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Antônio
Ledo é eleito

diretor da
Medicina

O professor titular do Departa-
mento de Pediatria, Antônio Ledo, foi
eleito o novo diretor da Faculdade
de Medicina da UFRJ. Ele obteve pela
ponderação 70%, 15% e 15%, 57,25%
dos votos dos eleitores contra 42,75%
de sua colega Celeste Lima, do De-
partamento de Clínica Médica, que
também participou da disputa. A apu-
ração foi na quarta-feira, 12, último
dia de votação, que começou na se-
gunda-feira, 10.

ASSEMBLÉIA
de prestação de contas
Quarta-feira, dia 19, às 14h, no auditório do Roxinho

Cotas sociais
A disputa eleitoral deflagrada dentro do Congresso

Nacional impede a votação do projeto de lei do governo

que institui cotas nas instituições federais de ensino.

Mas,várias universidades já adotaram as cotas sociais; a

UFRJ está na contramão da história. Página 7

Impunidade
Dez anos depois do massacre de 19 militantes do MST,
em Eldorado dos Carajás, os executores e mandantes do
crime continuam sem punição. Nesta terça-feira, 18, às
16h30, em frente ao Tribunal de Justiça, será realizado o
“Ato contra a impunidade”. Página 8

Jogo político
PFL e PSDB dificultam a vida da UFRJ impedindo, por
meio de muitas manobras em plenário, a votação do
Orçamento da União para este ano. Sem a verba,
o pró-reitor Carlos Levi faz malabarismos para saldar
compromissos inadiáveis. Página 4
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Atenção trabalhadoras da UFRJ e público feminino
externo: está funcionando no Instituto de Ginecologia
(Rua Moncorvo Filho, 90, Centro da Cidade) o Ambulató-
rio de Homeopatia para tratamento da saúde em geral
das mulheres. Quem atende é o médico da UFRJ Jorge
José Ferreira, todas as quartas e sextas-feiras.

Esta prestação de serviço gratuito à comunidade da
Universidade e à sociedade é mais uma conquista do
instituto, que sempre se destacou pela excelência no aten-
dimento oferecido a todas as pacientes.

Começa 18 de abril e
não no dia 13, conforme
foi divulgado antes, o ci-
clo de palestras que a
Casa da Ciência da UFRJ
vai promover como par-
te das comemorações do
centenário do vôo do 14
bis, o primeiro publica-
mente registrado de um
avião. O evento prosse-
gue até 25 de maio, sem-
pre às 18h30. Inscrições
gratuitas pelo telefone
2542-7494. Local: Rua
Lauro Müller, 3, Botafo-
go. Quem assistir a 80%
das palestras receberá
certificado.

De 26 a 28 de abril, a
Escola de Comunicação da
UFRJ e a Rede Universida-
de Nômade promovem se-
minário internacional so-
bre mídia e democracia e
novas formas de ativismo
político. Participarão deste
oportuno debate jornalis-
tas de vários veículos e de
rádios comunitárias, pro-
fessores de comunicação,
inclusive de outros países,
sociólogos, políticos, ci-
neastas, e representantes

Está disponível para
consulta a simulação da
segunda fase do enqua-
dramento. Para verificar se
seus dados referentes a
essa fase – capacitação e
qualificação – estão corre-
tos, acesse o endereço
www.mec.gov.br/canal-
cggp, e clique em “Atuali-
ze seus Dados para Enqua-
dramento”. Qualquer dú-
vida entre em contato com
a Comissão de Enquadra-
mento pelos telefones
2598-1790 ou 2598-1819.

Só para mulheres

Marcus Vinicius da
Silva Amaral, estudante
da Faculdade de Medi-
cina da UFRJ, continua
desaparecido e até ago-
ra a polícia não tem pis-
tas  do seu paradeiro.
Marcus é um jovem de
26 anos, evangélico, em
perfeitas condições de
saúde, sem problemas
emocional e psíquico, e
cursava o último perío-
do de Medicina.

Mais um ponto de encontro dos funcionários da UFRJ
foi inaugurado, o IncuBARnesc, atrás da Prefeitura Uni-
versitária, e abre todas as quintas-feiras, a partir das 16h.
Quem quiser pode levar sua banda ou violão, o espaço é
democrático.

IncuBARnesc

Mídia da crise

crise da mídia?
ou

O plantão do advogado Júlio Romero será na quarta-
feira, dia 19 de abril, a partir das 11h30, na sede do
SINTUFRJ.

CIS
informa

de entidades e movimen-
tos sociais e culturais. En-
tre os convidados estão o
âncora da tevê Record,
Paulo Henrique Amorim;
ex-ministro José Dirceu; ex-
assessor de imprensa do
Planalto, Ricardo Kotscho;
Jailson de Souza, da Escola
Crítica de Comunicação
Popular da Maré; e Muniz
Sodré. Local: auditório do
CFCH, campus da Praia
Vermelha (Avenida Pas-
teur, 250, Botafogo).

FGTS

Estudante continua
desaparecido

Santos Dumont

para poetas
Santos Dumont

para poetas

Foto: Internet
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SEMINÁRIO

A coordenação de Políti-
cas Sociais do SINTUFRJ deu
continuidade na terça e quar-
ta-feira, dias 11 e 12, à dis-
cussão que foi iniciada na se-
mana anterior sobre saúde do
trabalhador, na UFRJ, saúde
pública e funcionamento dos
hospitais universitários. O
principal objetivo desse se-
minário local, realizado na
subsede do Sindicato, no HU,
e que constou de exposições
de especialistas e debates, foi
a construção de propostas da
categoria para serem levadas
ao Seminário Estadual de
Saúde do Trabalhador e Hos-
pitais Universitários, nesta
terça-feira, 18, e quarta-feira,
19, no Hospital Graffée e
Guinle, das 9h às 18h.

No seminário estadual se-
rão aprovadas as propostas
para o Seminário Nacional da
Fasubra, de 27 a 29 de abril,
na Universidade de Brasília.

ABERTURA – A coordena-
dora do SINTUFRJ, Ana Ma-
ria Ribeiro, abriu o seminá-
rio com o superintendente de
Pessoal, Roberto Gambine.
Sobre “Saúde do Trabalhador
na UFRJ”, a diretora da Divi-
são de Saúde do Trabalha-
dor (DVST), da Universidade,
Vânia Glória, fez várias con-
siderações: uma delas que o
grande número de solicita-
ções de licenças têm como
causas, além das precárias
condições de trabalho, a falta
de renovação dos quadros
profissionais e de uma polí-
tica de recursos humanos que
alivie o estresse do servidor.
A categoria manifestou insa-
tisfação com o atendimento
que recebem nos hospitais
da UFRJ e das condições de
trabalho nessas unidades.
Vânia lembrou iniciativas já
colocadas em prática para
melhorar a relação dos servi-
dores com os hospitais uni-
versitários, como os convê-
nios da Divisão com o Insti-
tuto de Ginecologia e o Hos-
pital São Francisco de Assis.

Saúde do trabalhador
e HUs no centro dos debates

NOVIDADES – Roberto
Gambine informou que o pla-
no de saúde dos servidores,
elaborado pelo Ministério do
Planejamento, aguarda agora
publicação do decreto regu-
lamentando a Saúde Suple-
mentar no Serviço Público
Federal. Segundo o superin-
tendente, o reitor Aloísio
Teixeira e o pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso, esta-
vam em Brasília naquele
mesmo dia tratando, entre
outros assuntos, dessa ques-
tão. Antecipou também a
possibilidade da Caixa As-
sistencial Universitária do
Rio de Janeiro (Caurj) se tor-
nar plano de auto-gestão da
Universidade. Outra novida-
de foi que a UFRJ poderá ce-
der um terreno próximo ao
Centro de Ciências da Saúde
para a Defesa Civil, e em tro-
ca o órgão construiria uma
nova sede para a DVST.

CRÍTICAS AO MEC – A
mesa “A saúde pública, SUS
e o papel dos HUs na forma-
ção dos profissionais de saú-

de”, realizada na manhã do
dia 12, reuniu uma atenta
platéia. Sobre o tema fala-
ram o diretor do HU, Alexan-
dre Cardoso, o deputado es-
tadual Paulo Pinheiro (PPS-
RJ), presidente da Comissão
de Saúde da Assembléia Le-
gislativa do Rio, e Waldir
Francisco da Costa, repre-
sentante do Conselho Muni-
cipal de Saúde.

Segundo Alexandre Car-
doso, a função do HU é reali-
zar ensino, pesquisa e exten-
são e procurar formar profis-
sionais para enfrentar a rea-
lidade da saúde pública bra-
sileira. E apesar de ser um
hospital de alta complexida-
de – é o único no Rio de Ja-
neiro que faz transplante de
órgãos e de células-tronco –

vive as dificuldades ineren-
tes ao sistema de saúde do
país: sem orçamento e de-
pendendo da prestação de
serviços através do SUS.

LEVIANDADE – Cardoso
chamou de leviana a propos-
ta do MEC de desvincular os
HUs das universidades, e
prometeu lutar contra ela. “O
que mantém o trabalho de
um HU é a sua relação com a
universidade. O MEC não
sabe e não tem informações
sobre a realidade desses hos-
pitais”, afirmou. O deputado
Paulo Pinheiro reforçou a crí-
tica ao MEC, e usou como
exemplo a situação da UERJ
sob ameaça de corte de 25%
da verba de custeio a partir
de 1º de maio, para mostrar

como decisões tomadas à re-
velia podem causar graves
danos às instituições.

O representante do Con-
selho Municipal de Saúde,
Waldir Costa, defendeu o
controle social sobre as ações
da saúde e maior atenção aos
trabalhadores da saúde.

FALTAM RECURSOS – A
última mesa do seminário de
saúde trouxe à tona a discus-
são de se oficializar (certifi-
car) os hospitais da UFRJ ao
Sistema Único de Saúde. Hoje
apenas quatro hospitais da
UFRJ estão certificados: o Hos-
pital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF), o
Instituto de Pediatria, o Ins-
tituto de Psiquiatria e a Ma-
ternidade Escola. Com a cer-
tificação esses hospitais têm
mais recursos, mas a verba
continua insuficiente para
cobrir todas as despesas. O
HUCFF, por exemplo, tem
uma dívida de R$ 3,5 mi-
lhões, informou o decano e
representante da Câmara dos
Hospitais da UFRJ, João Fer-
reira, embora não seja contra
a certificação pelos recursos
a mais que chegam aos hos-
pitais, defende que a União é
quem deve financiar os hos-
pitais universitários. Entre
todas as exigências do SUS,
disse que a questão da resi-
dência e a criação do Conse-
lho Gestor são os maiores
obstáculos à oficialização.

A diretora do Hospital Es-
cola São Francisco de Assis,
Cristina Loyola, afirmou que
a unidade funciona como um
grande ambulatório e o seu
perfil é de atenção secundá-
ria, mas precisa melhorar o
atendimento com mais inves-
timentos”. Para o diretor ad-
junto do Instituto de Doen-
ças do Tórax, Marcos Pascoal,
o hospital que adere ao SUS
tem morte lenta e os que não
aderem têm morte prematu-
ra. E justificou sua tese pelo
fato de o SUS só pagar pelo
que se produz.

À MESA, Paulo Pinheiro,
Alexandre Cardoso, Waldir
Costa e Huascar Costa Filho.
No debate, o técnico-
administrativo Marcílio
Lourenço

CATEGORIA manteve-se atenta à exposição dos palestrantes

Fotos: Niko Júnior
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JOGO DURO

Um problema que se ar-
rasta há anos na Escola de
Belas Artes (EBA) está com
os dias contados. Na segun-
da-feira, 10, a empresa
Horm Engenharia, contra-
tada pela Fundação José
Bonifácio, montou o cantei-
ro de obras para dar início
à tão esperada reforma das
coberturas do Pamplonão,
o maior atelier da unidade,
onde são ministradas au-
las de pintura, desenho e
modelo vivo. Segundo a di-
retora da EBA, Ângela Ân-
cora da Luz, a previsão de
conclusão  do trabalho dos
operários é 120 dias corri-
dos, e serão gastos cerca de
R$ 550 mil com material e
mão-de-obra.

Enquanto o Pamplonão
estiver em obras, os 400 alu-
nos que utilizavam o atelier
continuarão tendo aulas em

A demora na votação pelo
Congresso Nacional do Or-
çamento da União para 2006
está causando problemas
para a UFRJ. A Universidade
está sobrevivendo pratica-
mente das parcelas mensais
(duodécimos) de cerca de R$
7,878 milhões do Tesouro
Nacional. “A gente vem fa-
zendo malabarismos para
esticar o dinheiro”, afirmou
o pró-reitor de Planejamen-
to e Desenvolvimento, Car-
los Antônio Levi. Na semana
passada, o Planalto informou
que se a oposição continuas-
se obstruindo a aprovação do
Orçamento, o governo iria
editar medidas provisórias a
fim de cumprir metas previs-
tas, conforme agiu em rela-
ção ao novo salário mínimo.
O presidente Lula disse que a
atitude dos partidos oposi-
cionistas tem a ver com o ano
eleitoral, e o objetivo deles é
impedir que o governo tenha
recursos para realizar os pro-
jetos que o país necessita.

A proposta orçamentária
da UFRJ para este ano consta
de recursos do Tesouro Na-
cional, recursos próprios e da
emenda Andifes, num total de
R$ 94,542 milhões. Segundo

Não votação do
Orçamento da União

prejudica a UFRJ

Carlos Levi, com o dinheiro
que chega em parcelas, os
duodécimos, e nem sempre
no mesmo valor, estão sen-
do pagos contratos contínu-
os, bolsas e serviços presta-
dos. Já os contratos cujo pa-
gamento tem que ser feito de
uma só vez, como, por exem-

plo, o seguro da frota de veícu-
los, há dificuldades de saldá-
los. Problemas como esse vão
acabar tão logo seja aprovado
o Orçamento da União: “Por-
que o governo vai poder libe-
rar o restante da nossa verba
de uma só vez ou em duas par-
celas”, informou o pró-reitor.

“ESCOLHA DE SOFIA”-
Carlos Levi, que assumiu a
Pró-Reitoria de Planejamen-
to e Desenvolvimento em
março, em substituição a Joel
Teodósio (que continua em
tratamento de saúde), já
aprendeu que administrar os
recursos da Universidade

obriga, como ele mesmo dis-
se, a tomada de decisões do
tipo “escolha de Sofia”, prin-
cipalmente em relação aos
grandes fornecedores, como
Light, Cedae, Telemar, inde-
pendentemente da situação
atípica do momento, por con-
ta da ainda não aprovação do
Orçamento da União. Por
isso, ele pretende seguir as
diretrizes que já encontrou na
PR-3, mas elegendo algumas
prioridades.

Uma delas é reduzir al-
gumas despesas, como a de
luz. “Pagamos à Light por
ano entre R$ 20 a R$24 mi-
lhões,  e se eu conseguir
baixar 10%, economizare-
mos R$ 2 milhões”, calcu-
lou. Outra, mais ousada, é
a informatização em qua-
tro meses do setor. “Está
mais do que na hora de ter-
mos um sistema de geren-
ciamento de informações
compatível com a grandeza
da Universidade e os avan-
ços tecnológicos disponí-
veis”, justificou. Carlos Levi
também vai dar continuida-
de à rotina de levantar in-
formações para o planeja-
mento do orçamento parti-
cipativo de 2007.

Pamplonão entra em obras
locais improvi-
sados, para que
o período letivo
seja cumprido
integralmente.
Um deles é o
Cavazão, espa-
ço cedido pelo
Centro Acadê-
mico da Facul-
dade de Arqui-
tetura e Urba-
nismo (FAU),
outra unidade
que, como a
EBA, funciona
no prédio da
Reitoria. Ali e na
oficina de cerâmica foram aco-
modados os alunos de pintura;
já os de modelo vivo estão ins-
talados na sobreloja, próximo
dos elevadores. A interdição do
Pamplonão durante as obras é
uma medida de segurança para
os usuários.

PROBLEMA – Quando
chove é como se o Pamplo-
não não tivesse cobertura.
Trabalhos dos estudantes,
cavaletes, pincéis, tintas e ou-
tros materiais são destruídos
pelas águas que entram pelo
teto danificado. Após a con-

clusão dessa
obra emer-
gencial, outra
terá que ser
iniciada de
i m e d i a t o
para que o
atelier  recu-
pere total-
mente as
c o n d i ç õ e s
a d e q u a d a s
de uso pelos
estudantes e
professores.
A diretora Ân-
gela Luz está
c o n s c i e n t e

disso, e já está solicitando
verba à Reitoria para as
obras internas no Pamplo-
não. “Temos que saber usar
o dinheiro público, e sem a
reforma do telhado não a-
dianta fazer nada interna-
mente”, avaliou.

CUIDADOS – De acordo
com a diretora da EBA, o
Pamplonão já consumiu
muita verba da Universida-
de, mas como a obra de
conserto da cobertura foi
mal-feita, a chuva conti-
nuou alagando o atelier.
Isso aconteceu na gestão de
Carlos Vilhena. O desper-
dício de recursos foi cons-
tatado pela perícia realiza-
da pelo ex-diretor da Facul-
dade de Arquitetura e Ur-
banismo, Pablo Benneti.
Dessa vez, informou Ânge-
la Luz, além da Prefeitura
da UFRJ ter assumido a res-
ponsabilidade pela execu-
ção da obra, foi criada uma
comissão técnica com a
participação de um profes-
sor da EBA, Marcelo Du-
prat, para acompanhar todo
o trabalho previsto para ser
feito.

EXPECTATIVA

CANTEIRO DE OBRAS já está montado
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Reitor
decide
sobre
sindicância

O currículo apresentado e aprova-
do no CEG e que deveria ser implan-
tado a partir de 2004 não é o mesmo
que consta no Sistema Integrado de
Gestão Acadêmica (Siga), como foi
constatado pelo professor Luiz Feli-
pe, membro da Comissão de Legisla-
ção e Normas do CEG, ao analisar a
questão. Ele deu um exemplo: a grade
curricular do primeiro período cons-
taria de oito disciplinas, mas no Siga
aparece com apenas quatro. “São mu-
danças significativas que ocorreram
no processo”, diz, comentando que
talvez até se justificassem, mas que
deveriam ter retornado ao CEG.

A proposição de Ana Maria partiu
do fato de a diretora adjunta de Gra-
duação da Escola de Música e conse-
lheira do CEG Vanda Freire ter dito
que pode ter havido algum engano
ou equívoco por parte da Divisão de
Ensino/SG-1 (que registra as disci-
plinas no Siga). A representante dos
técnicos-administrativos considerou
que há irregularidade na implemen-
tação do currículo, e como a diretora
adjunta reafirmou que foi na Divisão
de Ensino que ocorreu o erro, sendo
o responsável um técnico-adminis-
trativo, tem que ser aberta uma co-
missão de sindicância para esclare-
cer de uma vez por todas quem de
fato é responsável pela alteração. Ana

O Conselho de Ensino de
Graduação (CEG) teve mais
uma sessão agitada pela
crise da Escola de Música.
Dezenas de estudantes da
unidade estavam presentes
reivindicando uma solução
para o impasse e,
conseqüentemente para os
14 alunos que estão sem
aula. Mas, ao final dos
debates, o CEG aprovou a
proposta apresentada pela
conselheira Ana Maria
Ribeiro de recomendar ao
reitor a abertura, com base
no artigo 143 do RJU (que
diz que autoridade ciente
de irregularidade  deve
promover apuração
imediata), de uma
comissão de sindicância
para apurar os fatos devido
à constatação de
irregularidades na
implantação do currículo
da Licenciatura em Música.

lembra que os técnicos-administrati-
vos executam o que vem autorizado
pela autoridade investida.

A proposta foi reafirmada pela
conselheira Márcia Ferreira, do
CFCH, que pediu ainda a solução do
problema dos alunos sem aula e a
reformulação do currículo da Licen-
ciatura. Com apenas dois votos con-
trários e seis abstenções, três delas
da bancada estudantil, o Conselho
aprovou a proposta.

QUARTA É O LIMITE – A comis-
são paritária, composta pela técnico-
administrativa Vera Barradas, pela
professora Maria José e pelo estu-
dante Gabriel Marques, definida na
última reunião do CEG para apresen-
tar proposta de solução da situação
dos estudantes sem aula da discipli-
na Instrumento/Licenciatura, não
conseguiu concluir o trabalho. A pro-
fessora Maria José explicou que o es-
tudante Gabriel não pôde participar
das duas reuniões e que precisaria
de mais tempo para traçar diretrizes
e possibilitar a sua participação.

A conselheira Vera Barradas des-
tacou o compromisso de Gabriel,
sempre presente ao colegiado, e que
a comissão não poderia dar conta da
tarefa em apenas uma semana.

O estudante Vinicius Pereira, do

9o período de Licenciatura em Músi-
ca, defendeu o currículo da Licencia-
tura e disse que havia professores que
se recusavam a ministrar disciplinas.
Ele sugeriu a contratação de profes-
sores substitutos e leu um conto, cri-
ticando o fato de que a resistência de
apenas um está levando à revisão de
tudo, contrariamente à vontade dos
estudantes.

O conselheiro Miguel Jonathan
ressaltou que a questão está no fato
de o currículo registrado não ter sido
o aprovado, o que estaria causando a
dificuldade. Vanda Freire explicou
que pode ter havido erro de digita-
ção na hora de enviar o currículo para
o Siga, mas que não houve desres-
peito ao CEG. Ana Maria lembrou que
não estava em pauta a questão da
revisão do currículo – que para isso o
CEG determinou um prazo de 90 dias
–, mas sim a questão dos estudantes
sem aula. No entanto, disse que irre-
gularidades continuavam sendo
constatadas e que deveriam ser apu-
radas, já que o técnico-administrati-
vo da divisão age com base em docu-
mento assinado por cargo de dire-
ção, e que não aceitava a responsabi-
lização do fato aos técnicos-adminis-
trativos. O Prof. Gil propôs resolver o
problema nesta sessão autorizando
a contratação de professores substi-
tutos, como no ano anterior. Entre-
tanto, o pró-reitor de Graduação,
José Roberto Meyer, esclareceu que
a unidade não solicitou a renovação
dos substitutos alocados no Gabi-
nete da Direção da Escola de Músi-
ca, o que poderia ter sido objeto de
discussão em fevereiro e provavel-
mente não se estaria com esta situa-
ção no mês de abril.

O estudante Gabriel Marques ex-
plicou que nos dias da reunião da
comissão paritária cumpria represen-
tação no Conselho Nacional de Estu-
dantes de Educação Física em Curiti-
ba, mas que tinha deixado um repre-
sentante ciente do assunto. Disse que
caso houvesse proposta não era pre-
ciso esperar mais uma semana para
resolver a situação dos estudantes.

O pró-reitor José Meyer pôs em
votação a proposta de prorrogar por
uma semana o prazo de trabalho da
comissão paritária, que deverá en-
trar em contato com o Departamento
de Sopros para tentar solucionar o
problema e apresentar na próxima
quarta-feira proposta de construção
de um calendário para os estudan-
tes que estão sem aula. A proposta
foi aprovada por unanimidade.

Até quarta-feira, dia 12, os estu-
dantes continuavam em estado de
greve – deflagrada desde o dia 6 de
abril – e fariam uma reunião à tarde
para definir a continuidade do mo-
vimento.
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SINDICAL

A Uerj, importante patrimônio público e uma das mais
reconhecidas universidades do Estado do Rio de Janeiro
e do país, está em risco: 25% das suas já parcas verbas de
custeio e manutenção estão cortadas; as condições de
trabalho e estudo deterioradas; os salários dos profissio-
nais defasados. No dia 11 de abril a comunidade da Uerj,
em greve desde o dia 3, promoveu pela manhã uma gran-
de manifestação de carinho e de denúncia do abandono e
da negligência do governo do estado em relação à uni-
versidade. Foi mais uma demonstração pública da indig-
nação da comunidade, que exige a abertura das negocia-
ções e a recomposição do orçamento da universidade.

Abraço à Uerj denuncia

descaso de Rosinha

Os operadores de máquinas agrícolas e o SINTUFRJ,
se reuniram na quarta-feira, 12, com o superintendente
de Pessoal, Roberto Gambine, e o procurador da UFRJ,
para tratar de questões profissionais.

Na assembléia desta
quarta-feira, 19 de abril, às
14h, no auditório do Roxi-
nho, a diretoria do SINTU-
FRJ apresentará as contas
de setembro de 2003 a de-
zembro de 2005. O atual
Conselho Fiscal, que assu-
miu em 5 de agosto de
2005, teve também o traba-
lho de revisar as contas de
maio de 2004 a dezembro
de 2005, incluindo assim
parte do período do conse-
lho anterior.

O motivo do atraso na

Os alunos da turma de condicionamento físico do SINTUFRJ
vão participar da Corrida de Revezamento Super-40, no domin-
go, 23, às 8h, no Aterro do Flamengo. Dez alunos foram selecio-
nados para correr 4 km dentro do percurso programado.

Para compor a equipe de atletismo do SINTUFRJ é só
entrar em contato com a professora de Educação Física, Carla
Nascimento,  no Espaço Cultural, às 2ª, 4ª e 6ª, das 7h às 9h, ou
através dos telefones da entidade 2270-3348/2290-2484/2560-
8615, ramais 200 ou 202, deixando nome e telefone.

Sindicato presta
contas à categoria

prestação de contas foi de-
vido o Conselho Fiscal da
gestão 2003/2005, compos-
to por Jorge Inácio (IMA),
Regina Célia Gagliardo (IQ)
e Juliana Azevedo Pires
(PR-3), ter sofrido baixa de
dois conselheiros. Regina
Célia e Juliana, por proble-
mas de ordem pessoal,
abriram mão do cargo. O
único conselheiro restante
solicitou, através de ofício,
que as contas não fossem
publicadas apenas com o
seu parecer.

Alguns trabalhadores, da
ativa e aposentados, estão
sendo abordados por advo-
gados que apresentam uma
procuração e um contrato de
honorários advocatícios para
que assinem, com a promes-
sa de que a incorporação da
GAE já é uma ação ganha na
justiça. Uma aposentada re-
cebeu um telefonema de um
estranho dizendo que Brasí-
lia iria depositar para ela no
Banco do Brasil R$ 69 mil, mas
antes ela deveria ligar para
uma determinada pessoa,
que passaria um número de
conta para que depositasse R$
6.988,00. A companheira não
fez nada disso e ligou para o
SINTUFRJ. A outra trabalha-
dora foi pedido pagamento
imediato de R$ 210,00, depois
de 30 dias mais R$ 90,00, e
quando recebesse a GAE 20%
do dinheiro ficaria com o ad-
vogado.

Esse tipo assédio já não é
nenhuma novidade para a
categoria e, mais uma vez, o
Sindicato esclarece que con-
tinua atento aos direitos da
categoria, mas sem vender
ilusões. Com relação à GAE –
que foi incorporada aos nos-
sos salários na greve de 2001
–, o assunto continua em aná-
lise no Jurídico da entidade.

A diretoria do SINTUFRJ vem a público
manifestar o seu pesar pelo trágico e ines-
perado desaparecimento do presidente do
Sintrafrio e diretor da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Alimentação da
CUT, Anderson Luiz Souza Santos, 31 anos,
ocorrido na segunda-feira, 10. O sindicalis-
ta foi baleado nas proximidades de sua re-
sidência, em São João de Meriti, por volta
das 8h30. Esta diretoria também se une às
milhares de vozes que exigem a apuração
imediata desse bárbaro crime e a punição
do assassino ou dos assassinos.

TRISTE ESTATÍSTICA – Nos últimos dez
anos, no Rio de Janeiro, cinco sindicalis-
tas foram assassinados e até hoje nenhum
desses crimes foi solucionado pelas auto-
ridades, embora houvesse muitas pistas
que poderiam levar aos criminosos. Quem

Inscrições de chapas
2 de maio, das 9h às 17h, na secretaria da sede do
SINTUFRJ, com homologação no dia 3 de maio.

Lista de eleitores
2 de maio, divulgação da primeira versão

Relação definitiva de eleitores
10 de maio

Pedido de impugnação de candidatos ou chapas
9 de maio, das 9h às 16h, com a Comissão Eleitoral

Decisão da Comissão Eleitoral sobre os pedidos
11 de maio

Substituição de nomes caso a impugnação seja aceita
12 de maio

Eleições
31 de maio, 1º e 2 de junho

Apuração
2 de junho, após o fechamento das urnas e da
organização dos trabalhos pela Comissão Eleitoral

Posse da nova Diretoria
5 de junho

Calendário eleitoral

Reunião dos operadores

SINTUFRJ no Revezamento Super-40

PUNIÇÃO JÁ

Sindicalista é assassinado, no Rio
não se lembra do líder ferroviário e ex-
deputado federal pelo PCB, Batistinha,
morto por dois homens armados em julho
de 1993? E de Tião Sem Medo, líder da
oposição Rodoviária, fuzilado 1998 por
dois motoqueiros?

Outro crime que chocou o movimento
sindical foi de Edma Valadão, presidente
do Sindicato de Enfermagem do Rio, e
seu marido, Marcos Valadão, presidente
da Sociedade Brasileira de Enfermagem.
Eles estavam sofrendo ameaças porque
denunciaram várias irregularidades de
malversação e apropriação indébita de
dinheiro público e acabaram mortos com
um tiro na nuca, em 1999. Aldamir Carlos
dos Santos, 39 anos, presidente do Sindi-
cato dos Eletricitários do Rio de Janeiro,
foi morto com um tiro, em 2001, no bairro
de Bangu.

Atenção, golpe à vista Foto: Niko Júnior
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INCLUSÃO SOCIAL

O deputado Luiz Alberto
Santos (PT-BA), presidente da
Frente Parlamentar em Defe-
sa da Igualdade Racial e
membro do Movimento Ne-
gro Unificado (MNU), afir-
mou que PSDB e PFL estão
descumprindo até acordo
feito entre as lideranças des-
ses partidos para postergar a
votação. O argumento utili-
zado é de que não houve de-
bate suficiente, mas o depu-
tado afirma que a ação se fun-
damenta na disputa eleitoral.
E se a manobra perdurar fi-
cará muito difícil aprovar o
projeto neste ano de eleições.
Ainda na sua avaliação, será
preciso muita mobilização e
pressão da sociedade para
que isso não ocorra.

MANOBRA - “O PFL e o
PSDB, que representam os
setores conservadores e em-
presariais, estão fazendo de
tudo para não podermos
aprovar o projeto. Eles repre-
sentam as elites que não acei-
tam as políticas afirmativas
para as populações historica-
mente discriminadas e excluí-
das”, afirmou o deputado Luiz
Alberto. Ele está convicto da
necessidade de mobilização
“Entraremos em contato com
o movimento negro, estudan-
tes e quem mais for necessário
para a realização de uma jor-

PFL e PSDB
impedem aprovação

da lei de cotas
Deputado denuncia que sem mobilização e pressão

o projeto não será votado este ano
nada de manifestações na se-
mana de 13 de maio, dia na-
cional de denúncia contra o
racismo. A idéia é irmos tam-
bém às reitorias das univer-
sidades para exigir apoio e
posicionamento dos reitores
para que a votação seja reali-
zada”, anunciou.

OBSTÁCULOS – Uma das
últimas atuações das banca-
das do PFL e do PSDB na Câ-
mara sobre a política de co-
tas foi criar obstáculos à pro-
posta da presidente da Co-
missão de Educação, depu-
tada Neyde Aparecida (PT-
GO), de realização no dia 18
de abril de um seminário con-
junto da Comissão de Edu-
cação e da Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias,
com representantes de enti-

dades da sociedade civil,
educação, reitores, governo,
movimentos negro, dos sem-
universidade e indígenas.

HISTÓRICO - O projeto de
lei do governo estabelece o
percentual de 50% das vagas
das universidades públicas
federais para estudantes que
cursaram todo o ensino mé-
dio na rede pública. E a me-
tade desse percentual deve
ser destinada a estudantes
afro-brasileiros e indígenas.
Este projeto foi apresentado
em maio de 2004 pelo gover-
no Lula e debatido exausti-
vamente nas Comissões de
Educação, Direitos Humanos
e na de Constituição e Justi-
ça. Só na Comissão de Edu-
cação houve cinco audiên-
cias públicas para debater a

implantação do sistema de
cotas nas universidades pú-
blicas. Para a deputada Ney-
de Aparecida, o sistema de
cotas faz parte das políticas
que trabalham com a diver-
sidade e as especificidades da
identidade cultural do país.
“Por isso, não é possível dar
tratamento igual aos diferen-
tes”, reforça.

REPARAÇÃO - O Brasil é
um país multirracial, que,
com sua raiz escravocrata,
construiu uma chaga históri-
ca na sociedade brasileira. A
política de cotas é uma ne-
cessidade do Brasil “pagar”
esta dívida que a sociedade
tem com suas minorias polí-
ticas, destacando-se, no caso,
negros, índios e a população
jovem oriunda da escola pú-

blica. No país com uma po-
pulação de 170 milhões, 91
milhões são brancas e 78 mi-
lhões são pretas/pardas. Os
dados mostram a extrema
desigualdade na distribuição
dos rendimentos dentro des-
sa população, especialmente
quando se desagregam os
dados por cor/raça. Um dos
indicadores que marcam as
causas dessa desigualdade é
a falta de acesso à educação
superior.

UFRJ - Menos de 10% dos
negros estão na escola for-
mal brasileira. Na universi-
dade este percentual não atin-
ge 2%, quando se refere às
mulheres negras. Para a de-
putada Neyde Aparecida,
trata-se de uma responsabi-
lidade social a ser comparti-
lhada por instituições, gover-
nos  e sociedade. Segundo o
deputado Luiz Alberto, já exis-
tem cerca de 23 universida-
des públicas no Brasil que já
estabeleceram a política de
reservas de vagas e outras
políticas de ação afirmativa
em suas instituições. “O ob-
jetivo é democratizar o aces-
so ao ensino superior”, fri-
sou. No Rio de Janeiro, ape-
nas a Uerj adotou uma polí-
tica de reserva de vagas. Na
UFRJ, o Conselho de Ensino
e Graduação (CEG) apresen-
tou documento contra a po-
lítica de cotas, e o reitor Alo-
ísio Teixeira, por intermédio
da Pró-Reitoria de Gradua-
ção, formulou uma propos-
ta que sequer foi discutida
pela maioria das unidades.
Então, o pró-reitor de Gra-
duação, Jose Roberto Meyer,
está novamente recolocando
essa proposta para debate na
Universidade.

A HORA É ESSA - A expec-
tativa do SINTUFRJ é que o
movimento nacional mobili-
zador e de pressão para vota-
ção pelo Congresso Nacional
do projeto de lei do governo
sensibilize a Reitoria e todas
as demais instâncias delibe-
rativas da UFRJ – a maior
Universidade pública federal
do país – para que repensem
a política de cotas. Esta insti-
tuição de excelência e com
uma trajetória admirável até
agora não tem o direito de se
posicionar diante da socieda-
de como uma instituição de
perfil elitista e contrária à in-
clusão social.

A aprovação do
projeto de lei do
governo que
estabelece cotas nas
instituições federais
de ensino superior
está sendo
dificultada no
Congresso pelos
partidos PFL e
PSDB. O projeto já
poderia ter ido ao
Senado – pois já foi
aprovado nas
Comissões de
Educação, Direitos
Humanos e
Constituição e
Justiça da Câmara
dos Deputados – se
não fosse uma
manobra feita por
esses dois .



VERGONHA NACIONAL

Em junho de 2001 foi rea-
lizado outro julgamento, no
qual a juíza Eva do Amaral
tentou retirar do processo um
parecer técnico sobre as ima-
gens do massacre que prova-
va que o argumento de legíti-
ma defesa da Polícia Militar
era uma farsa. Essa nova ten-
tativa de manipulação em fa-
vor dos assassinos gerou re-
ação do MST. A juíza foi afas-
tada. E outro julgamento,
dessa vez presidido pelo juiz
Roberto Moura, condenou o
major Oliveira a 154 anos de
prisão e o coronel Pantoja a
228. Mas desde 2005 eles
aguardam o recurso da sen-
tença em liberdade, e todos
os outros policiais foram ab-
solvidos.

ELES DERAM A ORDEM -
Os sobreviventes da chacina
continuam denunciando,
também, que os verdadeiros
culpados pelo massacre dos
seus companheiros de luta
pela terra sequer foram acu-
sados pela justiça: o então

10 ANOS
governador do Pará, Almir
Gabriel (PSDB) e seu secretá-
rio de Segurança Pública,
Paulo Sette Câmara. Partiu
deles a ordem para a matan-
ça dos camponeses. O MST
reivindica que as condena-
ções do coronel Pantoja e do
major Oliveira sejam manti-
das e que os policiais absol-
vidos sejam submetidos a um
novo júri.

 MOBILIZAÇÃO - A data
do massacre, 17 de abril, tor-
nou-se o Dia Internacional da
Luta Camponesa, no qual tra-
balhadores do campo do
mundo inteiro se mobilizam
num grande mutirão pela re-
alização da reforma agrária,
por trabalho e justiça. Diante
da impunidade, o MST orga-
nizou inúmeros atos de pro-
testo pelo Brasil. No Rio de
Janeiro, o Ato contra a Impu-
nidade será nesta terça-feira,
18, às 16h30, em frente ao Tri-
bunal de Justiça, na Avenida
Presidente Antônio Carlos
(próximo à entrada do Fó-

guiram as orientações do go-
vernador do Estado, Almir
Gabriel, que ordenou ao se-
cretário de Segurança, Paulo
Sette Câmara, ao superin-
tendente estadual do Incra,
Walter Cardoso, e ao presi-
dente do Instituto de Terras
do Pará (Iterpa), Ronaldo Ba-
rata, a desobstrução do tre-
cho da estrada interditada. A
Polícia Militar iniciou a ação
jogando bombas de gás
lacrimogêneo, disparando ti-
ros e rajadas de metralhado-
ra. Além dos 19 trabalhado-
res mortos, a ação da PM re-
sultou em 81 pessoas feridas,
sendo 69 sem terra e 12 poli-
ciais militares.

NÚMEROS HEDIONDOS
- Segundo a Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT), desde
1980, 1.543 trabalhadores ru-
rais foram assassinados no
Brasil. De janeiro a novem-
bro de 2001, foram 23 assas-
sinatos. O Estado do Pará ocu-
pa o primeiro lugar em exter-
mínio  de trabalhadores ru-
rais, com 766 casos desde
1980, incluindo o assassinato
da irmã Dorothy Stang.

Uma década depois de
ocorrido o massacre de 19
integrantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), em Eldo-
rado dos Carajás, região do
Pará, e de todos os assassinos
serem identificados, nin-
guém até agora foi punido.
Em 1999 houve o primeiro
julgamento dos comandan-
tes da operação, coronel Má-
rio Colares Pantoja, major
José Maria Pereira de Olivei-
ra e capitão Raimundo José
Almendra Lameira, e todos
eles foram absolvidos com a
ajuda do juiz Roberto Valle.
O promotor público que
atuou no caso, Marcos Auré-
lio Nascimento, recorreu e
conseguiu que o Tribunal de
Justiça do Pará anulasse o jul-
gamento por causa da parci-
alidade de Valle.

E os executores e mandantes da
chacina dos 19 integrantes do MST,
em 17 de abril de 1996,
continuam impunes

do massacre de Eldorado dos Carajás
rum). Também nesse mesmo
dia será realizado o ato 10
Anos do Massacre de Eldora-
do dos Carajás, às 18h30, no
auditório Teotônio Vilela da
Universidade Cândido Men-
des, que fica na Rua da As-
sembléia, 10.

COMO FOI - Os 19 cam-
poneses assassinados no
dia 17 de abril de 1996 par-
ticipavam da Caminhada
pela Reforma Agrária, em El-
dorado dos Carajás, Pará, e
o crime se deu quando in-
terditavam o km 96 da PA-
150, conhecida como a “Cur-
va do S”. De acordo com os
laudos periciais, eles foram
mortos com tiros na nuca
disparados à queima-roupa
e com armas brancas. Os as-
sassinos e torturadores fo-
ram 155 policiais, que agi-
ram divididos em duas tro-
pas. A primeira sob o coman-
dado do major José Pereira
de Oliveira, e a outra, do co-
ronel Pantoja.

O major e o coronel se-

O acontecimento

No dia 17 de abril

Coisa horrível aconteceu

Quando 19 companheiros

Do MST morreram.

Lutando por um pedaço de chão

para o alimento plantar

E seus filhos alimentar

Mas uma coisa horrível aconteceu

Eles não sobreviveram.

O Massacre de Eldorado aconteceu.

E na Curva do S eles morreram.

Um Sem Terra lhe pediu

Um pedaço de chão

Mas o que lhe deram

Foi um balaço no coração.

Sonia Pereira da Silva, estudante da

8ª série da Escola Municipal Oziel

Alves Pereira, do Assentamento 17 de

abril. Em 15/4/2005

Foto: Sebastião Salgado


