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MST já alfabetizou 100 mil
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra quebra latifúndio do saber e

do conhecimento com programa de alfabetização. Ao longo dos últimos 20 anos, o
MST tornou-se um exemplo de competência em relação à educação e cultura no
campo. Página 8

ELEIÇÕES
No Caderno Especial de Elei-

ções, as três chapas envolvidas na
disputa eleitoral voltam a apre-
sentar propostas para o SINTU-
FRJ.   O exercício do voto é funda-
mental para um sindicato forte,

A maior loucura
A rotina do CT foi quebrada na tarde de segun-

da-feira. A rede de apoio à inclusão de quem sofre
de transtorno mental montou uma feira de com
que conferiu uma paisagem única aos corredores
do CT. Página 5

capaz de enfrentar os desafios da
luta da categoria. As eleições  se-
rão reralizadas no dias 31 de maio
e 1º e 2 de junho. O critério da
composição da futura direção será
o da proporcionalidade.

Faltam 3 semanas
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Vários companheiros da categoria enca-
minharam à Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)
um requerimento solicitando o restabele-
cimento da Gratificação de Atividade Exe-
cutiva (GAE). Essa iniciativa vem sendo
feita individualmente por técnicos-admi-
nistrativos de outras universidades, e a
questão provocou enorme debate na Fa-
subra, o que motivou a elaboração de um
parecer jurídico explicando as implicações
de uma ação desse tipo.  O assessor jurídi-
co da Fasubra, Rogério Viola, neste pare-
cer alerta para possíveis prejuízos que po-
dem atingir os servidores.

Documento para a ação está circulando
na universidade. O superintendente de
Pessoal da PR-4, Roberto Gambine, por
sua vez, diz que tal documento não partiu
da PR-4. Ele afirma que não há incentivo,
iniciativa ou patrocínio da Pró-Reitoria de
Pessoal para que os funcionários entrem
com essa ação. Diz que está cumprindo os
trâmites normais no que se refere às soli-
citações dos servidores que têm que ser
encaminhadas pela PR-4. “Há mais de mil

Esclarecimentos
sobre a GAE
Conheça a posição do SINTUFRJ sobre o

restabelecimento da Gratificação de Atividade Executiva

Para que não paire dúvidas e que cada funcionário esteja plenamente informado
sobre as conseqüências dessa ação, o SINTUFRJ reproduz parte do parecer do asses-
sor jurídico da Fasubra. A íntegra do parecer está disponível na página do SINTUFRJ.

1 - Não se pode afastar a alegação de má-fé do autor da ação, pois a incorporação
da GAE resultou de uma reivindicação da categoria que chegou a bom termo com o
acordo de greve.

2 - A vitória da ação é incerta, pois as decisões favoráveis aos servidores em
primeira instância podem ser revertidas nos tribunais superiores, “cuja tendência –
habitualmente favorável ao Estado – só poderá acentuar-se no caso concreto, em face
do montante financeiro, bem diante do argumento ético-político que o Governo – de
qualquer partido – certamente” dará através da AGU.

3 - “O ganho de liminares e cautelares para recebimento do valor da GAE, que pode
incorrer em alguns juízos, agora tem risco no final do processo porque – no caso da
perda da ação – os tribunais não estão mais decidindo pacificamente que houve
recebimento de boa-fé, para desautorizar a cobrança da devolução. Muitos já estão
decidindo que aquilo que foi recebido por conta de medida cautelar – durante o
processo – deve ser devolvido se, ao final, houver perda da ação pelos funcionários.”

processos pedindo o restabelecimento da
GAE. Como a demanda é grande e a ques-
tão polêmica, a minha obrigação é a de
encaminhar à Procuradoria para análise
jurídica”, explicou. Ele informou, ainda,
que o parecer do procurador-geral tem que
ser submetido ao reitor, que dará a pala-
vra final.

Para entender
A Gratificação de Atividade Executiva

(GAE), instituída em 1982, foi incorporada
ao vencimento básico em janeiro de 2002,
fruto de acordo de greve. No entanto, uma
brecha na lei que estruturou o plano de
carreira permitiu a possibilidade de reque-
rer judicialmente o restabelecimento da
GAE. Ação judicial nesse sentido gerou de-
cisão favorável em primeira instância na
Justiça do Acre. A questão provocou  deba-
te na Fasubra e ações individuais nas uni-
versidades. Em consulta da Federação ao
assessor jurídico Rogério Viola, este pro-
duziu parecer alertando para a reversão da
decisão nos tribunais superiores.

Parecer

A sessão de julgamento dos Embargos de Declaração
opostos no processo de nº 2004.51.01.019210-7, que tra-
mita na 9ª Vara Federal, foi transferida do dia 10 de maio
para a próxima quarta-feira, dia 17 de maio, por motivo
de pauta da Seção. Por essa razão, o plantão do advogado
Julio Romero que seria realizado no dia 17 de maio no
SINTUFRJ foi agendado para o dia seguinte, dia 18 de
maio, quinta-feira, uma vez que o advogado estará no
Tribunal para acompanhar a sessão de julgamento.

A televisão digital, assunto que mobiliza debates nas
esferas política, cultural e tecnológica do país, é tema de
uma importante palestra no Fórum de Ciência e Cultura
da UFRJ. A conferência terá como palestrantes o integran-
te do Intervozes Gustavo Gindre, a deputada federal Jan-
dira Feghali e o professor da UFRJ André Parente. A pró-
reitora de Extensão, Laura Tavares, representará o reitor
na mediação do debate. O evento será realizado segun-
da-feira, 15 de maio, às 14h, no Salão Pedro Calmon.

Alvo de disputa entre governos e grupos comerciais
nacionais e internacionais, a escolha do padrão de TV
digital suscitou inúmeros conflitos. Grupos culturais tam-
bém se mobilizaram em torno da questão, motivados por
uma TV que possibilite maior democratização na difusão
da cultura. Com o debate desta segunda, o Fórum traz
profissionais que atuam em segmentos sociais diferentes
para que seja fomentada uma discussão profunda sobre a
questão.

Jubileu de ouro de
turma da Enfermagem

Um evento comemo-
rativo vai marcar o jubi-
leu de ouro da turma
Anos Dourados (1956/
2006) da Escola de Enfer-
magem Anna Nery
(EEAN). A programação
foi elaborada para os dias
19 e 20 de maio. No dia
19, às 16h30, serão entre-
gues medalhas às ex-alu-
nas enfermeiras e às do-
centes. No dia 20, às 10h,
na Praia de Botafogo, 266,
será realizada missa em
ação de graças na basíli-
ca da Imaculada Concei-
ção. A organização é da
associação de ex-alunos,
direção da EEAN e Núcleo
de Pesquisa em História
da Enfermagem Brasilei-
ra (NUPHEBRAS).

Posse na Biologia
Nesta quarta-feira, 17 de maio, às 17h, tomam posse os

novos diretores do Instituto de Biologia.

FGTS: Plantão em nova data

UFRJ debate TV digital

doispontos

Solidariedade
O grão-mestre de capoei-

ra Artur Emídio de Oliveira,
patrono do Acervo Cultural
da Escola de Educação Física
da UFRJ, está com uma artro-
se no joelho esquerdo, o que
o impossibilita de continuar
jogando e ensinando capo-
eira. Ele continua, porém, em
permanente contato com o
Mundo da Capoeira e pro-
ferindo palestras sobre o as-
sunto.

Um dos pioneiros na di-
fusão internacional da capo-
eira, Artur Emídio formou
muitos alunos. Companhei-
ros da UFRJ têm se mobili-
zado para cuidar do grão-
mestre, que passa por difi-
culdades financeiras. Quem
desejar se solidariezar com
o grão-mestre, seu telefone
para contato é 9798-1815.
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MOVIMENTO SINDICAL

Na segunda-feira, 8, o
presidente Lula e o minis-
tro do Trabalho, Luiz Ma-

rinho, reuniram-se no
Palácio do Planalto com
sindicalistas e dirigentes

das centrais sindicais, en-
tre elas a CUT e a Força
Sindical, e anunciaram
um pacote de medidas

trabalhistas que vai entrar
em vigor através de MPs,
projetos de lei e decretos.

Mas ainda continuam
como objeto de negocia-

ção algumas reivindica-
ções históricas do movi-

mento, entre elas o fim
do imposto sindical e da
unicidade sindical, e ga-

rantias plenas de liberda-
de e autonomia sindical.

As ações adotadas
pelo governo foram ana-
lisadas pela representan-
te da categoria na direção

nacional da Central Úni-
ca dos Trabalhadores,

Lúcia Reis, e por Agnaldo
Fernandes, que até há

pouco tempo ocupou car-
go nesta mesma instância

da CUT e que recente-
mente se desincompati-
bilizou da coordenação

geral do SINTUFRJ para
compor a Comissão Elei-

toral que conduz o pro-
cesso de escolha de uma
nova direção para a enti-
dade. Para Lúcia, de um

modo geral o governo
tratou de questões da

reforma sindical, e que se
traduzem em avanços

importantes para a orga-
nização das lutas da cate-

goria. Já Agnaldo consi-
derou que o governo re-

tomou a tática de im-
plantar as reformas sin-

dical e trabalhista de for-
ma fatiada, e que as me-

didas anunciadas são
pouco significativas para

os servidores públicos.

Foto: Niko Júnior

NO PLANALTO. O presidente Lula e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciam medidas na área trabalhista

CENTRAIS SINDICAIS – Através de
medida provisória, o governo legalizou
as centrais sindicais que passaram ago-
ra a fazer parte da estrutura sindical.
Com isso as centrais conquistaram le-
gitimidade para representar seus filia-
dos em negociações coletivas no âmbi-
to nacional e perante a justiça. Mas ape-
nas as centrais com no mínimo cem
sindicatos filiados, distribuídos nas cin-
co regiões do país e que representem
pelo menos cinco setores da atividade
econômica, serão reconhecidas.

LÚCIA REIS – “Esse reconhecimen-
to foi o que sempre pretendemos desde
a fundação da CUT, e a central, que re-
presenta 3.500 sindicatos filiados, não
tem pretensões de maneira alguma de
ocupar espaços dessas entidades. Mas
uma central com essa legitimidade vai
poder atuar com a gente encaminhan-
do reivindicações específicas e cobran-
do, em casos de necessidade, aberturas
de processos negociais. Hoje temos uma
mesa de negociação permanente, mas
no governo FHC, por exemplo, nós só
fomos recebidos uma única vez, depois
de meses de greve. Vai ser tarefa das
centrais, como a CUT já faz hoje, cobrar
do governo que o valor do salário míni-
mo seja o calculado pelo Dieese, que
está em torno de R$ 1.500. Ou seja: as

centrais atuarão na negociação política
mais ampla para contemplar setores de
atividades, como saúde e educação, fa-
zendo pressão para aprovação de pro-
jetos de lei, adoção de medidas provi-
sórias, enfim, por ações em defesa da
cidadania.”

AGNALDO FERNANDES – “Essas
ações do governo por medidas provi-
sórias representam, na verdade, a ado-
ção pelo governo da tática de implan-
tar as reformas sindical e trabalhista
de forma fatiada, conforme tentou an-
teriormente mas que não emplacou
devido à crise política. O reconheci-
mento das centrais é positivo, mas ela
traz a conformação do Conselho Nacio-
nal de Relações do Trabalho, que vai
funcionar como câmaras setoriais que
vão regular as relações de trabalho, e
as centrais assumirão o papel que é
dos sindicatos de negociar as reivindi-
cações e demandas das categorias.”

CONSELHO NACIONAL DE RELA-
ÇÕES DO TRABALHO – Também instituí-
do por medida provisória, esse conselho
será formado por representantes dos tra-
balhadores, governo e patrões, e ficará no
âmbito do Ministério do Trabalho.

LÚCIA REIS – “Esse conselho tem a

ver com o nosso debate em relação à
mudança da atual estrutura sindical de
unicidade por ramo de atividade, que
é o que o SINTUFRJ procura já propa-
gar em relação a nossa categoria: so-
mos trabalhadores em educação e não
técnicos-administrativos de universi-
dade. Então, o conselho é um espaço
do trabalhador de discutir a organiza-
ção sindical, onde vamos poder atuar
pelo fim do imposto sindical, pela au-
tonomia das relações de trabalho e fis-
calizar a formação de entidades. Hoje
o que temos, mesmo depois da Cons-
tituição de 1988, é o Ministério do Tra-
balho com poder de registrar sindica-
tos ao seu bel-prazer. Mas agora esta-
remos lá, observando e ingerindo.”

AGNALDO FERNANDES – O con-
selho, que vai ser composto de cinco
representantes de cada segmento par-
ticipante: patrões, empregados e go-
verno, indicados pelas centrais sindi-
cais, confederações patronais e Minis-
tério do Trabalho, acaba tendo um
papel genérico, abrindo brechas para
as centrais assumirem a condição de
negociadoras, e ainda atuará na fisca-
lização das relações de trabalho, onde
o trabalhador terá menor força.

Duas leituras sobre as medidas do governo

Sindicalistas discutem
 medidas do governo

Continua na próxima página
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MOVIMENTO SINDICAL

O anúncio feito pelo presidente
Lula na reunião com sindicalistas
de que enviaria ao Congresso pro-
jeto de lei criando regras para atua-
ção das cooperativas de trabalho
causou preocupação à Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Po-
pulares da UFRJ (ITCP-Coppe),
pelo desconhecimento do conteú-
do da proposta. Para o coordena-
dor da equipe de incubação, Javier
Ghibaudi, como o governo está fa-
lando muito em CLT, um dos pro-
blemas que pode ocorrer é de erro
de concepção em relação aos prin-
cípios cooperativistas.

A incubadora da UFRJ não sou-
be sequer se o projeto de lei anun-

ciado é o mesmo que foi discutido
em 2005 com a maioria das institui-
ções cooperativistas do país, cuja
Casa Civil ficou encarregada de dar
redação final. Segundo Javier Gui-
baudi, o projeto posto em debate já
apresentava distorções, conforme
parecer elaborado pela equipe le-
gal da ITCP e enviado ao Planalto.
“O ideal seria que as instituições
tivessem tido acesso à versão final
do projeto, para defender as dife-
renças entre concepção de coope-
rativa popular é cooperativa de tra-
balho”, disse Javier.

CRÍTICAS – Basicamente, o pa-
recer elaborado por Ricardo Félix e

ORGANIZAÇÃO INTERNACIO-
NAL DO TRABALHO (OIT) – A ade-
são do Brasil à Convenção 151 da
OIT se dará através de projeto de
decreto. Ou seja: o governo vai pre-
parar o projeto legislativo com
essa finalidade e submeter à Câ-
mara Federal.

LÚCIA REIS – “A ratificação da
Convenção 151 da OIT, que trata do
direito de negociação coletiva dos
trabalhadores públicos e do reco-
nhecimento de greve, é estratégico.
O atual governo estabeleceu para a
categoria mesas de negociações,
mas temos que pensar no futuro, e
garantir ainda o direito ao dissídio.
Além disso, a Convenção 151 trata
de direitos mais amplos da classe
trabalhadora. A Constituição de 1988
reconheceu o direito dos servidores
públicos transformar suas associa-
ções em sindicatos, mas a Fasubra
ainda não tem registro.”

AGNALDO FERNANDES – O fato
de o Brasil ratificar uma conven-
ção, do ponto de vista objetivo não
dá garantias nenhuma de que as
recomendações serão cumpridas,
como a regulamentação da lei de
greve e a negociação coletiva para
os servidores públicos. O próprio
governo poderá ser denunciado à
OIT, por exemplo, por descumprir
acordos. Isso é o máximo que po-
deremos fazer. Quantas conven-

Duas leituras sobre as medidas

ções como esta o Brasil já endos-
sou e não cumpriu? Podemos citar
como exemplo a erradicação do tra-
balho escravo e infantil.”

TRABALHO AOS DOMINGOS E
FERIADOS – Está em negociação com
o governo, que manifestou preten-
são de enviar projeto de lei a respei-
to ao Congresso Nacional, a regula-
mentação do funcionamento do co-
mércio nesses dias.

LÚCIA REIS –  “Temos na CUT a
Contracs, que atua na organização
do trabalho na área do comércio e de
serviços, tentando limitar o trabalho
aos domingos e feriados. O assunto
está em fase de negociação com o
governo, pois as resistências e pres-
sões patronais são muito grandes. A

negociação intermediária que faze-
mos é que se o governo não conse-
guir acabar com essas práticas.”

AGNALDO FERNANDES – “O go-
verno não tomou nenhuma medi-
da concreta sobre a questão por-
que não teve acordo no Fórum Na-
cional de Trabalho com os patrões.
E a exploração vai continuar, prin-
cipalmente dos trabalhadores no
comércio. Da mesma forma, não
garantiu a representação sindical
por local de trabalho, que é um di-
reito do trabalhador para exercer
sua atividade sindical.”

COOPERATIVAS DE TRABALHO
– O governo, por projeto de lei, vai
estabelecer que essas entidades dei-
xem de ser criadas com a finalidade

exclusiva de intermediar mão-de-
obra, conforme existe hoje, inclusive
na UFRJ, principalmente nos hospi-
tais universitários, as chamadas “co-
opergatos”. As cooperativas poderão
se estabelecer com o mínimo de cin-
co associados, e terão que distribuir
mensalmente aos seus associados
pelo menos o piso salarial da cate-
goria e realizar assembléias periodi-
camente. Caso seja comprovado vín-
culo empregatício, as cooperativas
serão dissolvidas e aplicadas sanções
penais e pagamento de multas. E ain-
da serão abertas linhas de financia-
mento às autênticas entidades.

LÚCIA REIS – “As barreiras anun-
ciadas vão acabar com as ‘cooper-
gatos’, as fraudes, e garantir finan-
ciamento e autonomia de gestão às
verdadeiras cooperativas. Mas esse
é um projeto de lei que temos que
acompanhar bem de perto a trami-
tação no Congresso Nacional, para
evitar a aprovação de emendas
oportunistas. Há muitos interesses
envolvidos nisso.”

AGNALDO FERNANDES – “As
cooperativas não devem funcionar
como emprego, mas como uma for-
ma associativa de organização dos
trabalhadores. Não consegui me in-
formar bem a respeito da ação do
governo com relação a essas enti-
dades, mas se for nessa linha de
reconhecimento é um avanço.”

Cooperativas: erro de concepção?
João Romero, da ITCP, continha três
críticas ao projeto então apresenta-
do. E de acordo com o que foi vin-
culado pela imprensa, o projeto de
lei que vai para o Congresso man-
teve os erros ou distorções de con-
cepção apontados pelos técnicos da
Universidade.

O primeiro é quanto à redução
do número de cooperados para
formação de uma cooperativa, de
20 para 5. O parecer sustenta que o
número de 5 membros não permi-
te à cooperativa ter conselho fis-
cal, já que deve ter um presidente,
um diretor administrativo e um di-
retor financeiro, para atingir uma
gestão democrática e legítima; o

segundo, é que a inscrição das co-
operativas de trabalho em um
Conselho Nacional de Cooperati-
vismo de Trabalho, vinculado ao
Ministério do Trabalho, significa
uma supervisão estatal nos gru-
pos, o que é anticonstitucional.
Como alternativa, propõe o cadas-
tramento no Ministério do Traba-
lho, mas não em conselho; e o ter-
ceiro, que o projeto tratava os co-
operados como celetistas, a pro-
pósito de garantir-lhes direitos,
mas impõe obrigações trabalhis-
tas contidas na CLT próprias de
empresas capitalistas, não tendo,
portanto, nada a ver com Socieda-
de de Pessoas.

Agnaldo Fernandes Lúcia Reis

Fotos: Niko Júnior

Continuação da página anterior
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COMPORTAMENTO

A rotina no Cen-
tro de Tecnologia, em
frente à Coppe, foi
quebrada na tarde de
segunda-feira. Star-
let dançava solta e
frenética pelos corre-
dores, ao som dos ver-
sos de Raul Seixas en-
toados pela banda
Fantásticos: “Contro-
lando a minha ma-
luquez / Misturada
com minha lucidez /
Vou ficar... Ficar com
certeza maluco bele-
za” (...). Starlet é o
nome “artístico” de
Rosiléia da Motta,
que, como parte dos
músicos da banda, é
usuária do Instituto
Municipal Nise da
Silveira. Eles se apre-
sentavam  com outros
grupos – como os Can-
cioneiros do IPUB, a
Cia de Teatro Os Nô-
mades e Pirei na
Cena – do Caia nesta
Loucura 2: tecendo a
rede da inclusão”,
dias 8 e 9, no CT.

O Caia nesta Loucura mar-
cou o mês dedicado à luta an-
timanicômio e a assinatura de
um convênio com o Ministé-
rio da Saúde que fortalece a
rede de projetos de iniciativas
de geração de trabalho, renda
e inclusão dos portadores de
transtorno mental. A Incuba-
dora de Cooperativas Popula-
res da Coppe organizou o
evento. Além de oficinas sobre
formação, técnica de vendas e
qualidade, e de debates, gru-
pos de clientes de 20 centros
de atenção psicossocial do Rio
de Janeiro – que com oficinas
geradoras de trabalho e ren-

A maior
Evento quebra a rotina do CT

 e abre espaço para a inclusão
de quem sofre de transtorno mental

loucura
da buscam a inclusão dos
usuários - apresentavam seus
trabalhos em 16 barracas dis-
tribuídas pelo corredor pró-
ximo ao bloco G.

RENDA E INCLUSÃO - Foi
uma demonstração de plura-
lismo cultural. Uma das bar-
raquinhas exibia produtos
feitos com sementes nativas
da Amazônia. Era do projeto
Patoá, que atende à deman-
da de trabalho dos usuários
dos centros da Zona Oeste. O
Centro Artur Bispo do Rosá-
rio criou, em março de 2002,
o Arte, Horta & Cia, que fun-
ciona dentro da antiga Colô-
nia Juliano Moreira, com tra-
balhos de culinária, bijuteri-
as e velas decorativas. Ana
Lúcia Soares faz bijuterias e
quadros e conta: “Estou há
bastante tempo no grupo.
Trabalhava na lavanderia e
agora trabalho com tintas.
Estou mais feliz.”

Os músicos do grupo Fan-
tásticos são participantes de
projetos como a Editora En-
cantar-te e da Escola de In-
formática e Cidadania, do
Instituto Nise da Silveira, que
segundo a coordenadora,
Ariadne de Moura Mendes,
pretendem tirar o usuário do
isolamento e buscar a reabi-
litação psicossocial.

Gonçalo Guimarães, coor-
denador da Incubadora, ex-
plica que há 10 anos trabalha
com cooperativa de usuários
da rede de saúde mental e
que há cerca de 70 projetos

envolvidos no Rio de Janei-
ro. Ele chama atenção para a
receptividade da comunida-
de da Coppe e do CT ao even-
to, mesmo com o agito dos
corredores, contando que
recebeu diversas mensa-
gens de apoio elogiando a
iniciativa. Gonçalo destaca
os resultados na área, co-
mentando que, com os pro-
jetos de inclusão, “os usuá-
rios são menos internados
e o uso de remédios dimi-
nui estupidamente, com o
aumento da auto-estima”.
Gonçalo Guimarães comen-
tou que a maior dificuldade
é vencer o preconceito soci-
al. Contou que são mais de
500 pessoas envolvidas em
vários projetos e que o tra-
balho é importante pela in-
clusão.

DEBATE DISCUTE SAÚDE
MENTAL - Na tarde de segun-
da-feira, houve um debate
sobre saúde mental e políti-
cas públicas, no auditório da
Coppe, acompanhado por
profissionais da área e usuá-
rios. Pedro Gabriel Godinho,
coordenador da Secretaria
Nacional de Saúde Mental,
elogiou a contribuição da In-
cubadora para a inclusão so-
cial pelo trabalho das pes-
soas com sofrimento psíqui-
co, fruto do encontro de duas
políticas públicas, a econo-
mia solidária com a política
de saúde mental, num movi-
mento de superação dos ma-
nicômios no processo de re-
forma psiquiátrica.

LOUCURA E LUCIDEZ. O voluntário da rede José Mauro
Ferreira e a usuária Starlet acima, à direita. Os corredores
do CT foram ocupados por feiras
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DESEMPENHO

O 12º Congresso Estadual da CUT
(CECUT) tem início nesta sexta-feira,
19, no Colégio Pedro II, no Campo de
São Cristóvão. Esse Congresso é pre-
paratório para o nacional, o 9º CON-
CUT, que ocorrerá de 6 a 9 de junho,
no Anhembi, em São Paulo. Está pre-
vista a participação de 500 pessoas no
CECUT e o SINTUFRJ participa com
29 delegados. Já para o nacional, a
delegação é de 10 companheiros.

O CECUT, que se encerra no dia
21 de maio, tem como tema “Traba-
lho e democracia: educação, empre-
go, moradia, justiça e direitos para
todos(as)”. O objetivo central dos
debates nos congressos é a definição
de uma política estratégica da CUT a
fim de ampliar sua representação e
consolidar seu projeto político-orga-
nizativo e de fortalecimento como
central sindical combativa.

CECUT no Pedro II

Sexta-feira, 19
Das 14h às 19h – Credenciamento
 
17h – Abertura
Saudação do presidente da CUT-RJ, partidos políticos e
entidades do Movimento Social
18h – Debate
“Conjuntura Mundial e Nacional e seus reflexos no
Estado do Rio de Janeiro”
Com Altamiro Borges (editor da revista Debate Sindi-
cal), Cunca Bocayuva (Fase) e Giuseppe Cocco (UFRJ)
18h30 – Aprovação do Regimento Interno
21h – Atividades culturais
22h – Jantar
 
Sábado, 20
9h às 15h – Credenciamento

Confira a programação

MOVIMENTO

Jaciára Roberta Barbosa, 45
anos, funcionária da Coppe,
teve sua redação selecionada
em um concurso nacional
para universitários do qual
participaram mais de 51 mil
inscritos. A promoção foi do
jornal Folha Dirigida e da
Unesco (Organização das Na-
ções Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura) em par-
ceria com o MEC. Em cerimô-
nia na Academia Brasileira de
Letras (ABL), dia 24 de abril,
Roberta recebeu uma placa de
honra ao mérito e alguns dos
exemplares do livro de cole-
tâneas (editado em português,
inglês e francês) com os 100
trabalhos dos finalistas do
concurso, dentre os quais está
a sua redação.

Esse foi mais um dos de-
safios enfrentados por Rober-
ta, funcionária há 24 anos da
UFRJ, hoje estudante do 4º
período de Serviço Social da
Universidade Estácio de Sá.
Ela atribui sua premiação ao
seu desempenho e ao apoio
e aprendizado obtidos no
Curso Pré-Vestibular (CPV)

Funcionária  e ex-aluna
do CPV ganha prêmio na ABL

do SINTUFRJ. “Comecei a Fa-
culdade com 44 anos. Estava
há 20 anos afastada do ensi-
no, e a confiança e a base que
obtive no CPV foram muito
importantes. Meu deu uma
enorme vontade de fazer e
acontecer. E vou alcançar
mais, não vou parar por
aqui.”

Um exemplo
A história de Roberta é um

grande exemplo. Sua trajetó-
ria foi cheia de dificuldades.
Mas afirma que nunca per-
deu a determinação. Entrou
na Coopetec como digitado-
ra. Depois passou ao setor de
publicações científicas. Se vi-
rava lendo e digitando teses
para reforçar o orçamento,
mas a fonte escasseou quan-
do a informática se populari-
zou. Foi então trabalhar como
secretária no laboratório de
controle científico da Coppe.
Enfrentou um divórcio e per-
deu a motivação quando seu
chefe se aposentou. Teve um
enfarte no início de 2001 e
depois de superada essa fase

foi trabalhar na Incubadora
Tecnológica de Cooperativas
Populares (ITCP). Lá, depois
de ficar mais de um ano,
aprendeu o valor social do
trabalho. “Foi um divisor de
águas, me causou uma trans-
formação pessoal.”

Retornou, então, para a
Coppe, na chefia de Protoco-

lo, e resolveu voltar a estudar
e fazer Serviço Social. Teve
problemas em conciliar o ho-
rário de trabalho com o CPV.
“Tudo o que envolve o estu-
do é uma dificuldade. Chega-
va atrasada, tinha o problema
de violência na Linha Amare-
la, e foi me dando agonia. Não
tive mais condições, e com

oito meses saí do CPV.” Mes-
mo assim Roberta não desis-
tiu totalmente. Prestou o ves-
tibular, e com sua colocação
conseguiu uma bolsa de estu-
dos. Não nega que teve uma
grande ajuda de um profes-
sor que a incentivou muito.
Entrou em 2004 para a Estácio
e mantém seu coeficiente de
rendimento (CR) no nível 9.

Roberta incentiva aqueles
que têm medo, receio, ou se
acham incapazes. “Nunca é
tarde para retornar aos estu-
dos, nunca é tarde para apren-
der”. E reforça sua ideologia:
“Nunca é tarde para lutar por
uma sociedade mais justa e
esclarecida.” E adianta o tra-
balho que pretende desen-
volver na profissão que es-
colheu: “Que possamos com
a educação ensinar o povo
que ele tem direitos e não só
deveres.”

O texto premiado de Ro-
berta (que teve como tema
“Educação: Importante ou Pri-
oridade”) pode ser encontra-
do na página do SINTUFRJ na
internet: www.sintufrj.org.br

ROBERTA. Trajetória de determinação, trabalho e conquista

Foto: Niko Júnior

15h10 às 17h – Credenciamento de Suplentes
 9h às 11h – 1ª Mesa: Balanço e Perspectiva
11h às 13h – 2ª Mesa: Estrutura Sindical
13h às 14h – Almoço
14h às 18h – Trabalho de Grupo
18h – Jantar
 
Domingo, 21
9h às 10h – Ponto 1 - Conjuntura Nacional e Internacional
10h às 11h – Ponto 2 - Balanço Político da Gestão
11h às 12h – Ponto 3 - Estratégia da CUT /Agenda e
Plano de Luta
12h às 13h – Ponto 4 - Políticas de Finanças da CUT/
Estatuto
13h às 14h – Almoço
14h às 15h – Eleição de delegados (as) ao 9° CONCUT
15h às 18h – Eleição da Direção
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ODONTOLOGIA

Congregação homologa concurso

NA CONGREGAÇÃO. Votação na Faculdade de Odontologia decidiu sobre o concurso

A Congregação
da Faculdade
de Odontologia
homologou o
concurso
público para
professor
titular da área
de clínica
odontológica
ocorrido em
novembro de
2005.  A reunião
foi presidida
pelo Vice-
Diretor da
Escola Élson

Resultado será encaminhado para o setor de pessoal que dará continuidade ao processo

Não houve empate
Os membros da  Congregação optaram pela homologa-

ção do concurso mesmo havendo ressalvas sobre os crité-
rios de avaliação da banca examinadora, que resultou no
empate das notas entre os dois candidatos. O Consuni che-
gou a sugerir que a banca revisse as notas e devolveu o
processo para pronunciamento da banca. Entretanto, o di-
retor, e interessado, só o encaminhou ao presidente da
banca, fora do estado que respondeu no plural, sem con-
sultar os outros membros da banca. Por este motivo, estava
na reunião um dos membros da banca, professor titular da
Faculdade de Medicina, Ricardo Antonio Refinetti.“Quero
esclarecer que jamais fui consultado sobre essa solicitação
do Consuni ,portanto o presidente não podia falar “nós”. A
indicação sempre foi um fato marcante em casos de empa-
te, porque não se muda a nota. Foram três indicações para
a Maria Aparecida Albuquerque e duas para Wladimir. En-
tão não houve empate”, disse.

Na sessão do CEG do dia 10 de maio, após explanação
do caso no expediente pela representante dos técnico-ad-
ministrativos, Ana Maria Ribeiro, o professor Erickson Al-
mendra, representante do CT, diretor da Politécnica e ex-
presidente da CPPD, pediu a palavra e reafirmou que a
hipótese de haver empate em concurso de docente é ter
cinco candidatos e cada um com um voto da banca ou três
candidatos e dois com dois votos. “O critério da UFRJ é a
indicação e não a média para impedir que um membro da
banca já venha com pré-determinação para escolher um e
possa derrubar os outros candidatos, dando nota muito
baixa, sendo a indicação mais transparente e pública”, afir-
mou o professor.

Na sessão do Consuni de
27 de abril, o plenário apro-
vou por unanimidade o pa-
recer de pedido de vista que
discordava do parecer da CLN
(Câmara de Legislação e Nor-
mas), que indicava a anula-
ção do concurso, concluindo
pela devolução do processo
à unidade para homologa-
ção, conforme previsto no
edital. Na Congregação não
havia clareza, em função de
documento distribuído na
unidade pelo candidato der-
rotado, atual diretor, em que
afirmava que o Consuni, atra-
vés da CLN, aprovara a anu-
lação do concurso. O atual
diretor, e interessado não di-
rigiu a Congregação, mas foi
ele quem nomeou um rela-
tor para o processo.

A candidata vencedora in-

terpôs um questionamento
ao fato de o interessado ter
nomeado o relator e pedin-
do que o parecer não fosse
votado, o que foi encaminha-
do pelo presidente do cole-
giado. Houve questionamen-
to do que ocorreria com a
vaga caso o concurso fosse
anulado e  verificou-se  que
havia o risco da perda da
vaga, pela não ocupação dela
por causa da lei eleitoral. A
Congregação contou com
grande presença da comuni-
dade da escola, funcionários,
docentes e estudantes. Após
a votação que aprovou a ho-
mologação, o processo segui-
rá a tramitação normal e o
prazo é de dez dias para in-
terpor recurso de nulidade
junto ao Consuni, conforme
o edital.

Cormack que fez resumo do processo e abriu para o
debate entre os membros da Congregação. O Vice-
Diretor ( assim como o chefe de departamento,
onde a vaga será alocada) afirmaram que não
homologaram o
concurso
quando
assunto esteve
em pauta em
2005, em
respeito a uma
instância
superior, o
Conselho
Universitário,
que analisava
recurso de um
dos candidatos.
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Ao longo dos últimos
20 anos, o Movimento
dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra

MST já
alfabetizou

100 mil

Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra quebra latifúndio
do saber e do conhecimento
com programa de alfabetização

Hoje, quatro mil educa-
dores formados, de nível
médio e superior, atuam nos
acampamentos. Além disso,
o MST tem 24 turmas  em
universidades públicas do
Brasil para cursos de Histó-
ria, Pedagogia, Filosofia, Ad-
ministração e Agronomia. E
48 turmas em nove estados,
de nível médio, para forma-
ção de técnicos na área de
saúde, comunicação, agro-
ecologia, cooperativismo e
magistério. Uma turma de es-
pecialistas em educação no
campo formou-se há pouco
tempo, e, em agosto, o MST
inicia uma especialização de

Movimento nasceu há 20 anos

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
realizou o seu primeiro congresso nacional em 1985, no
Paraná, sob a palavra de ordem “Ocupação é a única
solução”. Hoje o MST é uma das principais organizações
do movimento social no país, responsável por centenas
de assentamentos e acampamentos país afora. Em rela-
ção ao governo Lula, o MST tem alternado momentos de
confrontos e de conciliação, embora não tenha abando-
nado em nenhum momento sua tática principal – a ocu-
pação de propriedades improdutivas. O economista João
Pedro Stédile é um dos seus principais dirigentes, numa
composição de comando em que convivem posições di-
versas. A preocupação com a formação política e a educa-
ção de seus quadros sempre foi uma constante.

Um lugar na história
“Tudo isso nós conquistamos graças a um processo

de construção de consciência do direito, dentro dos nos-
sos movimentos no campo”, explicou a dirigente do MST
Clarice dos Santos. E essa idéia do direito, segundo Clari-
ce, foi construída e incorporada pelos sem terra junto
com suas lutas sociais. “Desde a ocupação de terras ao
trancamento das rodovias, fomos colocando para a so-
ciedade brasileira que há uma grande parcela da popula-
ção, no campo, que, embora haja o discurso da cultura do
direito, a partir da Constituição, não se levanta e não luta,
não conhece direito”, afirmou. Essa trajetória de experi-
ências coletivas sinaliza, afirmou a militante, que os inte-
grantes do MST não aceitaram o lugar destinado inicial-
mente para eles na história.

Clarice dos Santos resume a educação no campo que
o MST reivindica como um resultado de sujeitos que se
descobriram na luta pela reforma agrária. “Assim como
tivemos que enfrentar o latifúndio da terra, enfrentamos
um outro latifúndio, que é o do saber e do conhecimento,
que estava concentrado nas mãos de poucos e que deve
ser repartido, como repartimos a terra. Mais do que lutar
pelo direito à educação, compreendemos que devíamos
ser protagonistas desse processo.”

Segundo Clarice, “mais do que a consciência do direi-
to, a convicção da necessidade do protagonismo do nos-
so povo na elaboração das políticas para o campo e das
políticas para as áreas de reforma agrária” levou o MST,
em meio às lutas pela terra, a conquistas na área da edu-
cação. “Conquistamos em diálogos com as universida-
des e os governos municipais, estaduais e federal, e com
as políticas públicas. E o grande desafio que trazemos
hoje para a educação no campo, no Brasil, é que ela tem
que superar parte dos programas educacionais existen-
tes, colocando-se como um direito dos povos no eixo das
políticas educacionais brasileiras”, afirmou. Para encer-
rar, a dirigente do MST lembrou uma frase do poeta e
jornalista português José Saramago, que diz: “Nós quere-
mos uma justiça que se cumpra e um direito que nos
respeite.”

adultos na Universidade Fe-
deral de Santa Catarina.

Para completar o leque de
bem-sucedidas iniciativas na
área da educação, o MST ain-
da mantém escolas públicas
itinerantes, que vêm a ser uma
experiência muito particular
do movimento. Essas escolas
funcionam nos acampamen-
tos e acompanham a mobili-
dade dos acampamentos sem
prejudicar o processo educa-
tivo das crianças acampadas.
E, para finalizar, o MST ainda
tem a Escola Nacional Flores-
tan Fernandes, que funciona
em São Paulo com diversos
cursos em várias áreas.

(MST) se tornou um exemplo de competência em relação à
educação e cultura no campo. A estatística exibida pelo MST é de
fazer inveja a qualquer programa educacional bem-intencionado
do Ministério da Educação. Em duas décadas, o MST alfabetizou
mais de 100 mil pessoas nas áreas de acampamento e assentamento,
e construiu mais de 2
mil escolas, as quais
consideram públicas,
porque exige que os
prefeitos e governos
estaduais mandem
professores para
ensinar suas crianças,
adolescentes e
adultos.


