante o evento
houve uma homenagem
especial ao Grão-mestre
Artur Emídio de Oliveira,
protagonista da evolução
da Capoeira no Rio de Ja-
neiro e que está vincula-
da à capoeirano há mui-
tas décadas.
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CARREIRA

A UFRJ já mandou o
cálculo dos atrasados do en-
quadramento para o Minis-
tério do Planejamento. O di-
nheiro deverá entrar no pa-
gamento deste mês, que sai
no início de julho. É o que
diz a coordenadora-adjunta
da Comissão de Enquadra-
mento, Maria Tereza Ramos.
“O cálculo dos atrasados já
está na folha”, disse ela, es-
clarecendo que tais cálculos
dizem respeito a atrasados
do enquadramento,  retroati-
vo a 1o de março. Foram con-
tabilizadas as diferenças re-
lacionadas a vencimentos,
anuênios, insalubridade, pe-
riculosidade, raio X e ações
judiciais.

Nilson Barbosa, coorde-
nador da Comissão, explica
que a equipe de enquadra-
mento parte agora para a va-
lidação dos certificados e di-
plomas, que consiste em in-
formar se o título apresenta-
do tem correlação direta ou
indireta com o cargo ou am-
biente organizacional.

“Validar é informar que o
certificado vai ser considera-
do porque é correlato – dire-
ta ou indiretamente com am-
biente ou cargo e aí sugerir
ao MEC o nível de progres-
são por capacitação ou o per-
centual de gratificação por
qualificação que o servidor
fará jus”, informa Nilson. O
prazo final para validação é
dia 14 de agosto. A previsão
dos efeitos financeiros desta
etapa é para janeiro.

MEC FARÁ PROPOSTA
PARA VBC - Na quinta-feira,
dia 16, houve reunião da Fa-
subra com o MEC. A Federa-
ção questionou os represen-
tantes do Ministério sobre
sua posição em relação ao
Vencimento Básico Comple-
mentar. “O MEC nos infor-
mou que estão fazendo simu-
lações da tabela, trabalhan-
do a princípio na elevação do
piso e do teto e mantendo a
mesma estrutura”, explicou
Leia de Souza Oliveira, Coor-
denadora de Educação da Fa-
subra.

A perspectiva de resolu-
ção vai depender do Orça-
mento. Mas o MEC reconhe-
ce que tem de trabalhar uma
alternativa, e pediu à Fasu-
bra as simulações do seu Gru-

Retroativo sai no
próximo pagamento

Prazo final para validação de certificados e diplomas
para qualificação vai até 14 de agosto

Parte da pauta específi-
ca da Fasubra e prevista na
Lei da Carreira, o fim da ter-
ceirização também foi pau-
ta da reunião. O MEC vai
constituir um grupo de tra-
balho – através de portaria
ministerial – com Fasubra,
Andifes e governo, para
elaborar alternativas que
superem o atual modelo.

O custo hoje de um tra-

Terceirização na pauta
balhador terceirizado é qua-
tro vezes superior ao de um
trabalhador do quadro. E o
gasto com estes serviços vêm
da rubrica de custeio. É um
valor exorbitante. Mas só as
firmas  ganham, porque o tra-
balhador é mal remunerado.
Com os recursos que finan-
ciam a terceirização talvez
fosse possível suprir a de-
manda por vagas nasIfes.

data-base, definição da polí-
tica salarial, as entidades que
compõem a representação
do funcionalismo colocam
demandas específicas. No
caso da Fasubra, a demanda
é a da Carreira.

CUSTO DA SEGUNDA ETA-
PA É BAIXO - A reunião tratou
também do impacto financei-
ro da segunda etapa do enqua-
dramento – a progressão por
capacitação e o incentivo à
qualificação. Até mesmo já foi
feito o levantamento do custo
pelo MEC: a progressão por
capacitação custará R$ 82,4 mi-
lhões anuais: o incentivo à
qualificação, R$ 140,2 milhões
anuais.

“Nós achamos que é um
valor baixo, considerando o
valor da repercussão da Car-
reira”, avalia ela.

Vão receber incentivo à
qualificação 33% do nível de
classificação E 26% do nível
D e 29% do C. Na classe E, o
percentual representa cerca
de 34 mil trabalhadores. O
MEC apresentará mais deta-
lhes antes da plenária.

RACIONALIZAÇÃO - A Fa-
subra vai finalizar dia 20 o
estudo sobre a racionalização
dos cargos. Este é um dos ob-
jetos de negociação com o
Ministério. Chegaram muitas
contribuições de todo o país,
quanto a aglutinação, des-
membramento de cargos ou
nova colocação nas classes.
Este trabalho assim como as
simulações para tentar solu-
cionar a parcela do VBC vão
retornar à base para discus-
são e serão alvo de delibera-
ção da plenária.

Para Leia, a perspectiva de
construir em conjunto com o
MEC uma proposta sobre o
VBC leva mais força e peso
político para a negociação no
Planejamento no Congresso.

“Não apresentamos valo-
res ainda. Depende de apro-
vação da plenária, que terá
que apontar as etapas de ne-
gociação. Em minha opinião,
a carreira está sendo cons-
truída em etapas. Em uma
luta de 10 anos, conseguimos
a Carreira. Alguns limites que
a lei nos impõe vão ser supe-
rados paulatinamente. Tudo
passa por uma luta política.
De curto, médio ou longo
prazo”, diz ela.

po de Trabalho para constru-
ção de uma proposta coleti-
va.

O MEC ficou de encami-
nhar a simulação à Fasubra
antes da plenária marcada
para os dias 2 e 3. Mas deixou

claro que vai depender de ne-
gociação com o Planejamen-
to. “Uma coisa é o MEC reco-
nhecer. Mas como eles colo-
cam, é uma decisão de go-
verno”, lembra Leia.

Ela explica que haverá

mesa nacional de negociação
permanente, nesta quinta-fei-
ra, dia 23, com o Ministério
do Planejamento. Além das
reivindicações gerais dos ser-
vidores, como reposição sa-
larial, antecipação de perdas,

EXPANSÃO
O ministro da Educação

aprovou a criação de 21
novos campi de institui-
ções que já existem. Isso
vai significar 81 mil novas
vagas no ensino superior.
O governo previu no orça-
mento um custo de R$ 120
milhões para a expansão.
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Os membros do
Conselho de Ensino de
Graduação, reunidos no
dia 15, aprovaram uma
moção de louvor ao reitor
Aloísio Teixeira pelo seu
posicionamento –
manifesto através de
ofício ao presidente do
Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPq) – reafirmando
decisões autônomas dos
colegiados superiores da
UFRJ. O CNPq, órgão de
fomento à pesquisa do
Ministério de Ciência e
Tecnologia – tem entre
seus programas de bolsa o
que apóia a iniciação
científica, para estudantes
de graduação – PIBIC.

A decisão do CEG foi
tomada após o colegiado
ter tomado ciência de que
a Universidade não foi
contemplada com
nenhuma bolsa PIBIC na
listagem divulgada no dia
14 de junho.

CONSELHOS

CNPq nega
bolsas à UFRJ

O CEG tomou conhecimento também da
recomendação da Comissão Nacional de Ava-
liação de Iniciação Científica (Conaic) à pre-
sidência do CNPq para não disponibilizar
quotas do PIBIC à UFRJ em 2005, “tendo em
vista que o edital do Programa de Iniciação
Científica de 2005, da UFRJ, restringe a parti-
cipação de professores aposentados e de es-
tudantes de outras Instituições de Ensino Su-
perior, contrariando explícitas disposições da
Resolução Normativa 015/2004 do CNPq”.

CARTA DO REITOR - A recomendação é
assinada pelo presidente da Comissão, Isaac
Roitman, o mesmo que, quando participou
de sessão conjunta do CEG e do CEPG, afir-
mou a importância de a Universidade desen-
volver seu próprio programa e que não vin-
culou a concessão de bolsas à obrigação da
Universidade atender à instrução do CNPq.

Na carta a Erney Camargo, presidente do
CNPq, o reitor lembra que a atividade de ini-
ciação científica na UFRJ vem atraindo núme-
ro crescente de alunos de graduação: nas jor-
nadas científica e cultural realizadas pela Uni-
versidade ano passado foram quase 3.500
participantes. Só que dois terços destes estu-
dantes, lembra Teixeira, não têm acesso a bol-
sas. Por isso, a UFRJ optou por critério que
privilegiasse seus estudantes. E considerou
que os professores aposentados têm acesso a
diferentes fontes de apoio, optando por res-
tringir a participação aos professores do qua-
dro permanente, de modo a incentivar pes-
quisadores mais jovens.

Segundo Aloísio, o Conselho de Ensino de
Graduação (CEG) e o Conselho de Ensino
para Graduados (CEPG) entenderam que a
permissão para participação de alunos de
outras instituições e de professores aposen-
tados como orientadores, disposta na Reso-
lução Normativa do CNPq, tinha caráter auto-
rizativo e não mandatório. “É esta também a
posição da Reitoria”, disse ele.

“Nada disso nos pareceu, sr. Presidente, e
continua não parecendo, contrário às defini-
ções estratégicas do CNPq. Ao contrário, en-
tendemos que é uma forma de fortalecê-la,
aproximando novos pesquisados e o conjun-
to de nossos estudantes a uma instituição que
tem sido grande responsável pelos avanços
já realizados no país no campo do desenvol-
vimento científico e tecnológico”, concluiu o
reitor, solicitando que o presidente considere
as questões apontadas, evitando um prejuízo
inestimável à formação dos estudantes.

Na última semana acompanhamos a crise aberta com
fatos e versões que mexeram com a vida política do país. O
Legislativo e o Executivo, estruturas cujos representantes são
eleitos pelo povo, estão mergulhados no debate das garantias
democráticas. Paralelo a isso assistimos ao “mercado” fazen-
do suas análises e dizendo o que lhe afeta, ou não. A impren-
sa, defensora da manutenção da política econômica que man-
tém o desemprego, a concentração de renda e a exclusão
social, informa que o “mercado” só não quer que “a política
venha a atrapalhar”. Ou seja, aqueles que eleitos deveriam ter
a prerrogativa de definir a política econômica, podem fazer o
que quiser, menos se meter com eles. Os poderosos.

Na Academia, o que assistimos não é diferente. Os ditos
notáveis, aqueles poucos que conseguem ser indicados – sim,
porque não passaram nem por processos eletivos ou de con-
curso público específico - para os conselhos e comissões do
CNPq, FINEP, CAPES, algumas vezes acham que a democra-
cia, os órgãos colegiados das instituições de ensino, atrapalha.
É a conclusão que podemos chegar ao tomar conhecimento
da decisão do CNPq em não disponibilizar quotas do Progra-
ma PIBIC para a UFRJ em 2005. Desejam transformar as
normas que encaminham às universidades, que têm como
dispositivo constitucional a autonomia didática e científica,
em ordens que devem ser cegamente seguidas. Os conselhos
superiores acadêmicos da UFRJ (CEG/CEPG) deliberaram
sobre o Edital PIBIC da UFRJ autonomamente – como em
toda democracia, com vencidos e vencedores – , e não pode-
mos aceitar ações de retaliação ou de manipulação. Gostaria
de não suspeitar que possam existir, como em 1998, setores na
própria UFRJ que, desrespeitando a decisão dos colegiados
da Universidade, articulem por cima que seus pequenos inte-
resses se sobreponham aos da coletividade. A resposta rápida
do Reitor Prof. Aloísio Teixeira deve ser seguida pelo conjunto
de dirigentes, pelos colegiados, entidades sindicais, estudan-
tis e científicas, pois o que está em jogo é a autonomia e a
democracia universitária.

Ana Maria Ribeiro
Representante dos Técnico-administrativos no CEG

Autonomia
X

Imposição
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Restaurante universitário vai sairRestaurante universitário vai sair
CAMPUS

O restaurante terá uma
cozinha industrial com ca-
pacidade para produzir, di-
ariamente, 3.250 refeições,
que serão servidas das 11h
às 14h. Um refeitório com
400 lugares, vestiários, dois
conjuntos de banheiros
para o público e dois para
os funcionários. Áreas de
recepção de gênero e de
preparo de carnes, cereais,
hortifrutigranjeiros, massas
e sobremesas. Dispensa,
administração e espaço
acadêmico. O prédio tam-
bém comportará lojas de
conveniências onde funci-
onarão cafés e jornaleiros,
no rol, junto à recepção.

PROPOSTA ACADÊMI-
CA – A grande novidade é
que o restaurante universi-
tário foi idealizado para
não ser apenas uma fábrica
de comida. Segundo os res-
ponsáveis pela concepção
do projeto, engenheiro Ale-
xandre Martins e arquiteto
Miguel Pinheiro, ele terá
cunho acadêmico com
acompanhamento do Ins-

tituto de Nutrição Josué de
Castro. Funcionará com uma
cozinha dietética, ambulató-
rio de orientação nutricio-
nal e sala de aula, para ela-
boração de pratos especiais.

Alexandre Martins, que é
também diretor de Projetos
do ETU, disse que nesta fase
de anteprojeto que não há
como avaliar quanto custa-
rá a construção do restau-
rante e os equipamentos ne-
cessários para seu funciona-
mento. Só para a cozinha in-
dustrial estão previstos for-
no combinado, mais de um
fogão, fritadeiras, chapas e
caldeirões. A parte operaci-
onal do restaurante será ter-
ceirizada. E, por enquanto,
continua apenas em estudo
a previsão de refeitórios para
distribuição da comida em
alguns pontos do Fundão,
como no Centro Tecnológi-
co e o prédio da Reitoria,
IFCS e Praia Vermelha.

RECURSOS – Convênio
entre a UFRJ e o Banco do
Brasil custeará a  construção
do restaurante e a aquisição

dos equipamentos. De acor-
do com Alexandre Martins, a
primeira parte desse convê-
nio já foi assinada e R$ 2,4
milhões já estão garantidos.
Uma contrapartida mais que
justa afinal a Universidade é
responsável pela movimen-
tação anual no BB em torno
de R$ 1 bilhão, entre paga-
mento de pessoal, custeio e
recursos próprios. Apesar
disso, o banco só liberará
0,02% calculado sobre esse
valor, contra os 2% solicita-
dos. O restaurante vai ser
construído no limite e a co-
bertura das despesas futuras
não estão garantidas por re-
cursos extras.

REFEIÇÃO SUBSIDIADA,
MAS SÓ EM 2007 - Na sexta-
feira, 10 de junho, em au-diên-
cia pública no auditório do
CCMN, Aloísio Teixeira apre-
sentou o anteprojeto do res-
taurante para representantes
do DCE e dos Centros Acadê-
micos, professores e técnicos-
administrativos. Na ocasião, a
nutricionista Lúcia Andrade,
que integra a Comissão Exe-

cutiva de Implementação de
Restaurantes Universitários,
nomeada pelo reitor, infor-
mou que os CAs ouvidos a
respeito defenderam que o
valor das refeições não po-
deria ultrapassar a R$ 1.

Há cerca de 15 anos, na
gestão do reitor Nelson Ma-
culan, os bandejões da Uni-
versidade foram fechados
definitivamente.

Mas a comunidade da
UFRJ vai ainda aguardar um
pouco mais para voltar a ter
direito à alimentação de
qualidade e a custo baixo.
Depois de quase um ano de
intenso trabalho de pesqui-
sa e análises pela comissão
e ETU de todas as etapas
para o anteprojeto, há pra-
zos de licitações a serem
cumpridos até o início da
obra, prevista para o próxi-
mo ano e que não deverá
ser concluída em menos de
12 meses. Isso se o Conse-
lho Universitário aprovar,
na reunião desta quinta-fei-
ra, a escolha da localização
do restaurante.

Em audiência pública, Aloísio Teixeira anunciou a implantação de bandejão no campus do Fundão

RESTAURANTE. Na audiência pública, estudantes apresentam ao reitor Aloísio Teixeira reivindicações relacionadas ao funcionamento do bandejão
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O estudo preliminar e
o anteprojeto do
restaurante universitário
da UFRJ já estão prontos.
O trabalho foi preparado
pela equipe do Escritório
Técnico da Universidade
(ETU) e, a princípio, está
aprovado que a
construção do prédio de
concreto e alvenaria
ocupará uma área de
3.160 m2, que fica ao lado
esquerdo da Escola de
Educação Física e
Desportos, bem em frente
da rua de acesso ao
Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho.
O local é indicado por ser
de fácil acesso e ponto
central do campus do
Fundão atendido pelo
sistema de transporte.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

A UFRJ, por maio da Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST), em parceria com a
Fiocruz, deve assinar até o fim de julho convênio com o Ministério do Planejamento para
a criação de um sistema integral de saúde do servidor para atuar nas áreas de saúde

Na primeira fase do pro-
jeto será feita a implantação
no município do Rio, onde
se prevê a cobertura de 102
mil servidores públicos.
Após a assinatura do convê-
nio começam as ações para
avaliação dos ambientes de
trabalho. Será feita a identi-
ficação dos ambientes e su-
geridas melhorias em cerca
de 200 unidades prediais do
município. Paralelamente se
fará um levantamento de
onde é que tem seções de
saúde do trabalhador nas
instituições. Segundo a co-
ordenadora do projeto pela

O convênio faz parte de
uma ação do governo federal,
através da Secretaria de Re-
cursos Humanos (SRH) do
Ministério do Planejamento,
para a implantação de uma
política de saúde para o servi-
dor público em todo o país.
Além do Rio de Janeiro, mais
três capitais – Brasília, Recife
e Florianópolis – também de-
senvolverão projetos piloto

ocupacional e suplementar em
todo o país, levando em conta tra-
tamento, prevenção e condições
de trabalho. O convênio permitirá
o desenvolvimento das ações de
avaliação das condições de traba-
lho, a emissão de laudos de avalia-
ção das condições ambientais e a
realização de atividades de perícia
médica para o servidor público fe-
deral. A DVST ficará responsável
pelas perícias médicas e a Fiocruz
pela avaliação dos ambientes de
trabalho no município do Rio de
Janeiro, onde trabalham cerca de
100 mil servidores.

com enfoques diferentes. A es-
timativa total do custo de im-
plantação – dados iniciais – é
de cerca de R$ 9 milhões, fora
os custos anuais de manuten-
ção do programa. O projeto
tem como meta que até 2008
todos os servidores estejam
abrangidos pelo sistema inte-
gral. “Queremos garantir o di-
reito à saúde do servidor pú-
blico proporcionando com

isso qualidade de vida, o que
conseqüentemente traz uma
eficiência de gestão do Esta-
do”, afirma o coordenador-
geral de Seguridade Social do
Servidor da SRH do Ministé-
rio do Planejamento, Luiz Ro-
berto Pires.

A falta de uma política de
saúde para o servidor público
levou a um alto índice de apo-
sentadoria precoce e de afas-

tamentos. Hoje, estas aposen-
tadorias estão em torno de 14%
(a média do setor privado fica
em torno de 2%). Segundo da-
dos da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Pla-
nejamento, para cada mil ser-
vidores, 3,2 se afastam por
mês. No afastamento por do-
ença ocupacional, 35% são por
problemas de lesão por esfor-
ço repetitivo (LER), 13% por de-

Rio terá plano piloto
DVST, Vânia Glória, na reali-
dade do Rio de Janeiro a gran-
de maioria dos órgãos não
tem serviço de perícia na área
de saúde do trabalhador e ge-
ralmente remetem os atesta-
dos para Brasília. Um levan-
tamento informal já apontou
isso. “É uma realidade que
queremos mudar, padroni-
zando as diretrizes para to-
dos os servidores públicos.
Oficialmente faremos levan-
tamento dos profissionais
disponíveis e quais as ativi-
dades que desenvolvem. A
idéia é aproveitar o máximo
que existir das experiências

realizadas na área. Não é apli-
car o modelo da UFRJ”, ex-
plica Vânia.

O custo de manutenção
anual deste convênio inicial-
mente estimado é de R$ 10
milhões. O convênio estabe-
lece também uma verba de
R$ 800 mil reais por mês para
compra de equipamentos,
pagamento de bolsistas (alu-
nos de graduação e pós). “Es-
taremos com isso possibili-
tando para alunos a experi-
ência em saúde pública que
eles não têm. Sempre fazem
seus estágios em instituições
privadas e ligados à realida-

de da CLT e não o RJU. Agre-
garão com isso conhecimen-
to”, completa Vânia.

Depois de feito o levanta-
mento do perfil existente a
DVST irá começar a discutir a
metodologia da implantação
das perícias. A UnB está cri-
ando um software para con-
centrar essas informações
num único banco de dados.
A idéia é ligar todas as infor-
mações a uma rede.

Montamos uma forma de
funcionamento do projeto
que contempla o controle so-
cial. Os sindicatos terão a
oportunidade de decidir so-

bre a aplicação da verba.
Haverá investimento na ca-
pacitação dos profissionais
na área de saúde do traba-
lhador. “Esse projeto dá
uma reviravolta na concep-
ção que ainda existe sobre
uma saúde em que não se
leva em conta o ambiente
de trabalho e a interferência
que ele exerce sobre o tra-
balhador. Me sinto extrema-
mente gratificada em estar
participando deste projeto,
que tem tudo a ver com o
que a gente sonhou. Há
anos discutimos isso na
UFRJ”.

UFRJ assinará convênio com o Ministério do Planejamento para projeto de saúde ocupacional

Perícia médica
LUIZ ROBERTO. “Direito do servidor à saúde” VÂNIA GLÓRIA . “Precisamos mudar essa realidade”

será centralizada
pressão e 7% por dependên-
cia química. O restante do per-
centual de afastamentos inclui
doenças cardíacas e intoxica-
ções. Também foi apurado que
41% dos afastamentos são su-
periores a 15 dias.  Segundo
Luiz Roberto, a UFRJ foi esco-
lhida devido à experiência e às
propostas realizadas na área
de saúde do trabalhador pela
DVST.
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UNIDADE

Reunião da congregação
da Faculdade Nacional de
Direito (FND), por unanimi-
dade, decidiu pela continua-
ção da direção protempore
nomeada em abril depois da
exoneração do diretor Armê-
nio Albino da Cruz. A congre-
gação foi levada a tomar essa
posição depois que o diretor
Adilson de Oliveira, o vice-
diretor Protásio Dutra Mar-
tins e o coordenador de Gra-
duação Erickson Rocha Al-
mendra resolveram propor a
realização de eleições nos
dias 29 e 30 de junho e 1º de
julho – embora o prazo esta-
belecido para a permanência
da temporalidade só termi-
nasse em setembro. A atual
direção conseguiu impulsio-
nar a vida acadêmica e admi-
nistrativa e os departamen-
tos conseguiram eleger seus
chefes para que fosse possí-
vel a instalação da vida cole-
giada.

Algumas ações individua-
lizadas e e-mails agressivos,
questionando a presença de
pessoas estranhas à unidade
foram a razão para que os
professores que respondem
pela direção da faculdade

Direito: diretores ficam até setembro
pusessem a realização imedi-
ata de eleições. No debate, to-
dos os membros da congrega-
ção, sem exceção, foram enfá-
ticos em reconhecer o extraor-
dinário trabalho que estava
sendo desenvolvido na FND.
Dos professores titulares, ape-
nas três estavam presentes.
Dos professores titulares, ape-
nas três estavam presentes na
unidade. Eles afirmaram que
não era o momento adequado
para realizar eleição. A profes-
sora Sacha Calmon fez um apa-
elo para que todos unissem
esforços para que a atual dire-
ção continue até 15 de setem-
bro, quando, então, serão rea-
lizadas as eleições.

A representação estudan-
til também solicitou a perma-
nência da equipe e a necessi-
dade de que aja uma maior
integração do corpo docente
da unidade e a realização de
um seminário de reestrutu-
ração. A coordenadora-geral
do SINTUFRJ, Ana Maria Ri-
beiro, exaltou as mudanças e
reforçou o papel de colabo-
ração dos técnico-adminis-
trativos na superação da cri-
se, mas que ainda buscam
igualdade de tratamento, na

garantia de cumprimento da
carga horária docente, “so-
mos todos servidores públi-
cos federais”. Ela informou
que não houve reunião es-
pecífica dos funcionários
para discutir o assunto, po-
rém recebeu várias manifes-

tações de desejo de perma-
nência da equipe. Também
corroborou com a proposta
de seminário, solicitando a
participação dos TAs na sua
organização.

 “Vamos continuar engo-
lindo os e-mails, ou melhor,

nem vamos ler”, disse o dire-
tor, professor Adilson. A reu-
nião discutiu ainda os con-
cursos em andamento: foi
constituída comissão com os
três titulares e os chefes de
departamento, com observa-
ção do CACO.

DECISÃO. Reunião da congregação convenceu diretores a ficar até setembro

Nota da diretoria
do ANDES-SN

O número 669 do Jornal do Sin-
tufrj, publicado após o lançamento
da última versão do anteprojeto da
reforma da educação superior, de-
dica várias páginas a opiniões em
relação a essa nova versão, incluí-
do a presidente do ANDES-SN,
Marina Barbosa Pinto, que expres-
sa as posições de nossa entidade.
Saudamos o Sintufrj pela iniciativa
de divulgar e buscarpromover o
debate no interior da UFRJ. Vive-
mos tempos difíceis para a educa-
ção pública em nosso país e mani-
festamos nossa disposição de es-
tarmos juntos com todas as entida-
des e movimentos sociais na conti-
nuidade da luta em defesa da edu-
cação pública, gratuita e de quali-
dade em todos os níveis enquanto
direito de todos os brasileiros.

Chamou-nos a atenção a se-

guinte passagem do artigo da com-
panheira Ana Maria Ribeiro, Coor-
denadora Geral do Sintufrj: “Assim
como muitos temas que nos dife-
renciam, como a questão das cotas,
onde a UNE e a Fasubra são a favor,
e o ANDES e Andifes são contra as
cotas. Mas essas divergências não
devem impedir a necessidade de
fazer a Reforma Universitária e des-
truir a lógica privatista construída
no passado.”

Estamos plenamente de acor-
do que eventuais divergências
existentes entre as posições cons-
truídas por nossas entidades não
nos dividam diante da tarefa de lu-
tarmos contra a lógica privatista que
norteia a educação em nosso país,
construída no passado, mas que
resiste fortemente. Com este espí-
rito de unidade, gostaríamos de
fraternalmente expressar a posição
sobre políticas afirmativas defini-
da pelo 23º Congresso do ANDES-
SN (Curitiba, 26/02 a 01/03/05),

que acreditamos ser uma contribui-
ção positiva ao esforço de construir-
mos a unidade na luta pela demo-
cratização do acesso e permanên-
cia no ensino superior.

O ANDES-SN não é contra as
cotas, ao contrário, apresenta pro-
postas que buscam ir além delas.
Transcrevemos abaixo trechos da
Agenda para a Educação Superior:
uma proposta do ANDES-SN para
o Brasil de hoje (veja o texto na ínte-
gra em  http:/www.andes.org.br):
“Ações afirmativas para concretizar
a universalização como estratégia
para assegurar o acesso universal,
o ANDES-SN sustenta a sua posi-
ção quanto à necessidade de polí-
ticas estruturais para garantir os
direitos sociais. O eixo da política
afirmativa está centrado na oferta
de educação básica de qualidade
socialmente referenciada priorita-
riamente em territórios em que a
renda é menor e os equipamentos
urbanos e níveis mais débeis. A

Carta ao Jornal do SINTUFRJ REFORMA UNIVERSITÁRIA

definição desses territórios não é
simples, merecendo estudos adici-
onais, por envolver a consideração
de muitas variáveis. A caracteriza-
ção desses territórios de maior ex-
clusão estrutural é necessária pois
são nestes que as políticas afirma-
tivas devem ser praticadas priori-
tariamente.

As escolas públicas localizadas
nessas áreas de maior concentra-
ção da exclusão devem contar com
o apoio federal objetivando asse-
gurar maior jornada escolar, ensi-
no noturno regular e de qualidade
e infra-estrutura compatível com a
elevada função social dessas esco-
las. As universidades públicas e os
CEFETs devem desenvolver obri-
gatoriamente programas de supor-
te pedagógico sistemático a essas
escolas e, necessariamente, garan-
tir acesso diferenciado aos alunos
provenientes dessas unidades,
conforme definição dos colegiados
competentes.

No gozo da autonomia univer-
sitária, as instituições devem bus-
car estratégias para assegurar aces-
so a descendentes dos povos origi-
nários, às comunidades quilombo-
las e a movimentos sociais do cam-
po, no sentido de fortalecer as inici-
ativas desses segmentos de ocupa-
ção democrática do território, res-
peitando o meio ambiente e a di-
versidade cultural do povo.

Ao longo de 2005 e 2006, as
universidades devem construir
uma alternativa ao processo do
vestibular, considerando, para
isso, as metas de crescimento da
oferta da educação superior pú-
blica e gratuita. A meta deve ser a
extinção progressiva do vestibu-
lar por meio de avaliações reali-
zadas pelas instituições de ensi-
no superior em articulação com as
redes de ensino básico.”

Marina Barbosa
presidente do ANDES-SN



REFORMA UNIVERSITÁRIA

Assim como diversas organizações
do setor da educação têm apresenta-
do suas considerações sobre a segun-
da versão do anteprojeto de reforma
universitária, a União Nacional dos Es-
tudantes (UNE) destacou aspectos po-
sitivos e negativos da proposta.

Porém, no seu conjunto a UNE
acredita que a nova versão da reforma
sinaliza positivamente para avanços
em questões fundamentais para a de-
mocratização, o desenvolvimento e o
fortalecimento do ensino superior pú-
blico no país.

De acordo com o presidente da
UNE, Gustavo Petta, o novo texto con-
seguiu contemplar e abranger temas
antes não incluídos ou mal desenvol-
vidos, e assim conseguiu aproximar-se
um pouco mais dos interesses dos es-
tudantes: “No entanto, temos ressalvas
em alguns pontos.” Algumas dessas
críticas se referem à flexibilização do
controle das empresas donas de insti-
tuições particulares de ensino e à re-
dução dos artigos que tratavam do pro-
jeto de reserva de 50% das vagas nas
universidades federais para estudan-
tes da rede pública do ensino médio.

Assistência industrial
Entre os aspectos positivos, a UNE

ressalta a inclusão de uma seção de-
dicada às políticas da assistência es-
tudantil. A garantia da assistência es-
tudantil, bandeira histórica do movi-
mento, foi incorporada na nova ver-
são. Assim, fica garantido que as insti-
tuições federais deverão destinar 5%
de sua verba de custeio para progra-
mas de assistência estudantil, incluin-
do apoio a transporte, moradia, ali-
mentação, inclusão digital e assistên-
cia à saúde. Outro ponto positivo des-
tacado é a disponibilização obrigató-
ria de um terço das vagas nas univer-
sidades públicas para cursos no perí-
odo noturno.

Entre os prós e os contras, a organi-
zação estudantil cerra fileiras quanto à
necessidade de pressão da sociedade:
“O anteprojeto tem aspectos políticos
muito positivos, mas ele não é consen-
so e já enfrenta divergências com o
Ministério da Fazenda. Isso nos mos-
tra que a batalha pela sua melhoria e
sua aprovação está apenas começan-
do, e será dura. Para isso, temos que
pressionar, ir às ruas, exigir a realiza-
ção de mudanças pelas quais lutamos.”

A Comissão de Autonomia da
Associação Nacional de Dirigentes
das Instituições Federais de Ensi-
no (Andifes), que estuda a reforma
universitária, numa primeira aná-
lise da segunda versão do antepro-
jeto da reforma universitária, ava-
lia que, apesar de o MEC incorpo-
rar muitas das propostas da repre-
sentação dos reitores apresentadas
durante os meses posteriores à
apresentação da primeira propos-
ta, ainda há pontos pendentes,
como a definição do financiamen-
to das Ifes e a autonomia no que se
refere à vinculação das Procurado-
rias Jurídicas.

A presidente da Comissão, Mar-
garida Salomão, reitora da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), externa a preocupação dos

Autonomia
preocupa Andifes

UNE aplaude nova versão
Para a União Nacional dos Estudantes, anteprojeto fortalece ensino superior público

reitores: “Continuamos extrema-
mente preocupados com determi-
nadas questões, como a definição
do financiamento das Ifes. Deve-
mos solicitar ao MEC a abertura dos
dados que serão considerados nes-
te financiamento, para que tenha-
mos conhecimento sobre a nossa
situação, sobre o montante do bolo
referente às Ifes.”

Sobre a vinculação das Procura-
dorias, a Andifes defende que elas
estejam ligadas às Ifes e não à Pro-
curadoria-Geral Federal, como acon-
tece atualmente. Na avaliação de
Margarida, o texto da segunda ver-
são do anteprojeto, da maneira
como está e como deve continuar,
fere gravemente a autonomia das
Ifes. “As universidades devem ter
autonomia nesta questão, e isso não

está contemplado no novo texto.”
Quanto aos pontos sugeridos

pela Andifes, a Comissão analisa
que muitos deles foram acatados
na segunda versão, como defini-
ções de autonomia, política de in-
clusão e necessidade de controle
das fundações de apoio. Margarida
Salomão também considera que
houve um avanço na segunda ver-
são, na medida em que contempla
outros setores.

A Andifes está encaminhando a
todos os reitores um documento
com os principais pontos analisa-
dos pela Comissão de Autonomia,
para que sejam apresentadas pro-
postas. Uma nova discussão será
feita na próxima reunião do Con-
selho Pleno, dia 15 de junho, em
Brasília.

Foto: Niko Júnior

FUTURO. Com as mudanças propostas na reforma, novos de critérios de acesso à universidade serão estabelecidos
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CONHECIMENTO

Uma viagem de volta ao
mundo grego, Império Roma-
no, Idade Média, Revolução
Inglesa e Industrial ilustrou
a aula ministrada pela pós-
graduanda da Escola de Ser-
viço Social, Larissa Dalmer,
no primeiro dia do Curso de
Cidadania promovido pelo
SINTUFRJ em parceria com o
CFCH, nos dias 14, 15 e 16 de
junho. Os 21 sindicalizados
presentes ao auditório Hélio
Fraga, no CCS, ficaram sa-
bendo como a cidadania foi
construída e entendida pela
humanidade em diferentes
momentos históricos, e que
o direito civil foi o primeiro a
ser reivindicado pela bur-
guesia inglesa, em ascensão.
Os técnico-administrativos
fizeram várias perguntas e
deram suas opiniões sobre o
tema.

Na abertura da atividade,
a coordenadora-geral do
SINTUFRJ, Ana Maria Ribei-
ro,  ressaltou que esse curso
de formação não se resumia
a palestras, mas a aulas para
profissionalizar os partici-
pantes. “Porque há necessi-
dade de a categoria ter uma
formação de cidadania e, ou-
tras iniciativas como esta se-
rão realizadas pelo Sindica-
to”, anunciou a sindicalista.
Segundo a organizadora do
curso, Vera Barradas, que
também é dirigente do SIN-
TUFRJ, há muitos anos a en-
tidade não investia na forma-
ção política da categoria. “Te-
mos que renovar a vanguar-
da e ter sangue novo no mo-
vimento sindical, porque só
dessa forma podemos me-
lhorar nosso local de traba-
lho e a própria Universida-
de”, acrescentou Barradas.

DIREITOS SOCIAIS – O
mestre em Tecnologia Edu-
cacional nas Ciências da Saú-
de, Fortunato Mauro, fez uma
retrospectiva sobre os acon-
tecimentos políticos da déca-
da de 1960, quando, na dita-
dura militar, “o Estado auto-
ritário cassou direitos dos ci-

Viagem pela história
Curso de Cidadania faz reeleitura do passado para análisar o presente

dadãos e vidas foram ceifa-
das por discordar do regime.
A ausência de cidadania era
total e a liberdade de expres-
são proibida”, explicou. Pu-
lando para os anos 80, Fortu-
nato falou do crescimento dos
movimentos sociais e do for-
talecimento sindical, e che-
gou a 1987 e às mobilizações
de setores organizados da
sociedade, culminando, em
1988, na promulgação de
uma nova Constituição para
o país.

Fotunato Mauro relacio-
nou as principais conquistas
da sociedade na Constituição
de 1988, como o reconheci-
mento dos direitos humanos,
a proibição da pena de morte
e tortura, o fim da censura nos
meios de comunicação, a
igualdade entre homens e
mulheres e  a criminalização
do racismo. Na área traba-
lhista, a nova Carta Magna
garantiu a diminuição da jor-
nada de trabalho de 48 horas
para 44horas semanais, a ex-
tensão dos direitos conquis-
tados pelos trabalhadores ur-
banos aos trabalhadores ru-
rais, a licença-maternidade e
o direito à greve. O Estado foi
proibido de intervir nos sin-
dicatos, e, quanto aos direi-
tos políticos dos cidadãos, foi

aprovado o voto aos 16 anos
e dos analfabetos, a eleição
em dois turnos com manda-
tos de quatro anos para pre-
sidente da República e a cada
oito anos para senador.

“Essa Constituição foi o
que deu para fazer. Nela já
estava entranhado o modelo
neoliberal de desenvolvi-
mento, e há nesse mesmo pe-
ríodo uma grande recessão
econômica, resultando no
empobrecimento do Estado

da violência urbana e rural, o
declínio dos direitos de cida-
dania, a globalização, a crise
mundial dos modelos econô-
micos e políticos, a socieda-
de da informação e a eleição
do metalúrgico Luiz Inácio
Lula da Silva presidente do
Brasil. “E agora, como esta-
mos? A conquista de direi-
tos civis não garante o usu-
fruto de direitos sociais. En-
tão, vivemos numa demo-
cracia sem cidadania soci-
al?”, afirmou  Fortunato
Mauro à platéia. Ele não deu
as respostas, recomendan-
do à categoria que lesse
mais jornais e procurasse
reescrever as matérias à luz
de sua própria realidade.

e de amplas camadas da po-
pulação”, informou Fortuna-
to, lembrando que “o projeto
neoliberal começa na presi-
dência de José Sarney, quan-
do a pretexto de enxugar a
máquina estatal privatiza
empresas públicas e terceiri-
za o serviço público.”

LEITURA DA REALIDADE
- Fortunato discorreu ainda
sobre os anos de 1990 e 2000,
períodos que caracterizou
como de consolidação da de-
mocracia, mas uma democra-
cia contaminada pelo mode-
lo neoliberal. E citou como
exemplos a desregulamenta-
ção das relações de trabalho
e a regulamentação do mer-
cado financeiro, o aumentoFORTUNATO.  “O Estado autoritário cassou direitos”

CONHECIMENTO. Abertura do curso na terça, dia 14. Abaixo a professora Larissa Dalmer

Fotos: Niko Júnior
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Aposentados elegem
delegados para o 8º Congresso

Reunião dos aposentados
elegeu sete delegados para
participar do 8º Congresso do
SINTUFRJ. Veja os compa-
nheiros delegados eleitos na
reunião da semana passada
na lista ao lado. Além do con-
gresso sindical, a reunião dos
companheiros aposentados
no salão nobre do CT, na se-
mana passada, serviu para a
discussão de temas específi-
cos do segmento, como a re-
alização de cursos e outras
atividades, e também para ti-
rar várias dúvidas sobre o
plano de carreira em proces-
so de implantação.

PATWORK – Esta oficina ensina
a arte de unir retalhos. Uma ótima
terapia ocupacional, porque é uma
técnica que requer treinamento, cri-
atividade e bom gosto para combi-
nação dos tecidos. Aula mensal –
sempre na última sexta-feira do
mês (a próxima será dia 24/6), das
9h30 às 12h30, com a professora
Débora. O curso é gratuito.

ARTES VISUAIS – Abrange
duas áreas artísticas, o desenho e
a pintura, mas trabalhados
simultaneamente. Pinturas em
papel, tecido e quadros, entre
outras modalidades. A aula é se-
manal, às quartas-feiras, das 9h
às 11h, com a professora Ismê-
nia. Também é de graça.

OFICINA DE IKEBANA – Arte
originária da Índia, mas que foi
expandida através do Japão. Ins-
crições até o dia 15 de junho. Aula
única, dia 17/6, e de graça. Apenas
é necessário trazer R$ 10,00 para a
compra do vaso e das flores. Pro-
fessora: Petronila.

ATIVIDADE FÍSICA – Oficina
todas as terças e quintas-feiras, a
partir da primeira semana de ju-
lho, às 10h, no Espaço Cultural.

1- Arnaldo Gonçalves
Bandeira

2 - Manoel Dantas de
Oliveira

3 - Débora Oliveira da
Silva

4 - Maria José Barcelos
Pereira

5 - Paulo Roberto de
Andrade

6 - Marli da Silva

7 - Eliete Leite

ELEIÇÃO. Reunião na semana passada elegeu os delegados que vão participar do Congresso

PPPPPAZAZAZAZAZ
Nem alegria,
Nem dor
Nem nostalgia
Nem amor

É algo diferente
Difícil pra muita gente
É como acabar a guerra
Em toda a face da terra.

Ela vem depois do pranto
Como num doce encanto
Faz passar todo tormento
Que nos traz o sofrimento.

De uma palavra tão pequena
Fiz nascer esse poema
Que uma mensagem traz
Revelar a toda gente, a grandeza
    Da   PAZ.

Autor: Zezé Barcelos.

Inscrições abertas
para as oficinas

Estudiosos do mundo todo
alertam para os perigos da obesi-
dade, em todas as idades, e garan-
tem que a gordura corporal em
excesso causa doenças graves.
Mas mudanças básicas na dieta e
exercícios físicos podem diminuir
consideravelmente o risco de con-
trair doenças crônicas como dia-
betes, câncer e doenças coronaria-
nas em apenas seis semanas, se-
gundo um estudo do professor
americano Steven Aldana.

Outra pesquisa indica que pes-
soas de meia-idade que estão aci-
ma do peso têm maior probabili-
dade de desenvolver demência.
Cientistas ponderam que a obesi-
dade pode elevar a probabilidade
de desenvolver a doença por cau-
sa de um efeito direto sobre o cé-
rebro ou por sua associação com
outros problemas como diabetes
e doenças cardiovasculares.

ALERTA AOS ADULTOS – Se-
gundo cientistas, a obesidade dos
pais pode significar um risco gené-
tico, porque a criança compartilha
da experiência familiar de comer
muito. As pesquisas dizem que o
ambiente influi na obesidade.

BOLO  SALGADO AMERICANO

Ingredientes
6 ovos inteiros

2 xícaras (chá) de leite

1 colher (chá) de sal

6 colheres (sopa) de queijo par-
mesão ralado

12 colheres de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de fermento

 em pó

2 latas (pequenas) de sardinhas
em óleo

3 tomates

orégano

Modo de fazer:
Bater no liquidificador ligei-

ramente os ovos. Untar o tabulei-
ro com óleo. Cortar os tomates
(reserve). Amassar as sardinhas
com o garfo. Acrescentar os de-
mais ingredientes (menos o oré-
gano). Colocar a massa no tabu-
leiro já untado. Salpicar as sardi-
nhas, arrumar as rodelas de to-
mate e orégano por cima. Levar
ao forno quente para assar (+
30minutos).

Receita da colega Margareth
Figueiredo (Maternidade Escola).

CANTINHO
DA POESIA

CULINÁRIAObesidade é sinônimo
de viver mal

Foto: Niko Júnior
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EVENTO

O Grupo Arco-Íris de
Conscientização Homosse-
xual, ONG responsável pela
realização da 10ª Parada do
Orgulho GLBT (gays, lésbi-
cas, bissexuais e transgêne-
ros)-Rio 2005, está finalizan-
do a Programação Oficial da
Parada Rio com os eventos
paralelos à Parada. Dentre as
novidades previstas, a prin-
cipal será a mudança na di-
reção da Parada do Orgulho
Rio: a concentração será a
partir das 13 horas no Posto
6 (em frente ao Hotel Softel)
e o desfile seguirá até o Pos-
to 1 (perto do Hotel Meridi-
en). O show de encerramen-
to será na Praia do Leme.  “O
Direito de Amar Quem Qui-
ser – União Civil Já!” é o slo-
gan do evento.

“Essa mudança foi neces-
sária para atender o tamanho
do evento. Em 2004 foram 600
mil pessoas. Para 2005, temos
a expectativa de superar esse
número e reunir muito mais.
O novo itinerário da Parada
do Orgulho GLBT-Rio será
melhor em termos operacio-
nais, facilitando o acesso ao
local do show. Essa mudança
também reflete o planeja-
mento futuro deste evento,
por isso, em conjunto com a
Prefeitura do Rio, decidimos
por essa alteração”, relata
Cláudio Nascimento, presi-
dente do Grupo Arco-Íris e
coordenador-geral da 10ª Pa-
rada do Orgulho GLBT-Rio
2005.

Celebrando a diversidade
e a marca histórica de ser a 1ª
Parada GLBT realizada no
Brasil: a 10ª Parada do Orgu-
lho GLBT-Rio 2005 acontece
no domingo, 26 de junho de
2005, e contará com muita
música, descontração e men-
sagens de apoio à promoção
dos direitos humanos da po-
pulação GLBT (gays, lésbicas,
bissexuais e transgêneros).
Ao todo, o evento terá vários
trios elétricos, muitos deles
reunindo autoridades, artis-
tas, personalidades, ativistas
de todo o Brasil e convidados

Orgulho gay em Copacabana
Parada será neste domingo, 26 de junho, na orla da zona sul do Rio de Janeiro

internacionais – como os in-
tegrantes do Coral Gay de
Tucson (EUA), que estarão na
cidade para apresentação na
abertura da Programação
Oficial da Parada.

Outra atração cultural de
destaque será o show de en-
cerramento que, devido à
mudança no sentido da Pa-
rada, ocorrerá na Praia do
Leme, próximo ao Hotel Me-
ridien. O Comitê Organiza-
dor tem a expectativa de que
este seja um momento de
grande aglutinação de todos
aqueles que acreditam numa
sociedade laica, democráti-
ca, que respeite seus cida-
dãos, promovendo a liber-
dade, a cultura de paz e a
diversidade sexual – um sen-
timento que estará nortean-
do toda a programação ofi-
cial da 10ª a Parada do Orgu-
lho GLBT-Rio 2005.

Em maio de 2005, o SIN-
TUFRJ, através da Coorde-
nação de Políticas Sociais,
realizou contato com o
Grupo Arco Íris, que é res-
ponsável pela organização
da 10ª Parada do Orgulho
GLBT – Rio 2005, com o ob-
jetivo de viabilizar parce-
ria no evento, cujo tema
será “O Direito de Amar
Quem Quiser – União Civil
Já!”, tema este que será ado-
tado em todas as paradas
realizadas no país.

A Coordenação de Polí-
ticas Sociais procurou a
DVST a fim de desenvolver
alguma atividade de “Saú-
de” neste evento, enfocan-
do o Programa de Preven-

SAÚDE DO TRABALHADOR

“Por um Brasil sem
Homofobia”

ção DST/AIDS (Doenças
Sexualmente Transmissí-
veis) desenvolvido pela
DVST. Tal demanda visa
distribuir preservativos e
material educativo quanto
ao tema (DST/AIDS).

O objetivo é garantir que
num evento de grande con-
centração de pessoas, pos-
samos fornecer orientação
quanto à importância do
“Sexo Seguro – Use Sem-
pre Camisinha”.

O evento tem a expecta-
tiva de que seja um mo-
mento de grande aglutina-
ção de todos aqueles que
acreditam numa Sociedade
Laica, Democrática, respei-
tando seus Cidadãos, e pro-

movendo a Liberdade, a
Cultura de Paz e a Diversi-
dade Sexual.

Identificamos neste
momento a oportunidade
de refletirmos/discutirmos
a questão de “Gênero”, res-
peitando a individualidade
na opção de cada pessoa,
independente de sua pre-
ferência sexual.

Devemos refletir quan-
to aos nossos preconceitos.

Para tanto, convidamos
a Comunidade Universitá-
ria a participar deste even-
to democrático em nossa
Cidade Maravilhosa.

Apoios institucionais:
Ministério da Cultura, Mi-
nistério da Saúde e Prefei-

tura da Cidade do Rio de
Janeiro.

Dia do evento: 26/06/2005
Horário: 13h.
Local: Praia de Copacaba-
na, Posto 6 seguindo ao
Posto 1

A Programação Oficial da
“10ª Parada do Orgulho
GLBT – Rio 2005” encontra-
se disponível no site do SIN-
TUFRJ (www.sintufrj.org.br).

Huascar da Costa Filho
(Coordenador de Políti-

cas Sociais do SINTUFRJ)

Vânia Glória
Diretora da DVST



BRASIL

O vendaval da crise polí-
tica que envolve Brasília, com
base nas denúncias de cor-
rupção envolvendo políticos
vinculados ao governo Lula,
o ministro-chefe da Casa Ci-
vil, José Dirceu, acabou dei-
xando o cargo na semana
passada. Dirceu foi envolvi-
do nas denúncias feitas pelo
deputado Roberto Jefferson.
Até o fechamento dessa edi-
ção havia expectativa de ou-
tras baixas envolvendo o PT,
com a possível destituição
do secretário-geral do parti-
do, Silvio Pereira, e do te-
soureiro Delúbio Soares.
Delúbio, como se sabe, foi
acusado de administrar a
mesada para comprar votos
de parlamentares do PP e do
PL, partidos da base aliada
do governo. As denúncias do
chamado “mensalão” foram
feitas pelo deputado Rober-
to Jefferson, do PTB do Rio
de Janeiro. Jefferson é um ve-
lho conhecido do lamaçal que
historicamente envolve políti-
cos sem escrúpulos, que trans-
formam seus mandatos em fá-
brica de fazer dinheiro.

O deputado, que contro-
lava cargos importantes em
estatais brasileiras, é acusa-
do de comandar a propina-
gem nos Correios e no Insti-
tuto de Resseguros do Brasil.
Essa sombria figura até pou-
co tempo gozou de prestígio
e confiança do governo e do
próprio presidente Lula. Deu
no que deu. No governo ain-
da pontificam figuras como o
presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles (PSDB), e
o ministro da Previdência,
Romero Jucá (PMDB), ambos
acusados de corrupção. Mei-
relles é o queridinho da im-

Lama
sobre o

Planalto

E m i r  S a d e r *

A direita se deleita em afirmar que,
como o PT está envolvido em corrup-
ção, tudo é possível, nada é melhor,
tudo é igual. Podem perpetuar suas
práticas, porque estariam na natureza
da política. Mas principalmente se
deleita em afirmar que, diante do su-
premo crime da corrupção, direita e
esquerda desapareceriam. A polariza-
ção seria entre honestos e corruptos.
Bastaria eliminar os corruptos – ou
aqueles pegos em flagrante –, fazer
reforma política, tomar algumas me-
didas contra nomeações dos gover-
nos e pronto. O saneamento permiti-
ria que tudo seguisse como antes: os
ricos cada vez mais ricos, os pobres
cada vez mais abandonados, os po-
derosos cada vez com mais poder, os
humilhados e ofendidos, sem espe-
rança que não a religião. “A vida para
os fortes/ para os fracos a morte: e é

Corrupção, esquerda e direita
significa um crime muito mais grave.

Significa apropriação privada de
bens públicos. Significa privatização
do Estado, desvio de impostos arre-
cadados da massa da população para
mãos privadas. (...) Significa sobretu-
do desviar recursos que deveriam ser
canalizados para afirmar direitos do
conjunto da população para vanta-
gens pessoais.

A corrupção é, portanto, para a es-
querda, muito mais do que simples-
mente um crime pessoal. É um crime
político. E quando é praticada pela
esquerda, se torna ainda mais indes-
culpável, porque a iguala à direita,
porque favorece a desqualificação da
esquerda, porque desvia as atenções
dos maiores problemas do país para
um problema de corrupção.

*Emir Sader é cientista político.
Trechos de artigo publicado

no site Carta Maior

bom que seja assim” – como diz o
personagem de Brecht. Collor rouba-
va porque era cleptomaníaco, porque
os filhos das oligarquias nordestinas
criados em Brasília não respeitam os
bens alheios. PC Farias fazia o traba-
lho sujo, porque sempre foi um mafio-
so. Já a privataria do governo FHC – a
maior roubalheira da história brasi-
leira – foi feita toda dentro da lei –
para isso se comprou sistematicamen-
te a maioria do Congresso, tudo den-
tro da lei, contando com a mídia, por-
que era por uma “boa causa”: a priva-
tização. Parodiando o secretário de Es-
tado dos Estados Unidos: “são corrup-
tos, mas são nossos corruptos”.

A direita tenta despolitizar a políti-
ca, tratando a corrupção como uma
tentação da natureza humana. O má-
ximo que se poderia fazer seria limitar
os riscos, com leis, polícia, controle da
imprensa.

(...) Para a esquerda, a corrupção

prensa burguesa, porque go-
verna o Banco Central aten-
dendo aos interesses dos
banqueiros. O SINTUFRJ e o
movimento sindical vincula-
do aos interesses dos traba-
lhadores defendem a apura-
ção completa de todas as de-
núncias e a punição de todos
os envolvidos.

Movimento se mobiliza
A Central Única dos Tra-

balhadores, o Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, a União Nacional
dos Estudantes e um conjun-
to de outras entidades orga-

nizadas em torno da Coorde-
nação dos Movimentos Soci-
ais (CMS) decidiram desen-
cadear uma mobilização na-
cional contra a corrupção e o
espírito golpista que estaria
animando os movimentos da
oposição capitaneada pelo

PSDB e pelo PFL. Diante da
postura defensiva e da relati-
va paralisia do governo Lula
e da direção do PT, agravada
após as denúncias do depu-
tado federal Roberto Jeffer-
son (PTB-RJ), a CMS decidiu
agir e colocar seu povo na

rua. Mas a mobilização não
envolverá um apoio incon-
dicional ao governo Lula, de-
fendendo mudanças urgen-
tes nos rumos da política
econômica e a implementa-
ção de uma reforma política
democrática.

Privataria de FHC foi a maior roubalheira da história brasileira

PERSONAGEM SINISTRO. Roberto Jefferson é figura associada ao que existe de pior na
política brasileira: serviçal das elites, sem escrúpulos e com histórias e corrupção no currículo

Foto: ABr


