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Eleição começa na quarta-feira,
31 de maio e vai até sexta-feira, 2 de junho

 Três chapas estão na disputa
 Direção será eleita pelo critério da proporcionalidade
 Quem obtiver mais votos leva mais cargos
 Apuração logo depois do fechamento das urnas
 Posse na segunda-feira, 12 de junho

A hora do voto

Tudo sobre as eleições, com serviço completo, locais de votação
e mais um encarte com propostas das chapas concorrentes.
Páginas 2, 3, 8 e Caderno Especial de Eleições
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SUCESSÃO NO SINTUFRJ

O processo eleitoral em
curso – quando será escolhi-
da a diretoria que responde-
rá pela entidade nos próxi-
mos dois anos – é um mo-
mento particular na constru-
ção do SINTUFRJ.  A consoli-
dação do Sindicato como ins-
trumento organizado e de
luta é fundamental. Isso só é
possível com participação
mais ampla da categoria, uma
vez que a sua força política
tem na representatividade
variável determinante. Du-
rante sua existência, este sin-
dicato já escreveu história
como condutor do movimen-
to na universidade e sua vin-
culação com a agenda das
grandes causas nacionais re-
lacionadas aos interesses po-
pulares. A defesa da univer-
sidade pública, gratuita e de
qualidade e a da dignidade
dos servidores públicos são
bandeiras históricas da enti-
dade. O SINTUFRJ é institui-
ção e patrimônio de luta da
categoria na batalha constan-
te por melhores condições de
trabalho.

O SINTUFRJ, que se apro-
xima do seu cinqüentenário
(incluindo aí o período como
ASUFRJ), foi construíndo pela
força de sua categoria orga-
nizada. Em momentos de
efervescência política, para
enfrentar  adversidades, já li-
derou grandes manifestações
nas ruas. Organizadas pelo
Sindicato, a categoria já pa-
ralisou o HU. Em outro mo-
mento da luta, o SINTUFRJ
organizou manifestação que
fechou a Linha Vermelha.

 Por intermédio do SIN-
TUFRJ,  os funcionários tra-
varam várias batalhas na Jus-
tiça para recuperar direitos.
E apesar de amargarmos
anos de salários congelados
com o governo FHC, o Sin-
dicato construiu mobilização
que conquistou a incorpora-
ção integral da GAE e uma
carreira para os funcionários
das universidades. Foi dessa
forma que o SINTUFRJ se
consolidou – hoje são 14.600
sindicalizados – e se proje-
tou nacionalmente no cená-
rio político e do movimento
sindical. São bons motivos
para que os trabalhadores da
universidade procurem o ca-

Sindicato de luta
SINTUFRJ se aproxima de seu cinqüentenário (incluindo aí o período como ASUFRJ)

minho das urnas nos dias 31
de maio, 1º e 2 de junho, para
honrar o compromisso com
a história de sua entidade. O

que interessa aos trabalha-
dores é cultivar a solidarie-
dade. Promover sua entida-
de sindical, um espaço natu-

ral de companheirismo, de
defesa de seus interesses, de
construção de cidadania, que
pode garantir suporte jurídi-

co na luta por direitos e que
cuida da direção das lutas e
da propagação de suas rei-
vindicações.

FORÇA DA MASSA. Assembléia no histórico Roxinho e manifestação contra FHC em Brasília. SINTUFRJ presente

1998: registro histórico
de trabalhadores

mobilizados
pelo SINTUFRJ
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SUCESSÃO NO SINTUFRJ

Rumo às urnas

Identificação
O eleitor pode apresentar qualquer

documento oficial com foto (identi-
dade, crachá funcional, carteira do
Detran, carteira de trabalho, passa-
porte).

Aposentados
Votam em qualquer seção. Seu voto

é em separado. Existe uma seção es-
pecífica para os aposentados locali-
zada no Espaço Cultural do SINTU-
FRJ, ao lado da sede, no campus do
Fundão.

Duas matrículas
Os eleitores que possuem duas

matrículas e são sindicalizados nas
duas votam duas vezes. Exemplo:
médico e professor. Fica a critério
do eleitor utilizar ou não esse di-
reito.

Boca de urna
É permitida, desde que não atra-

palhe a votação.

Apuração
Será realizada após o fechamen-

to das urnas e a organização dos
trabalhos pela Comissão Eleitoral.
A apuração, em 2 de junho, será
no auditório do Quinhentão, no
CCS.

Posse da nova
diretoria para os

próximos dois anos
será na segunda-
feira, 12 de junho
Nesta quarta (31),

quinta (1º de junho)
e sexta-feira (2) os
trabalhadores da

UFRJ vão às urnas
depositar o seu voto

nas 54 seções
eleitorais

espalhadas pelos
campi para eleger  –

pelo critério da
proporcionalidade –

a diretoria que
durante os próximos

dois anos irá
comandar os

destinos do
SINTUFRJ. Três
chapas estão na

disputa: chapa 1 –
“Fortalecer o

Sintufrj”; chapa 2 –
“Autonomia,

Independência e
Luta”; e chapa 3 –
“Tribo - oposição

sindical: a base na
luta pelo resgate

social”. A apuração
começará logo

depois do
encerramento da

votação. No
Caderno Especial

de Eleições que
publicamos

encartado a esta
edição as três

chapas (como
ocorreu nas duas

edições anteriores)
voltam a se
manifestar

apresentando
planos para a
categoria. Na

página 8, confira  os
locais de votação.

Tudo sobre a eleição
Horários:

Curso noturno
Nas unidades com cursos noturos
os eleitores poderão votar das 9h
às 20h30.

Hospitais
O horário de votação é das 7h às
20h30.

Demais unidades
O horário é das 9h às 17h.

Nova seção
O NUPEM, em Macaé, tem o mes-
mo horário das demais unida-
des.

Trabalho da Comissão Eleitoral

*A instalação e o fechamento
das Seções Eleitorais serão reali-
zados exclusivamente pela Comis-
são Eleitoral.

*Somente a Comissão Eleitoral
poderá fazer o recolhimento das
urnas.

*Todos os integrantes da Co-
missão Eleitoral deverão estar
identificados com crachás.

Quem pode votar
São eleitores todos os sindicaliza-

dos filiados ao SINTUFRJ até 28 de
abril de 2006, em dia com suas obri-
gações estatutárias.

Onde votar
São 54 seções espalhadas pelos

dois campi e unidades isoladas. Veja
quadro das urnas nas unidades e ho-
rários.

Voto em separado
O eleitor que não constar da lista-

gem da Seção Eleitoral poderá votar
em separado. Para tanto, precisa com-
provar sua filiação ao SINTUFRJ, mos-
trando seu último contracheque com
o desconto para o sindicato. Qualquer
dúvida é só procurar os mesários. Eles
estão com todas as orientações ne-
cessárias para garantir o exercício do
voto.

Assinalada a lista própria, o elei-
tor receberá a cédula e votará nor-
malmente, devendo colocar dentro
do envelope próprio o seu voto, cuja
parte externa constará o nome com-
pleto, identificação e se ativo ou apo-
sentado. No caso de ativo deverá
constar ainda a unidade de origem
do servidor devendo ainda deposi-
tar o referido envelope com o voto,
na urna.
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ACESSO À UNIVERSIDADE
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UFRJ
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VESTIBULAR 2007

Quem pretende pedir
isenção do pagamento da
taxa de inscrição do vestibu-
lar 2007 da UFRJ já pode ir se
preparando para fazer a soli-
citação do benefício pelo site
www.vestibular.ufrj.br, que
contém todas as orientações,
e também separando a do-
cumentação para o caso de
ser pré-selecionado pela Di-
visão de Assistência ao Estu-
dante (DAE). O prazo come-
ça às 10h do dia 19 de junho
e termina às 20h de 14 de
julho. Os trabalhadores téc-
nico-administrativos da

UFRJ divulga regras para isenção
Universidade terão um link
especial à disposição no en-
dereço eletrônico, e basta
acessá-lo colocando seus
dados para terem reconhe-
cido o direito ao não-paga-
mento da taxa, cujo valor
ainda não foi estipulado.

Ainda são isentos auto-
maticamente do pagamento
da taxa os internos do siste-
ma prisional encaminhados
pela Coordenação de Educa-
ção do Desipe e os deficien-
tes visual e auditivo, inscri-
tos pelo Instituto Benjamin
Constant e pelo Instituto Na-

cional de Educação de Sur-
dos. Porém, qualquer pessoa
portadora de uma dessas de-
ficiências físicas, principal-
mente, poderá solicitar a
isenção, mas se submeterá à
avaliação das assistentes so-
ciais, informou o vice-coor-
denador da Comissão de Ves-
tibular, Manuel Azevedo. Os
cursos pré-vestibulares co-
munitários também terão tra-
tamento diferenciado. A mai-
oria já é cadastrada na coor-
denação do concurso, mas os
alunos passarão pela triagem
do serviço social.

Pela internet, no seguinte endereço eletrônico:
www.vestibular.ufrj.br, e nos Pólos de Apoio Informatiza-
dos montados pela UFRJ:

Decania do CFCH – Avenida Pasteur, 250, fundos,
Botafogo, das 9h às 16h.

NCE – Núcleo de Computação Eletrônica, prédio
do CCMN, na Ilha do Fundão (Cidade Universitá-
ria), das 9h às 16h.

IFCS – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais,
Largo de São Francisco de Paula, Centro, das 9h às
16h e das 18h às 21h.

Como se inscrever

VÁRIAS

A divulgação dos valores de atrasados das ações judi-
ciais dos 28,86% e 3,17% está dependendo do pronuncia-
mento da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre as con-
tas feitas pela Universidade. Os processos não são tão
simples, por envolver um enorme quantitativo de pesso-
as e também por ter que passar pelos trâmites regulares
do Judiciário.

Os demonstrativos dos valores estão sendo encami-
nhados para o Judiciário, que irá intimar a AGU dar sua
resposta. A assessoria jurídica vem trabalhando para ob-
ter a ordem de intimação para esta semana, e o prazo que
a AGU tem para se pronunciar é de 30 dias. Assim, após o
exame das contas, e na hipótese de concordância dos
valores apresentados, o SINTUFRJ terá condições de di-
vulgá-los, pois estarão definidos como corretos.

A nossa estimativa é a de que até o fim de junho
tenhamos uma posição sobre o posicionamento da AGU.
Essa é a perspectiva da entidade. Então, a partir da confir-
mação das contas o SINTUFRJ irá estudar a melhor forma
de divulgar os valores de cada sindicalizado. A preocupa-
ção é de que seja preservado o sigilo da informação.

Esclarecemos que esse cenário dependerá do ágil de-
sempenho do Judiciário e da postura da AGU nos proces-
sos, pois basta examinar se os cálculos foram feitos corre-
tamente pela UFRJ, que é a parte ré dos processos, atuan-
do de forma isenta e técnica, sem lançar mão de recursos
apenas para  protelar ou impedir o pagamento nos pra-
zos legais dos valores devidos aos servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas da UFRJ.

Por que ainda não foi divulgado
o cálculo dos atrasados

A eleição para o Diretório
Central dos Estudantes (DCE)
da UFRJ, que ocorrerá nos
dias 6, 7 e 8 de junho, está
muito concorrida. Cinco cha-
pas disputam a direção, que
atualmente é composta pelo
PSTU, Reage Socialista e Or-
ganização Marxista Proletá-
ria (OMP). Segundo o inte-
grante da Comissão Eleito-
ral, Thiago Hastenreiter, a
base de estudantes da UFRJ
reúne cerca de 30 mil estu-
dantes aptos a votar. O colé-
gio eleitoral ainda não foi ofi-
cializado. As chapas se com-
prometeram a divulgar suas
propostas à Comissão, que
assim poderá socializar na
UFRJ o programa das cinco
chapas. Confira os concor-
rentes e as datas dos debates:

Chapa 1 – Oposição – DCE
em movimento, juntos pela
UFRJ (PC do B, DS, MR-8 e PSB).

Chapa 2 – Pro Dia Nascer
Feliz (Reage Socialista, OMP
e PSTU).

Chapa 3 – Quem sabe faz
a hora. Por um DCE demo-
crático, combativo e agrega-
dor (PPS e PDT).

Chapa 4 – Nada será como
antes (PSOL, PCB e PCR).

Chapa 5 – Coragem! Você
pode mais (Independentes e
estudantes do Alojamento).

Reunião NES
Terça-feira, 6 de junho, os trabalhadores de natureza

especial e o Sindicato se reúnem com a Reitoria. Às 13h,
na sala de reuniões do Conselho Universitário.

ATENÇÃO: FGTS
Atendimento do advogado Júlio Romero: quarta-feira,

dia 7, a partir das 10h, na sede do Sindicato.

Operadores de máquinas agrícolas
O SINTUFRJ vai realizar uma reunião com operadores

de máquinas agrícolas nesta terça-feira, às 15h, no 2º
andar do prédio da Reitoria. Desta reunião vão partici-
par, além de representante do Sindicato, o superinten-
dente da PR-4, Roberto Gambine, e um representante da
Procuradoria da UFRJ.

Cinco chapas
concorrem ao DCE

Em respeito à categoria

Por respeito à categoria, a diretoria do SINTUFRJ se
sente no dever de se manifestar em relação a um elenco de
informações absurdas que estão sendo enviadas por e-
mails a funcionários da UFRJ , com o único objetivo de
desestabilizar a campanha eleitoral em curso para renova-
ção da diretoria do nosso Sindicato. Na mensagem enviada
no dia 18 de maio, o autor (ou autores) desta façanha
indecorosa, numa tentativa de se manter anônimo, utilizou
o equipamento da PR-4 e um endereço eletrônico inexis-
tente <solangenoronha @sbt.com.br>.

Mas numa segunda mensagem, datada de 20 de maio,
foi possível identificar, através do item Propriedades do
Word, que o arquivo foi originado em um programa regis-
trado em nome de candidato à Coordenação Geral de uma
das chapas concorrentes.

 Manipulação de informações, como foi feito, inclusive
produzindo um falso balanço das contas da entidade, onde
aparecem dívidas e uma folha super faturada de pagamen-
to dos funcionários da casa, é procedimento inescrupuloso
e antiético.  Trata-se de crime –  e deve ser punido na forma
da lei. A direção do SINTUFRJ encaminhou o caso à sua
assessoria jurídica para as devidas providências.

A diretoria do SINTUFRJ

NOTA DA DIRETORIA
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Nós todos já sabemos
tudo, menos o essencial: que
fazer, agora que não pode-
mos alegar inocência? Todos
nós sabemos que não existe
uma sociedade brasileira, e
sim várias. Não apenas a dos
ricos e pobres: entre elas,
muitas gradações da riqueza
e miséria.

Todos nós sabemos que,
para que exista sociedade, é
necessário que todos os seus
membros nela estejam inse-
ridos como sócios. No Brasil,
a sociedade dos ricos, apesar
dos seus conflitos internos,
fecha-se em si mesma, cons-
trói muros ao seu redor e ape-
nas permite a existência da-
queles que podem servi-la.
Sem piedade, exclui todos os
demais.

Na África do Sul, isso se
fazia pela criação de encla-
ves aos quais se dava “liber-
dade” e “autonomia”, reti-
rando-se dos negros, que ali
eram obrigados a viver, a ci-
dadania sul-africana — es-
trangeiros em sua Pátria. No
Brasil, usando-se o jeitinho
brasileiro de trapacear, criam-
se os mesmos enclaves — fa-
velas —, e não é necessário
retirar dos seus habitantes a
cidadania brasileira, porque,
se a tiveram, nunca a exerce-
ram.

Todos nós sabemos que a
maior parte da nossa popu-
lação pobre passa fome, não

tem onde morar, não tem es-
colas nem hospitais; sobre-
vive — o corpo humano, con-
tra suas frágeis aparências,
resiste. Temos até vergonha
de repetir essa obviedade
pela milésima vez, mas sabe-
mos que assim é, pela milé-
sima primeira. Todos nós sa-
bemos que, nessa atmosfera
de asfixia, na insalubridade
dos morros, no vazio da exis-
tência, na ausência de valo-
res, no desprezo da vida, a
maior parte da população
vive em prisões fora dos cár-
ceres. Uma mulher, que tra-
balha de doméstica no asfal-
to, retorna ao morro para um
segundo turno de trabalho
em sua casa, quando a tem —
essa mulher está presa... fora
do cárcere. Seu caminho, tra-
çado: onde pode ir, onde não;
o que fazer, o obrigatório e o
proibido. Nenhuma liberda-
de de escolha — o tempo co-
manda seus gestos, prisionei-
ra. Um jovem que passa os
dias à procura do emprego
que não encontra — é negro,
jovem, sem preparo, ou sim-
plesmente mora no morro —
está preso... fora do cárcere.
Seu tempo não lhe pertence,
sua busca determina seus
atos. Nossos pobres estão
prisioneiros: pendurados nos
trens, vagando nas ruas, es-
perando nas filas dos restau-
rantes a um real. Sabemos
também, todos nós, que, se

os governos oferecessem a
essa parte da população as
suas necessidades essenciais,
o ódio e a revolta diminui-
riam. Todos sabemos que
boa parte dos bandidos tal-
vez fosse bandida em quais-
quer condições sociais; sabe-
mos também que a maioria
se tornou o que é desde a ida-
de em que devia estar na es-
cola; lá, porém, professores
são obrigados a dois ou três
turnos para viver — o dia in-

teiro aprisionados... fora do
cárcere. À maioria nunca foi
dada uma escolha, nunca lhes
foi permitida a liberdade.

Ao contrário da solidarie-
dade, aceitando essa popu-
lação aprisionada como par-
te viva da sociedade, nossos
governos oferecem o cárce-
re, penas mais graves, puni-
ções mais duras, maior aco-
tovelamento nos espaços exí-
guos das celas superlotadas.
Aqueles que estavam presos
no tempo, nele, tornam-se li-
vres, agora que estão encar-
cerados no espaço minúscu-
lo de suas celas. Que fazer
com o tempo, assim liberto?
Todos sabemos que o ser
humano tem necessidade de
se mover — como quase to-
dos os animais, o ser huma-
no é ativo, andarilho. Sabe-
mos também que, se tranca-
fiamos centenas de seres hu-
manos em espaços inade-
quados, nojentos, acirramos
vinganças. Nos cárceres
imundos vige a Pedagogia do
Crime. Ao tempo livre deve-
se oferecer possibilidades
antes negadas. Atividades
que estimulem a sensibilida-
de, a criatividade e a inteli-
gência. O Estado deve apro-
veitar essa segunda chance
para educar seus prisionei-
ros; eles e elas merecem o di-
reito a uma primeira chance
de aprender a respeitar a vida
social. O Centro de Teatro do

Oprimido, sediado no Rio de
Janeiro, vem a sete anos tra-
balhando em presídios de
vários estados do Brasil. Sua
proposta é simples, nesta
como em todas as outras áre-
as de sua ação. O Centro pro-
põe o diálogo através dos
meios estéticos, propõe o de-
senvolvimento da sensibili-
dade e da inteligência dos
seus participantes para que
possam, no presente, anali-
sar o passado, e inventar um
futuro fora do crime. O Tea-
tro do Oprimido não é mági-
co, nem panacéia — não
mostra truques nem oferece
mezinhas. Um Diálogo ver-
dadeiro, para que funcione,
deve contar com a boa von-
tade de ambas as partes. Em
uma sessão de Teatro do
Oprimido, justas reivindica-
ções aparecem, que devem
ser não apenas ouvidas, mas
atendidas. Se não o forem,
para que serve dialogar? “Não
há verba” não é argumento.
Tem que haver, ide buscá-la!
Nosso trabalho está se desen-
volvendo. Dele não se po-
dem esperar milagres, mas
pode-se esperar a humani-
zação das relações prisionais
que evitem explosões de ran-
cor, carnificinas e que tragam
verdadeira paz à sociedade:
paz, mas sem passividade.
Paz é ação concreta! Diálogo
é troca: não se pode pedir
tudo em troca de nada.

Na insalubridade dos
morros, na ausência de
valores, no desprezo da
vida, a maior parte da
população vive em
prisões fora dos cárceres

A maior parte da nossa
população pobre passa
fome, não tem onde
morar, não tem escolas
nem hospitais; sobrevive

Se trancafiamos
centenas de seres
humanos em espaços
inadequados, nojentos,
acirramos vinganças.
Nos cárceres imundos
vige a Pedagogia do
Crime

AUGUSTO BOAL é teatrólogo. Este artigo foi publicado originalmente no jornal O Globo (edição de quarta-feira, 24)

Nossos pobres estão prisioneiros: pendurados nos trens, vagando nas ruas, esperando nas filas dos restaurantes a um real
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