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Servidores têm

curso e festa

A semana em que se comemo-
rou o Dia Nacional dos Servidores
(28 de outubro), o Sindicato, atra-
vés da Coordenação de Formação,
Educação e Cultura, realizou o cur-
so História das Lutas dos Traba-
lhadores, ministrado pelo coorde-
nador do Núcleo Piratininga de Co-
municação, Vito Giannotti. Na tar-
de/noite de sexta-feira uma festa
no Espaço Cultural do SINTUFRJ
celebrou a confraternização da ca-
tegoria. As atrações foram os gru-
pos Tá Ligado e Prata da Casa.

Paris em chamas
Há um ano mais de 9 mil carros foram

incendiados pelos insurgentes da perife-
ria da capital francesa. O sindicalista Jean-
Pierre Page, que durante 20 anos foi mem-
bro do Comitê Central do Partido Comu-
nista francês, explica o fenômeno.

Página 11

Congresso da Garagem
Propostas para resolver
os problemas. Página 3

3,17%
Conferência de cálculos

Página 3

Esquenta
a disputa

Campeonato vai para a 4ª rodada
Os trabalhadores da UFRJ realizam assembléia geral às 10h de sexta-feira, dia 24 de

novembro, no Quinhentão, para eleger seus delegados ao Congresso. Página 5

Fasubra em
dezembro

NUMA PARTIDA disputada, as equipes
do HU e da Vila Residencial empataram
pelo placar de 1 a 1 no campo da Coppe
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doispontos

Jornada no CCMN
XXVIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científi-

ca, Artística e Cultural do CCMN – dias 7 e 9: Geografia,
das 9h às 17h. Local: Salão Nobre e Anfiteatro; dia 22:
Sessão final CCMN, das 9h às 18h. Local: Salão nobre/
Decania; dia 30: encerramento da jornada, às 14h, no
Roxinho.

Termina nesta terça-feira, dia 31, o prazo de inscrições
de chapas para representantes dos técnicos-administrati-
vos ao Conselho de Coordenação do Centro de Ciências
da Saúde (CCS). São duas vagas para efetivos e duas
vagas para suplentes. Local de inscrição: Decania do CCS,
bloco K, 2º andar, sala 2, das 9h às 16h.

São três dias de eleição: segunda-feira, 6, terça-feira, 7,
e quarta-feira, 8 de novembro, nas unidades do CCS. Po-
dem concorrer os técnicos-administrativos, na ativa, lota-
dos nas unidades do CCS ou na Decania, e podem votar
todos os servidores lotados nas unidades do CCS. Os
votos serão apurados na quinta-feira, dia 9.

Com saudação do rei-
tor Aloísio Teixeira e do
pró-reitor de Pessoal, Luiz
Afonso Mariz, às 9h, no
Salão do Conselho Uni-
versitário, a UFRJ abre ofi-
cialmente, na quarta-fei-
ra, 1º de novembro, as ati-
vidades programadas pa-
ra esse dia em comemo-
ração ao Dia Nacional dos
Servidores, ocorrido em
28 de outubro. A realiza-
ção é da Pró-Reitoria de
Pessoal e da Coppe, com
apoio do SINTUFRJ.

PROGRAMAÇÃO – Às
14h, está previsto um
show musical com a Pra-
ta da Casa, sob o coman-
do de Jadson Moura e
sua Banda, da Faculda-
de de Letras.

Na reunião do último dia 25, os aposentados decidi-
ram que a eleição dos delegados sindicais de base será
no dia 28 de novembro, das 10h às 17h, na subsede HU.

O coordenador-geral Francisco de Assis prestou infor-
mes e esclarecimentos sobre as ações judiciais.

Curso de artesanato
A Coordenação de Aposentados abriu inscrições para

um curso de artesanato para pintura em tecido, decompag
em tecido (que é a aplicação de guardanapos de papel em
roupas) e aplicação de mariander (que é a técnica de apli-
cação de qualquer desenho ou figura em roupas).

As inscrições podem ser feitas na sede e subsedes, de
segunda a sexta-feira. O curso será ministrado toda sexta-
feira na subsede HU, no horário das 9h às 12h, pela pro-
fessora Fátima e terá início dia 17.

É totalmente gratuito. A Coordenação promove entre
os inscritos uma campanha para doação de leite em pó
para as crianças do IPPMG.

As inscrições também poderão ser feitas pelos telefo-
nes: 3866-6939 (subsede HU), 2260-9343 (sede), 2542-9143
(subsede Praia Vermelha) e 3852-1026 (subsede IFCS).

APOSENTADOS

Eleição dos delegados
foi adiada para 28

UFRJ festeja

dia do servidor Eleição no CCS:

3ª-feira, último dia de inscrição

No decorrer das duas últi-
mas semanas, o assunto
FGTS foi o que mais se co-
mentou, no tocante às ações
judiciais. Menos pelas sen-
tenças, mais pela repercus-
são política dos desdobra-
mentos, no que se pensou,
inicialmente,  ser um atrito
entre as duas entidades sin-
dicais na UFRJ. Não há atri-
tos. As duas diretorias já se
reuniram e foram socializa-
das informações de ambas as
partes.

O pedido de suspensão de
execução da sentença da Juí-
za Substituta da 6ª Vara Fe-
deral, Dra. Marcella Nova
Brandão, impetrado sem o
conhecimento da diretoria do
SINTUFRJ, pelo advogado
Júlio Romero, que represen-
ta os servidores técnicos, ad-
ministrativos e docentes filia-
dos ao SINTUFRJ, pareceu
intentar contra os interesses
dos docentes no processo da
ADUFRJ que tramita naquela
vara. Como o referido pedi-
do nos surpreendeu a todos,

FGTS: Esclarecimentos
não houve esclarecimentos
em tempo hábil aos docen-
tes integrantes nos processos
do SINTUFRJ, para que pu-
dessem tomar a melhor deci-
são, sobre firmar ou não acor-
do com as CEF.

A Coordenação Geral reu-
niu-se com o advogado Júlio
Romero, oportunidade em
que apresentou inconformis-
mo no tocante à referida pe-
tição. O advogado informou
que o objetivo principal da
iniciativa foi evitar o paga-
mento em duplicidade, o que
traria problemas futuros aos
docentes, uma vez que não
se procedeu à separação dos
docentes integrantes nos pro-
cessos que correm em nome
do SINTUFRJ na 9ª e 29ª Va-
ras Federais, com procura-
ções individuais, dos inte-
grantes da ação coletiva na
ADUFRJ. Informou que o da
29ª, inclusive, já tem senten-
ça favorável, mas que a CEF
alega as mesmas desculpas
no processo da ADUFRJ, para
justificar a demora no pro-

cessamento dos saldos dos
beneficiários da sentença.
Perguntado sobre se oporia
resistência à vontade dos do-
centes da 9ª Vara que quei-
ram firmar acordo via o pro-
cesso da ADUFRJ, o advoga-
do respondeu que não. Nem
mesmo aos integrantes da 29ª
Vara, que já têm sentença fa-
vorável. Mas orienta que a
desistência nesses processos
seja por escrito e com o com-
promisso de pagamento dos
honorários advocatícios de
10% a que tem direito.

Informou ainda o advo-
gado, por e-mail endereçado
à Coordenação Geral, no dia
25, sobre o processo da 29ª
VF, que é uma ação transita-
da em julgado, não cabendo
mais recursos, e com isso pe-
ticionou ao juízo para que
intime a CEF a responder
quantas pessoas ainda faltam
receber, cobrando maior ce-
leridade, a fim de que se en-
cerre a ação sem maiores de-
longas. Sobre o processo da
9ª VF, informou que este já

retornou do Ministério Públi-
co que tinha prazo até o dia
21 para se manifestar, e que
está aguardando a distribui-
ção do processo a uma das
turmas especializadas, para
julgar o mais rápido possível
o pedido de liminar.

Diante das questões cita-
das, informamos aos docen-
tes as seguintes questões
para que possam tomar suas
decisões da melhor forma:

1. Os docentes integran-
tes do processo do SINTUFRJ
que tramita na 29ª Vara, be-
neficiários da sentença judi-
cial existente, mas que ainda
não receberam seus valores
por qualquer motivo de or-
dem burocrática, não devem
migrar para outras ações,
para não correrem o risco de
ser encaminhada nova or-
dem de crédito através de
outro processo (recebimen-
to em duplicidade);

2. Os docentes que par-

ticipam do processo do SIN-
TUFRJ que tramita na 9ª
Vara, mas que ainda não tem
sentença favorável, se qui-
serem, poderão permanecer
nesse processo, bem como
poderão solicitar ao SIN-
TUFRJ sua exclusão do pro-
cesso e a revogação dos po-
deres ao advogado migran-
do para execução para ou-
tros processos;

3. Se a decisão recair para
a feitura do acordo com a
CEF, deve o docente ficar
ciente de que os valores se-
rão menores que o de uma
sentença judicial e, ainda, que
serão devidos os honorários
advocatícios pactuados atra-
vés de procuração, nos ter-
mos do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil.

Próximo plantão do
advogado Júlio Rome-
ro no SINTUFRJ, dia 7/
11/2006.
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TRABALHADORES

A direção do SINTUFRJ
encaminhou à Reitoria um ofí-
cio expressando a posição
aprovada na segunda reunião
com os trabalhadores da Di-
visão de Transportes. O docu-
mento expõe a proposta cons-
truída em conjunto com os
profissionais do setor e a ad-
ministração da UFRJ, objeti-
vando devolver a tranqüilida-
de necessária para a realiza-
ção plena das atividades.

O Sindicato tem acompa-
nhado, nos últimos meses, os
problemas que estão ocorren-
do na Divisão de Transportes,
setor subordinado à SG-6. Fo-
ram os próprios trabalhado-
res que procuraram a entida-
de solicitando encaminha-
mentos para realização de elei-
ções diretas na divisão, após
alguns trabalhadores terem
sido colocados à disposição.

PROVIDÊNCIAS – O docu-
mento à Reitoria inclui, ain-
da, outras questões levanta-
das pelos profissionais e que
despertaram preocupação
aos dirigentes da entidade,
pois também têm a ver com
condições de trabalho e, prin-
cipalmente, com o futuro des-
ses trabalhadores na UFRJ. A
expectativa da diretoria do
SINTUFRJ é que a Reitoria,
através da SG-6 e do gabinete
do reitor, coloque em prática

Garagem: Sindicato
encaminha posição à Reitoria

as propostas apresentadas e
mantenha aberto o canal de
diálogo com a categoria.

PROPOSTAS CONJUNTAS
– Apuração das denúncias re-
cebidas para que não haja
pré-julgamento de nenhum
dos lados; realização de estu-
do de normas de procedimen-
to de trabalho, que deverão

ser encaminhadas pela SG-6,
para que não paire nenhuma
dúvida sobre os critérios in-
ternos de trabalho; nomeação
do funcionário Adilson como
substituto eventual do chefe
da Divisão, João Francisco;
que nenhum trabalhador seja
colocado em disponibilidade
sem que haja ampla discus-
são a respeito; e constituição

de uma Comissão de Diag-
nóstico, para realização de um
estudo logístico do setor, vi-
sando ao aprimoramento e à
melhoria no atendimento à
instituição, num prazo de no
máximo dois meses. Essa co-
missão seria composta inclu-
sive por especialistas da PET/
Coppe, e contaria com a parti-
cipação do SINTUFRJ repre-

sentando os trabalhadores. Foi
solicitada, ainda, análise dos
descontos indevidos do auxí-
lio-alimentação e de transpor-
te nas diárias quando houve
viagens nos fins de semana.

OUTROS PROBLEMAS
APURADOS – Necessidade de
a UFRJ ter clareza da impor-
tância do cargo de motorista e
defender a retirada “de cargo
em extinção”, na discussão
sobre terceirização com o Mi-
nistério da Educação, possi-
bilitando, assim, a realização
de concurso público; mesmo
com a proximidade de reali-
zação do concurso vestibular,
até o momento não chegaram
as peças para conserto de 15
viaturas que estão paradas; e
que na aquisição de novas
viaturas haja parecer técnico,
devido às demandas da UFRJ.
Os coordenadores do Sindi-
cato que se reuniram com os
trabalhadores, Ana Maria Ri-
beiro, Francisco de Assis e
Manoel Dantas, acreditam que
outras necessidades do setor
serão levantadas pela comis-
são de diagnóstico.

3,17%

Depois de encaminhar a defesa do SINTUFRJ
nos Embargos à Execução (recurso da Procura-
doria Regional Federal para questionar a dívida
de atrasados), o assessor jurídico do SINTUFRJ,
André Viz, tem comparecido diariamente à Justi-
ça Federal para obter do juiz um pronunciamen-
to sobre desenvolvimento rápido do processo.

Nas duas últimas semanas, o juiz tem avalia-
do o caso e o entendimento que tem externado é
no sentido de encaminhar os cálculos para che-
cagem por um contador da própria justiça, que
emitiria um parecer técnico sobre a regularida-
de dos cálculos que foram feitos pela UFRJ.

AUDIÊNCIA ESPECIAL – A decisão ainda não
havia sido tomada até o fechamento desta edi-
ção, mas André Viz informou que deverá fazer
um requerimento ao juiz para uma audiência
especial, com a presença do reitor da UFRJ, do
coordenador do Núcleo de Computação Eletrô-

Conferência de cálculos
pelo Judiciário será necessária

nica (NCE) e da equipe técnica, da Procuradoria
Regional Federal e do SINTUFRJ, para que possa
ser demonstrada a correção do cálculo feito pe-
los técnicos da UFRJ e a partir daí serem estabe-
lecidos critérios objetivos para sua conferência
das contas e também para que o juiz tenha con-
vicção de que todos os valores apurados se refe-
rem exatamente aos valores devidos a cada be-
neficiário do processo.

“Vamos utilizar como argumento que um pro-
cesso com mais de 15 mil pessoas e com cerca de
75 mil documentos deve se valer dos meios tec-
nológicos modernos e também de técnicas de
planejamento processual pioneiras, que deve-
rão respaldar o desenvolvimento de execuções
coletivas, para o qual não existe regra específica
estabelecida em qualquer legislação, muito em-
bora já seja um direito reconhecido pelo Supre-
mo Tribunal Federal”, antecipou o assessor jurí-
dico.

REUNIÃO. Na segunda, pela manhã, dirigentes do Sindicato e trabalhadores da garagem

Foto: Niko Júnior

O SINTUFRJ requereu à UFRJ que elaborasse os
cálculos dos atrasados do processo de 3,17%, consi-
derando a existência na instituição de banco de
dados de pessoal com todo o conjunto de informa-
ções necessárias à apuração do passivo devido.
Além disso, a Pró-Reitoria de Pessoal conta com
profissionais altamente treinados e conhecedores
das técnicas de cálculos referentes à folha de paga-
mento e de todas as normas que regulam a apura-
ção de direitos dos servidores.

Todo o trabalho desenvolvido pela UFRJ foi
acompanhado pelo SINTUFRJ, que recebeu as con-
tas elaboradas de acordo com o entendimento dos
órgãos técnicos da universidade. Os cálculos feitos
pela UFRJ foram oficialmente entregues ao Sindi-
cato, que os encaminhou à justiça para o pronuncia-
mento da Procuradoria Regional Federal, conforme
noticiou na época o Jornal do SINTUFRJ.

Cálculos foram feitos pela UFRJ
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CARREIRA

O segundo seminário na-
cional da Fasubra com as
Comissões Interna de Super-
visão, dias 18, 19 e 20 de ou-
tubro, reuniu 124 trabalhado-
res membros da CIS e sindi-
calistas das IFES de todo o
Brasil que avançaram na dis-
cussão dos problemas das
comissões internas, em par-
ticular no que diz respeito ao
Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes da carreira,
que devem constar dos PDI
das Universidades e estão
com prazos definidos pela lei
ultrapassados – deveriam es-
tar prontos no dia 29 do mês
passado. Os representantes
da Fasubra orientaram pro-
cedimentos sobre o PDIC.

O encontro contou com a
presença do secretário-exe-
cutivo do MEC, André Láza-
ro, e da coordenadora de
Gestão de Pessoas do MEC,

MEC diz que resolve

pendências até dezembro
Maria do Socorro. Vânia Gon-
çalves, representante da Fa-
subra na Comissão Nacional
de Supervisão, disse que os
presentes cobraram do MEC
reuniões com os grupos de
trabalho, suspensas desde o
início do processo eleitoral.
Socorro garantiu que as reu-
niões serão retomadas, pro-
vavelmente depois das elei-
ções, e que até dezembro as
pendências relacionadas ao
plano, como racionalização
e VBC, deverão ser encami-
nhadas.

Propostas
A Federação deliberou em

plenária disponibilizar o ma-
terial em discussão para a
base tomar conhecimento e
se posicionar. Mas a direção
segue estudando as propos-
tas existentes fazendo cálcu-
los e verificando seu impacto

com relação à proposta apre-
sentada na mesa de negocia-
ção com o governo.

Nas simulações, há pro-
posta de antecipação de valo-
res com base no que foi apro-
vado pelas plenárias da Fasu-
bra – em dezembro de 2005 e
em setembro de 2006 – o cha-
mado “cenário 2”. Tal cenário
prevê piso de três salários mí-
nimos para o nível de classifi-
cação A, de 10 salários míni-
mos para o E e 5% de estepe.

Na reunião, o MEC foi
pressionado sobre a necessi-
dade de financiamento para
os Programas de Capacita-
ção. Os diretores argumenta-
ram que deve haver um de-
creto definindo quanto cada
instituição deve destinar à
capacitação. A proposta da
Fasubra é que 1% da folha de
pessoal fique na instituição
para capacitação.

Diante do adiamento, pelo MEC, do prazo para 31 de
dezembro para apresentação dos Programas de Capaci-
tação e de Avaliação, em função do calendário apertado,
o GT decidiu fazer a leitura do Programa de Avaliação de
Desempenho dos Integrantes da Carreira (PDIC).

Foram feitos alguns destaques. Um deles em relação
ao público-alvo (todos os que são atendidos pelos traba-
lhadores; e com relação à força de trabalho, são todos os
técnicos-administrativos e terceirizados enquanto existi-
rem). Outro destaque foi quanto à periodicidade das ava-
liações. O GT entendeu que a Universidade deve criar
mecanismos para que o servidor possa inserir e registrar
os trabalhos desenvolvidos no dia-a-dia do trabalho a
fim de aferir todo processo desenvolvido no período de
um ano.

Nova reunião está marcada para o dia 7 de novembro,
terça-feira, na subsede do HU, às 14h. Na pauta, a análise
do PDIC da PR-4.

O GT irá propor à diretoria do SINTUFRJ que seja
realizado um seminário, organizado com a PR-4 e com a
Comissão Interna de Supervisão no fim de novembro,
para apresentação das propostas de PDIC do GT, da PR-4,
bem como dos Programas de Avaliação e Capacitação.

GT discute PDIC

Representantes de movi-
mentos negros de todo o país
e ativistas sociais debateram
com o ministro da Saúde,
Agenor Álvares, na quinta-fei-
ra, 26, no Fórum de Ciência e
Cultura, na Praia Vermelha,
as bases para a Política Naci-
onal de Saúde da População
Negra. O evento fez parte do
segundo dia de atividades do
II Seminário Nacional de Saú-
de Integral da População Ne-
gra. O reitor Aloísio Teixeira
esteve presente.

No novo texto-base sobre
o assunto, o governo federal
reconhece a existência do ra-
cismo institucional e a desi-
gualdade étnico-racial, e a
partir desse diagnóstico pro-
põe ações como o treina-
mento profissional, ações di-
recionadas contra agravos e

ETNIA

 Governo: racismo reconhecido
doenças de maior prevalên-
cia nessa população, pesqui-
sa no setor e a participação
do controle social pelos mo-
vimentos negros.

RECONHECIMENTO –
Segundo o ministro Agenor
Álvares, o Comitê Técnico de
Saúde da População Negra,
sediado na Secretaria de
Gestão Estratégica e Partici-
pativa, tem sido o principal
instrumento do ministério
para a formulação de respos-
tas aos problemas de saúde
e aos anseios da população
negra. “Uma parcela da po-
pulação que hoje represen-
ta 45% dos brasileiros, mas
que apresenta os piores in-
dicadores socioeconômicos
e epidemiológicos”, afirmou
o ministro.ETNIA. Auditório do Fórum superlotou na sessão de abertura do encontrou na Praia Vermelha

Foto: Raquel/Reitoria
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DISPUTA - Para o coorde-
nador de Educação, Celso Luis
de Carvalho, a eleição para a
direção será muito importan-
te para dar fôlego e norte à Fe-
deração. “Uma nova direção é
de uma importância vital para
alterar esse processo que a Fa-
subra está passando justamen-
te pela falta de direção”. O di-
rigente ressalta que acima das
disputas internas é preciso de-
fender o projeto e a política da
Fasubra, o que não ocorreu.
“O equilíbrio das forças aca-
bou anulando a política”.

Para Celso, integrante da
CSD, discussão no Congres-
so girará em torno de dois
centros: mudança de direção
e a discussão sobre a desfili-
ação da CUT. E afirma que a
desfiliação, “lamentavelmen-
te introduzida por setores da
atual direção”, irá dividir o
Congresso da Fasubra em
duas partes.  Celso defende a
manutenção da filiação à CUT
e o fortalecimento da Central.
“Não se trata de termos uma
direção pelega ou revolucio-
nária, e sim de apresentar
propostas e alternativas”, ar-
gumenta.

O dirigente diz que hoje
existe uma oposição à es-
querda contra Lula, liderada
pela ex-candidata à presidên-
cia Heloisa Helena, e à direi-
ta capitaneada pelo PSDB e
pelo PFL. E que esta oposi-
ção à esquerda também den-
tro da Fasubra só faz a políti-
ca do contra. “Nunca acredi-
taram no projeto de carreira.
E sobre a reforma universitá-

MOVIMENTO

ria que bombardearam de
todas as formas, acabaram
ajudando a manter as univer-
sidades conservadoras, ex-
cludentes e autoritárias”.

Por isso Celso defende
que se deve neste Congresso
aprofundar dois projetos: o
de carreira e o Projeto Uni-
versidade Cidadã. “Uma car-
reira que democratize e
mude a relação interna de
poder apontando para uma
avaliação séria e uma quali-
ficação de fato; e o projeto
Universidade Cidadã, que é
a nossa grande contribuição
para a luta de classes no Bra-
sil”. Segundo ele, tal caminho
segue a tradição de luta dos
trabalhadores em educação
representada por uma fede-
ração que construiu sua his-
tória de luta envolvida com a
proposta de um projeto de-
mocrático popular para o
país.

MUDANÇA - Segundo um
dos coordenadores da Fasu-
bra, Luiz Antônio Araújo, in-
tegrante do Nova Luta, para
alguns setores do grupo, o
centro é defender os interes-
ses da categoria, não é a des-
filiação da CUT. Na sua opi-
nião, a próxima conjuntura
deve representar a tentativa
de retomada de reformas
(sindical, trabalhista). Há uma
série de demandas no Legis-
lativo nesse sentido, e ainda
há a pressão do empresaria-
do em dar continuidade e fi-
nalizar o processo das refor-
mas. Por isso, a discussão da
desfiliação é secundária. Nes-

te sentido, entendem, o Con-
gresso da Fasubra será um
espaço importante para refle-
xão sobre o novo cenário e
os interesses da categoria.

O coordenador-geral da
Fasubra, Luiz Antônio Araú-
jo, e integrante do Vamos à
Luta afirma que o fundamen-
tal é definir uma política que
unifique os trabalhadores do
serviço público. “A negocia-
ção separada das carreiras
enfraqueceu e dividiu o mo-
vimento”, argumenta. Para
ele, a Fasubra tem que cres-
cer e se fortalecer, e para isso
as disputas levadas de forma
responsável no interior da
Federação são necessárias.
“Senão as mudanças não
acontecem. E há a necessida-
de real de enfrentar o gover-
no, sua política de arrocho
salarial e suas (contra refor-
mas). Nossa disputa é no
campo das idéias e não pes-
soal, sempre pensando no
que é melhor para a classe
dos trabalhadores, e não para
determinados setores ou go-
vernos”.

De acordo com Luiz Antô-
nio, “a resistência e a crítica
que são feitas ao governo
Lula seriam feitas a qualquer
outro governo. A carreira que
temos não é a ideal e os nos-
sos salários continuam no
menor patamar do serviço
público. Temos de avançar”.

DESAFIO  - Na opinião
da coordenadora de Edu-
cação, Léia de Souza Olivei-
ra, um dos temas centrais
do Congresso é a questão

Fasubra prepara congresso
Assembléia geral para escolha de delegados será às 10h, de sexta, 24 de novembro, no CCS

da concepção do Estado. A
dirigente avalia que na
próxima conjuntura o mo-
vimento sindical tem que
definir uma política para
garantir o retorno das ban-
deiras históricas dos traba-
lhadores.

Léia explica que a discus-
são sobre a CUT é impor-
tante, pois o debate é ne-
cessário. Integrante da Tri-
bo, defende a filiação à CUT.
“Nossa posição é clara em
defesa da CUT, mas de for-
ma crítica. A CUT somos
nós, e assumimos esta res-
ponsabilidade provocando
a reflexão de como os sindi-
catos devem atuar para que
de fato suas bandeiras his-
tóricas se tornem realidade.
Não é criando outra central
que resolveremos isso”.

Segundo a coordenado-
ra, o Congresso será reali-
zado num momento que re-
presenta muitos desafios
para a categoria. “As dire-
ções do movimento sindi-
cal deveriam superar as
posturas que tiveram nesse
período – não estavam pre-
paradas para se relacionar
com o governo Lula. E ago-
ra num segundo mandato
alcançar uma intervenção
mais qualificada. A experi-
ência desta direção mostra
que tivemos apenas emba-
tes infrutíferos e fratricidas.
A Fasubra deve recuperar a
capacidade de formular e
construir propostas para
impulsionar e qualificar a
visão política da categoria”.

O XIX Congresso Na-
cional da Federação dos
Sindicatos dos trabalhado-
res   em Educação das Uni-
versidades Brasileiras,
que será realizado em de-
zembro, será palco mais
uma vez da discussão so-
bre a política, a organiza-
ção, a carreira e o futuro
do movimento desta ca-
tegoria que reúne cerca de
150 mil trabalhadores. O
encontro ocorre num mo-
mento especial para o
país - logo após a defini-
ção da eleição presiden-
cial - e também para o
movimento sindical, que
debate suas prioridades e
perspectivas.

São esperados para o
Confasubra entre 700 e
800 delegados que irão a
Luiziânia, Goiás, com ou-
tro importante compro-
misso: eleger a nova dire-
ção da Fasubra. Em no-
vembro começa a rodada
de assembléias nos sindi-
catos de base da Federa-
ção para a escolha destes
delegados. É a oportuni-
dade dos trabalhadores
darem o tom que acham
ou desejam para que a di-
reção conduza seus inte-
resses e necessidades da
melhor forma possível.

O tema deste XIX Con-
fasubra - “Organizando os
Trabalhadores” - foi esco-
lhido para que se provo-
que para reflexão sobre o
papel do movimento sin-
dical e de seus trabalha-
dores como atores nos
questionamentos sobre o
país, formulação de polí-
ticas, formação de suas
bases e atuação na socie-
dade. Nesta edição apre-
sentamos opiniões de três
dirigentes da Fasubra so-
bre o Congresso e algumas
de suas reflexões sobre o
momento do país e do
movimento sindical. REFERÊNCIA. Mobilização de trabalhadores de sindicatos filiados à Fasubra, em manifestação na Esplanada dos Ministérios
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Há 107 anos, em plena
aceleração da expansão do
capitalismo mundial, o Bra-
sil vivia sob reinado dos ba-
rões do café e do açúcar, pro-
dutos que eram exportados e
garantiam 90% PIB ( Produto
Interno Bruto). A industriali-
zação do país só começou e,
timidamente, em 1850. Uma
das primeiras fábricas mon-
tadas foram as de bebidas,
como a cervejaria Bohemia,
em Petrópolis, e 12 grandes
tecelagens no Maranhão.
Nessa época o país contava
com 85 mil trabalhadores ur-
banos, incluindo crianças de
até cinco anos de idade cum-
prindo jornadas diurnas ou
noturnas. O Estado, liberal,
não admitia leis e quaisquer
direitos sociais para o povo.
Só repressão.

No Brasil da República
Velha (1900 a 1930), só 3% dos
negros, ex escravos, estavam
nas fábricas. O restante se vi-
rava como podia para sobre-
viver, formando favelas e en-
chendo as cadeias ( parte des-
sa realidade permanece até
hoje). De 1875 a 1915, entra-
ram no país 4,5 milhões de
imigrantes europeus. Mas ao
contrário do que não dizem os
livros de história, a classe ope-
rária brasileira ia à luta. Sub-
metida ao mesmo nível de ex-
ploração dos trabalhadores na
Europa do começo do capita-
lismo industrial, lutava pela
jornada de oito horas, salário
mínimo, férias, descanso remu-
nerado, regulamentação do
trabalho de mulheres e dos
menores e indenização por
acidente de trabalho.

Curso — Estas e muitas ou-
tras informações foram socia-
lizadas com os participantes da
categoria no primeiro dia do
curso “História das Lutas dos
Trabalhadores no Brasil”, na

A história
passada a limpo

Curso do NPC reconta os fatos
históricos pela ótica dos trabalhadores

quarta-feira. O curso foi uma
iniciativa da Coordenação de
Formação, Educação e Cultu-
ra do SINTUFRJ e ministrado
pelo coordenador do Núcleo
Piratininga de Comunicação,
Vito Giannotti. “É um imenso
prazer abrir um curso que ofe-
receu 100 vagas e tem  60 ins-
critos. A qualificação política é
importante para a renovação
da vanguarda que no futuro
assumirá a direção do Sindi-
cato”, saudou os companhei-
ros presentes à biblioteca do
Centro de Ciências da Saúde
(CCS), local onde aconteceu os
dois dias de curso, na quarta e
quinta-feira, a coordenadora
sindical, Vera Barradas.

Para Iaci Amorim de Aze-
vedo, da mesma coordena-
ção, conhecer a história da
classe operária é fundamen-
tal: “a gente aprende muito
na luta, mas os cursos nos
ajudam a pensar sobre por
que lutamos”. Na opinião do
coordenador geral do SINTU-
FRJ, Francisco de Assis, todos
dirigentes sindicais deveriam
participar de cursos como
esse. E acrescentou: “objeti-
vo tanto deste curso como
dos outros que a coordena-
ção vai promover, é formar
novos líderes na categoria”.

A economia agro-exporta-
dora, o nascimento da indús-
tria, as primeiras organiza-
ções, as condições de traba-
lho, as primeiras greves e o
nascimento dos sindicatos
foram abordados por Gianot-
ti, na primeira parte do cur-
so. Cada participante pode
acompanhar o conteúdo da
exposição através de uma
apostila. Gianotti também re-
correu a vídeos para facilitar
a palestra. Foram exibidos
vários trechos de filmes,
como Reds sobre a Revolu-
ção Russa e documentários

sobre a formação da classe
operária brasileira, produzi-
dos por Ongs. A “Internacio-
nal”, o hino dos comunistas
e socialistas, foi trilha sonora
para a maioria das imagens
projetadas, e auxiliou na sen-
sibilização sobre o conheci-
mento socializado.

Em 1906, os trabalhadores
urbanos realizaram o 1º congres-
so operário e em 1908 fundaram
a Confederação Operária Brasi-
leira (COB) com 50 associações
de classe. Nessa época a im-
prensa operária já era forte, com
cerca de 500 jornais. No lastro
da Revolução Russa, em 1917,
se intensificaram as lutas pela
pauta mínima de reivindicações.
Só em São Paulo pipocaram na-
quele ano 144 greves. O movi-
mento se expandiu, culminan-
do com uma greve geral e 50 mil
pessoas cruzaram os braços.

O governo decretou estado
de sítio, os patrões foram obri-
gados a negociar com os traba-
lhadores, mas ficaram no papel
as promessas de oito horas de
trabalho, aumento salarial, fim
da carestia e de direito à organi-
zação. Até 1920, o anarquismo
era a corrente política dominan-
te entre o operariado, até que
em 1922 foi fundado em Niterói
o Partido Comunista. A Era Var-
gas começou em 1930, quando
o gaúcho Getúlio Vargas assu-
miu, na marra, o governo, com o
apoio dos jovens tenentes que
queriam a modernização do país
e dos mineiros, depois de dis-
putar e perder a eleição. Naque-
les tempos não havia tribunal
eleitoral e era a elite agrária que
decidia, na canetada, quem as-
sumiria a presidência do país.

A classe
operária
vai à luta

MERGULHANDO NA HISTÓRIA. Durante dois dias,
Giannotti – utilizando videos e apostilas – recontou a
história da República Velha até o retorno da democracia
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Aos 25 dias de sua posse,
Getúlio Vargas implantou o
Ministério do Trabalho, mas
em contrapartida atrelou os
sindicatos ao governo e criou
o imposto sindical. O funcio-
nário público foi considera-
do um colaborar do Estado,
portanto, não precisava de
sindicatos. Em 1937, para
conter o avanço das lutas
operárias e do comunismo,
Vargas dá outro golpe e im-
põe o Estado Novo, que dura
até 1945. A nova Constituição
proíbe as greves, os sindica-
tos sofrem intervenção, mili-
tantes são perseguidos e os
partidos políticos, como o
PCB, cassados.

Os veículos de comunica-
ção são colocados sob a cen-
sura do Departamento de
Imprensa e Propaganda
(DIP), órgão criado por Var-
gas junto com o Departamen-
to de Ordem Política e Social
(DOPS), e é estreado o pro-
grama de rádio a Hora do Bra-
sil, responsável por intensifi-
car a propaganda ideológica
do governo. Entre 1937 e 1945,
o Brasil tinha 20 mil presos
políticos. A revolucionária ju-
dia Olga Benário, enviada
pela Internacional Comunis-
ta para ajudar Luiz Carlos
Prestes na construção da re-
volução comunista, foi entre-
gue por Vargas aos nazistas
alemães.

ESTATAIS – Nesses 15
anos de governo, Vargas fez
as leis trabalhistas (CLT),
criou a justiça do trabalho,
instituiu a carteira profissio-
nal, o salário mínimo, férias
e garantiu Assistência e Pre-
vidência Social. Nenhum dos
benefícios foi estendido aos
trabalhadores do campo,
proibidos também de ter sin-
dicatos. E investiu no capita-

As garras do
Estado Novo
Getúlio implantou o Ministério do
Trabalho e instituiu o
sindicato atrelado ao Estado

lismo. Dando incentivos para
construção de novas indús-
trias e para a modernização
das existentes. Mas criou a
indústria de base estatal,
como a Companhia Siderúr-
gica Nacional, a Companhia
Vale do Rio Doce e a Petro-
bras.

De Getúlio ao golpe
Getúlio voltou eleito em

1950, prometendo aumen-
to de 100% do salário míni-
mo, que não era reajustado
desde a criação, em 1940.
Só que após mais de 200
greves. “Mas isso não se
conta nos livros de histó-
ria”, diz Vito, para quem a
idéia do brasileiro cordial
é um mito que os movi-
mentos reivindicatórios
desfazem.

A política, então, se divi-
dia na opção pelo desenvol-
vimento nacional – da qual
a Petrobras, criada em 1953
é um símbolo - ou por um

país sob o imperialismo ame-
ricano.

Em 1954, Getúlio nomeia
João Goulart para o Ministé-
rio do Trabalho, para enfren-
tar cerca de 800 greves, e pro-
mete aumento de 100% do sa-
lário mínimo no 1º de Maio.
Por interferência dos milita-
res, acabou reduzido-o a 42%.

Carlos Lacerda, da Tribu-
na da Imprensa, acusa Getú-
lio de um mar de lama. Getú-
lio se suicida, deixando carta
em que denuncia campanha
subterrânea de grupos naci-
onais e internacionais para
criar obstáculos ao regime de

proteção ao trabalho, às li-
mitações dos lucros excessi-
vos e às propostas naciona-
listas do governo. O povo foi
para as ruas, queimou exem-
plares e carros do jornal.

Juscelino Kubitschek, do
PSD, eleito em 1955, contra
quem Lacerda também pro-
pôs um golpe, seguiu a polí-
tica desenvolvimentista de
Vargas. São Paulo mais uma
vê protagonizou uma greve
de 500 mil trabalhadores, que
tiveram aumento de 45%.

Em 1960, o vice da chapa
da esquerda, Jango, ganhou
6 milhões e 500 mil votos,

mais que o candidato ven-
cedor, Jânio Quadros, da di-
reita, com 6 milhões e 200
votos.

Jânio, que começou o go-
verno com Jango na vice-pre-
sidência, planejou renunciar
para voltar apoiado pelos mi-
litares sem o vice. A Campa-
nha da Legalidade fez com
que Jango assumisse, mas
com parlamentarismo.

Em 1962, os trabalhado-
res fazem uma greve políti-
ca por 30 dias, por mudança
no ministério, e conquistam
o 13º salário, reivindicado
desde 1953.

A direita preparou o golpe desde 1962
A direita continuou se

organizando e criou, em
1961, o Instituto de Pesqui-
sa e Estudos Sociais (Ifes).
Além de panfletos e livros

contra o perigo comunista, a
burguesia usou o cinema. O
Ipes fez uma série de 14 víde-
os para preparar o golpe. As
salas de cinema eram coagi-

das a apresentá-los. O vídeo
O Brasil precisa de você con-
voca contra a demagogia e
agitação social que desesta-
biliza o país, com seqüências

sobre a ditadura de Musso-
lini, de Hitler e de Stalin, e
pergunta: “Para onde sere-
mos levados pela demago-
gia e agitação social?”.

ATENÇÃO. No auditório
da biblioteca do CCS, a
exposição prendeu a
atenção dos participantes
do curso. À esquerda,
painel de propaganda
nazista com a figura de
Hitler. Ao centro, Getúlio
Vargas, caudilho que fez
a Revolução de 30 e
depois virou ditador –
prendeu 20 mil
comunistas. Ao lado, o
lendário Luiz Carlos
Prestes, ainda jovem
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TRABALHADORES MOR-
TOS - Na greve de 1962, uma
das maiores greves do país,
em Caxias e São João de Me-
riti houve saques a supermer-
cados por trabalhadores em
busca de comida. A polícia a
serviço dos patrões matou 42
pessoas – como registrou o
jornal Ultima Hora de 6 de
junho de 1962. “Nenhum li-
vro diz isso. Encontrei numa
apostila de história do Sin-
tergia e confirmei nos arqui-
vos da Biblioteca Nacional.

A mídia
tem lado

Num vídeo da Editora Abril, que ilustra o período de 44
a 64, nem uma vez sequer a palavra greve é mencionada,
mas nesse período houve milhares de greves. “Esse é o
peso que a burguesia dá à classe trabalhadora. É assim que
a burguesia trata nossa história. Por isso a importância do
Jornal do SINTUFRJ e essa exposição (montada no hall da
biblioteca do CCS e que mostra as várias lutas da catego-
ria). O golpe foi dado exatamente contra os trabalhadores.”

“Por isso temos que ler, estudar, para falar da nossa
história. O jornal de você é muito bom, acho que é um dos
melhores do Brasil no gênero, porque mistura assuntos de
política, fala do neoliberalismo, da violência, trata das ques-
tões específicas, como os 28%, do Plano de Carreira. Temos
que falar das questões concretas, mas do geral também, da
reforma agrária, do MST. A maioria só fala do aumento, do
plano de carreira.”

A esquerda acreditava
num “dispositivo militar”
que garantiria a legalidade e
não mobilizou os trabalha-
dores. Em 13 de março de
1964, João Goulart disse, no
comício da Central que reu-
niu 200 mil: “Nenhuma força
será capaz de impedir que o
governo continue asseguran-
do absoluta liberdade ao
povo brasileiro (...) contamos
com o patriotismo das bra-
vas e gloriosas Forças Arma-

das.” A cúpula do Partido Co-
munista superestimou o dis-
positivo militar de Jango e
não organizou a resistência.

Em 19 de março, a direita
colocou 600 mil na marcha
com Deus pela Família e Li-
berdade. Em 31 de março, não
houve reação. Os militares
derrubaram Jango e toma-
ram o poder. Em 1968, um
golpe dentro do golpe: a li-
nha dura do Regime baixa o
AI-5, cassa deputados, fecha

Temos que ler, estudar, para
acabar com essa história de
que brasileiro é cordial”, in-
siste Vito.

LIVRO - Vito Ginnotti lan-
ça em breve o livro A luta dos
trabalhadores no Brasil, da
editora Mauad. Em 300 pági-
nas, trata das lutas da classe
operária no século XX e traz a
lição da história de ontem
para os dias de hoje. Vito é
autor de 30 livros, entre eles
a Arte de falar para milhões e
Muralhas da linguagem, além

de cinco livros sobre a CUT e
dois sobre a Força Sindical.

EFEITOS PRÁTICOS  -
Depois da aula, Dulce de
Lima (Departamento de Me-
teorologia do CCMN) discu-
tia a falta de menção das pa-
lavras greve ou classe ope-
rária – apesar das muitas
greves que houve naquele
período – no vídeo da Edi-
tora Abril sobre os anos de
44 a 64. Comentava como
era necessária a ação e mo-
bilização dos trabalhado-
res: “É a primeira vez que
participo de um curso do
SINTUFRJ e estou apreen-
dendo muito. Quero enten-
der mais e passar para meus
companheiros.”

“Muitos estão alienados.
Temos que ter mais esclare-
cimento. O curso foi ótimo
para mim. Com estas infor-
mações, podemos conver-
sar com os colegas e expli-
car”, comenta Marlene Sa-
les, do Igeo.

ALMANAQUE BRASIL. Acima, Prestes, então secretário do PCB, que fez autocrítica da
postura do partido durante a crise que resultou no golpe. Ao lado, à esquerda, registro da
mobilização pelas Diretas Já. Abaixo, Collor, expulso do poder por corrupção.

ITALIANO QUE ADOTOU O BRASIL - Filho de italianos, Vito Giannotti, 61, chegou a São
Paulo em 1964, trabalhou como metalúrgico, mas como gostava muito de escrever, no
tempo que tinha livre buscava exercitar o desejo. Fez um ano de sociologia, parou para
fazer política e nunca mais voltou. É autor de mais de 30 livros. O escritor é membro da CUT
(Central Única dos Trabalhadores), que ajudou a fundar em 1983.

Giannotti atuou intensamente no movimento sindical no início dos anos 1990. Com jorna-
listas e professores, fundou o NPC (Núcleo Piratininga de Comunicação), entidade que realiza
cursos para dirigentes sindicais e jornalistas sobre comunicação sindical e popular.

Vito Giannotti nasceu na província de Lucca, Toscana, na Itália. É filho de Clementina e
Salvador Giannotti, e veio para o Brasil aos 21 anos. Morou 30 anos em São Paulo e há 11 anos
mora no Rio de Janeiro. É casado com a jornalista Cláudia Santiago e pai de Taiguara e André.

o Congresso. Os empresá-
rios financiaram a Operação
Bandeirantes – a OBAN, um
centro de tortura que agia
na repressão. Nos primeiros
dias do golpe de 64, 50 mil
pessoas foram presas. A di-
tadura colecionou algumas
centenas de mortos e desa-
parecidos.

PCB subestimou
o golpe militar
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O último dia do curso tra-
tou da Ditadura, da explosão
das greves de 1978 e do nas-
cimento do Novo Sindicalis-
mo que culminou com a cria-
ção da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT). Vito Gian-
notti apresentou um panora-
ma do cenário político mun-
dial e a correlação de forças
existentes. Era 1964 e o mun-
do estava dividido em dois
blocos – Ocidental e Comu-
nista. “Era época da chama-
da Guerra Fria, e o Brasil era
um país neutro, no entanto
era um tradicional quintal
dos EUA. E, apesar disso, ha-
via um projeto político con-
tra o alinhamento automáti-
co aos norte-americanos, que
não queriam que o Brasil saís-
se de sua órbita.”

Segundo Vito, o projeto da
esquerda é o de transforma-
ção, de fazer um país mais
democrático e realizar a re-
volução democrática bur-
guesa (reformas agrária, uni-
versitária e urbana). “E o gol-
pe veio exatamente para
manter o Brasil dominado pe-
los EUA e a serviço do capita-
lismo internacional.” Os mi-
litares tomam o poder em 31
de março de 1964 e nele fi-

cam durante 20 anos. O gol-
pe é apoiado pela imprensa
burguesa.

A implantação da ditadu-
ra tem como objetivo expan-
dir o grande capital nacional
e internacional e reprimir os
movimentos sociais e sindi-
catos. A ditadura censura; cas-
sa mandatos; acaba com elei-
ções diretas para governado-
res e presidente; fecha parti-
dos (mais de 18); intervém
em sindicatos (950); proibi
greves; prende; tortura e
mata; arrocha os trabalhado-
res e põe fim à estabilidade.
De 1964 a 1984, calcula-se
quer são feitas 100 mil pri-
sões. Os exilados chegam a
aproximadamente 10 mil. O
Grupo Tortura Nunca Mais
calcula que são mais de 500
as vítimas da ditadura, entre
mortos e desaparecidos.

De 1964 a 1968, sob o co-
mando dos marechais Cas-
telo Branco e Costa e Silva,
as greves e manifestações
quase desaparecem. Em
1965 há a greve dos meta-
lúrgicos do Rio por reajuste
salarial, e até 1968, algumas
greves contra o atraso de pa-
gamento.

Os chamados “Anos de

A longa noite
da ditadura

Curso foi um êxito
O primeiro curso de formação promovido pela atual

gestão do SINTUFRJ e que fez parte das atividades come-
morativas do Dia do Servidor foi altamente positivo. A
coordenação de Educação e o coordenador Vito Giannotti
ficaram satisfeitos com o resultado. Ele destacou a maior
participação da base como a grande novidade. A diretora
Vera Barradas comemorou: “Foi um grande sucesso.” Ela
destacou o interesse e a participação de novos trabalhado-
res. A diretora Iaci Azevedo, muito feliz, disse que é preciso
investir cada vez mais no conhecimento: “A categoria pre-
cisa saber por que está lutando.” E declarou que o curso
lhe proporcionou uma visão da luta dos trabalhadores que
ela não tinha.

Os participantes tinham apenas uma reclamação: a de
que o curso poderia ser mais longo. Débora Oliveira, apo-
sentada, que já fez a maioria dos cursos do Sindicato e
também da CUT, achou o curso excelente e muito atual.
Marylena Salazar, também aposentada, ficou encantada:
“Formidável a iniciativa do Sindicato. Aprendi demais.”

Luiz Carlos da Silva, do HU, diz que foi um ótimo apren-
dizado para quem não tem oportunidade de conhecer a
história sob a ótica dos trabalhadores: “Por isso mesmo
deve haver mais cursos”. Francisco Carlos Caldeira, do
Instituto de Psicologia e formado em História pela UFF,
declarou que se interessou pelo curso exatamente pela
ênfase na luta dos trabalhadores: “Fala-se muito pouco e
muito menos sobre as greves.” Vera Lúcia, da Educação
Física, e Maria José Caetano, da Escola Politécnica, desta-
caram a visão crítica: importante para o vestibular.

William de Lima, do Museu Nacional, disse que mui-
tos funcionários perderam a oportunidade de adquirir
mais conhecimento e sobre o outro lado da história
oficial. Sandra Machado, do Nutes, disse que o curso
ajuda a preencher as lacunas da História. Milton Madei-
ra, do HU, é enfático: “É importante para os trabalhado-
res a visão de que não são coadjuvantes, são atores
principais na história do país.”

ESFORÇO COMPENSADO. Coordenadoras Vera e Iaci

Chumbo”, sob a ditadura de
Emílio Garrastazu Médici
(1969-1973), é a época da re-
pressão total e do clima de
terror generalizado. É o perí-
odo do extermínio das orga-
nizações armadas e da re-
pressão a todas as organiza-
ções comunistas. No gover-
no Geisel  (1974-1979) cresce
a oposição da sociedade e
dos movimentos sociais. Em
1975 o assassinato do jorna-
lista Wladmir Herzog, nos
porões do DOI-Codi de São
Paulo, inicia a reação à dita-
dura. Começa a campanha
pela anistia. Em 1977 o movi-
mento estudantil é retomado
e em 1979 a UNE é reorgani-
zada.

EXPLOSÃO OPERÁRIA - A
classe operária ocupa o ce-
nário nacional com identida-
de própria. Derruba na práti-
ca a Lei de Greve, luta pela
autonomia e liberdade sin-
dical, inicia novas formas de
organização de base e inau-
gura a solidariedade e demo-
cracia operária no Brasil. O
movimento dos sindicalistas
consegue rápida politização
das bases com exigência de
anistia, liberdade partidária e
eleições diretas. O ano de 1978
é o da explosão operária.

Em 1980 nasce o Partido
dos Trabalhadores, agrupan-
do a maioria da esquerda. Em
abril eclode a grande greve
do ABC. São 41 dias parados.
Há intervenção e prisão de
Lula e de 64 militantes. O 1º
de Maio no Estádio da Vila
Euclides, em São Bernardo,
marca em definitivo a derro-
cada da ditadura: 100 mil pes-
soas vindas de todas as par-
tes do país se unem aos ope-
rários para apoiar a greve. Em
1983 é criada a Central Única
dos Trabalhadores.
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O esporte e a saúde do
corpo em forma dos sindica-
lizados e dependentes ficam
por conta da preparadora fí-
sica Carla do Nascimento, de
40 anos. Com fôlego de me-
nina de 18 anos, desde 1997
Carla dá aulas de futebol
masculino e feminino para
diversas faixas etárias. Para
os que desejam manter o
corpo saudável, Carla tem a
receita certa, aulas de ginás-
tica localizada às segundas,
quartas e sextas-feiras, das
7h às 8h e das 8h às 9h, no
Espaço Cultural. Há ainda
aulas de caminhada e corri-
da, que são realizadas às ter-
ças e quintas-feiras, na Sede
Campestre, a partir das 7h.
Para 2007, Carla já está cheia
de projetos, pretende formar
uma equipe de veteranos
para disputar o Campeonato
Carioca e montar uma aca-
demia de musculação no gal-
pão de esportes na sede do
SINTUFRJ.

O trabalho com o esporte

Esporte e corpo em forma
Carla cuida da ginástica, e, como treinadora, já conquistou muitos troféus em competições diversas

traz muitas alegrias para Car-
la e visibilidade ao SINTUFRJ,
pois a professora organiza ti-
mes que colecionam uma sé-
rie de títulos, que foram con-
quistados nesses 9 anos de
atividade incansável. Dentre
as vitórias mais recentes es-
tão as conquistas do Campe-
onato da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) pelo
time feminino juvenil e o títu-
lo de vice-campeão na cate-
goria masculina infantil.

Jogadas do futuro
Os sistemas de defesa, as

jogadas ensaiadas e os trei-
nos de pênaltis desenvolvi-
dos por Carla rendem frutos
para a garotada que partici-
pa do futebol do SINTUFRJ.
Tanto, que algumas jogado-
ras foram selecionadas para
fazer parte do Futebol Espe-
rança da CBF. Nesta seleção
a CBF faz excursões, durante
um mês, com as meninas,
que enfrentam times de ou-
tros estados. Nestes jogos há

30/10 – Às 9 h desta segunda-feira -
Plenária de decanos e diretores de uni-
dade. Em discussão a realização de cho-
padas na UFRJ.

30/10 – Também nesta segunda uma
série de atividades foi programada para
a comemoração do 38º aniversário do
IMA /UFRJ.

31/10 – Às 9h30 desta terça-feira ha-
verá sessão extraordinária do CSCE. Em
discussão: proposta de requalificação
urbana da Ilha do Fundão – Instalação
do Complexo de Esporte e Lazer.

31/10 – Nesta terça começa o curso
Arte Moderna no Brasil: Rupturas e Des-
dobramentos, no Salão Muniz Aragão –
Praia Vermelha. O curso vai até 5 de de-
zembro. Horário das 14h às 18h.

Temas: 31/10 – Abertura: Luiz Ed-
mundo Bouças. 7/11 – Artes Plásticas. 14/
11– Literatura. 21/11– Arquitetura e Ur-
banismo. 28/11– Música. 5/12 – Teatro.

21/11 a 23/11(3ª a 5ª feira) – Seminá-
rio internacional sobre “A Ditadura e De-
mocracia na América Latina”, promovido
pelo IFCS – Local: Salão Nobre do IFCS.

O homem do som

vários “olheiros” de plantão
que podem encaminhar as
participantes a um grande
time. De acordo com a Carla,
uma de suas alunas, conhe-
cida como Cebola, atuou na
Seleção Brasileira de Futebol

Feminino depois que jogou
no Esperança da CBF. Sua
atual estagiária, Michelle, que
conseguiu uma bolsa de es-
tudos em uma universidade
por intermédio do futebol,
acabou de se formar em Edu-

FELIPE. Sempre presente aos eventos do SINTUFRJ

Foto: Niko Júnior

Foto: Niko Júnior

CARLA. Na sala de esportes do Sindicato, ela posa entre troféus que ajudou a conquistar

Programe-se

cação Física. “É muito grati-
ficante ver os meus alunos
crescendo na vida através do
esporte. Agora eles têm liber-
dade para ser o que quiser.
Eu tenho paixão pelo que
faço!”, disse Carla.

Entre caixas de som, microfo-
nes, amplificadores, plugues e ca-
bos encontra-se o operador de som
do SINTUFRJ, Felipe Araújo. Ele é
o responsável por dar voz e som a
cada palavra dita e discutida em
assembléias, congressos, cursos e
palestras. “O meu trabalho é de bas-

tidores. Eu monto os equipamen-
tos, antes das pessoas chegarem, e
desmonto depois que elas já foram.
Nesse aspecto, tenho muito a agra-
decer aos motoristas do Sindicato,
que sempre estão dispostos a me
ajudar”, explica.

Trabalhando há 10 anos para o
S i n d i c a t o
(entrou com
18 anos), Fe-
lipe ganhou
experiência
na área. Já
fez de tudo,
desde sono-
plastia a
p r o j e ç õ e s
de vídeos e
slides. As ati-
vidades cul-
turais que
marcaram o
Sindicato, de

1996 a 2002, quando todas as sex-
tas-feiras eram programadas diver-
sas apresentações no Espaço Cul-
tural, só ocorriam com o auxílio de
Felipe. Ele organizava a aparelha-
gem para que as mais diferentes
bandas pudessem realizar seus
shows com uma boa qualidade de
som.

Segundo Felipe, o que marcou
sua trajetória de SINTUFRJ, até ago-
ra, foi, principalmente, a sonoriza-
ção de ações políticas. O controle
do som ficou em suas mãos em mo-
mentos decisivos da categoria,
como a ocupação da Reitoria, a his-
tórica assembléia com mais de mil
pessoas no Roxinho e o fechamen-
to da Linha Vermelha. “Foram mo-
mentos emocionantes para mim,
porque é muito bom assistir as pes-
soas mobilizadas para lutarem pe-
los seus direitos. Nesses momen-
tos o som não pode faltar”, disse.
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INTERNACIONAL

A imprensa inter-
nacional noticiou re-
centemente a reto-
mada de distúrbios
violentos em Epinay-
sur-Seine, ao norte de
Paris. Nas três sema-
nas anteriores, ocor-
reram ataques contra
a polícia nesses su-
búrbios que há um
ano estavam em cha-
mas. Em novembro
de 2005, a França foi
sacudida por uma
reação contundente
na miserável perife-
ria parisiense. O esto-
pim da revolta foi ace-
so no dia 27 de outu-
bro, quando dois ga-
rotos, de 15 e 17 anos,
morreram eletrocu-
tados dentro de um
transformador de
energia, quando fu-
giam da polícia, no
subúrbio de Clichy-
sous-Bois (nordeste de
Paris). Pouco depois,
15 veículos foram in-
cendiados. Nas 48 ho-
ras seguintes, houve
novos incên-dios e atos
de protesto.

O ministro do Interior Ni-
colas Sarkozy ameaçou adotar
“tolerância zero”. A resposta se
alastrou para toda a França,
ameaçando atingir a Alema-
nha e a Bélgica. Os revoltosos
não eram imigrantes, mas fran-
ceses - filhos e netos de árabes
e africanos, comunidades que,
há décadas, sofrem racismo e
discriminação no mercado de
trabalho. Agora, com o aniver-
sário dos distúrbios se aproxi-
mando, o aumento de crimes
violentos e a avaliação de mo-
radores e especialistas mos-
tram que o fosso é ainda mai-
or do que antes, e que a vio-
lência pode emergir novamen-
te. Foi o que anteviu o sindica-
lista e estudioso de política in-
ternacional francês Jean-Pier-
re Page quando esteve no Rio
em abril, em entrevista ao Jor-
nal do SINTUFRJ.

Paris em chamas

Ele foi, durante 20 anos,
membro do Comitê Central do
Partido Comunista, secretário
de relações internacionais da
CGT e dirigente da Federação
Sindical Mundial. É autor de
vários livros sobre política e
sindicalismo internacional.

ACÚMULO DE DESCON-
TENTAMENTO - A revolta das
periferias, como se viu em no-
vembro de 2005, antecedida
pelo estrondoso “não” dos
franceses à Constituição euro-
péia (em maio, 70% dos que
foram às urnas votaram con-
tra), e a greve nacional prota-
gonizada em março de 2006
em um gigantesco e bem -su-
cedido protesto, sobretudo da
juventude – que levou três mi-
lhões às ruas –, contra o con-
trato do primeiro emprego, lei
aprovada pelo Parlamento
francês que reduzia direitos
trabalhistas, revelam, segundo
Page, a continuação das lutas
sociais na França.

“O acúmulo desses aconte-
cimentos contribuiu muito
para fazer com que os traba-
lhadores também exprimis-
sem sua vontade de ação. Hou-
ve um tal acúmulo de descon-
tentamento que o risco de uma
explosão social era real. De-
monstra um estado de crise
profundo na sociedade fran-
cesa. Uma crise econômica e

Revolta espontânea
“Na revolta da periferia não houve organização, a não ser

a que foi feita por telefone celular, um chamando o outro. Não
teve partido ou sindicato, associações, nada. E essa revolta
durou quase dois meses em toda a França. Houve 15 mil
carros queimados e quase de 5 mil prisões. Foram 40 ou 50
mil policiais deslocados para a periferia. Mas o governo não
trouxe solução. Logo, o que era a origem desta revolta pode
novamente voltar à tona amanhã, uma vez que se trata de
jovens que não têm nenhuma perspectiva de emprego ou de
integração social. Isso atinge uma massa importante da po-
pulação, é como uma bomba de efeito retardado. Acredito
que na próxima vez será ainda mais forte e pode ser que a
situação chegue ao uso de armas.

O alcance desses acontecimentos recentes têm uma
grande influência não só na Europa como internacional-
mente, basta ler os jornais internacionais que procuram
interpretar esses acontecimentos. Houve um artigo impor-
tante do Wall Street Journal que desenvolveu a tese de que
França se recusa a aceitar a globalização e se modernizar,
querendo manter um sistema de regulação do trabalho
totalmente superado. É evidente que as elites políticas e
até sindicais estão muito preocupadas com relação ao que
aconteceu porque pode ser contagioso”, afirmou Page.

Há um ano mais de 15 mil carros foram incendiados pelos
insurgentes da periferia da capital francesa

também da representação po-
lítica e social, das instituições,
uma crise moral e que pode
ter conseqüências pesadas na
França e na Europa. E que ex-
prime a exigência de uma al-
ternativa à política liberal ou
social-liberal.

Nesses três casos, para
mim, o que é inédito é que a
sociedade francesa chegou a
um ponto que determina o
que quer, não escutando o
que os partidos ou o que o
governo dizem. Por exemplo,
a Constituição européia teve
uma situação particular. Ha-
via partidos a favor, mas pes-
soas e personalidades da di-
reita contra. E havia a mesma
coisa na esquerda, inclusive
no seio do Partido Socialista.
Na ocasião da reunião do co-
mitê nacional da CGT (mui-
tos dirigentes estavam ao
lado da confederação euro-
péia de sindicatos), 83% se
recusaram a seguir a opinião
da direção da CGT. Decidi-
ram rejeitar a Constituição e
chamaram os trabalhadores
a dizer não à Constituição. O
que os trabalhadores da base
queriam de fato foi confirma-
do no voto. Isso significa que
o sistema de representação
política, social e sindical
como existe hoje não funcio-
na mais”, disse Page.

JEAN PIERRE PAGE que esteve no Brasil, em abril
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A equipe do CLA vem se
firmando como o grande des-
taque do Campeonato de Fu-
tebol dos Servidores. É dona
dos melhores resultados,
derrotando adversários por
goleada, e o artilheiro da
competição (o atacante Rob-
son, com 8 gols) é atleta do
seu time. Na semana passa-
da o CLA, invicto, impôs hu-
milhante goelada à equipe da
Diseg, derrotada por 6 a 0. O
CLA lidera o grupo da chave
A . O outro destaque do cam-
peonato é a equipe do CCS
que lidera o grupo da chave
B. Na 3ª  rodada, além do jogo
entre CLA e Diseg, outros jo-
gos foram disputados nos
campos da Prefeitura e do
Grêmio da Coppe. A Praia
Vermelha, que perdia por 2 a
0, acabou empatando com a
equipe da Coppe. Na quinta-
feira, o HUCFF, depois de es-
tar perdendo por  1 a 0, aca-
bou empatando no final do
jogo com a Vila Residencial.
E na sexta-feira, a Poliquími-
ca também não passou de
um empate com de 2 a 2 com
o time da Reitoria. Os jogos
estão cada vez mais eletrizan-
tes, na medida em que o tor-
neio avança para as rodadas
finais.

CLA vira rolo compressor
Equipe divide a liderança com o time do CCS, mas se destaca pela quantidade de gols

Resultados da terceira rodada

CLA 6 X 0 Diseg
Praia Vermelha 2 X 2 Coppe

 HUCFF 1 X 1 Vila Residencial
Poliquímica 2 X 2 Reitoria

Próximos jogos

Chave B
Terça-feira, dia 31: Coppe e CCS no campo da Prefeitura

Chave A
Quarta-feira, dia 1º: Prefeitura e CLA, no campo da Coppe

Em razão do feriado, não serão realizados
jogos na quinta e sexta-feira

Site do campeonato pode ser acessado através do seguinte endereço:
www.sintufrj.org.br/futebol/futebol.asp

Fotos: Niko Júnior

NO CAMPO DA COPPE. Vila Residencial e HU empataram

MÁGICA COM A BOLA.
Craque do HU controla a

redonda  num lance
do jogo contra

a Vila Residencial
DISPUTA. Apesar do empate, jogo teve lances emocionantes


