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NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. Nos dias 28, 29 e 30 de setembro, centenas de caravaneiros ocuparam Brasília. O objetivo é repetir a dose esta semana

GREVE
assembléia decide

1 – Assembléia às 10h desta terça, na sub-
sede do HU, será decisiva para os rumos do
movimento.

2 – Sob pressão de centenas de caravanis-
tas, que acamparam em Brasília na semana
passada, governo recebeu Comando.

3 – Duas posições disputaram voto a voto na
última assembléia: uma apontando para a saí-
da da greve; outra transferindo a decisão para
a reunião de terça. Páginas 6 e 7

Manifesto com mais
de 200 assinaturas
quer o adiamento das
eleições na Escola de
Comunicação, empur-
rada para uma crise
pelas atitudes insa-
nas do atual diretor
José Amaral Argolo.
Nesta terça-feira, o
Tribunal Especial vai
se pronunciar sobre
as ações impetradas

por Argolo contra funcionário
e estudante. Páginas 3 e 4

Com garra e talento
A equipe de futebol feminino do SINTUFRJ, representando a co-

munidade do Pedacinho do Céu, sagrou-se campeã do IX Campeo-
nato de Comunidades da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
ao vencer por 2 a 1, de virada, o time do Boa Esperança (de Jacarepa-
guá) na Arena Petrobras, no Clube da Portuguesa. Página 12

Assalto no CCMN
Em ação ousada e inédita, uma professora da UFRJ foi assaltada na semana passa-

da em uma das salas do CCMN (Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza), em
pleno expediente. A professora estava sozinha quando foi abordada por um rapaz
bem vestido que, de arma em punho, tomou o seu notebook (computador portátil),
dinheiro e celular. Depois, o bandido a amordaçou.

A ECO é um caos

Cartão que acompanha o manifesto
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doispontos

Na última sexta-feira, dia
25, o professor da Escola de
Comunicação (ECO), Muniz
Sodré, foi empossado no car-
go de presidente da Funda-
ção Biblioteca Nacional
(FBN) pelo ministro da Cul-
tura (MinC), Gilberto Gil. Na
solenidade, que estava lota-
da, estiveram presentes diri-
gentes do ministério, como
o secretário-executivo Juca
Ferreira, os secretários Sér-
gio Sá Leitão e Célio Turino
(de Políticas Culturais e de
Programas e Projetos Cultu-
rais, respectivamente), o ex-
ministro Eduardo Portela e
muitos outros intelectuais.

O ministro disse que So-

Muniz Sodré na Biblioteca Nacional
Com 200 anos, a primeira biblioteca da América Latina receberá mais de 50%

das vagas destinadas para o concurso de servidores do MinC
dré tem uma forte inserção
na vida intelectual brasileira.
“Uma característica especial
de Sodré é o fato de ele ser
um intelectual profundamen-
te popular, com um olhar
amplo sobre a sociedade, a
cultura, o povo e a multidão”,
afirmou, ressaltando que um
homem do livro sabe como
atender a um núcleo acadê-
mico de pesquisa e tem fami-
liaridade com a sétima maior
biblioteca do mundo, a pri-
meira da América Latina.

O secretário-executivo Ju-
ca Ferreira anunciou, no
evento, que das vagas aber-
tas em concurso para novos
servidores do MinC, mais de

50% serão para a Biblioteca.
Ao agradecer ao convite para
a nova função, Muniz Sodré
disse que presidir a Bibliote-
ca Nacional é uma honra para
quem sempre olhou o livro
como tábua de salvação. E
lembrou que a instituição
não é propriedade privada.
“É patrimônio público, servi-
ço público a ser julgado pela
sua serventia pública, por
aqueles que recorrem a seus
serviços. Tenho razões para
confiar no quadro funcional
desta Casa, de todas as ori-
gens, de todas as culturas, de
todas as cores e de todas as
religiões.” NO PODER. Muniz, o ministro da Cultura, Gilberto Gil e o

ex-ministro da Educação Eduardo Portella na posse

Foto: Claudio de Carvalho Xavier

Uma votação expressiva marcou a elei-
ção da próxima diretora do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Sociais (IFCS), Jessie Jane
Souza, do Departamento de História, que
compôs chapa única com a professora Gláu-
cia Villas Boas, de Sociologia, como vice-
diretora.

A professora recebeu 632 (86,2%) dos
733 votos: 73 votos dos docentes, 38 dos
técnicos-administrativos e 521 dos estudan-
tes. Houve 60 votos nulos e 40 brancos, a
grande maioria entre estudantes.

A apuração ocorreu imediatamente
após a consulta, que ocorreu nos dias 22,
23 e 24 de novembro, na sala 106 do IFCS.
Wander Siqueira, representante técnico-
administrativo na Comissão Eleitoral, co-
memorou a participação do corpo social
no pleito, que transcorreu tranqüilamen-
te. “Só houve o adiamento da eleição por-

que não tinha havido inscrição de candi-
datura”, explicou, comentando que havia
a preocupação de que não se atingisse o
quórum necessário: “Mas várias pessoas
participaram, entre alunos, funcionários e
professores”.

Toda documentação da consulta já foi
entregue ao presidente da Congregação, o
atual diretor do Instituto, Franklin Trein,
para homologar o resultado e enviar ao
reitor que nomeará o novo diretor.

DEMOCRACIA – Nos debates, realiza-
dos no dia 21, um dos pontos de destaque
no discurso da nova diretora então candi-
data, segundo Wander, foi a luta pela recu-
peração da parte física do Instituto, o res-
gate da Congregação como fórum impor-
tante de discussão e decisão dos assuntos
da instituição e a permanência de um am-
biente democrático na unidade.

Reunião do GT-Saúde
A Coordenação de Políti-

cas Sociais convoca para reu-
nião, nesta quinta-feira, 1º de
dezembro, às 14h, no auditó-
rio da subsede do SINTUFRJ
no HUCFF. Em pauta: Semi-
nário Nacional de Saúde da
Fasubra.

Festa de Confraternização
A festa de confraternização dos sindicalizados, volta-

da para a criançada até os 13 anos, acontecerá no dia 15
de dezembro, quinta-feira, a partir das 15h, no Espaço
Cultural do SINTUFRJ. Informamos que os pais interes-
sados devem fazer a inscrição de seus dependentes entre
28 de novembro e 9 de dezembro, no setor de Convênios
da Sede, localizada na Praça da Prefeitura da UFRJ, das 9h
às 17h, com Cláudia ou Marinete.

Reunião dos NES
O Sindicato informa que nesta quarta-feira, 30, às

11h30, no 2º andar da Reitoria, haverá reunião com o
reitor.

ATENÇÃO
O telefone da subsede do SINTUFRJ

no HUCFF é 3866-6939

IFCS elege nova direção

Festa de Confraternização da  Vigilância
Sexta-feira, dia 2 de dezembro, no campo da Prefeitura.

Na eleição realizada na
Escola Politécnica, dias 23, 24
e 25, a chapa composta pelos
professores Ericson Almen-
dra e Eduardo Serra foi vito-
riosa com 68%, contra 32%
recebidos pelos professores
Protásio Martins e Regis
Mota. A ponderação utiliza-
da deu peso de 70% para do-
centes, 15% para servidores e
15% para estudantes.

A chapa de Ericson e Serra
recebeu 146 votos dos profes-
sores, 64 dos funcionários e
168 dos estudantes. A de Pro-
tásio e Mota, 67 votos de pro-

Eleição na Politécnica
fessores, 34 de funcionários e
132 de estudantes. A partici-
pação dos funcionários ficou
em torno de 50%, dos docen-
tes, 70% e dos estudantes, 10%.

“Ganhamos nos três seg-
mentos. Acho que é interes-
sante porque começamos
com respaldo para implantar
o que foi discutido durante a
campanha”, comemorou Al-
mendra. Segundo Serra, a
posse será só em março do
ano que vem, mas a eleição
foi realizada com antecedên-
cia para evitar o esvaziamen-
to comum nas férias.
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CRISE NA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO

Um manifesto (com
mais de 200 assinaturas) cir-
cula na Escola de Comunica-
ção (ECO) exigindo o adia-
mento da eleição para dire-
tor da unidade, prevista para
os dias 5, 6 e 7 de dezembro,
para o próximo semestre. As-
sinam o documento profes-
sores como Muniz Sodré,
Eduardo Coutinho, Luis Car-
los Paternostro, William Dias
Braga e Nívea Vilaça, além de
funcionários e estudantes. Os
principais argumentos apre-
sentados por expressivo seg-
mento da comunidade da
ECO para solicitar o adia-
mento da eleição é consis-
tente: o calendário e o mode-
lo divulgados para a consul-
ta não atendem aos requisi-
tos mínimos de clareza e
transparência, como, por
exemplo, definição de regras
para votação e apuração dos
votos. O ambiente é de con-
fusão. Outra preocupação da
comunidade da ECO, repre-
sentada pelos que discordam
das atitudes do atual diretor,
José Amaral Argolo, é que ele
acabe sendo reeleito, em fun-
ção do esvaziamento da Es-
cola devido a eleição coinci-
dir com o encerramento das
aulas.

“Feliz Natal! Porque dire-
tor da ECO não é Papai Noel
para só chegar em dezem-
bro”, era o que dizia o cartão
que foi distribuído na sessão
do Conselho Universitário de
quinta-feira, junto com o ma-
nifesto. Naquele momen-
to, o reitor Aloísio Teixeira
recomendou aos estudantes
da ECO para que se mobili-
zem e participem da  eleição.
O reitor lembrou que o ca-
lendário escolar oficial apro-
vado pelo Conselho de Ensi-
no e Graduação não prevê o
término do ano letivo antes
de 9 de dezembro, o que ga-
rante a presença dos estu-
dantes na unidade. Aloísio
Teixeira avaliou como muito
delicada a situação da ECO,
mas afirmou que não inter-
ferirá no processo institucio-
nal em curso.

Ele disse que a crise na
escola é preocupante, porque
compromete o cumprimento
da missão institucional da
universidade, e recomendou
ao Conselho Universitário e
aos demais conselhos supe-

ECO: manifesto quer
adiamento de eleição
Crise continua repercutindo no Consuni e reitor diz que situação é delicada

riores da UFRJ a ficarem aten-
tos e acompanharem a vida
acadêmica na unidade. Na
avaliação de Aloísio, a situa-
ção da ECO não se resolve
com eleição, seja ela aconte-
cendo agora como em mar-
ço. Mas  acrescentou que, in-
dependentemente de qual
seja o resultado, é preferível
que a eleição se realize logo
para que mais cedo se encon-
tre o caminho da normaliza-
ção acadêmica da unidade.

ORIGEM DA CRISE – O
que ocorre na ECO, segundo
Aloísio, não é de natureza
político-ideológica ou dispu-
ta entre grupos, o que para
ele seria normal dentro de
uma instituição aberta ao de-
bate. A crise administrativa e
acadêmica instalada na esco-
la “é resultado do esgarça-
mento acadêmico dentro do
tecido universitário”. O rei-
tor descartou a possibilidade
de afastamento do diretor, já
que o Regime Jurídico Único
(RJU) não prevê esse tipo de
punição em caso de proble-
mas como os que ocorrem
hoje na Escola, acrescentan-
do, ainda, que como em 99%
dos casos o pro tempore aca-

Comissão
apresenta
resultados

O professor Eduardo Si-
queira, presidente da co-
missão instituída para
acompanhar a efetivação
das deliberações do Consu-
ni, adotadas com base no
resultado da sindicância
que constatou irregularida-
des na ECO, informou que
no dia 18 de dezembro,
como era esperado, a Con-
gregação da Escola homo-
logou os eleitos para a che-
fia dos três departamentos
e os docentes escolhidos
para as vagas ociosas no ór-
gão.

Sobre a apresentação do
Plano de Trabalho, uma exi-
gência principalmente dos
alunos, Siqueira disse que
levará algum tempo para fi-
car pronto, porque tem que
envolver toda a Escola na
discussão da definição so-
bre o que pretende a ECO.
Mas como já foi regulariza-
da parte da direção, ele acre-
dita que a tarefa será inicia-
da assim que o novo diretor
assumir.

NA RESISTÊNCIA.
O professor Muniz Sodré
assinou o manifesto pelo
adiamento da eleição e
depôs como testemunha de
defesa do Luiz Alberto.
O estudante de
Comunicação Pedro Martins
(também do DCE), é outro
alvo da perseguição do
diretor da ECO, que ainda
quer se reeleger

ba sendo sempre o próprio
diretor da unidade, esse ex-
pediente não ajudaria muito
para solução da crise.

 CONCORRENTES – Na
quinta-feira, às 16h, foi en-
cerrado o prazo para inscri-
ção de candidatos, e dois pro-
fessores se apresentaram
para disputa: o atual diretor
e Ivana Bentes. Como discor-
dam dos métodos adotados
para condução do processo
eleitoral, os estudantes não
estão participando da Comis-
são Eleitoral.
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CRISE NA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO

No dia 29 de dezembro, a
juíza Luciana Santos Teixeira,
do IV Juizado Especial Cível,
anunciará a sentença dos pro-
cessos por danos morais com
pagamento de indenizações
de R$ 12 mil, movidos pelo
diretor da Escola de Comuni-
cação (ECO), José Amaral Ar-
golo, contra o técnico-admi-
nistrativo Luiz Alberto Lima
Moreira e o estudante Pedro
Martins. As audiências foram
realizadas na quarta-feira, 23.
O professor Muniz Sodré, que
testemunhou em favor do
funcionário, definiu a situa-
ção criada pelo diretor da ECO
como clara litigância de má-
fé. “Ele perseguiu o Luiz e está
pedindo indenização por da-
nos morais.”

“Conseguimos demons-
trar na audiência a inexistên-
cia de qualquer prejuízo de
ordem moral praticada pelo
Luiz Alberto”, informou o ad-
vogado do SINTUFRJ, Alexan-
dre Fecher, que faz a defesa
do técnico-administrativo. Ele
explicou que, ao apresentar o
pedido de contraproposto
(mecanismo jurídico que
transforma o réu em autor da
ação), e com o depoimento
do professor Muniz Sodré, fi-
cou demonstrado, mesmo
que em tese, a existência de
uma prática de arbitrariedade
por parte do diretor Argolo
para com o funcionário.

DONO DO MUNDO – José
Amaral Argolo compareceu à
audiência acompanhado de
dois advogados. Ele buscou a
todo momento mostrar que,
como diretor da ECO, podia
tudo, estando acima do bem e
do mal. “Nós, a defesa, acre-
ditamos que o diretor não
conseguiu convencer a juíza,
mas quem julga é ela”, lem-
brou Alexandre Fecher. No dia
29 de novembro, a juíza Lucia-
na Santos Teixeira também se
pronunciará se aceita ou não
o pedido de conversão da
ação (contraproposto).

ACORDO NEGADO – O es-
tudante de Comunicação e di-
rigente do DCE da UFRJ, Pe-

Justiça dá sentença nesta terça
Muniz Sodré, que depôs como testemunha, diz que Argolo perseguiu funcionário

dro Martins, recusou a pro-
posta de acordo feita na au-
diência pelo diretor da ECO,
na base do “sem ressenti-
mentos e daqui para frente
viveremos democraticamen-
te.” Martins, que também é o
representante dos estudantes
da UFRJ no Conselho Univer-
sitário, afirmou que jamais
poderia assinar um termo de
acordo como o proposto,
porque estaria traindo seus
princípios e ainda admitindo
que errou. Por isso sua res-

Luiz Alberto Lima Mo-
reira passou a ser perse-
guido pelo diretor da Es-
cola de Comunicação des-
de que solicitou sua saída
da chefia do Departamen-
to de Pessoal para ir tra-
balhar com a então coor-
denadora da Pós-Gradua-
ção, professora Raquel
Paiva. A princípio Argolo
teria concordado com o
pedido, mas voltou atrás
depois, pondo o funcio-
nário em disponibilidade.
Ele tem 19 anos de UFRJ e
9 de ECO, e desde abril
trabalha para o Programa
de Cultura Contemporâ-
nea, no Fórum de Ciência
e Cultura.

Apesar de já estar fora
da Escola de Comunica-
ção, onde está impedido
de entrar, Argolo conti-
nuou com sua persegui-
ção a Luiz Alberto. Por
duas vezes convocou vi-
gilantes para retirá-lo da
unidade, uma delas teste-
munhada pelo professor
Muniz Sodré, que chegou
a ligar para o gabinete do
reitor para evitar a expul-
são do funcionário do
prédio. Sodré confirmou
essa arbitrariedade à juí-
za. Ainda não satisfeito,
em setembro o diretor en-
caminhou à Reitoria pe-
dido de sindicância admi-
nistrativa, acusando Luiz
Alberto de “práticas lesi-
vas ao bom funcionamen-
to do Setor de Pessoal da
unidade”. Até que entrou
com processo acusando-
o de atingir sua moral.

Pedro Martins, além
de processado por danos
morais, responde com
mais três colegas à quei-
xa-crime na 10ª Delega-
cia de Polícia. O motivo
que levou Argolo a abrir
guerra contra os estudan-
tes foi a ocupação do seu
gabinete em julho, ato re-
alizado que, entre outras
coisas, reivindicava mais
democracia na ECO.

posta ao diretor, dada na fren-
te da juíza, foi: “Sempre vivi
democraticamente e nunca
tive ressentimento pessoal
por ninguém. Exerço na uni-
versidade uma representa-
ção política e dentro da de-
mocracia da instituição.”

O advogado Mauro Abdon
Gabriel, contratado pela Rei-
toria para defender o estudan-
te, informou que pediu à juíza
Luciana Santos Teixeira o in-
deferimento da ação de da-
nos morais impetrada por Ar-

golo. Segundo o advogado, o
diretor da ECO não explica
exatamente qual o dano mo-
ral que sofreu. “O pedido dele
está confuso, sem fundamen-
tação. Foi um ato político dos
estudantes que não pode ser
personalizado”, disse. A estu-
dante do 4º período de Co-
municação, Priscila Biacovil-
le, que também participou da
assembléia e da ocupação do
gabinete do diretor, em julho
deste ano, foi testemunha de
Pedro Martins.

Abuso de poder

NO TRIBUNAL. Vera Barradas (do SINTUFRJ), Valéria  (funcionária da ECO) e Luiz Alberto

Foto: Niko Júnior
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ELEIÇÃO

No primeiro debate mar-
cado no processo eleitoral
para a eleição da nova dire-
ção da Faculdade de Letras,
dia 24, a chapa única inscrita
apresentou um manifesto à
comunidade.  Intitulado “Re-
construção”, o mesmo nome
dado a chapa, o manifesto
lido pelo candidato a diretor
Ronaldo Lima Lins, quer re-
pensar os modos de admi-
nistração e de relacionamen-
to entre as categorias na Fa-
culdade de Letras. O objetivo
da chapa é afirmar a partici-
pação de professores, alunos
e funcionários a fim de de-
fender a instituição. As elei-
ções serão nos dias 6, 7 e 8 de
dezembro e o próximo deba-
te será dia 1º , às 12h, no au-
ditório G-2, com a presença
das entidades SINTUFRJ,
ADUFRJ, DCE/CA Letras.

A chapa, constituída de
mais quatro integrantes, quer
convocar a ação e a partici-
pação da comunidade da Le-
tras. Defende como princípi-
os a transparência e o respei-
to aos colegiados e quer dis-
cutir medidas de ordem fi-
nanceira, prestação de con-
tas, alterações no espaço físi-
co , contratos com fornece-
dores, “tudo submetido ao
crivo da opinião e dos órgãos
coletivos, departamentos e
aprovados pela Congrega-
ção”. A gestão anterior de
Edione Trindade foi marca-
da pelo centralismo de deci-
sões e ausência de espaços
democráticos para discussão.
O candidato Ronaldo Lins
defendeu também com vee-
mência a importância dos téc-
nico-administrativos para a
instituição, inclusive retor-
nando-os aos seus antigos
cargos.

“Defendemos a importân-
cia dos servidores técnico-ad-
ministrativos e o estímulo ao
seu aperfeiçoamento, com a
devolução de cargos e funções
que lhes pertenciam, muitos
dos quais hoje exercidos por
docentes”, diz o manifesto.
Quanto ao relacionamento
com as categorias o manifesto
afirma que a direção estará

Letras: mudanças à vista
Candidato defende a importância dos funcionários e diálogo com as entidades

sensível às suas reivindica-
ções, procurando atendê-las
através do diálogo e do res-
peito às entidades ADUFRJ,
SINTUFRJ E DCE/CA.

DEBATE - Além das inter-
venções de estudantes e pro-
fessores, a representante dos
técnico-administrativos na
Congregação, Ângela Balduí-
no, traduziu a preocupação da
categoria sobre a falta de pers-
pectivas, descrença e alija-
mento das decisões dentro da
Faculdade de Letras. “Foram
oito ano nesse processo. Pre-
cisamos retomar a participa-
ção, inclusive com a represen-

tação nos outros coleagidos
decisórios da Letras”. O presi-
dente da ADUFRJ, José Si-
mões, foi ao debate e falou so-
bre a importância de se acre-
ditar em uma nova era para a
Faculdade de Letras.

PREOCUPAÇÃO - Assim
como na Faculdade de Direi-
to, em que herdeiros da gestão
Armênio Albino tentaram mi-
nar a redemocratização da uni-
dade, na Faculdade de Letras
existe o temor de que os her-
deiros de Edione Trindade
tentem fazer o mesmo. Duran-
te o debate um aluno pergun-
tou qual seria o procedimento

A chapa
Ronaldo Lima Lins

Diretor
Luiz Edmundo Bouças Coutinho

Vice-Diretor e Diretoria-Adjunta de Política Administrativa
Vera Lúcia Nunes de Oliveira

Diretoria-Adjunta de Ensino e Corpo Discente
Helena Gryner

Diretoria-Adjunta de Pesquisa e Apoio Acadêmico
Vera Lima

Diretoria-Adjunta de Cultura e Extensão

PERFIL - O candidato Ronaldo Lima Lins foi diretor da
Letras de 1982 a 1985.  Ronaldo é professor de Teoria da
Literatura com doutorado em Sorbonne e pós-doutorado
na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais da França. É
escritor, ensaísta e romancista.

Reitoria afirma que
apoiará resultado

Muitas crises em que algumas unidades da UFRJ se
viram mergulhadas se deram devido a resistência, seja de
órgãos de representação seja de dirigentes, em respeitar as
decisões da comunidade universitária. O chefe de gabinete
do reitor, João Eduardo Fonseca, afirmou que se isso vier
acontecer na Letras a Reitoria apoiará a decisão da comuni-
dade. “Não acredito que a Congregação não homologue o
resultado da consulta. Mais se isso acontecer nós apoiare-
mos a decisão da comunidade”, afirmou João Eduardo que
estava presente ao debate.

da chapa se a Congregação
não respeitasse o resultado da
consulta à comunidade – a for-
ma escolhida foi o voto uni-
versal. Há rumores de que es-
taria havendo um movimento
para só homologar o primeiro
nome da chapa e os outros dois
nomes da lista tríplice seriam
indicados pela Congregação.

Além disso, boatos corre-
ram no sentido de que a cha-
pa acabaria com o projeto
CLAC (curso de formação de
professores de graduação da
Faculdade aberto à comuni-
dade). “Tenho certeza de que
a Congregação não irá des-

respeitar o desejo da maio-
ria. Quanto ao Clac nós afir-
mamos que não vamos aca-
bar com o projeto. Mais ele
terá que ser revisto, porque
perdeu o princípio pelo qual
foi criado. Virou fábrica de
dinheiro”, disse Ronaldo. O
integrante da Comissão Elei-
toral, o estudante Renato Par-
dal, anunciou durante o de-
bate que têm havido fatos que
estão dificultando a organi-
zação, realização e a divulga-
ção da eleição. “Se o esvazia-
mento político é real, na Fa-
culdade de Letras ele é pro-
posital”, afirmou.

CLIMA DE DEMOCRACIA. Na quinta-feira, a comunidade debateu a
reconstrução da Faculdade de Letras. Ronaldo Lins apresentou suas
propostas
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MOVIMENTO

Sob pressão das centenas
de caravanistas que acampa-
ram em Brasília nos dias 22,
23 e 24 – o SINTUFRJ enviou
três ônibus com cerca de 100
companheiros –, o Comando
Nacional de Greve (CNG) foi
recebido pelo secretário exe-
cutivo do Ministério da Edu-
cação, Jairo Jorge, na tarde/
noite de quarta-feira, dia 23.
O encontro com o represen-
tante do governo foi em con-
junto com representantes dos
comandos de greve do An-
des, Sinasefe e do comando
de Mobilização dos Estudan-
tes. Desta reunião, em rela-
ção à Fasubra, ficou acertado
que o MEC enviaria um do-
cumento com propostas re-
lacionadas à pauta de reivin-
dicações do movimento e
que seria analisado pelo
CNG com avaliação sendo
encaminhada às bases. O
CNG contabilizou como con-
quista da mobilização que
levou as caravanas a Brasília
a atitude do governo em re-
ceber os sindicalistas.

Movimentação
Na véspera, dia 22, os ca-

ravanistas que foram a Bra-
sília pressionar o governo
em busca de negociação par-
ticiparam da Marcha Zumbi
+ 10. As atividades da cara-
vana no dia 23 começaram
logo cedo, a partir das 7 da
manhã, com a manifestação
denominada “Café com o
Ministro”: os caravanistas
bloquearam todas as entra-
das do prédio principal do
MEC, demonstrando muita
disposição e organização.

Logo cedo o Ministério da
Educação entrou em contato
demonstrando preocupação
com a radicalização e dando
sinais de que poderia receber
o movimento no mesmo dia.

Manifestantes de vários
estados e de todas as regiões
do país se mantiveram firmes
bloqueando as entradas, e por
algumas oportunidades fe-
charam o “eixão”, via central
de Brasília. No fim da manhã

Caravanas ocupam Brasília
Governo recebeu comando de greves na quarta-feira. CNG fez avaliação da reunião no fim de semana

veio a confirmação de audiên-
cia com a representação dos
setores da Educação em gre-
ve, para as 16h30, uma con-
quista importante que só se
configurou graças à caravana.

Sobre o VBC, o secretário
afirmou que é compromisso
e prioridade do governo a re-
solução do mesmo e que o
GT proposto “não é pra in-
glês ver”.

O CNG saúda as entida-
des que acreditaram na mo-
bilização e na força do movi-
mento e compareceram a
Brasília.

No terceiro dia
Na quinta-feira, dia 24, o

dia começou também com o
“Café com o Ministro”. Du-
rante toda a manhã houve
programações culturais e a
porta central do MEC ficou
fechada. À tarde continuaram
as atividades culturais, com
destaque para os nossos mi-
litantes, que apresentaram
individual e coletivamente
atividades culturais que mui-
to contribuíram para as nos-
sas atividades. A partir das 15
horas teve início o enterro

simbólico do Ministro da
Educação que segundo a en-
cenação teatral “já estava
muito doente, já não via há
muito tempo que a maioria
das crianças brasileiras estão
fora das escolas, que não tem
recursos para a Educação,
que as Universidades estão
sucateadas, que faltam do-
centes e técnico-administra-
tivos e que os Hospitais Uni-
versitários estão morrendo”.
O cortejo seguiu e contornou
o MEC acompanhado por to-
dos os militantes, e então o
caixão foi queimado na porta
do MEC. Após o enterro sim-
bólico do ministro Haddad o
ato foi encerrado pelos coor-
denadores-gerais da Fasu-
bra, Luiz Antônio e João Pau-
lo, e pela presidente do An-
des, Marina Barbosa. Após o
encerramento, ao som de Ge-
raldo Vandré, Caminhando e
Cantando, que emocionou
todos os militantes, houve
uma grande queima de fogos!

O CNG saúda as entida-
des que acreditaram na mo-
bilização e na força do movi-
mento e compareceram a
Brasília.

Foto: Ana Paula

NAS RUAS. Caravanistas em várias manifestações

CARAVANA. Três dias de intensa atividade em Brasília

Fotos: ABr

NA MESA. Na quarta-feira, dia 23, Jairo Jorge, do MEC, recebeu lideranças das greves dos trabalhadores em Educação
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MOVIMENTO

Os funcionários da UFRJ
paralisados a mais de 100
dias – na luta pela implanta-
ção da segunda etapa do Pla-
no de Carreira e outras rei-
vindicações – voltam a se reu-
nir às 10h desta terça-feira,
dia 29, para discutir os rumos
do movimento, à luz dos fa-
tos ocorridos na semana pas-
sada, quando caravanistas
ocuparam Brasília e houve
reunião com o governo. Na
assembléia da última quin-
ta-feira, dia 24, também na
subsede do Hospital Univer-
sitário, duas posições se con-
frontaram: uma, que defen-
dia a imediata saída da gre-
ve. Outra, que apontava a ne-
cessidade de melhor análise
dos fatos de Brasília para to-
mar uma decisão a respeito
do assunto. Venceu a segun-
da proposta por 46 votos con-
tra 43, o que levou para ter-
ça-feira um novo pronuncia-
mento da assembléia sobre a
greve.

Votar à luz dos fatos
A proposta vitoriosa, de-

fendida, dentre outros com-
panheiros, pela coordenado-
ra Denise Góes, apresentou
vários argumentos. Denise
sustentou que não teria sen-
tido se votar naquela assem-
bléia sobre o destino da gre-
ve sem o retorno dos carava-
nistas e informações sobre a
reunião dos companheiros
do CNG com o governo, no
dia 23. Ela argumentou que
as atividades naquele dia ti-
nham se estendido até as 22h,
não permitindo ao CNG ana-
lisar os fatos e deliberar en-
caminhamento para as bases.
Denise disse que seria preci-
pitado seguir o caminho de
votar a saída de greve, o que

Assembléia decide
rumos do movimento nesta terça

só atenderia às forças inte-
ressadas no enfraquecimen-
to do movimento. Também
lembrou que parte expressiva
dos companheiros tinha via-
jado a Brasília para pressio-
nar o governo e que o movi-
mento na UFRJ deveria levar
isso em consideração.

Greve comprometida

Na assembléia de quinta-feira, duas propostas disputaram voto a voto a preferência do plenário

A coordenador Neuza Lu-
zia, vocalizando a posição de
outros companheiros presen-
tes à Assembléia, defendeu
que se votasse, ali, a saída da
greve. Essa posição também
foi defendida pelos compa-
nheiros Francisco Carlos e
Francisco de Assis. Neuza dis-
se que o próprio fato de o
comando da greve não ter

enviado nenhuma informa-
ção sobre o resultado das ne-
gociações com o governo já
era um dado revelador de
que esta  greve já está com-
prometida. Segundo a diri-
gente, a divisão das forças da
Fasubra e a partidarização do
movimento inviabilizam a
vitória da greve – opção erra-
da desde o início –, que na

sua opinião só é mantida
pela instransigência de al-
gunssetores . Neuza lembrou,
ainda, que 14 universidades
já tinham saído da greve, es-
tabelecendo uma correlação
de forças cada vez mais des-
favorável ao movimento.
“Meu receio é que o governo,
percebendo a nossa fragili-
dade, recue ainda mais”.

NO VOTO. Assembléia vota pela continuidade da greve, transferindo para a próxima reunião a definição sobre o movimento

DENISE. “Temos que tomar decisão à luz dos fatos” NEUZA. “Já são 14 o número de universidades fora da greve”

Fotos: Niko Júnior

TODOS À ASSEMBLÉIA ÀS 10H DESTA TER-
ÇA-FEIRA, DIA 29, NA SUBSEDE DO HU,
PARA DISCUTIR OS RUMOS DA GREVE

InfInfInfInfInfororororormação útil:mação útil:mação útil:mação útil:mação útil: O fundo de greve, que será discutido na
assembléia, é descontado sobre o salário bruto fixo, não incidindo
sobre férias e décimo terceiro, por exemplo.
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SEMINÁRIO. Ivanir dos Santos, secretário-executivo do CEAP, faz sua exposição no debate
do qual participaram, ainda, a coordenadora do SINTUFRJ, Denise Góes, e a presidente do
CEAP, Mayte Ferreira da Silva, 79 anos

O seminário Cooperativis-
mo e Consciência Negra - pro-
movido pela Incubadora Tec-
nológica de Cooperativas Po-
pulares (ITCP), Centro de Arti-
culação de Populações Margi-
nalizadas (CEAP) e Assessoria
de Desenvolvimento Social da
Coppe, e realizado dia 24 de
novembro reuniu gerações e
segmentos mobilizados pela
luta contra a discriminação e
as desigualdades.

O evento, prestigiado por
lideranças do movimento ne-
gro e pelo SINTUFRJ, discutiu
a questão da cooperativa po-
pular, a realidade do trabalho
para as populações pobres, o
problema da inclusão dos
mais desfavorecidos na eco-
nomia, a violência contra a
mulher, a política de cotas e o
racismo no país. A coordena-
dora-geral do SINTUFRJ, De-
nise Góes, centrou sua fala ne-
cessidade de um programa de
política de ações afirmativas -
cotas nas universidades públi-
cas - e na importância de se
lutar para massificar e mobili-
zar para a questão racial.

Denise usou como exem-
plo sua própria experiência
para mostrar que é possível
avançar. “Sou coordenadora
de um sindicato forte, mulher
e negra, e isto faz a diferença
nas ações que o Sindicato
passa a adotar perante a ques-
tão racial. A participação com
três ônibus para a Marcha

Cooperativismo e
Consciência Negra

DEBATE

Zumbi + 10 evidencia esta
mudança de postura. Existe
muita informação e contra-
informação. A trajetória do
negro na história do Brasil
sempre nos foi negada. E esta
invisibilidade prejudicou du-
rante décadas o nosso enten-
dimento enquanto agentes
de transformação e aniqui-
lou a nossa auto-estima.” So-
bre as cotas, ela afirma que o
Estado não está fazendo fa-
vor em possibilitar a inclu-
são de mais negros na uni-
versidade. “Existe uma dívi-
da do Estado brasileiro com
a população negra que deve
se traduzir em políticas pú-
blicas para termos igualdade
de oportunidades. Ele não
está nos dando nada, porque
nossos antepassados traba-
lharam muito nesse país.”

O secretário-executivo do
CEAP, Ivanir dos Santos, deu
uma aula de história e de po-
lítica. E finalizou sua inter-
venção falando da participa-
ção no movimento negro. “O
que nós queremos é lutar por
igualdade, por isso é impor-
tante apoiar a agenda políti-
ca do movimento negro.”
Uma liderança antiga deu o
seu recado para a nova gera-
ção. Foi Mayte Ferreira da Sil-
va, presidente do CEAP. Ela
se dirigiu aos jovens que par-
ticipam do curso de Jardina-
gem do Horto da UFRJ.

“O problema da socieda-

de é a engrenagem do siste-
ma capitalista que floreia o
chamado neoliberalismo. É o
lucro que caracteriza esse sis-
tema. Além dos ricos e po-
bres, cria uma terceira: a de
desempregados e subempre-
gados. É o poder que manda.
Até o amor foi desvirtuado.
Na minha época a gente na-
morava e casava. Agora se
fica. O que vocês estão pre-
tendendo? Como formar co-
operativas para que todos
nós tenhamos direito ao que
todo cidadão tem. Acredito
que temos de ser mais auda-
ciosos para forçar o Estado a
favorecer o povo e as coope-
rativas. Vamos para a rua para
fazer coro e sacudir o poder

SERVIÇO

HU precisa de doadores de sangue

constituído. E vocês são im-
portantes para discutir, falar
e lutar contra aqueles que se
loculetaram com os mensa-
lões. E estamos aqui porque
acreditamos, somos livres e
sensíveis.”

Estiveram também pre-
sentes Giovanni Harvey, pre-
sidente da Incubadora Afro-
Brasileira; Luiz Carlos Santia-
go, diretor-presidente da Co-
operativa dos Trabalhadores
do Complexo de Bonsuces-
so; Cláudia Ferreira de Si-
queira, presidente da Coope-
rativa de Costura Artesanal;
Íris Gambini, da Assessoria
de Desenvolvimento Social
da Coppe; e Gonçalo Guima-
rães, coordenador do ITCP.

No dia 25 de novem-
bro comemorou-se o Dia
Nacional do Doador Volun-
tário de Sangue, mas o Ser-
viço de Hemoterapia do
Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HU-
CFF) teve pouco, ou quase
nenhum, motivo para co-
memorar: na semana ante-

rior, por conta do feriado pro-
longado do dia 15 de novem-
bro, o banco de estoque san-
guíneo entrou em crise, por
não ter podido receber doa-
dores. Por causa da falta de
sangue 6 das 55 cirurgias
marcadas para o dia 21/11
foram canceladas.

De acordo com a res-

ponsável do Serviço de He-
moterapia, Carmen Noguei-
ra, para evitar a escassez, o
ideal seria que houvesse
uma regularidade nas doa-
ções. No funcionamento
normal do Serviço eram re-
cebidas doações de 80 vo-
luntários, diariamente, mas
nos últimos seis meses ape-

nas 30 doadores têm com-
parecido.

Para ser doador basta ter
entre 18 a 65 anos, mais de 50
quilos de massa corporal e
estar sadio. O Serviço de He-
moterapia fica no 3º andar do
HU e funciona das 7h30 às
13h30. O doador deve com-
parecer com documento de

identidade, ou qualquer
outro documento com foto.
A comunidade universitária
pode apresentar a identifi-
cação da UFRJ. Mais infor-
mações pelo telefone 2562-
2305, pelo e-mail:
<hemoter@hucff.ufrj.br> ou
no site do hospital, <http://
www.hucff.ufrj.br>.
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HISTÓRIA

Em novembro de 1935 –
portanto, há 70 anos – um le-
vante contra o governo de
Getúlio Vargas reuniu uma
ampla frente de forças que
lutavam contra as oligarquias
no país. Neste conjunto de
forças, os comunistas, através
do Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB), tinham uma gran-
de influência, articulada em
torno de Luiz Carlos Prestes.
Insurreição político-militar
promovida pelo PCB, tinha
como objetivo derrubar o
governo capitalista das oli-
garquias e instalar o socialis-
mo no Brasil. Fundado em
1922, o PCB fortalece-se ape-
nas no final da década, ao in-
tensificar sua participação
nas campanhas eleitorais e
penetrar no meio do proleta-
riado urbano e do trabalha-
dor rural. Após a Revolução
de 1930 recebe a adesão de
militantes e líderes tenentis-
tas, entre eles o ex-capitão
Prestes e muitos de seus
companheiros da Coluna
Prestes. Depois de uma esta-
da na URSS, Prestes retorna
ao Brasil e participa da dire-
ção do partido em 1934. 

Formação da Aliança
Com o crescimento do

fascismo na Europa e do in-
tegralismo no Brasil, as lide-
ranças políticas democráticas
e de esquerda decidem repro-
duzir no país o modelo das
frentes populares européias.
Com essa meta, em março de
1935 é criada no Rio de Janei-
ro a Aliança Nacional Liber-
tadora (ANL), reunindo ex-te-
nentes, comunistas, socialis-
tas, líderes sindicais e libe-
rais excluídos do poder. A ANL
aprova um programa de re-
formas sociais, econômicas e
políticas que inclui aumento
de salário, nacionalização de
empresas estrangeiras, pro-
teção ao pequeno e médio
proprietário e defesa da liber-
dade pública. Luiz Carlos
Prestes é convidado para a

presidência de honra da or-
ganização.

A ANL cresce tão rapida-
mente quanto sua adversá-
ria, a Ação Integralista Brasi-
leira (AIB), de inspiração fas-
cista. O confronto entre mili-
tantes comunistas e integra-
listas torna-se cada vez mais
freqüente. Aproveitando o
apoio da sociedade à causa
antifascista, Prestes lança, em
julho de 1935, um manifesto
pedindo a renúncia de Var-
gas. Em represália, o gover-
no decreta a ilegalidade da
ANL. Impedida de atuar pu-
blicamente, a organização
perde força. 

Levante nos quartéis
Com a ajuda de Prestes e

contando com a adesão de
simpatizantes em importan-
tes unidades do Exército, o
PCB prepara uma rebelião
militar. O levante dos quar-
téis seria o sinal para uma
greve geral e o início de uma
revolução popular. A revolta
começa precipitadamente
nas cidades de Natal e do Re-
cife, nos dias 23 e 24 de no-
vembro. Em razão dessa an-
tecipação inesperada, os che-
fes do movimento apressam
a mobilização no Rio de Ja-
neiro para a madrugada do
dia 27. O palco do levante é o
3º Regimento de Infantaria,
na Praia Vermelha, e a Escola
de Aviação, no Campo dos
Afonsos. O governo, já pre-
parado e contando com a leal-
dade das Forças Armadas,
encurrala e domina os rebel-
des no mesmo dia. Em todo
o país, revoltosos e simpati-
zantes são perseguidos, seus
chefes, presos, alguns tortu-
rados e mortos. Prestes fica
na prisão até 1945. Sua mu-
lher, a comunista judia Olga
Benário, é entregue pela po-
lícia do Estado Novo à Gesta-
po, polícia política nazista, e
morre em um campo de con-
centração da Alemanha em
1942.

 A professora Marly Vianna, que estu-
dou no Instituto de Ciências Sociais em
Moscou e autora do livro Revolucionários
de 35, sonho ou realidade, questiona a parti-
cipação da Internacional Comunista e mi-
nimiza o papel do PCB na rebelião de no-
vembro de 1935. Veja trechos do seu depo-
imento concedido ao Portal Vermelho.

“A ANL só teve origens nacionais. Ela sur-
giu a partir das lutas contra o integralismo,
que foram duramente reprimidas. Desde o
final de 1934 que os tenentes descontentes
com os rumos da revolução de 1930 come-
çaram a organizar a frente. O comandante
da Marinha, Roberto Sisson, o principal ide-
alizador da Aliança, resumiu sua origem –
que não teve nada a ver com o PCB. Sisson
diz que ele e os tenentes que fundaram a
ANL eram nacional-libertadores que luta-

70 ANOS do levante
comunista no Brasil

vam pelo povo, com uma finalidade nacio-
nal: “a defesa antiimperialista do Brasil”. Seu
ideal era “nacional e popular”, jamais tendo
pensado em um regime comunista para o
país. Explicava que se criara entre aquele
grupo de tenentes um forte sentimento na-
cionalista e antiimperialista, sendo o impe-
rialismo, inclusive, o responsável pela fra-
queza das Forças Armadas. Dos 17 fundado-
res da ANL escolhidos para sua direção, 8
eram militares e os outros 9 civis eram todos
tenentistas. O principal erro do PCB foi não
ter avaliado a correlação de forças. E é duvi-
doso que pudessem escapar a essa falsa ava-
liação, pois a agitação no país nos anos que
se seguiram a 30 era imensa, assim como a
mobilização popular. Quando a caravana da
Aliança percorreu o Nordeste, foi ovaciona-
da por toda parte.

“Aliança não teve nada a ver com PCB”

Frente popular tentou derrubar o governo
Vargas e implantar um Estado socialista no país
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UFRJ

FUJB –
funcionários
querem
regulamentação

Os conselheiros retomaram a
votação da resolução sobre a re-
lação da UFRJ com as fundações,
interrompida na sessão passada
por falta de quórum. O artigo 4o, que
se referia a concessão de bolsas, teve
o acréscimo da contribuição dos técni-
cos-administrativos em alguns parágrafos
com algumas definições. A conselheira Ana Ca-
nem pediu a retirada do adendo proposto pelo
CPEG, que vincularia o valor à tabela do CNPq.
O reitor ponderou que seria importante que a
resolução contivesse regras gerais que seriam
detalhadas em momento posterior. O artigo foi
aprovado sem o adendo.

Mas a representante técnico-administrativa
Chantall Russi propôs ao colegiado que houves-
se prazo definido, de 120 dias, para essa regula-
mentação e apreciação pelo Conselho. “É de bom
senso deliberar nesta direção”, assentiu o reitor.

O artigo 20 trata da destinação à Universida-
de de 5% da receita bruta da Fundação decorren-
te de realização ou gerenciamento dos projetos,
como contrapartida ela utilização do nome da
UFRJ, bens, direitos, pessoal e recursos. O Insti-
tuto de Matemática propôs que o percentual fos-
se de 10% e que fosse dividido em partes iguais
para a constituição de fundo contábil e para a
instância universitária geradora da receita.

Os conselheiros consideraram que se por “re-
ceita bruta” for considerado todos os recursos
provenientes de todas as atividades da Funda-
ção, 5% pode ser adequado. Mas se for conside-
rado apenas o que chamam de overhead (taxa
sobre convênios e contratos), não.

“Isto não está claro”, disse o reitor, propondo a
suspensão da votação para que o conceito fosse
mais bem definido, até a próxima sessão, dia 8.

Pauta cheia no Consuni

Orçamento
apresentado

O pró-reitor de Planeja-
mento e Desenvolvimento,
Joel Teodósio, expôs a pro-
posta orçamentária para 2006.
Começou explicando que os

recursos divididos entre as uni-
dades foram destinados com base

em planilhas que estas próprias pre-
encheram.
Um professor perguntou por que não

havia previsão para o Hospital Universitário.
Segundo Teodósio, cada centro vai receber o
que foi solicitado. Ele contou que foi criado um
fundo de R$ 550 mil para material permanente e
propôs ainda uma tabela com o custeio geral,
para o que estão destinados R$ 37 milhões. Para
contratos como água, luz e limpeza estão reser-
vados R$ 64 milhões.

Teodósio comentou que o recurso previsto
pelo MEC, de R$ 92 milhões no próximo ano,
não cobrirá o total necessário, em torno de R$
113 milhões. “Vamos ter que recorrer a outras
fontes de recurso”, disse, enumerando as emen-
das de bancada que a UFRJ tem conseguido de
parlamentares em Brasília.

Bandejão no Consuni
pode sair este ano

Segundo o pró-reitor, estão garantidos, den-
tro do convênio com o Banco do Brasil, R$ 6,4
milhões para o restaurante universitário. O pro-
jeto executivo está sendo concluído e, estima
Teodósio, o reitor deve levá-lo ainda este ano ao
Conselho Universitário.  Com base no projeto,
será feita a licitação e posteriormente a obra. “Se
tudo correr bem, dentro do cronograma, a licita-
ção deve ser feita em março e a obra começa em
abril”, espera.

A pauta do Conselho Universitário do
dia 24 era extensa: continuação da
discussão da resolução sobre as
relações entre a UFRJ e as fun-
dações de apoio; e discussão
da extensão dos 28,86%;
propostas orçamentária
para 2006, de alteração do
regimento do Conselho de
Administração do Hospi-
tal Universitário, de re-
curso contra critério de
desempate em concur-

28%: Consuni apóia
extensão administrativa

Por aclamação, os membros do Consuni apro-
varam moção que autoriza o reitor a envidar todos
os esforços para a extensão ainda no exercício de
2005 e reconhece o direito dos servidores. O supe-
rintendente da PR-4, Roberto Gambine, fez um bre-
ve histórico. Contou sobre a origem do direito, a
vitória do SINTUFRJ na Justiça e a determinação
do juiz de que deveriam receber o direito apenas
os que constavam na listagem do processo, cerca
de 12.800 pessoas, o que deixou mais de 7 mil
servidores de fora. E relatou as iniciativas que a
Reitoria adotou até aqui e as dificuldades que tem
enfrentado. A extensão para os 7.129 servidores
que não recebem os 28,85% representaria cerca de
R$ 3.789 milhões, ou 8% a mais na folha mensal.

O reitor, avaliando que a questão é política,
tenta audiência com o Ministério do Planejamento
e com a Casa Civil. Ele acredita que o momento é
propício e solicitou ao colegiado uma posição ain-
da mais contundente da que o Conselho aprovou
recentemente: “Mais que uma moção, quase uma
resolução.”

so e de nomes para as ruas do Fundão.
Mas a sessão, que começou agita-

da pelo debate logo no Expedi-
ente sobre a consulta para a

direção da Escola de Comu-
nicação, marcada para o

início de dezembro con-
trariando os estudantes,
não chegou ao fim da
pauta. Acabou suspen-
sa, no início da tarde,
pelo quorum reduzido
e segue no dia 8.
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ETNIA

Cerca de 7 mil represen-
tantes do movimento negro
brasileiro de vários estados do
país, segundo cálculos do co-
mando da Polícia Militar, par-
ticiparam na terça-feira, dia
22, da Marcha Zumbi+10 Con-
tra o Racismo, pela Igualdade
e a Vida, da Esplanada dos Mi-
nistérios até o Congresso Na-
cional, onde entregaram um
dossiê com as reivindicações
do movimento negro aos pre-
sidentes da Câmara, Aldo Re-
belo, e do Senado, Renan Ca-
lheiros.

Mães-de-santo, rodas de
capoeira, baterias com instru-
mentos de percussão, roupas
coloridas, penteados afros e
grupos musicais baianos de-
ram um colorido especial ao
ato público. A passeata marca
os 95 anos da Revolta da Chi-
bata, comandada pelo mari-
nheiro negro João Cândido,
no Rio de Janeiro. A Revolta
da Chibata, também conheci-
da como a Revolta dos Mari-
nheiros, ocorreu em uma das
unidades da Marinha de
Guerra brasileira baseada no
Rio de Janeiro, em 1910.

Os marujos rebelados, li-
derados por João Cândido,

Zumbi + 10 reúne em Brasília
Filha de João Cândido, o almirante negro, Zelândia Cândido, de 81 anos, participou da manifestação

reivindicavam de Hermes da
Fonseca, recém-empossado
na Presidência da República,
a aprovação do projeto de
anistia geral em discussão no
Congresso, o cumprimento
da lei que aumentava os ven-
cimentos dos militares, a re-
dução da jornada de traba-
lho e a abolição dos castigos
corporais e cruéis como as
chibatadas, a palmatória, a
prisão a ferros e a solitária.

Bandeiras do movimento
De acordo com a coorde-

nadora nacional do Movi-
mento Negro e da Comissão
Nacional Contra o Racismo,

Maria Izabel da Silva, além
de reivindicar do Estado bra-
sileiro a implementação de
políticas de combate ao ra-
cismo e de promoção da
igualdade racial, a regulari-
zação de territórios quilom-
bolas e cotas para negros nas
universidades brasileiras, o
movimento negro também
deseja acompanhar de perto
as ações empreendidas após
a realização da Declaração e
do Programa de Ação da 3ª
Conferência Mundial Contra
o Racismo (ocorrida em Dur-
ban, África do Sul, em 2001).

“Nessa conferência o Es-
tado brasileiro assumiu o

O presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Aldo Rebelo, disse  que tem o interesse
de votar o mais rápido possível o Estatuto
da Igualdade Racial. O pedido para a vota-
ção foi feito durante o encontro com os
manifestantes da Marcha Zumbi+10.

“Tenho a mais absoluta convicção de
que o Brasil só será uma democracia verda-
deira, profunda e duradoura quando for
uma democracia política, social, econômi-
ca e também racial. Quando todos os brasi-
leiros, independente da cor, da condição

compromisso de aplicar po-
líticas de ações afirmativas
para garantir o fim da discri-
minação e do racismo no
Brasil, e essas políticas são
implantadas através da titu-
lação das terras de quilom-
bos, das cotas para negros nas
universidades”, disse ela.
Maria Izabel da Silva disse
lembrando que com a cria-
ção de organismos como a
Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualda-
de Racial (Seppir), de certa
forma o país iniciou o pro-
cesso de cumprimento dos
seus compromissos.

Izabel da Silva disse que

o movimento negro tem sé-
rias críticas ao Estatuto da
Igualdade Racial. “Não dá
conta das nossas reivindica-
ções e, em especial, no que
diz respeito ao financiamen-
to das ações de reparações e
de combate ao racismo no
país”, disse, ressaltando que
“os negros querem sim o Es-
tatuto da Igualdade Racial,
mas queremos que ele seja
discutido com o movimento
negro e que a gente garanta
os recursos financeiros para
cumprir as ações”.

Almirante negro
Zelândia Cândido, de 81

anos, filha do marinheiro
João Cândido, também este-
ve na marcha. Para ela, essa
participação tem o significa-
do de resgatar a memória do
pai e de seus companheiros.
“O que mais me dói é ver o
meu pai ser visto por algu-
mas camadas de brasileiros
como um marginal e um lou-
co”, disse.

João Cândido é, hoje, um
ícone da memória da luta do
movimento negro no Brasil,
que quer ações reparadoras
do Estado brasileiro.

social, da cultura e da região, tiverem aces-
so à cidadania”, disse o presidente da Câ-
mara.

Maria Izabel da Silva disse que o docu-
mento entregue a Aldo Rebelo solicita tam-
bém à Câmara a votação do Projeto de Lei
para a anistia de João Cândido, marinheiro
negro que comandou a Revolta da Chibata
em 1910. “Temos um projeto vindo do Se-
nado e eu assumi o compromisso que, che-
gando [à Câmara], o projeto será votado”,
afirmou.

Rebelo diz que Câmara vai votar estatuto

Foto: Lindomar Cruz/ABr
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Carla Nascimento, a co-
mandante do time do SIN-
TUFRJ, disse que a conquis-
ta do campeonato foi resul-
tado da combinação de mui-
ta garra com talento. Carla
trabalha com 18 atletas que
treinam duas vezes por se-
mana no campo da Prefeitu-
ra, aqui no Fundão. Foi ela

A equipe de futebol
feminino do

SINTUFRJ,

É CAMPEÃO!
Time de futebol feminino do SINTUFRJ

conquista campeonato da CBF
representando a
comunidade do

Pedacinho do Céu,
sagrou-se campeã do

IX Campeonato de
Comunidades da

Confederação
Brasileira de Futebol

(CBF) ao vencer por 2
a 1, de virada, o time

do Boa Esperança (de
Jacarepaguá) na

Arena Petrobras, no
Clube da Portuguesa.
Trata-se de um título

inédito da equipe
comandada pela

técnica Carla
Nascimento numa

disputa que envolveu
32 times que se

enfrentaram em 12
rodadas, durante três
meses. Seis atletas da
equipe do SINTUFRJ

foram escolhidas para
integrar a seleção da

competição que no dia
17 de dezembro vai
enfrentar a Seleção

Brasileira de Futebol
Feminino, vice-

campeã mundial, na
Granja Comari, o

centro de treinamento
da Seleção Brasileira

de Futebol, em
Teresópolis.

Competição faz 10 anos

Com garra e talento

A final do campeonato
foi apitada pela árbitra
Martha Peçanha Vasconce-
los (RJ),  que na semana
passada foi indicada para
compor o quadro da FIFA.
O terceiro lugar da compe-
tição ficou com o time de
Santíssimo, que derrotou o
Nova Aliança (da comuni-
dade da Mangueira) por 1

a 0. Este ano o campeonato
promovido pela CBF com-
pletou dez anos. O técnico
das Seleções Brasileiras Fe-
mininas Sub-20 e Principal,
Luiz Antônio Ferreira, que
também assistiu aos jogos
das finais, disse estar im-
pressionado com o eleva-
do nível técnico elevado do
campeonato.

que implantou o futebol fe-
minino no SINTUFRJ em
1997. Ela também treina os
garotos do futebol masculi-
no. Desde 2001 que a equi-
pe do Sindicato participa
deste campeonato da CBF.
Naquele ano ficou em 3º lu-
gar. Em 2004, o Pedacinho
do Céu ficou em 6º lugar.

Equipe do SINTUFRJ
que ganhou a final

ATLETAS:
Letícia, Daiana, Carla,

Alessandra, Mônica, Vanesa,
Diany, Denise, Silvana,

Mariana e Fernanda
COMISSÃO TÉCNICA:

Carla Nascimento (técnica),
Daniele Cãnellas e Daniele

Silva Lopes (auxiliares) e
Chapéu (Roupeiro)

FINALÍSSIMA. Nos gramados da Arena Petrobras, na Ilha,
a equipe do SINTUFRJ (de azul) ganhou de virada do Boa
Esperança na vitória que garantiu o campeonato
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