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 Futebol
As inscrições para o Campeonato de Futebol

dos Servidores se encerra nesta quarta-feira, dia 30.
Os atletas que integram as equipes devem procurar
a DVST para exame de saúde ou então apresentar
atestado médico. A informação é da Coordenação
de Esporte e Lazer. Realização: PR-4 e SINTFURJ

MUTIRÃO
no Sindicato

Caderno Especial
Páginas 5, 6, 7 e 8

Assembléia dia 5
Os trabalhadores da
UFRJ se reúnem às 10h
de terça-feira, 5 de
setembro, no Auditório
do CT para discutir a
seguinte pauta:
 Informe sobre ações

judiciais;
 Seminário Nacional

sobre os rumos do
sindicalismo;
 Eleição dos delegados

para a plenária da
Fasubra.

O reitor Aloísio Teixeira
visitará o Sindicato às 10h
desta quarta-feira, 30 de
agosto. Ele discutirá com
os dirigentes sindicais o
PDI e uma pauta de
reivindicações.

Reitor no
SINTUFRJ

A força da confiança
Em apenas 4 dias, mais de 6 mil sindicaliza-
dos atenderam à convocação do SINTUFRJ
para entregar a procuração relacionada aos
3,17% e aos 28,86% pensionista. Página 3
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doispontos

Um grupo de trabalho in-
tegrado por representantes
do SINTUFRJ, da PR-4 e da
DVST vai estudar os cami-
nhos para a implantação da
saúde complementar para os
trabalhadores da UFRJ. A de-
cisão foi tomada em reunião
realizada na última quarta-
feira com a participação de
diretores do Sindicato, do su-
perintendente da PR-4, Ro-
berto Gambine, e da diretora
da DVST, Vânia Glória. De
acordo com as informações
apresentadas na reunião, o
Ministério do Planejamento
vai estabelecer uma verba
equivalente hoje a R$ 45 por
funcionário e seus depen-
dentes diretos. Pelas estima-
tivas, 40 mil vidas de funcio-
nários e docentes e seus de-
pendentes e de aposentados
e pensionistas potencialmen-
te participariam do plano de
saúde. Pelos números, o go-
verno bancaria, então, R$ 25
milhões anualmente. O gru-
po de trabalho será institucio-
nalizado através de portaria

Reunião discute
saúde complementar

do pró-reitor de Pessoal da
UFRJ. Uma das possibilida-
des é estabelecer parceria
com a Caurj (Caixa de Assis-
tência Universitária). A carac-
terística do plano, segundo os
participantes da reunião,
deve ser auto-gestão.

O DCE organizou uma série de ativida-
des para receber os novos alunos da UFRJ.
Na programação houve diversas mesas-
redondas sobre temas relacionados à edu-
cação e saúde pública, reforma agrária e
diversidade sexual. No dia 23, na Praia Ver-
melha, foi realizado um debate (foto) so-
bre a Reforma Universitária, no qual esti-
veram presentes a União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), a Federação dos Sindica-
tos de Trabalhadores das Universidades
Brasileiras (Fasubra) e o Sindicato Nacio-
nal dos Docentes das Instituições de Ensi-

NA PR-4. Diretores do
Sindicato, superintendente
da PR-4 e diretora da DVST
reunidos semana passada

Saiba mais sobre a saúde complementar

O presidente da República publicou, dia 10 de maio, a
Medida Provisória nº 272, transformada na Lei nº 11.302 –
que garante o direito da assistência ao funcionalismo pú-
blico. A lei, publicada no Diário Oficial da União no dia 11,
trata de três formas de prestação de assistência à saúde: por
meio de contrato ou convênio de adesão e auxílio saúde.

Segundo Almiram Rodrigues, suplente da direção da
Fasubra que participou das reuniões do Grupo de Tra-
balho sobre benefícios, já existe orçamento para isso.
Aprovada a lei, segundo ele, deve sair um decreto do
Ministério do Planejamento regulamentando-a. A Fasu-
bra, segundo Almiram, cobrou da área de gestão do Mi-
nistério que o decreto saísse o mais rápido possível. O
governo informou à Federação que o decreto não deve
demorar, e assim que sair, o plano de saúde pode ser
implementado.

Reforma Universitária para calouros
no Superior (Andes-SN). De acordo com a
representante do Andes, Gelta Xavier, o tex-
to da Reforma Universitária proposto pelo
governo apresenta diversos problemas e a
mudança na sociedade não será dada por
esta reforma. De acordo com a represen-
tante da Fasubra, Ana Maria Ribeiro, de-
fender ter Reforma Universitária não signi-
fica defender a reforma proposta pelo go-
verno. “Eu não defendo o ProUni como um
modelo de educação superior, mas do pon-
to de vista ideológico o ProUni significa
uma mudança de modelo”, disse

F
oto: N

iko Júnior

A Coordenação de Desen-
volvimento Profissional (Co-
dep) organizou  o curso, que
tem como público-alvo a vigi-
lância da UFRJ. Trata-se do
programa de avaliação, orien-
tação, suporte psicológico e ca-
pacitação. As inscrições po-
dem ser feitas até 31 de agos-
to, e o período de realização
será entre 4 de setembro e 30
de outubro de 2006. Duas tur-
mas serão formadas, obede-
cendo à escala de serviço dos
servidores. Serão 20 vagas por
turma, das 13h às 18h. O curso
será ministrado na DVST.

O setor de Convênio informa que o reajuste anual do Plano de
Saúde Amil será de 10%, com exceção das faixas etárias de 0 a 17 anos
e de 70 anos em diante. O reajuste será cobrado na folha de setembro
que é paga em outubro. Para quem deseja aderir ao plano o prazo é de
1º a 23 de setembro, último período para adesão sem carência para
qualquer procedimento válido a partir de 1º de outubro. Mais infor-
mações pelo telefone 2270-5268.

Os vigilantes se reúnem às
14h desta quarta-feira, dia 30,
na sede do Sindicato. Na pau-
ta o seminário nacional que se
realizará nos dias 4, 5, 6 e 7 de
setembro, em Natal, no Rio
Grande do Norte. A reunião
também vai discutir o plano de
carreira.

Curso para

 vigilantes

Vigilância: reunião

FGTS: plantão

O advogado Júlio Romero
dará plantão na sede do Sin-
dicato, no Fundão, na quarta-
feira, dia 30, a partir das 10h.

Reajuste da Amil

Foto: Niko Júnior

Reunião GT
Anti-Racismo

A reunião será dia 31 de
agosto,  quinta-feira ,  às
16h, na sede do SINTUFRJ.
Pauta: Encontro nacional
dos técnicos (as)-adminis-
trativos (as) negros(as).

Servidores se preparam

Começou a fase preparatória para o Campeonato dos
Servidores da UFRJ. O empate em 2 x 2 prevaleceu como
resultado do jogo entre Prefeitura e CCS. No dia 30 de agos-
to, às 16h, no campo da Prefeitura, jogam CCS e Química.
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NOSSOS DIREITOS

campanha iniciada pelo SINTUFRJ de reco-
lhimento das procurações dos beneficiários
da ação dos 3,17% e dos beneficiários pen-
sionistas dos 28,86% ganhou fôlego no cur-

so da semana. Até às 12h de sexta-feira pelo menos 5
mil funcionários tinham procurado a sede e subsedes
da entidade para entregar o documento. O recolhimen-
to das procurações foi iniciado na terça-feira, dia 22, e
o prazo é de 30 dias a partir daquela data. A medida do
Sindicato é para garantir o recebimento dos atrasados
das duas ações judiciais. Ao lado publicamos um texto
com perguntas e respostas para esclarecer dúvidas re-
lacionadas ao procedimento adotado pelo Sindicato.

Milhares de sindicalizados
entregam procuração

Prazo é de 30 dias a contar da terça-feira,
dia 22, quando se iniciou o recolhimento do documento

Por que consta na autorização/procuração o
endereço do escritório do assessor jurídico do SIN-
TUFRJ?

R- A lei de processo civil estabelece que o ende-
reço do advogado é aquele em que ele tem seu
domicílio profissional. No caso do nosso assessor
jurídico o endereço indicado na procuração é aque-
le que se encontra cadastrado na Ordem dos Advo-
gados do Brasil-OAB.

A assinatura de autorização/procuração impor-
tará em pagamento de honorários ao assessor ju-
rídico do SINTUFRJ?

R- Não. Não haverá cobrança de honorários de
advogado ao sindicalizado neste processo, pois não
houve qualquer deliberação neste sentido desde
o início da ação, em razão do advogado responsá-
vel pela causa ser membro do corpo jurídico pró-
prio do SINTUFRJ.

Quantos documentos devem ser assinados?
R- Estão sendo disponibilizados vários mode-

los de autorização/procuração. Cada beneficiário
deve assinar UM ÚNICO documento de acordo com
sua situação. Se for o titular do direito, assinará o
modelo próprio; se for pensionista, outro modelo,
e assim procedendo, de acordo com o seu enqua-
dramento.

Quem não é titular do direito deve apresentar
algum documento?

R- Na hipótese de falecimento do titular do di-
reito, o beneficiário – pensionista ou herdeiro –
deverá apresentar, além da autorização/procura-
ção preenchida e assinada, a certidão de óbito (au-
tenticada) e de vínculo mantido com o falecido,
tais como certidão de casamento e carteira de iden-
tidade, certidão de nascimento e carteira de iden-
tidade, ou qualquer outro documento que com-
prove a relação existente com o falecido.

Por que a autorização/procuração somente
está sendo solicitada agora?

R- Conforme divulgado na edição anterior do
jornal, o Supremo Tribunal Federal tem reconheci-
do a legitimação do Sindicato para promover a exe-
cução coletiva, mas, na sua composição atual de
onze ministros, cinco deles têm se posicionado
acerca da necessidade de autorização específica
para a fase de execução. Muito embora a maioria
reconheça a regularidade da execução coletiva, o
entendimento da nossa assessoria jurídica para
neutralizar qualquer questionamento acerca de
nossa legitimidade é a captação das autorizações e
procurações individuais nestas duas demandas

que foram encaminhadas exclusivamente através
de autorizações de assembléia.

Por força de tal entendimento, e considerando
que devemos envidar todos os esforços para que
não haja qualquer questionamento que possa ser
validado pelos juízes responsáveis pelas execu-
ções, iniciamos na última semana campanha de
coleta de autorizações/procurações.

Quem deve assinar as autorizações/procura-
ções?

R – No caso dos 3,17% – somente devem assinar
estas procurações os servidores e aposentados que
constam da listagem divulgada na internet e na
sede e subsedes do SINTUFRJ. Também devem
assinar, conforme modelo próprio, os pensionistas
e herdeiros daqueles sindicalizados falecidos que
constam das ditas listagens.

No caso dos 28,86%  (pensionistas),  nem todos
os pensionistas que constaram do processo tive-
ram direito a cálculo de atrasados. Foram excluídos
dos cálculos os pensionistas que fizeram acordo na
época do governo FHC e aqueles que não tiveram
o direito reconhecido na sentença judicial, como
por exemplo os pensionistas de docentes.

A listagem dos 664 instituidores e respectivos
pensionistas com direito a atrasados se encontra
disponibilizada na página do SINTUFRJ na inter-
net, bem como na sede e subsedes do Sindicato,
devendo ser consultada antes do preenchimento
e assinatura do documento.

Novos sindicalizados devem assinar a autori-
zação/procuração?

R – No caso dos  3,17%, a ação do SINTUFRJ foi
ajuizada em novembro de 1999, tendo sido utiliza-
da a base de dados de sindicalizados do mês ante-
rior – outubro de 1999. Assim, somente os sindica-
lizados na época é que participam deste processo.
Futuramente, o Sindicato ajuizará uma nova ação
para os sindicalizados após novembro de 1999.

No caso dos 28,86% pensionistas – somente
quem era pensionista em fevereiro de 1997 partici-
pa desta ação.

Os redistribuidos, cedidos, afastados também
devem assinar a procuração?

 R- Sim, todos os beneficiários do processo dos
3,17% devem assinar o documento disponibiliza-
do. Entretanto, estando tais servidores fora da
UFRJ, o SINTUFRJ já solicitou à PR-4 informações
específicas sobre os servidores em tais situações,
para viabilizar meios de divulgação da convocação
para tais pessoas.

TIRE SUAS DÚVIDAS

NA SEDE. Funcionários recebem procurações

Foto: Niko Júnior

A

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1- No campo do formulário reservado para indicar a

profissão, o sindicalizado deve preencher servidor público.
2- Aposentados que já estiveram na sede ou subsedes

devem desconsiderar a procuração enviada pelo correio.
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CARREIRA

A coordenadora de Siste-
matização de Pessoal da PR-4,
Maria Tereza Ramos, a Teça,
num balanço prévio estima
em cerca de mil o número dos
recursos apresentados por ser-
vidores na segunda etapa de
implantação da carreira. Teça,
que é também vice-coordena-
dora da Comissão de Enqua-
dramento, informou que o gru-
po está começando a analisar
os processos de enquadra-
mento por capacitação e per-
centual de qualificação. Na
avaliação da funcionária da
PR-4, o número (mil recursos)
não é tão expressivo, levando-
se em conta que instituições
com menor número de servi-
dores tiveram uma quantida-
de maior de recursos.

Quem teve o novo enqua-
dramento publicado na segun-
da portaria (que saiu dia 11 de
agosto) tem até o dia 8 de se-

Enquadramento: mil recursos
tembro para recorrer. Esta por-
taria incluiu cerca de mil servi-
dores que aguardavam solu-
ção de pendência ainda da pri-
meira etapa do enquadramen-
to.

Nivaldo Holmes, da Comis-
são de Enquadramento e da
Comissão Interna de Supervi-
são, alerta que as pessoas des-
te grupo que encontrarem pro-
blemas no seu enquadramen-
to ou no percentual de qualifi-
cação não devem esperar o
fim do prazo, mas se antecipar
ao feriado de 7 de setembro.

COMISSÃO PEDE AJUDA –
Nivaldo explica que a análise
dos recursos ainda está na fase
inicial. Até a última quinta-fei-
ra haviam sido analisados
apenas 100. Ele faz um apelo
aos membros da equipe que
trabalharam na segunda fase:
que compareçam à Comissão
para auxiliar os demais, seja

no atendimento aos servido-
res, seja para dar suporte ao
trabalho do grupo. Nivaldo
lembra que os membros da
Comissão Interna de Supervi-
são são os mesmo da Comis-

são de Enquadramento, por-
tanto com acúmulo de tarefa.

“Começamos conferindo
os envelopes. Quem apresen-
tou agora certificados que não
tinha entregue para a segunda

CUT: campanha salarial unificada

No quesito salário, a CUT
definiu estratégias para pisos
salariais nacionais e política
salarial dos servidores públi-
cos. A Central reivindica a fi-
xação de pisos salariais por
ramo de atividade para redu-
zir gradativamente as desi-
gualdades na estrutura de sa-
lários do país e combater a
disputa entre estados e muni-
cípios por investimentos. Pro-
põe uma política que contem-
ple a correção automática dos

índices inflacionários. Já na
política salarial dos servido-
res públicos, determina que
as administrações públicas,
independentemente da esfe-
ra de contratação, deverão
respeitar o mandamento
constitucional da revisão ge-
ral anual, expresso no inciso
X do artigo 37 da Constituição
Federal.

EMPREGO – Para o empre-
go, a CUT reivindica que o go-
verno brasileiro ratifique a

A Central Única dos Trabalhadores quer revisão anual de salário para o funcionalismo

Convenção 158 da Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho (OIT), que protege o tra-
balhador contra a demissão
imotivada (término injustifi-
cado do vínculo do emprego).
Além disso, propõe políticas
de financiamento que estabe-
leçam juros mais baixos para
as empresas que se compro-
metam com a manutenção e
geração de emprego. No que-
sito jornada de trabalho, quer
a aprovação da Emenda Cons-

No quesito políticas públicas, a CUT rei-
vindica o restabelecimento dos trabalhos
da Comissão Quadripartite do Salário Mí-
nimo, instalada em agosto de 2005, com o
objetivo de promover a política de valori-
zação de curto, médio e longo prazos do
seu poder de compra. Propõe a implanta-
ção e fortalecimento de mesas permanen-
tes de negociação, com a participação das
representações do funcionalismo e da so-
ciedade civil, visando articular os diversos
interesses na construção de uma política

titucional (PEC) nº 393, que
prevê a redução da jornada
de trabalho, sem redução de
salário, para 40 horas sema-
nais e, num segundo momen-
to, para 36 horas semanais e
limitar o número de horas ex-
tras.

A CUT propõe para a saú-
de e segurança a constituição
de comissão paritária de éti-
ca, em empresas e adminis-
trações públicas, para apurar
as denúncias de práticas de
assédio moral cometidas pe-
los que exercem cargo de che-
fia.  A respeito do direito de
greve, a CUT propõe a não-
utilização do interdito proibi-
tório previsto nos artigos 932
e 933 do Código de Processo
Civil, que vem sendo utiliza-
do indevidamente para coibir
a atividade sindical.

de valorização e remuneração dos servido-
res. Em busca de um Orçamento Participa-
tivo, a Central propõe o estabelecimento
de  negociações com o movimento sindical
e a sociedade civil organizada para a defi-
nição da alocação dos recursos públicos. A
CUT defende a ampliação do seguro-de-
semprego, e para isso propõe a construção
de critérios transparentes para ampliar o
seguro-desemprego, nas situações de crise
que gerem aumento significativo do desem-
prego no setor e na região.

Políticas públicas

A Central Única dos
Trabalhadores (CUT)
definiu os pontos que
vão orientar as
negociações da
Campanha Salarial
Unificada dos
Trabalhadores que será
lançada dia 1º de
setembro. Suas
sugestões e
reivindicações vão
beneficiar até as
pessoas que não são
sindicalizadas. Para
isso a entidade vai
desempenhar o papel
de mobilizadora e
negociadora. As
propostas relacionadas
a salário, emprego,
jornada de trabalho,
saúde, segurança e
políticas públicas
foram entregues às
entidades patronais e
aos governos federal,
estadual e municipal.

 Reunião conjunta do GT-Educação e GT-Carreira para
a finalização da discussão do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), dia 29 de agosto, às 14 hs, na Subsede
do SINTUFRJ no HU.

etapa, não estamos indeferin-
do ou deferindo o pedido, mas
enviando relatórios para o
MEC para que entre em com-
passo de espera”, explicou Ni-
valdo, comentando que entre
os recursos há casos de servi-
dores que estão pedindo que
seja revista a consideração de
cursos e cargas horárias.

Quem tiver dúvidas pode
ligar para 2598-1790. A sala da
Comissão fica nos fundos do
antigo bandejão, no térreo da
Reitoria.

DESEMPENHO – Segundo
Nivaldo, a PR-4 tem trabalha-
do em conjunto com a CIS na
elaboração da proposta de
Programa de Capacitação, Ava-
liação de desempenho e Di-
mensionamento da força de
trabalho. “A PR-4 já está esbo-
çando uma linha de ação, e a
CIS está inserida nesta discus-
são”, diz ele.

Reunião dos GTs
Carreira e Educação

TV CUT
A CUT Nacional mantém

programa semanal na Ban-
deirantes ( sábados, 22h) e
na Rede TV (domingo, às 8h).

Numa reunião com diretores da Fasubra na quinta, dia
24, o secretário adjunto do MEC, André Lázaro, informou
que o pagamento dos atrasados do enquadramento por
capacitação será feito em quatro parcelas na folha de se-
tembro e mais duas parcelas na folha de outubro.

Capacitação:
calendário dos atrasados
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Os caminhos do

Sindicalismo
Veja nas páginas 5, 6, 7 e 8

Acima: Luiz Fernando, Lúcia Reis, Jorge Luiz Martins e Luís Antônio Araújo
Abaixo: José Maria de Almeida, Celso Carvalho e Antônio Carlos Spis

Nos dias 11 e 12 de agosto
dirigentes e militantes de

sindicatos filiados à Fasubra
do Sudeste se reuniram

na Universidade Rural. Eles
participaram de um seminário

que teve como foco central
o futuro do movimento sindical

no país e suas relações
com a CUT e a ConLutas.

Na próxima semana: matéria especial sobre o papel social dos HUs
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Movimento sindical
procura respostas
CUT, governo Lula e Conlutas num debate sobre o melhor caminho para a organização dos trabalhadores

eminário Regional reuniu di-
rigentes e ativistas sindicais
na Universidade Rural. As
discussões mergulharam no

debate que desenha leituras diversas
no campo da esquerda sobre o me-
lhor caminho para a organização das
lutas dos trabalhadores. Para buscar
a resposta, os sete debatedores con-
vidados construíram seus argumen-
tos tendo como matriz a trajetória do
movimento sindical no período pós-
ditadura, com foco especial no de-
sempenho da Central Única dos Tra-
balhadores. O governo Lula também
esteve no centro do debate.

A CUT foi o fenômeno político
mais importante no período. Ela
surgiu como resultado do avanço
das lutas operárias e sindicais a par-
tir do finalzinho da década de 1970
e no curso dos anos 80. Neste espa-
ço histórico, os trabalhadores retor-
naram à cena política: questiona-
ram a estrutura sindical atrelada ao
Estado; derrubaram direções sindi-
cais pelegas; desafiaram as leis da
ditadura; influenciaram na elabo-
ração da Constituição de 1988; fo-
ram às ruas para derrubar Fernan-
do Collor; lutaram contra as priva-
tizações no governo FHC. Em todas
essas ações, a CUT foi o pólo irradi-
ador de organização.

 Mas, e agora? A CUT ainda é o

instrumento legítimo de unificação
dos trabalhadores? Ou transformou-
se numa força domesticada, enreda-
da na burocracia e dócil ao governo
Lula?  Eis o xis da questão. O debate
da Universidade Rural procurou
avançar na reflexão necessária dian-

te da complexa realidade brasileira.
Mas a resposta não é simples. O mé-
rito do encontro foi reunir visões di-
versas. Um debate em alta tempera-
tura diante de posições divergentes.
Na quinta-feira, 14 de setembro, a
Fasubra realiza seminário nacional

com o mesmo tema. Na terça-feira,
dia 5, uma assembléia geral do SIN-
TUFRJ vai discutir o assunto, numa
pauta que envolve, ainda, o papel
social dos HUs – assunto de maté-
rias especiais do Jornal do SINTU-
FRJ para a próxima edição.

Campo demarcado Participaram do
debate da Rural

Na Universidade Rural, os cam-
pos políticos de reflexão da esquer-
da estavam representados. Lúcia Reis
e Antônio Carlos Spis são integran-
tes da Executiva Nacional da CUT.
Eles fazem parte da corrente Articu-
lação no interior da Central. Celso
Carvalho é coordenador da Fasubra
e integrante da CSD, outra corrente
política que disputa influência no in-
terior da CUT. As três lideranças de-
fendem o papel da CUT como instru-
mento político para fortalecer a uni-
dade da classe trabalhadora nas lu-
tas atuais. Entendem que a criação
de outra central – referem-se especi-
ficamente à Conlutas, criada recen-

MESA 1 – Conjuntura e o Estado
Brasileiro
Palestrantes: Luiz Fernando – pro-
fessor da Universidade de Brasília
Lúcia Reis – executiva nacional da
CUT
MESA 2 – Rumos do Movimento
Sindical
Antônio Carlos Spis – executiva na-
cional da CUT
José Maria de Almeida – Conlutas
Jorge Luiz Martins – Intersindical
MESA 3 – Relação com a CUT
Celso Carvalho – coordenação de
Educação da Fasubra
Luiz Antônio Araújo – coordenador-
geral da Fasubra

temente – quebra a unidade dos tra-
balhadores, enfraquecendo o mo-
vimento.

Luiz Fernando é professor da
Universidade de Brasília e ativista
político. Luiz Antônio Araújo é coor-
denador-geral da Fasubra. Os dois
são críticos da CUT. O fundador da
Conlutas, José Maria de Almeida,
sustenta que a Central perdeu sua
capacidade de defender os interes-
ses dos trabalhadores. Essa posição
também é compartilhada por Jorge
Luiz Martins, da Intersindical (um
fórum de discussões que reúne se-
tores insatisfeitos com a CUT mas
que não aderiram à Conlutas).

Plebiscito realizado pelo  Sintuff – Sindicato dos Trabalhadores da Univer-
sidade Federal Fluminense –  indicou a desfiliação da CUT.  O resultado da
consulta foi: 72% pela desfiliação e 28% pela não desfiliação.

Na quinta-feira, 14 de setembro,
a Fasubra realiza seminário sobre
os rumos do sindicalismo no país.

CUT: Sintuff faz plebiscito  Seminário

Foto: Niko Júnior

LUIZ FERNANDO. “A crítica, para ser transformadora, tem que ser radical” LÚCIA REIS. “A CUT é a força que unifica a luta dos trabalhadores no país”
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O coordenador da Fasu-
bra, Celso Carvalho, disse
que um dos grandes desa-
fios políticos é construir um
movimento sindical demo-
crático. E entender a demo-
cracia burguesa como um
espaço importante para o
avanço da luta de classes.
Para enfatizar o papel da de-
mocracia, Celso Carvalho
citou as experiências de go-
vernos do PT no Rio Gran-
de do Sul e na prefeitura de
Porto Alegre que permitiu,
por exemplo, a consolida-
ção do orçamento partici-
pativo. “Avançou tanto que
a pauta começou a envol-
ver até a discussão sobre o
salário do funcionalismo.”

Numa análise, Celso
lembrou a ausência de de-
mocracia no curso da histó-
ria e as conseqüências  para
organização dos trabalha-
dores. “Por isso a importân-
cia de aproveitarmos os es-
paços democráticos”. Celso
Carvalho defendeu o respei-
to às diferenças e a necessi-
dade do debate aberto para
decidirmos o melhor cami-
nho para a esquerda. Ele
identifica na CUT um espa-
ço importante de disputa
em busca de alternativas
conseqüentes para o movi-
mento, numa atitude que
não empurre os trabalhado-
res para o isolamento no-
movimento social.

Concepções diferentes
Dirigentes da CUT explicam apoio ao candidato Lula, a quem vão apresentar reivindicações

Os argumentos apresen-
tados pelos debatedores –
independentemente das po-
sições defendidas – foram
além das críticas pontuais e
revelaram diferentes concep-
ções de tática (o caminho
mais adequado para que os
trabalhadores se coloquem
na luta política), de estraté-
gia (a perspectiva do socia-
lismo) e da realidade da cor-
relação de forças entre capi-
tal e trabalho hoje no Brasil
de Lula. Trata-se de questões
fundamentais que hoje divi-
dem as forças interessadas na
transformação radical da so-
ciedade brasileira em busca
de um país mais justo.

Embora o debate tenha
sido dividido em três mesas
temáticas (Conjuntura e Es-
tado Brasileiro; Rumos do
Movimento Sindical; As Re-
lações com a CUT) com de-
batedores diferentes, os de-
bates foram recorrentes: go-
verno Lula e análise da con-
juntura, balanço histórico da
CUT e do movimento sindi-
cal, a organização da luta dos
trabalhadores. Lúcia Reis, di-
rigente da CUT, foi a primei-
ra a se pronunciar numa
mesa em que se confrontou-
se com o professor Luiz Fer-
nando. Lúcia exibiu números
para dimensionar a repre-
sentatividade da Central. In-
formou que a CUT abriga cer-
ca de 3500 sindicatos, que re-
presentam  7 milhões de tra-
balhadores filiados. Os sin-
dicatos cutistas atuam numa
base de 22 milhões de traba-
lhadores.

Lúcia Reis disse que, em
relação aos sindicatos que
deixaram a CUT, o número
de novas filiações aumentou
no período de 2003 a 2006. A
dirigente sistematizou al-
guns pontos que caracteri-
zam a atuação da Central:
fortalecer a unidade da clas-
se trabalhadora; não abrir
mão da negociação e apro-
fundar a democracia; inde-
pendência de governos e
partidos. Lúcia informou,

neste ponto, que a CUT for-
malizou o seu apoio à ree-
leição de Lula, embora man-
tenha críticas objetivas so-
bre vários aspectos da polí-
tica econômica do governo.

Lúcia disse que a CUT
também reconhece pontos
positivos no governo. Cita,
como exemplo, a política ex-
terna do governo, que pro-
põe a integração com os paí-
ses da América Latina. Lem-
bra, ainda, que o desmonte
do Estado e as privatizações
foram freados. Na opinião de
Lúcia, no campo da disputa
no interior do movimento, há
a tentativa de desqualificar o
governo Lula e a CUT. “In-
venta-se muita coisa contra a
CUT como, por exemplo, a de
que apoiamos o Super Sim-
ples” – trata-se de projeto do
governo voltado para as pe-
quenas e microempresas que
flexibiliza direitos trabalhis-
tas. “A CUT não apóia o Su-
per Simples”, insiste.

Com o candidato Lula
Lúcia e Antônio Carlos

Spis, também dirigente da
Central, informaram que a
CUT vai apresentar ao candi-
dato Lula sua plataforma, dis-
putar junto ao governo suas

O valor da
democracia

propostas sobre juros, supe-
rávit, democratização do or-
çamento. A CUT quer apre-
sentar suas reivindicações e
mobilizar os trabalhadores
em torno delas. Spis também
defendeu como legítima a uti-
lização pela CUT das verbas
do Fat (Fundo de Apoio dos
Trabalhadores). “A CUT deve
disputar verbas públicas, é
uma das entidades mais fis-
calizadas do País.”

Ele disse, ainda, que não
tem nada contra o patrocí-
nio de empresas como a Pe-
trobras e outras em eventos
da CUT, uma vez que isso
viabiliza maior visibilidade

à Central. Citou, como exem-
plo, o programa de tevê pro-
duzido pelo setor de Comu-
nicação da Central. “Temos
que ficar atentos à utilização
dos novos meios, como a in-
ternet. Vivemos numa socie-
dade de imagens, aos novos
meios, para amplificar a nos-
sa voz”. Spis destacou a ne-
cessidade de se construir a
unidade das forças de es-
querda diante de “uma di-
reita que nos trata como raça
e nos quer empurrar para a
senzala”. Entre as ações po-
líticas da Central, Spis citou
o lançamento da Campanha
Nacional Unificada.

Fotos: Niko Júnior

PLENÁRIO. Sindicalistas de várias entidades foram à Universidade Rural para o debate

SPIS. Ele defendeu como “legítimo” a utilização do FAT
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Luta de classe é essencial
Um dos coordenadores da Conlu-

tas (Coordenação Nacional de Lutas)
– organização nacional que pretende
estruturar e influir na luta dos traba-
lhadores –, José Maria de Almeida, foi
direto ao ponto em suas críticas, asso-
ciando a questão partidária à luta sin-
dical. Ele disse que não tem consis-
tência o argumento dos que dizem que
não votar em Lula seria facilitar o re-
torno da direita ao poder. “Mas a di-
reita está no Banco Central. Os juros
da dívida, a reforma da Previdência, a
política agrária no governo Lula são
políticas da direita”, disse. José Maria
dedicou parte do seu tempo no deba-
te para defender a Conlutas. Segundo
ele, a nova organização surge com a
tarefa de recuperar os princípios de
luta da classe trabalhadora, que é es-
sencial. José Maria, que também é di-
rigente do PSTU, foi fundador da CUT.

Independência
O princípio de independência, diz

o dirigente, é outra tarefa da Conlu-
tas. “Resgatar o principio de indepen-
dência de classe não é pouca coisa”,
diz ele. “A CUT começou a morrer
quando começou a receber dinheiro
do governo, quando começou a de-
pender de uma assinatura do minis-
tro do Trabalho para liberar alguns
milhões por ano”, acusa. “Quando o
governo começa a pagar, o governo
começa  a mandar. Aí acaba a inde-
pendência. A Conlutas não depende
nem politicamente nem financeira-
mente  de nenhum empresário, ne-
nhum Estado, nenhum governo, por-
que quando as organizações passam
a depender, deixam de ser controla-
das por nós e passam a ser controla-
das por aqueles que as financiam. En-
tão a questão da independência não
é uma questão menor”, afirma José
Maria. Outro aspecto destacado pelo
sindicalista é a necessidade de uma
direção que seja democrática e con-
trolada pela base.

A Conlutas, informa o dirigente, foi
transformada numa central sindical e
popular, agora, no congresso em maio.
Podem fazer parte da organização tra-
balhadores que estão nos sindicatos,
trabalhadores que estão na informali-
dade, integrantes dos movimentos dos
sem-teto, sem-terra e dos que lutam
contra a discriminação.

Zé Maria: “Quando o governo começa a pagar, o governo começa a mandar”

A crítica tem que ser radical
O professor da UnB Luiz Fernan-

do tem uma posição radical contra a
CUT e contra o governo Lula. “A crí-
tica tem quer ser radical, para trans-
formar”, diz. Segundo ele, a lógica
neoliberal que orienta o governo do
PT acabou influenciando a postura
da CUT, que se transformou num
braço do governo. Luiz Fernando
identifica como questão de fundo o
problema ideológico. “A CUT coloca
sua luta nos marcos da constituição
burguesa, e isso não tem nada a ver
com socialismo.” Segundo o profes-

sor, a conjuntura é de derrota do tra-
balho para o capital. Ele acusa o go-
verno Lula de fazer aliança com os
que se apropriaram do Estado. Para
Luiz Fernando, a atitude do governo
se reflete na postura da CUT, que foi
domesticada e se transformou em
força auxiliar do governo. “Isso fi-
cou evidente no episódio da refor-
ma da Previdência, onde a CUT teve
uma atitude inaceitável.”

Luiz Fernando afirma que a CUT
sucumbiu ao governo. E o governo
sucumbiu ao ideário da classe do-

minante, “aderiu à estrutura do ca-
pital”. Luiz Fernando diz que a mu-
dança de característica do PT vem
de longe. “No início de 1990, José
Dirceu já afirmava que um dos pro-
blemas do partido era o cadáver in-
sepulto do socialismo, abandonan-
do as teses de esquerda”. Segundo o
professor, a CUT reproduz a lógica
do capital, esquece o marco de clas-
se. A emancipação do trabalho sobre
o capital é a atitude socialista”. E en-
cerra, indagando: “O que estamos fa-
zendo na CUT?”

Duas visões críticas
Jorge Luiz Martins, da Intersindical, abriu sua bateria

de críticas a setores do movimento sindical. Fundador da
CUT, Jorge disse que os sindicatos estão burocratizados,
o aparelhismo da articulação contaminou a CUT, impe-
dindo espaço para o pluralismo, e a formação socialista
entre os militantes é reduzida. “Em alguns casos”, disse,
“as entidades se transformaram em antros de pequenos
bandidos.” De acordo com ele, um dos responsáveis

pela “destruição da CUT” é o governo Lula.
O coordenador da Fasubra, Luiz Antônio Araújo, desta-

cou a indiferença da CUT em relação ao movimento do
funcionalismo público no geral e dos técnicos-administra-
tivos em particular. Segundo Luiz Antônio, a relação da CUT
com o governo prejudica diretamente o movimento do
funcionalismo. “O que se viu na reforma da Previdência é
um fato que não deixa dúvidas de que lado a Central está.”

JOSÉ MARIA: à frente do Conlutas         JORGE. Sindicatos burocratizados          LUIZ ANTÔNIO. Prejuízo na luta

Fotos: Niko Júnior
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Segunda-feira, dia 21, foi
véspera do início do mutirão
para o recolhimento das pro-
curações – relacionadas aos
3,17% e 28,86% (pensionistas)
– assinadas pelos sindicaliza-
dos. Várias providências a to-
mar: os nove modelos de pro-
curação impressos, a equipe
de funcionários organizada
para o atendimento, enfim,
toda a logística da operação
pronta para funcionar logo
cedo, na terça, 22. Entre os fun-
cionários, a responsabilidade
maior por operacionalizar de-
mandas – assim é o dia-a-dia
da encarregada administrati-
va Solange Jacintho. Ela é dona
de uma vasta carteira de servi-
ços prestados ao Sindicato e,
por tabela, aos sindicalizados.

Há 8 anos no cargo, So-
lange Jacintho funciona co-
mo uma espécie de curinga,
solicitada a resolver toda or-
dem de problemas para que
a máquina não pare. Sobre
suas múltiplas atividades, co-
menta: “Neste Sindicato, com
cerca de 15 mil sindicaliza-
dos, às vezes temos que fazer
as coisas no toque de caixa,
devido aos prazos a serem
cumpridos e ao volume de
pessoas envolvidos”, obser-
va. “Por isso, para que as coi-
sas dêem certo, rapidez, efi-

O curinga do Sindicato

ciência e jogo de cintura são
qualidades que não podem
faltar aos seus funcionários,
principalmente a quem está
em posição de comando”,
observa Solange.

Rotina intensa
Nem todo dia há procura-

ções a recolher. Mas o dia-a-
dia de trabalho de Solange é
intenso. Como encarregada
administrativa, ela supervisio-
na as rotinas administrativas

do Sindicato e coordena os
serviços gerais (malotes, trans-
porte, cartório, limpeza, manu-
tenção de equipamento, mo-
biliário, instalação, etc). Ela
também administra recursos
humanos, bens patrimoniais e
bens materiais de consumo. O
cargo-chave da administração
do Sindicato não poderia ser
mais bem ocupado. Funcioná-
ria mais antiga, Solange conhe-
ce como ninguém a estrutura
do SINTUFRJ, aprendeu a li-

dar com  diretores de forma-
ção diferenciada no curso de
várias gestões. Conhece bem
o humor de funcionários e, o
que é importante, dos sindi-
calizados. Sua sala, próxima à
Secretaria, vive cheia.

  No papel de ouvidora
Solange Jacintho faz, tam-

bém, em algumas situações,
o papel de ouvidora, rece-
bendo reclamações. Psicolo-
gia e assistência social são

áreas que acaba lançando
mão diariamente. “Acabo li-
dando com os problemas de
cada um, às vezes pessoais e
que não têm ligação com o
Sindicato. Mas não é ruim,
gosto de lidar com os sindi-
calizados.” Ela virou referên-
cia. Sindicalizados históricos,
principalmente aposentados,
a tratam com a familiaridade
de velhos conhecidos. “Me
ligam para perguntar de
tudo”, conta. A satisfação
também vem acompanhada
de dificuldades. “Supervisio-
nar o trabalho dos outros é
muito difícil, e isso logica-
mente cria uma linha de atri-
to com os meus colegas de
trabalho”, reconhece.

Dos setores em que tra-
balha integrada, Solange cita
a Secretaria. “É um dos seto-
res que mais colaboram com
a minha administração.
Conto muito com a Secreta-
ria, que me abastece com as
informações de que neces-
sito.” O Convênio é outro
setor que solicita a orienta-
ção da encarregada quando
a questão vai além de seu
limite de decisão.  Solange é
quem responde pelo Sindi-
cato quando da ausência dos
dirigentes. A dedicação é ex-
clusiva.

SOLANGE EM SUA SALA. Esclarecendo dúvidas de sindicalizados na jornada diária

Foto: Niko Júnior

O novo decano do
Centro de Tecnologia,
Walter Issamu Suemit-
su (foto), foi empossa-
do no dia 21 de agosto.
Substituindo o ex-de-
cano do CT, Cláudio
Baraúna, Suemitsu to-
mou posse em cerimô-
nia presidida pelo rei-
tor da UFRJ Aloísio
Teixeira, no auditório
do CT. O evento reu-
niu técnicos-adminis-
trativos, professores,
alunos e pró-reitores
da Universidade.

C
U
R
T
A
S

Posse no CT
O episódio conhecido

como “Massacre da Praia Ver-
melha”, no qual a Faculdade
Nacional de Medicina foi in-
vadida por militares, em 1966,
por esta brigar pela autono-
mia da Universidade, será re-
memorado em sessão solene
do Conselho Universitário. O
evento ocorrerá no dia 22 de
setembro, às 9h, no Auditório
Prof. Rodolpho Paulo Rocco,
que fica no Centro de Ciências
da Saúde. Na Praia Vermelha
haverá show no Teatro de Are-
na, às 18h30.

40 anos do Massacre

da Praia VermelhaF
oto: N

iko Júnior

A primeira reunião
para a criação do Fórum
Permanente dos Traba-
lhadores das Universida-
des do Rio de Janeiro será
realizada no dia 31 de
agosto, às 14h, no Insti-
tuto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS/UFRJ).
Há grandes chances de
se ampliar o fórum em
nível regional. Trabalha-
dores juntos em defesa
das universidades públi-
cas e dos hospitais uni-
versitários.

Trabalhadores das
Universidades do RJ
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SEGURANÇA NO CAMPUS

O investimento que a
UFRJ, a maior universidade
federal do país, fez em dois
anos de trabalho para melho-
rar a segurança pode ir por
água abaixo se o problema
de pessoal não for resolvido.
É o que afirma o prefeito da
Cidade Universitária, Hélio
de Mattos, ao fazer um ba-
lanço do Plano Integrado de
Segurança iniciado em 2004.
A Divisão de Segurança (Di-
seg) da Prefeitura têm ape-
nas 75 vigilantes patrimoni-
ais para cobrir os campi do
Fundão e da Praia Vermelha.

Já foram gastos R$ 7,5 mi-
lhões, sem contar os R$ 12
milhões anuais que são con-
sumidos com o serviço de
portaria e vigilância de pré-
dios e edifícios – 90 porteiros
e 250 postos – feito por em-
presas terceirizadas. “O que
adianta investirmos em equi-
pamentos e tecnologia se não
temos gente?”, questiona o
prefeito. O problema não é
novo. A falta de pessoal para
a segurança já foi inclusive
motivo de solicitação ao Mi-
nistério do Planejamento
para abertura de concurso
pelo reitor Aloísio Teixeira.

“O reitor entregou em 2005
uma solicitação ao Ministério
do Planejamento de 100 va-
gas para concurso de vigilan-
tes. Não tivemos resposta. Isso
coloca em perigo todos os in-
vestimentos que a UFRJ fez
para melhorar a sensação de
segurança”, alerta. O peque-
no efetivo da Vigilância traz
também um outro problema
grave que vem preocupando
o prefeito. “Nossos servido-
res lotados na Diseg termi-
nam a jornada de trabalho
exaustos e com alto índice de
estresse devido às inúmeras
tarefas no serviço de vigilân-
cia de uma imensa área.”

PATRULHAMENTO –
Além de fazer o patrulha-
mento, os vigilantes aten-

Falta de pessoal compromete
plano de segurança na UFRJ

Já foram gastos mais de R$ 7 milhões. R$ 12 milhões são gastos com terceirizados

dem a emergências internas
quando solicitados, têm que
fiscalizar o trabalho dos vi-
gilantes terceirizados e rea-
lizam um trabalho integra-
do com a PM, Polícia Civil e
Polícia Federal. Sua jornada
de trabalho, que é no regime
de 12 horas por 72 horas,
acaba não deixando tempo
para o descanso necessário
devido à cobertura extra en-
tre as folgas por conta da fal-
ta de pessoal.

A ronda ostensiva, feita
com seis carros, entre 6h e
23h, ainda não é a ideal. “Po-
demos comprar mais veícu-
los para melhorar a ronda,
mas não temos vigilantes no
quadro para esse serviço”,
comenta Hélio. Os veículos,
por sua vez, terão que ser tro-
cados até março de 2007. A
alta quilometragem acaba por
aumentar o custo de manu-
tenção e o desgaste dos car-
ros prejudica o patrulhamen-
to. No dia 23 de agosto, por
exemplo, só havia três para
fazer a ronda.

• Desde julho de 2004 a Rei-
toria da UFRJ vem implantan-
do as medidas previstas no Pla-
no Integrado de Segurança.

• Em outubro de 2004 foram
entregues seis novas viaturas,
que desde então fazem a ron-
da ostensiva no campus do
Fundão.

• Aquisição de 60 novos
equipamentos de radiocomu-
nicação, coletes, lanternas, co-
nes, travas, extintores de in-
cêndio.

• Treinamento pela DVST de
todos os vigilantes lotados na
Diseg.

• Reforma da atual sede da
Diseg  e compra de computa-
dores.

• Implantação de um telefo-
ne emergencial durante 24
horas ( 2598-1900).

• Ronda ostensiva entre 6h
e 23h.

• Colocação de três guaritas
blindadas de aço para guarne-
cer as três principais entradas
da Ilha do Fundão e constru-
ção de portões nas três entra-
das da Ilha do Fundão.

• Porte de arma para os vigi-
lantes, conforme decisão do
Consuni de novembro de
2005.

Veja algumas

das medidas

A partir de 2004 houve um aumento de registro de
ocorrências de todos os tipos na Diseg.  De 431 passou-se
a 553 em 2005. “Isso se deve ao fato de anteriormente não
existir nenhuma divulgação para a comunidade da im-
portância disso”, explica o prefeito. Ele também relata
que as iniciativas provocaram em 2005 a redução de rou-
bos de automóveis, roubos e furtos ao patrimônio. Em
dezembro desse mesmo ano, quando foi adotada a rotina
de fechamento das duas entradas entre 23h e 5h30 e se
controlou a entrada pelo IPPMG, praticamente eliminou-
se a ocorrência de abandono de automóveis e desova de
cadáveres.

Quanto ao aumento significativo, de janeiro a agosto
desse ano, de furtos e roubos de automóveis, chegou-se a
85 contra 48 no ano de 2005. Hélio diz que levou um
dossiê de 50 páginas da Diseg com todas as ocorrências e
os locais dos roubos ao secretário de Segurança Pública,
que colocou agentes especiais investigando a possível
atuação de uma quadrilha dentro do Fundão. “O furto de
automóvel é um delito que ocorre principalmente em
veículos estacionados nas ruas e avenidas e em estacio-
namentos nos quais não existe controle de entrada e saí-
da de veículos. É difícil tanto para a Diseg quanto para as
viaturas da PM que fazem ronda saber quem está entran-
do em determinado veículo, se é o proprietário ou o
bandido”, argumenta.

No dia seguinte a esta declaração, o prefeito comemo-
rou a prisão de um dos ladrões na tarde do dia 22 num
dos estacionamentos da Ilha do Fundão. “Ele foi filmado
por uma de nossas câmeras.” O monitoramento por câ-
meras também faz parte do Plano de Segurança que está
em fase de testes. A Central de Monitoramento está para
ser montada em setembro.

Roubos diminuíramPROTEÇÃO? Três guaritas
blindadas foram construídas
no acesso ao Fundão

Foto: Niko Júnior
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DESRESPEITO

A miopia política de repre-
sentantes estudantis na Con-
gregação da Faculdade Na-
cional de Direito acabou pro-
vocando episódio lamentá-
vel. Na última reunião da
Congregação, realizada no
dia 11 de agosto, para a apro-
vação do projeto das obras
do primeiro andar, alunos do
Centro Acadêmico Cândido
de Oliveira (Caco) agrediram
verbalmente a funcionária
Maria Luiza Delgado, secre-
tária da Coordenação de Gra-
duação. De acordo com Ma-
ria Luiza, a agressão foi cau-
sada porque os alunos exi-
giam que esta se abstivesse
na votação que decidiria se o
ponto de pauta proposto
pelo Caco entraria ou não na
discussão. “Eles queriam in-
cluir na pauta a discussão so-
bre a exploração do espaço
físico do Caco, mas a maioria
votou que não, inclusive os
professores. Então, eles se
retiraram da reunião exalta-
dos e me acusaram de inú-
meras coisas, apontando o

Estudantes da Faculdade de
Direito agridem funcionária

O Instituto de Ciências Biomédi-
cas inaugurou o novo Anatômico (la-
boratório do Departamento de Ana-
tomia) José Maurício Nunes Garcia
Júnior, cujo nome é uma homena-
gem ao primeiro professor brasileiro
a dar aulas de anatomia.

A abertura ocorreu no auditório
nobre do Instituto de Ciências Bio-
médicas, no bloco F do CCS. A sole-
nidade contou com a presença do rei-
tor Aloísio Teixeira, do decano do
CCS, Almir Fraga, do diretor da Fa-
culdade de Medicina, Antônio Ledo,
entre outras autoridades acadêmicas,
alunos, professores e funcionários. O
SINTUFRJ foi representado pelo co-
ordenador Evandro Cardoso.

Depois da abertura, feita pelo rei-
tor, e da mesa-redonda “Reflexões
sobre a anatomia da vida e da mor-

dedo no meu rosto. Eles pen-
sam que somos empregados
deles”, acusou a funcionária.

 Maria Luiza foi uma das
funcionárias homenageadas
na sessão solene que empos-
sou a atual diretora da Facul-
dade de Direito, Juliana Ma-

galhães. “Nós sempre apoia-
mos a luta dos estudantes. No
‘fora Armênio’ (movimento
para depor o diretor anterior),
abri as portas da minha casa
para que eles pudessem to-
mar um banho. Agora temos
que enfrentar essas ofensas

descabidas e desrespeitosas.
Nos tratam com autoritaris-
mo e prepotência. Não somos
seus empregados”, acrescen-
tou Maria Luiza.

A agressão a Maria Luiza
acabou se generalizando no
site de relacionamentos

Orkut, na internet. Na comu-
nidade do Caco um aluno
identificado como Cadu acu-
sou os funcionários de
“clientelistas” e de “cartelzi-
nho de vagabundos”. Segun-
do a diretora-executiva do
Caco, Luanda Chaves Bote-
lho, os insultos expostos no
Orkut não partiram da dire-
ção da entidade. “O comen-
tário que está no Orkut não é
da instituição, mas sim a opi-
nião de um aluno que tem o
direito de falar o que pensa.
Ele não faz parte da direção
do Caco”, alegou. Ela tentou
justificar a violência dos es-
tudantes contra a represen-
tante dos funcionários na
Congregação como “um mo-
mento de insatisfação”.

Em protesto às atitudes
desrespeitosas do Caco e de
alguns estudantes, os técni-
cos-administrativos da FND
lançaram um manifesto, que
está sendo distribuído aos
alunos. Os funcionários tam-
bém estão organizando uma
paralisação.

MARIA LUIZA. Funcionária sempre presente nas lutas em defesa da democracia na FND

Foto: Niko Júnior

te”, uma singela homenagem – à pro-
fessora do ICB, Suzanne Queiroz –
emocionou os presentes e lembrou o
pioneirismo da UFRJ na América La-
tina na técnica de preservação quí-
mica dos cadáveres, conhecida como
plastinação.

A mestre em Anatomia Vascular
Suzanne Queiroz, que se empenhou
pessoalmente pela implantação e de-
senvolvimento da técnica no Depar-
tamento, não se esqueceu de listar,
entre aqueles a quem creditava a ho-
menagem, os técnicos em Anatomia
Almir, Helder e João Mendes.

Espaço fundamental
O Departamento de Anatomia con-

ta com 25 docentes e 21 técnicos-ad-
ministrativos, 50 estagiários e alunos
de pós-graduação, além de uma mé-DETALHE do laboratório

dia de 150 monitores por ano. Tem
como finalidade ensinar a organiza-
ção do corpo humano para todos os
cursos relacionados às profissões de
saúde e oferecer atividades de exten-
são especializadas. O Departamento
realiza pesquisas de base e aplicadas
em Antropologia, Biologia do Desen-
volvimento, Neurociências, Oncobio-
logia, desenvolvidas nos 13 labora-
tórios, em colaboração com parcei-
ros nacionais e internacionais.

Mas o antigo laboratório não su-
pria mais as necessidades do ensino
acadêmico e, segundo o diretor do
ICB, Adalberto Vieyra, a recuperação
deste espaço é fundamental para as
atividades de treinamento e prática
de ensino: “O mais importante é que
foi uma construção coletiva, mostran-
do que a capacidade de realização
não está necessariamente separada
da prática democrática, em que deci-
sões são tomadas coletivamente”,
ponderou o diretor.

Novo anatômico do ICB
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FIDEL: biografia a duas vozes
A mais longa entrevista dada por Fidel Castro a um jornalista gerou uma biografia que apresenta a vida,

as idéias, a versão pessoal de um dos mais polêmicos líderes políticos dos últimos 50 anos

s vésperas do ani-
versário de 80 anos
do líder cubano Fi-
del Castro, enquan-

to o mundo especula sobre
a notícia de seu longo afas-
tamento, que pela primeira
vez em 47 anos deixa seu
irmão Raul na presidência
do país, é lançada no Brasil
uma de suas mais comple-
tas biografias, assinada pelo
jornalista Ignacio Ramonet.

Poucas pessoas podem,
em vida, saber-se parte da
história. Mais rara ainda é
a chance de um persona-
gem histórico refletir sobre
sua trajetória política de
mais de meio século e pro-
jetar suas idéias para o fu-
turo, às vésperas de com-
pletar 8 décadas de vida. Fi-
del Castro: biografia a duas
vozes, do jornalista franco-
espanhol Ignacio Ramonet,
diretor do Le Monde Diplo-
matique, é o resultado de
cem horas de entrevista
com Fidel Castro, a mais
longa já concedida por ele
a um jornalista. Um livro
fundamental para conhe-
cer a vida, as idéias e a ver-
são pessoal de um dos mais
polêmicos líderes políticos
dos últimos 50 anos.

Um dos derradeiros so-
breviventes da geração de
revolucionários do pós-
guerra, Fidel Castro resistiu
em Cuba à oposição ferre-
nha de dez presidentes nor-
te-americanos (Eisenhower,
Kennedy, Johnson, Nixon,
Ford, Carter, Reagan, Bush
pai, Clinton e Bush filho).

Fidel conta sua trajetó-
ria desde sua educação je-
suíta de filho de latifundiá-
rio até sua transformação
em guerrilheiro, a tentativa
de tomada do quartel Mon-
cada, quando é preso e exi-
lado de Cuba, o encontro
com Che Guevara no Méxi-
co e a longa relação entre
os dois, os anos de comba-
te na guerrilha e o início da
revolução.

Fidel também se defen-
de das polêmicas sobre
perseguição a dissidentes
e homossexuais em Cuba,
a imigração de cubanos
para os Estados Unidos, a
existência da pena de mor-
te na ilha, a questão da sua
sucessão e o futuro da re-
volução.

Bastidores de momen-
tos importantes da histó-
ria são contados do ponto
de vista do dirigente cuba-
no, como a crise de outu-
bro de 1962 entre a União
Soviética e os Estados Uni-
dos, a chamada “crise dos
mísseis”, em torno de fo-
guetes soviéticos na ilha, o
ponto em que o mundo
chegou mais próximo de
uma guerra nuclear. A par-
ticipação de Cuba na luta
pela independência dos
países africanos e a sobre-
vivência à derrocada do
bloco soviético também
são analisadas.

No livro, Fidel também
comenta a situação políti-
ca contemporânea: globa-
lização, José María Aznar,
Tony Blair, George W. Bush
e a guerra do Iraque, terro-
rismo, meio ambiente, a
proposta da Área de Livre
Comércio das Américas
(Alca), e os movimentos e
governos de esquerda e
centro-esquerda da Améri-
ca Latina, como os de Hugo
Chávez na Venezuela, za-
patistas em Chiapas, Evo
Morales na Bolívia, Néstor
Kirchner na Argentina e
Lula no Brasil.

Com prefácio de Fer-
nando Morais, tradução e
texto de orelha de Emir Sa-
der, fotos inéditas que co-
brem os principais mo-
mentos da vida do dirigen-
te, uma cronologia e um
execelente índice, Fidel
Castro: biografia a duas vo-
zes torna-se obra obrigató-
ria para se conhecer o pen-
samento do protagonista
da Revolução Cubana.

Fidel Castro: biografia
a duas vozes

Título original: Fidel
Castro: biografía a

dos voces
Ignacio Ramonet

Tradução: Emir Sader
Prefácio: Fernando

Morais
Páginas: 624

Editora: Boitempo

Palavra do tradutor

Na febre de biografias que nos
continua a assolar, há biografias
que reúnem capítulos da vida pri-
vada – por mais interessantes que
possam ser essas vidas. Versam
sobre artistas, escritores, espor-
tistas, empresários – esta, a praga
mais recente, passível sempre de
encalhar, se escândalos já fize-
ram soar os 15 minutos de glória
do personagem –, políticos, com
especial destaque para ex-presi-
dentes, mas costumam retratar –
em geral com forte carga subjeti-
va – a trajetória individual dos
retratados. São relatos que per-
tencem à esfera privada, podem
ser bem-sucedidos conforme a
sensibilidade ou o estilo de quem
o escreve ou, comercialmente, se
vendem bastante.

O livro de Ignacio Ramonet foi traduzido pelo cientista político
Emir Sader. Veja o seu comentário:

meros relatos particulares, que
passam ao largo da grandiosi-
dade do personagem e da for-
ma como ele encarou os pro-
blemas da nossa época. Uma
que outra conseguiu captar es-
tas dimensões e espelhou o Che
nas suas dimensões cósmicas.
Fidel é um personagem espe-
cial do nosso tempo. Junto com
Lênin, são os dois maiores diri-
gentes revolucionários do sé-
culo XX – com Fidel se proje-
tando para o novo século. Eles
reúnem em si as qualidades de
grandes dirigentes de massa, de
grandes dirigentes de partido e
de grandes estadistas – as três
dimensões essenciais de um
dirigente revolucionário.

Fonte: Carta Maior

Das várias biografias pu-
blicadas recentemente sobre
o Che Guevara, algumas po-
dem ser enquadradas como


