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E vai rolar a festa
Nesta quinta, dia 14, a partir das 15h, será

realizada a grande festa de confraternização de
Natal para os sindicalizados e suas famílias, pro-
movida pelo SINTUFRJ. Para as criança, brinca-
deiras, sorvete, cachorro-quente, refrigerante e
um belo presente de Natal. Para os pais, uma
cervejinha gelada e uma boa prosa com os ami-
gos depois de um ano de muito trabalho.

Comunicado
Nesta quinta-feira, dia 14, o expedi-

ente na sede e subsedes do Sindicato
será até às 13h.

DVST:

prédio doente
A Divisão de Saúde do Trabalhador

(DVST) está metida numa encrenca ini-
maginável. Responsável por proteger ser-
vidores de ambientes insalubres, a divi-
são está instalada num prédio doente.
Página 10

Fasubra elege

nova direção
Congresso foi em Luziânia, Goiás. Du-

rante uma semana mais de 800 delegados
discutiram a conjuntura e definiram plano
de luta. Página 5

Reitor afasta
diretor e

intervém no NCE
Aloísio Teixeira nomeou uma comissão formada pelos professores Edson Watanabe, Sérgio Fracalanzza e

José D´Albuquerque – e pelo técnico–administrativo André Esteves, para assumir o comando do Núcleo de
Computação Eletrônica da UFRJ, em caráter provisório. O NCE atua em área estratégica na UFRJ. Páginas 3 e 4

EXPECTATIVA. Ansiedade tomou conta dos funcionários do NCE depois da intervenção na semana passada
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doispontos

E vai rolar a festa
É nesta quinta-feira, 14, a partir das 15h

Já está tudo prepara-
do para a grande fes
ta de confraternização

de Natal para os sindicaliza-
dos e suas famílias, promovi-
da pelo SINTUFRJ. Para as cri-
anças brincadeiras, sorvete,
cachorro-quente, refrigerante
e um belo presente de natal.
Para os pais uma cervejinha
gelada e uma boa prosa com
os amigos depois de um ano
de muito trabalho.

Encontram-se ainda em
poder do SINTUFRJ alguns
recibos referentes às procu-
rações dos 3,17%. Solicita-
mos o comparecimento dos
sindicalizados, abaixo rela-
cionados, para retirá-los:

 Vicente do Nascimento
Xavier

 Eliane de Jesus Meneses
 Paulo Roberto Pereira dos

Santos
 Jorge Luis de oliveira
 Palmyra Soares do Couto
 Vicente de Paulo Santos

Cerqueira
 Daisy Figueiredo
 Alexandre Balduino Bispo
 Maria das Graças Pereira

Silva
 Olavo José Pereira
 Waltair da Conceição
 Oscar Jacinto Pereira
 Carlos Antonio Levi da

Conceição
 Walter de Azevedo Salles
 Walter Luiz Monteiro da

Silveira
 Selene de Sousa Vaz Awes
 Fátima Cristina Silva

Duarte
 Jocelene Amalheiro dos

Santos Malvar

COMUNICADO

Anote na agenda. Nesta
quinta-feira, 14, a partir das
15h, no Espaço Cultural do
Sindicato. A festa tem tudo
para ser um sucesso. O gran-
de número de inscrições des-
te ano só prova que a catego-
ria aprecia a festa que já virou
uma tradição. Para que todos
tenham um dia agradável e
sem problemas a diretoria
presta os seguintes esclareci-
mentos:

A reunião de trabalho, ocorrida na quinta, dia 7, na sede
do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, traçou
linhas de intervenção para o atendimento e encaminha-
mento dos casos. Nessa primeira fase, a Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST) fará o primeiro atendimento, quando o
servidor relatará o caso, inclusive por escrito. Após o laudo
de atendimento, a Divisão terá condições de avaliar a ne-
cessidade ou não, do afastamento preventivo do assedia-
do do seu ambiente de trabalho. Haverá encaminhamento
à Divisão de Recursos Humanos, da PR-4, que poderá ins-
talar Comissão de Investigação Administrativa para, em se
comprovando as denúncias, aplicar as punições cabíves.
Opcionalmente, qualquer servidor poderá procurar os plan-
tões jurídicos dos advogados trabalhistas do Sindicato.

O Conselho de Cidadania do Alto da Boa Vista realizará
no dia 13 de dezembro, às 14h, em frente a Câmara dos
Vereadores, um ato contra a remoção de comunidades do
bairro. Segundo o presidente da associação da comunida-
de da Fazenda Erisvaldo do Vale, o objetivo do ato além de
chamar a atenção para as possíveis remoções no bairro e
também evitar que vigore o Projeto de lei  APARU (Área de
Preservação Ambiental e Recuperação Urbana) que não
prevê os impactos ambientais de novas construções. “Te-
mos que evitar a aprovação desta lei, ela não prevê a cons-
trução de estações de tratamento no Alto da Boa Vista e isso
pode causar problemas no meio ambiente. Queremos que
os vereadores percebam isso”, disse.

1 – O brinde de natal so-
mente será entregue as crian-
ças presentes ao evento. Não
haverá distribuição posterior.

2 – Para os sindicalizados
haverá sorteio de vários brin-
des e só participará aquele
que estiver presente.

3 – Os dependentes rece-
berão um crachá de identifi-
cação para recebimento do
brinde de natal, refrigerantes
e lanche.

Combate ao assédio moral Ato contra remoção

Na quarta-feira, dia 13, às
15h, estréia a peça “A festa do
rei”, no Centro Cultural Pro-
fessor Horácio Macedo,
(CCMN). O espetáculo é diri-
gido pelo técnico-administra-
tivo Carlos Alberto, e os atores
são trabalhadores de várias
unidades da UFRJ que partici-
pam do Programa Humanizar,
uma iniciativa da Coordena-
ção de Desenvolvimento Pro-
fissional da PR-4. O SINTUFRJ
é responsável pela criação e
impressão do material de di-
vulgação do evento.

Mas nesse dia, o reitor Alo-
ísio Teixeira, o superintende
de Pessoal, Roberto Gambine
e a decana do CCMN, Angela
Rocha abrem as atividades do

“A festa do rei”

Programa Humanizar no Cen-
tro Cultural Horácio Macedo
às 14h. Além do espetáculo te-
atral, está previsto às 16h30 a
apresentação da dança “A
Lapa”, por Edison Paixão. O

Programa Humanizar consis-
te no desenvolvimento de
duas oficinas, dança de salão e
teatro, e o objetivo é melhorar
a qualidade de vida dos traba-
lhadores da universidade.

FGTS: Plantão Julio Romero
Dia 20/12, quarta-feira, a partir das 10h30

Estudantes da Escola de Educação Física e Desportos
discutem a legalidade da cobrança de taxas para público
interno e externo, das atividades oferecidas pelos Projetos
Água Viva e Musculação. O Centro Acadêmico já se mani-
festou repudiando a cobrança, porque considera os proje-
tos como parte do tripé ensino, pesquisa e extensão. As
aulas de hidroginástica custam R$ 215 o semestre.

Chega de cobranças!

O comitê brasileiro do Fórum Social Mundial informou
às CUTs estaduais, Confederações, Federações, Coordena-
ções de Comissões, Projetos e Direção Nacional da CUT, que
o prazo de envio do formulário para a solicitação de apoio
de passagens para o Fórum de 2007 foi prorrogado até o dia
13 de dezembro. O apoio ainda não é certo. O Fórum Social
Mundial de 2007 ocorrerá em Nairobi, Quênia.

Fórum Social Mundial

Foto: Divulgação
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CRISE
O reitor da UFRJ, Aloísio

Teixeira, nomeou no dia 8
uma comissão para assumir
pro tempore (temporaria-
mente) a coordenação geral
do Núcleo de Computação
Eletrônica, afastando o dire-
tor Sérgio Rocha, também
nomeado pro tempore em
dezembro de 2004.

A comissão é composta pe-
los professores Edson Wata-
nabe, da COPPE, Sérgio Fraca-
lanza, do Instituto de Microbi-
ologia e José D´Albuquerque,
do Instituto de Física e pelo
técnico-administrativo André
Esteves, SG-6. Watanabe é o
presidente da Comissão e
será o Coordenador pro tem-
pore.

A portaria não menciona
motivo ou prazo para a me-
dida e consolidou uma deci-
são tomada dias antes, mas
cuja repercussão deixou per-
plexos os membros da comu-
nidade do NCE que, desde a
manhã do dia 8, se reuniram
para entender o que estava
acontecendo e organizar uma
reação.

No fim da tarde, o reitor
acompanhado do pró-reitor
de Planejamento, Carlos
Levy, do Superintendente da
SG-6, Milton Flores, e do che-
fe de Gabinete, João Eduar-
do, esteve no NCE, com os
membros da comissão (à ex-
ceção de André Esteves) e a
Decana do CCMN, Ângela
Rocha, para explicar aos que
lotaram o auditório do nú-
cleo os motivos da decisão.

O ex-diretor, Sérgio Rocha,
havia sido reeleito em de-
zembro de 2004. Mas o reitor
o nomeou na condição de pro
tempore e fixou como contra-
partida a elaboração de um
projeto que aprofundasse a
integração do NCE à Univer-
sidade. Teixeira pediu a inte-
gração da prestação de servi-
ços com a graduação e a pós
e sugeriu a formação de uma
comissão para elaboração do
projeto.

INTERVENÇÃO ?  – Já na-
quela época, os funcionários
manifestaram preocupação
com a intervenção porque,
embora a indicação para co-
ordenação do Núcleo seja
prerrogativa do reitor, o NCE
tem tradição de décadas de
realização eleições diretas.

De novo, no dia 8, a preo-
cupação era latente e se re-
fletiu em uma sucessão de

Intervenção
no NCE
perguntas incisivas ao estafe
da Reitoria. O suspense mai-
or girava em torno dos moti-
vos da intervenção, do prazo
ao qual se limitaria e se ha-
veria eleições em termos re-
gulamentares. Havia até os
que temiam o fim do NCE.
Corria ainda o boato de seu
desmembramento: a parte da
informática iria para a Reito-
ria, a do ensino para o Insti-
tuto de Matemática e a parte
do concurso estaria ainda em
disputa.

Segundo o reitor, a medi-
da foi movida por problemas
de ordem administrativa e
institucional. “Passados dois
anos, as razões que nos leva-
ram a nomeação pro tempo-
re não foram resolvidas e al-
guns problemas se agrava-
ram”, disse o reitor, levando-
o a decidir por uma comis-
são externa com o compro-
misso de, sem ultrapassar o
prazo de 90 dias, buscar a
normalidade administrativa
e institucional. Teixeira vol-
tou a insistir que o NCE tem
que se organizar de forma a
estar inserido na estrutura da
universidade.

O reitor destacou que a
medida não é punitiva, mas
de colaboração: “O que nos
interessa é restabelecer um
clima que nos permita travar
discussão substantiva sobre
o papel do NCE, que tem que
ser ampla com a participação
de vocês. Nenhuma decisão
vai ser tomada sem que seja
amplamente discutida por
todos nós”.

INDAGAÇÃO – “O que
está fora do normal?” Per-
guntou um servidor. Segun-
do o reitor, problemas de ad-
ministração que se avolu-
mam, resultante de dívidas, e
problemas que o TCU, a CGU
e a auditoria interna apon-
tam. “Não necessariamente
irregularidades, mas proble-
mas de gestão e administra-
ção”, disse Teixeira.

Reitor Aloísio Teixeira afasta diretor e nomeia comissão para
dirigir Núcleo de Computação Eletrônica

Sindicato cobra clareza
A coordenadora do SIN-

TUFRJ Ana Maria Ribeiro pe-
diu clareza sobre quando e
como se dará na prática a con-
dução de um processo demo-
crático ao fim dos 90 dias.
Outra discussão é o que tem
que ser expresso no regula-
mento de organização do nú-
cleo de forma a atender as
expectativas. Ana destacou
que o núcleo sempre foi diri-
gido por técnico-administra-
tivos, uma conquista da cate-
goria e que a Reitoria deve
firmar compromissos claros
com a normalização institu-
cional ao fim do prazo. “Estas
questões precisariam ser res-

pondidas para que os traba-
lhadores possam com maturi-
dade decidir como agir frente
a uma intervenção, que sem-
pre é um ato agressivo, ainda
mais vindo de fora para den-
tro”, afirmou.

O reitor relembrou alguns
processos em que interveio
em direções, como na Facul-
dade de Educação e na de
Direito, para recuperação da
normalidade, em que os pro-
blemas foram superados:
“Nada vai acontecer que não
seja amplamente discutido”.

Marcílio Araújo, coordena-
dor do SINTUFRJ disse que
deve haver uma discussão

ampla de seu regimento e que
o Sindicato estará cobrando
o compromisso da Reitoria
com o prazo de 90 dias. Mas
que é importante a comuni-
dade se debruçar sobre as
propostas para o PDI.

O ex-diretor Sérgio Ro-
cha, mencionou as dificul-
dades que vem enfrentan-
do, como bolsas e prestação
de serviço com pagamento
em atraso, disse que a co-
missão vai ter acesso a tal
“caixa preta”, mas que a pre-
ocupação geral não é ape-
nas com salário, mas com o
trabalho que o corpo social
tem feito para a UFRJ.

TENSÃO NO NÚCLEO.
Durante três horas
funcionários atentos e
preocupados ouviram
explicações do reitor
Aloísio Teixeira na tarde/
noite de sexta-feira, 8 de
dezembro. Diretores do
SINTUFRJ
acompanharam a reunião
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OPINIÃO

Continuação da página 3....

A Editora UFRJ lançará no dia 12 de
dezembro, no Salão Dourado do Fó-
rum de Ciência e Cultura, no cam-
pus da Praia Vermelha, às 18h, a
Série Didáticos. A série é com-
posta por oito títulos de auto-
ria de professores da Univer-
sidade. A Série Didáticos lan-
çará os seguintes livros: Teoria
política moderna: uma introdução,
de Vânia Cury; Saúde, corpo e socie-
dade, organizado por Alicia Navarro
e Jacqueline Pitanguy; Serviço social
e políticas sociais, organizado por
Ilma Rezende e Ludmila Fonte-
nele e História da Industri-
alização no século XIX,
de Isabel de Assis Ri-
beiro. Outros qua-
tro exemplares es-
tão previstos
para 2007. Para
obter mais in-
f o r m a ç õ e s ,
basta ligar
para (21)
2541-7946 ou
entrar na pá-
gina www.
editora.ufrj.br.

Todos os inscritos para
a Escola de Educação In-
fantil (EEI) da UFRJ conse-
guiram vaga. Das 27 vagas
oferecidas, 25 foram preen-
chidas. Segundo a assesso-
ra da direção Fernanda
Walter, o sorteio público,
que deveria ser realizado
no dia 5, não ocorreu por-
que os candidatos foram
admitidos por causa das
vagas ociosas em turmas
menores. “A turma mais
procurada foi a 7ª. Tínha-
mos 10 vagas para 14 can-
didatos, então resolvemos
fazer duas turmas. O núme-
ro de inscritos para as ou-
tras turmas não preencheu
as vagas oferecidas. Então,
reorganizamos as vagas
para que todos fossem ad-
mitidos. Entraram 25 crian-
ças”, disse.

COMO FAZER A MATRÍ-
CULA – O próximo passo a
ser seguido é a efetivação
da matrícula, que ocorrerá
de 11 a 15 de dezembro,

NOTAS

das 9 às 16h, na secretaria
da direção da Escola de
Educação Infantil, que fica
no prédio do IPPMG. No
ato da matrícula é obriga-
tória a apresentação de có-
pia do cartão de vacina
atualizado, atestado médi-
co constando que a crian-
ça está apta a freqüentar a
escola e duas fotos 3x4
para crianças acima de 1
ano. É importante ressal-
tar que as crianças que não
forem matriculadas na
data prevista perderão a
vaga.

Cabe lembrar que de-
pois de 25 anos de existên-
cia a creche estabeleceu
um edital para a admissão
de filhos de servidores da
universidade com critérios
objetivos e públicos. Tal
fato garantiu que todos os
candidatos tivessem con-
dições de igualdade para
o preenchimento das va-
gas para o ano letivo de
2007.

Editora lança títulos didáticosCreche preenche vagas
Fotos: Niko Júnior

Os técnico-administrati-
vos do NCE receberam a co-
mitiva da reitoria com sinais
de luto (com fitas pretas nas
roupas e um pano preto co-
locado na porta do auditó-
rio). O clima foi o dia todo
de tensão pois um fato iné-
dito na vida daquelas pes-
soas acontecia: uma inter-
venção. O NCE sempre foi
uma unidade onde só há lo-
tação de técnico-administra-
tivos com as mais variadas
formações acadêmicas e
cargos, o que trouxe a exce-
lência para o seu trabalho.
Muitos técnicos acumulam
o cargo de docente, situação
necessária quando da cria-
ção do curso de Informática
pelo Instituto de Matemáti-
ca na década de 70. Na déca-
da de 80 deu passos impor-
tantíssimos ao colocar a

UFRJ na ponta dos avanços
da Informática e criando os
Laboratórios públicos e o Sis-
tema de Acompanhamento
Gerencial que permitia a ad-
ministração de uma central de
informação de toda a vida aca-
dêmica e administrativa da
UFRJ, com pessoal próprio,
mas coordenada e supervisi-
onada pelos técnicos do NCE.

Infelizmente, e de forma
agressiva, todo esse empe-
nho do núcleo foi destruído
e o afastamento de sucessi-
vas administrações da UFRJ
ao NCE, levou-o a uma inter-
nalização de suas atividades
e buscar se auto-sustentar.
Como em várias unidades da
UFRJ, muitos saíram para
projetos de pequenos grupos
ou individuais, sem atuar
para o conjunto da UFRJ. Essa
é uma preocupação constan-

te dos funcionários do NCE
que desejam ver o cresci-
mento da unidade, seu de-
senvolvimento, com um pas-
so de transformação em Ins-
tituto Especializado e comba-
te qualquer proposta de des-
membramento e divisão. A
pesquisa, o ensino e a
extensão(serviços) são indis-
sociáveis e não podem ser se-
parados. Os técnico-adminsi-
trativos conquistaram na nova
carreira o direito a igualdade
em desenvolver atividades
como pesquisa e extensão e
continuarão na luta por esse
direito. Os trabalhadores não
podem aceitar que problemas
com esta ou aquela gestão ad-
ministrativa sirva de instru-
mentalização para destruição
de uma unidade que há déca-
das contribui para o desen-
volvimento da UFRJ.

Núcleo de excelência

 TRABALHADORES do Núcleo que faz história na UFRJ



5
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

4
6
 -

 1
2
 a

 1
7
 d

e
 d

e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

MOVIMENTO

O XIX Congresso da
Fasubra elegeu nova
direção. O Congresso
iniciado dia 4 de
dezembro, na cidade de
Luziânia, a 100 km de
Brasília, GO, também
decidiu manter a
Fasubra filiada à CUT.
Cerca de 850
participaram d
encontro, entre
delegados e
observadores. A
abertura foi
concorrida, e o
auditório da
Confederação
Nacional dos
Trabalhadores na
Indústria (CNTI) ficou
lotado,  no inicio dos
trabalhos foi feita
uma homenagem
póstuma aos diretores
da Federação Marcelo
Oliveira e Marlene
Ortiz.
A mesa foi composta
por representantes da
Fasubra, Andes
(professores), MEC,
Andifes (reitores), CUT,
Fenasps (saúde),
CNTE (entidades de
área da Educação),

Confasubra reúne
850 delegados
Abertura homenageia ex-dirigentes da Federação
 Marcelo de Oliveira e Marlene Ortiz (*)

Conjuntura: leituras diversasFenajufe (judiciário).
Nesta edição
apresentamos o
debate parcial do
Congresso, que
terminou no sábado, 9
de dezembro, com a
eleição da nova
direção. Uma das
principais discussões
que mobilizou o
congresso – “Rumos do
Movimento Sindical e
a Relação com a CUT”
– atraiu muitos
congressistas ao
plenário no dia 7 de
dezembro e tomou
praticamente o dia
todo. As deliberações
finais, assim como a
nova composição da
Fasubra, serão
publicadas na
próxima edição.

O segundo dia do Con-
gresso, 5 de dezembro, reu-
niu na mesa de conjuntura,
pela manhã, os partidos
PSOL, PT, PCdoB, PSTU e a
CUT. Tanto os convidados
quanto o plenário deixaram
claro nas suas falas a divisão
existente da classe trabalha-
dora em relação à atuação do
governo Lula.

A deputada Érica Kokai
(PT) avaliou positivamente o
governo Lula, ressaltando
suas qualidades. Segundo
ela, está sendo resgatada e re-
construída a auto-estima do
povo brasileiro. A deputada
do PT destacou a diferença
do governo Lula em relação
aos anteriores, como o trata-
mento ao MST e a facilidade
de diálogo com os servido-
res. Já a deputada Luciana

Genro (PSOL) elogiou os go-
vernos da Venezuela, Bolívia
e Equador (o recém eleito),
destacando o enfrentamento
direto contra os interesses
imperialistas, ao contrário do
Brasil. Exemplificando a luta
desses países, disse que Lula
deveria tomar essas atitudes
como exemplo.

O terceiro a falar foi o re-
presentante da corrente sin-
dical classista, João Batista
Lemos, secretário do PCdoB.
Ele destacou que o principal
inimigo hoje da classe traba-
lhadora é a mídia que con-
trola a opinião pública. Ape-
sar de reconhecer os avanços
do governo Lula, afirmou que
não é o suficiente para gera-
ção de empregos. Milton Ca-
nuto, da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores da Edu-

cação (CNTE), representando
a CUT, fez um alerta sobre a
manipulação da mídia, que
tem divulgado o fim da pola-
rização direita e esquerda. Se-
gundo ele, é preciso haver um
enfrentamento com a mídia,
como também enfrentamen-
tos contra a reforma traba-
lhista e contra a reforma tri-
butária.

O último palestrante foi
Paulo Barella, do PSTU. Ele
fez um pequeno resgate da
história e da importância da
Fasubra para a construção do
movimento sindical no ser-
viço público. Barella desta-
cou o processo de crescimen-
to do imperialismo, alertan-
do para a sutileza e inteligên-
cia da classe dominante, que
faz com que ele seja confun-
dido com democracia.

Fasubra tem nova direção
A diretoria da Fasubra, eleita no sábado, 9 de de dezembro, é composta pelas forças do Vamos à Luta (PSOL,
PSTU, independentes) e do Reafirmar a Luta (Tribo, CSD, CSC). Conheça a nova direção:

Coordenação de Política Social e Anti-Racismo
Luis Macena da Conceição
Rolando Rubem Malvisio

Coordenação de Organização e Relações Internacionais
Cristina Del Papa
Marcos Henrique Lima Botelho

Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho
Loiva Isabel Marques Chansis
Paulo Henrique Rodrigues dos Santos

Coordenação das Estaduais
Vera Lucia da Silva Miranda
Maria Angela Ferreira Costa

Suplentes
Walter Gomes de Souza
Sandro de Oliveira Pimentel
Juliano Henrique Davoli Sinelli
Antonio Bonfim Moreira
Marco Antonio de Pádua Borges

Coordenação Geral
Leia de Souza Oliveira
João Paulo Ribeiro
Luis Antonio de Araújo Silva

Coordenação de Administração e Finanças
Cosmo Jose Balbino
José Almiran Rodrigues

Coordenação de Formação e Comunicação Sindical
Maria da Graça Ferro Freire
Estevão de Moura
Ricardo Roberto Feuerharmel

Coordenação de Educação
José Miguel da Conceição Pereira
Janine Vieira Teixeira
Fátima dos Reis

Coordenação de Aposentados
Luis Francisco Martins Alves
João Paulo Adamoli
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RELAÇÕES DE TRABALHO

Na quarta-feira, dia 29 de
novembro, o Diário Oficial da
União (DOU) publicou a por-
taria de enquadramento no
PUCRCE dos trabalhadores de
natureza especial (NES) que
ingressaram na UFRJ até 16
de maio de 1990. No dia se-
guinte, 30 de novembro, foi
publicada a portaria de en-
quadramento deste mesmo
contingente do PCCTAE (o
atual plano de carreira da ca-
tegoria). A regularização pro-
fissional dos NES é uma luta
empreendida pelo SINTUFRJ
há quase duas décadas. Mas
há ainda um grupo cuja situa-
ção está sendo objeto de aná-
lise do Sindicato e da Reitoria
para a busca de solução.

NES: vitória na batalha de 20 anos
Enquadramento dos trabalhadores de natureza especial é resultado de luta de duas décadas

Os trabalhadores de na-
tureza especial viraram sigla
na universidade. As relações
precárias de trabalho com a
universidade impôs algumas
situações dramáticas. No cur-
so desses 20 anos, famílias
de trabalhadores NES que fa-
leceram foram surpreendidas
quando procuraram a univer-
sidade em busca da espera-
da pensão e eram informa-
das de que ela inexistia.

O coletivo NES é formado
por trabalhadores que, por
uma série de fatores – como
erros de chefia, a entrada do
governo Collor que trouxe
medo e dúvidas para dirigen-
tes de unidades sobre o que
fazer –, não foram incluídos
no RJU (Regime Jurídico Úni-
co) e tiveram tratamento di-
ferenciado de outros colegas
incluídos no RJU. Ou seja: ti-
veram tratamento diferencia-
do dos demais colegas, em-
bora trabalhando no mesmo
ambiente e exercendo as
mesmas funções.

Mas diferentemente dos
prestadores de serviço, os
NES tiveram vínculo estabe-
lecido com a universidade.

Drama com final feliz

“Agora é fato. Está no
DOU. E estará em breve nos
contracheques”, destacou a
coordenadora-geral do SIN-
TUFRJ Ana Maria Ribeiro. Ela
ressaltou a obstinação des-
tes trabalhadores, que não
perderam a esperança e que
também não buscaram inici-
ativas individuais, acreditan-
do na ação do Sindicato: “Va-
mos comemorar esta vitória
e continuar tentando resol-
ver a situação de todos. O Sin-
dicato mantém o compro-
misso de que a luta ainda não
acabou e só vai ter tranqüili-
dade quando todos tiverem
a dignidade de serem reco-
nhecidos com trabalhadores
da UFRJ recuperada.”

O reitor Aloísio Teixeira
explica o empenho da dire-
ção da universidade: “A
Reitoria reconheceu a jus-
tiça do pleito, e a necessi-
dade de fazer alguma coisa
para regularizar essa situa-
ção. Acho que não foi favor
ou benefício. São servido-
res da Universidade e con-
tribuíram para nossos êxi-
tos. Era mais do que justo.
Eu acho que ainda não é
uma vitória completa. Mas
esperamos que abra cami-
nho para que se resolvam
problemas também do ou-
tro do grupo.”

Considerando que diver-
sos fatores possam ter con-
tribuído para o resultado, o
reitor relaciona uma conjun-
tura política mais favorável,
maior sensibilidade do MEC
e a ação de outros órgãos do
governo. “Tivemos apoio da
Sesu e do MEC. Acho que es-
sas coisas ajudaram a criar
um ambiente mais favorá-
vel. Havia quase que uma

Desde 1995 recebem seu con-
tracheque pelo Siape.

A partir de 2001, com a lei
de incorporação da GAE, o
movimento dos trabalhado-
res conquistou, no texto da
lei, a extensão da incorpora-
ção a cargos e empregos – o
que possibilitou, pelo menos
do ponto de vista salarial, a
equiparação com os demais.

A partir daí, o Sindicato
passou a atuar, com a Reito-
ria, levantando tempo de ser-
viço, formando processos in-
dividuais com a comprova-
ção de todo esse tempo, dan-
do substância a um processo
de regularização.

BUSCA DA REGULARIZA-
ÇÃO – Já com o governo
Lula, em 2003, o grupo co-
meçou um processo de ne-
gociação, primeiro no
MPOG e depois no MEC,
buscando a regularização.
Todo esse processo foi coro-
ado – após estudos do grupo
de trabalho formado por pro-
posta do Sindicato – com a
autorização da regularização
deste contingente. Mas há
ainda um grupo cuja situa-
ção está sendo estudada.

“Absoluta justiça”
Aloísio Teixeira relaciona outras frentes de luta nas

quais a Reitoria estaria envolvida

recusa do governo em sequer
considerar o problema. Na
medida em que aceitou exa-
minar, isso por si só já per-
mitiu avançar. Ficou claro
para todos que era caso de
absoluta justiça”, disse.

Frentes de luta
O reitor relaciona outras

frentes de empenho da Reito-
ria. Cita o esforço por realiza-
ção de concursos para novas

vagas, principalmente de
técnicos-administrativos, a
luta para ampliar recursos
para o orçamento para a
UFRJ e a busca de uma so-
lução para o passivo não re-
solvido dos 28,86%. “Nós já
levamos essa questão ao
Ministério do Planejamen-
to. Há uma simpatia do MEC
em relação ao pleito e no
momento tentamos audiên-
cia com a Casa Civil.”

Fotos: Niko Júnior

SEXTA, 10 DE NOVEMBRO. Reunião dos NES lotou o auditório Archimedes Memória

ALOÍSIO. “A Reitoria reconheceu justiça no pleito”



7
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

4
6
 -

 1
2
 a

 1
7
 d

e
 d

e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

RELAÇÕES DE TRABALHO

Acerto será na próxima folha
Por questões operacionais, trabalhadores serão enquadrados no sistema a partir de janeiro de 2007

Os NES estão na
expectativa de ver a
regularização
expressa no Siape
já no próximo
contracheque. Mas
ainda não será
neste mês. Segundo
o superintendente
de Pessoal da UFRJ,
Roberto Gambine,
por questões
operacionais, estes
trabalhadores serão
enquadrados no
sistema a partir de
janeiro de 2007.
Com as portarias
publicadas, o
segundo passo será
o cálculo em cada
processo de
possíveis passivos
trabalhistas,
retroativos a 1989 (o
salário dos NES só
foi equilibrado de
2001 para cá, até
então esteve
congelado). Além
disso, há que se
fazer os cálculos da
dívida deles com o
PSS. Isso deve
reduzir a dívida da
UFRJ com o INSS
(de cerca de R$10
milhões – parte
dela, referente ao
não recolhimento
dessa contribuição
pelos trabalhadores
de 1995 para cá –
portanto, durante
11 anos).

Rosângela Oliveira (Rosinha), Suzana Reis e Dercinval Assis integram o grupo de trabalho
formado de acordo com proposta do Sindicato para agilizar soluções. Veja o que eles disseram.

O que eles dizem

“A luta continua”
“Essa vitória, depois de 17 anos de luta, para mim e todo

grupo é a esperança de dias melhores. O trabalho no grupo
de trabalho que montamos foi compensador e deu resulta-
dos. As reuniões, o interesse da gestão por resolver a situa-
ção pesaram bastante. Pena que ficou uma parte do grupo
por resolver. O trabalho do Sindicato foi muito bom e vai
continuar sendo. A luta continua.”

Dercinval Assis trabalha há 17 anos como assistente em admi-
nistração no DRH do Hospital Universitário Clementino Fraga

Filho, local que concentra a maior quantidade de NES

“Vida longa” aos novos servidores
“Felizmente nessa gestão da UFRJ tivemos a oportunidade de avançar em nossas

reivindicações. A conjuntura política ajudou nesse processo. Mas reconheço que isso
de nada serviria se não fosse a força de Deus e a vontade política dessa gestão de
resolver o problema. Por isso eu quero deixar registrado o nosso agradecimento ao
reitor Aloísio Teixeira, ao pró-reitor Luiz Afonso Marins e ao superintendente Roberto
Antônio Gambine. Especialmente, quero agradecer ao apoio e ao compromisso que o
SINTUFRJ teve com a categoria, e, particularmente, a atuação da Ana Maria, pela sua
dedicação e empenho. Aos companheiros da Comissão, Dercinval e Suzana, que
estiveram comigo todo tempo nesse processo de luta. Em relação ao Grupo 2 (os NES
que ainda vão ter que aguardar a solução de seus casos),  eu quero registrar a minha
solidariedade e dizer que acredito que essa gestão na UFRJ e o SINTUFRJ  vão
continuar se empenhando da mesma forma. Vou fazer minhas as palavras do superin-
tendente Roberto Gambine: Vida longa aos novos servidores da UFRJ.”

Rosângela Oliveira,
é auxiliar administrativa da PR-4 há 17 anos

“É transformação na nossa vida”
 “O senso de justiça do professor Aloísio foi decisivo. E também o empenho

do Sindicato. É uma transformação na nossa vida, porque são muitos anos de
dedicação, vestindo a camisa, e esse é o reconhecimento de que a gente faz
parte da UFRJ. Se nós fôssemos exonerados, nosso setor poderia fechar, por-
que uma grande parte da equipe técnica é de NES, um grupo importante de
profissionais na UFRJ, distribuídos em vários cargos, a maioria nos hospitais.
E acredito que cada funcionário tem sua importância. Afinal, são 18 anos
desenvolvendo trabalho. Era uma insegurança muito grande dedicar tantos
anos da nossa vida a uma atividade, mas sem direitos e garantias. Foi uma
vitória de todos. Houve o envolvimento dos professores Aloísio, Luiz Afonso e
Silvia Vargas. Pelo SINTUFRJ, da Ana Maria e a Neuza, que no passado foi
também bem atuante.”

Suzana Reis está há 18 anos na UFRJ,
é bióloga do Laboratório de Imunologia do IPPMG

Fotos: Niko Júnior

Aviso - Missa em Ação
de Graças pela regulariza-
ção dos trabalhadores de
Natureza Especial (NES)
dia 14 de dezembro, na
Igreja Santa Terezinha – ao
lado do Rio Sul –, em Bota-
fogo,  às 10h.
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ACESSO

Universidade: urgência do debate
CEG divulga manifesto elaborado em reunião de reitores na Bahia

Dia 20 de dezembro o Ceg realiza sua última sessão do ano. O Conselho só volta a se
reunir em 2 de fevereiro de 2007.

O Conselho de Graduação
(CEG) divulgou, na quarta-fei-
ra, 6, o “Manifesto da Univer-
sidade Nova”, redigido e apro-
vado pelos reitores de univer-
sidades federais – entre eles
Aloísio Teixeira – no seminá-
rio realizado na Bahia. O mi-
nistro da Educação, Fernando
Haddad estava presente nesta
reunião. O documento de cin-
co páginas reconhece que o
modelo de universidade hoje,
no Brasil, “atingiu alto grau de
obsolescência pedagógica, ins-
titucional, política e social”. Ra-
tifica compromissos já assumi-
dos pela Associação Nacional
de Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior
(Andifes) com a educação pú-
blica de qualidade, dentro do
tripé ensino, pesquisa e exten-
são, e com a busca pela expan-
são qualificada do sistema, e
propõe um elenco de ações
para “uma reforma universi-
tária verdadeira e profunda”.

A principal crítica do mani-
festo ao projeto de reforma
universitária apresentado pelo
governo que já está no Con-

gresso se prende ao fato, se-
gundo o documento, de não
garantir “a autonomia univer-
sitária da gestão administrati-
va e financeira” e reforçar o
modelo de formação vigente,
em especial na graduação, ca-
racterizado como de “arquite-
tura curricular superada e ana-
crônica”. Por último, o docu-
mento expõe o comprometi-
mento dos reitores em envol-
ver toda a comunidade univer-
sitária, Estado e a sociedade,
no debate para consagrar um
novo modelo de universida-
de, que deverá ser “afinado
com o espírito de época, com-
prometido com as necessida-
des do desenvolvimento naci-
onal e socialmente inclusivo”.

REITOR VAI AO CONSE-
LHO – Nesta quarta-feira, 13, o
CEG vai discutir o Plano de
Desenvolvimento Institucio-
nal (PDI) da UFRJ e, com cer-
teza, o reitor Aloísio Teixeira,
que já garantiu presença na
reunião, irá expor as propos-
tas de reestruturação da edu-
cação superior no Brasil, subs-
critas pelos reitores, na Bahia.

A Escola Politécnica encerra o ano
letivo discutindo saídas para conter
a evasão de alunos dos cursos de
engenharias. A direção da unidade
também quer mudanças no proces-
so de seleção desses estudantes atra-
vés do vestibular. O debate sobre
soluções para os dois problemas
culminou com a realização, na terça
e quarta-feira passadas, de um se-
gundo seminário organizado pela
Politécnica, do qual participaram o
pró-reitor de Graduação, José Rober-
to Meyer, e ex-diretores adjuntos da
escola.

Segundo o diretor da Politécnica,
Ericksson Almendra, o objetivo do
seminário foi criar um clima de em-
basamento e de adesão de todos à
idéia de discutir a volta do modelo
que vigorou até 1994. Até essa data,

Politécnica não quer perder alunos

No próximo ano vai aumentar o nú-
mero de professores substitutos na UFRJ:
de 572 para 655. Os conselheiros aprova-
ram o relatório de distribuição de vagas
para esse segmento de docentes prepa-
rado pela Câmara de Corpo Docente do
Ceg, com base nas solicitações feitas pe-
las unidades. Mas esse número ainda
poderá ser alterado, provavelmente para
mais, dependendo das necessidades da
graduação ao longo do calendário letivo.

O Centro de Letras e Artes (CLA) con-
tinua liderando o ranking de professores
substitutos, cuja maioria é alocado nos
cursos de Letras, Belas Artes e Arquitetu-
ra. Depois vem o Centro de Filosofia e
Ciências Humanas (CFCH) para atender
a deficiência da Faculdade de Educação,
seguido do Centro de Ciências Jurídicas

Outras deliberações do Ceg

e Econômicas (CCJE), principalmente em
função da Faculdade de Direito. Os Cen-
tros que não se sentirem contemplados
com a distribuição das vagas devem en-
caminhar recursos à PR-1 até o dia 15 de
dezembro.

Pela primeira vez o Ceg se manifes-
tou de forma mais contundente sobre a
situação de precariedade dos docentes
substitutos. Os conselheiros sugeriram
que os salários pagos aos profissionais
alcance pelo menos o piso salarial de
um professor universitário. A situação
dos professores lotados na creche é ain-
da pior, pois além de mal remunerados e
sem vínculo com a universidade, cum-
prem 40 horas semanais de trabalho, o
dobro da jornada obrigatória dos demais
substitutos.

Recesso

os estudantes entravam na Politéc-
nica é só depois de dois anos, após
conclusão das matérias do básico e

conseguir média, escolhiam em qual
engenharia iriam se especializar.
Atualmente a escolha por uma das

15 habilitações é feita na hora da ins-
crição no vestibular.

EVASÃO – A falta de maturidade
no momento da escolha da habilita-
ção foi considerado por todos os
participantes do seminário como um
dos fatores determinantes da eva-
são de alunos. “O aluno entra aqui
aos 17 anos para cursar, por exem-
plo, engenharia de produção, e con-
funde um grau de dificuldades que
está tendo com determinadas disci-
plinas com erro na opção pela car-
reira de engenheiro”, deduziu Eri-
cksson Almendra. “A gente não con-
seguiu resolver o problema das es-
colhas, aqui dentro, e jogamos para
os meninos de 17 anos resolverem
lá fora antes de entrarem aqui”, re-
sumiu a diretora adjunta de ensino
da Politécnica, Maria Karla Solero.

Foto: Niko Júnior

NO DEBATE. O pró-reitor de Graduação ao lado do diretor da Politécnica

Conselheiros aprovam o relatório da distribuição de
vagas para professores substitutos. Número pode ser alterado
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PDIC

O seminário sobre o
Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes da Carreira
dos Técnicos-Administrati-
vos em Educação da UFRJ,
que acontece nesta terça-fei-
ra, 12 de dezembro, e quarta,
13, no Auditório G-2 da Fa-
culdade de Letras, organiza-
do pelo Grupo de Trabalho
de Carreira do SINTUFRJ,
está sendo realizado pela di-
retoria executiva para a ela-
boração da proposta do
Sindicato. O seminário é
aberto a todos técnicos-ad-
ministrativos da UFRJ.

O objetivo é construir
com a categoria seus progra-
mas de capacitação e de ava-
liação que passarão a defi-
nir a progressão funcional
dos técnicos-administrati-
vos em educação. As univer-
sidades, que devem apre-
sentar sua proposta ao MEC
até o fim de dezembro, estão
discutindo suas propostas. O
Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes da Carreira
(PDIC) elaborado no semi-
nário será levado às instân-
cias de deliberação do mo-
vimento para aprovação.

Seminário começa
nesta terça-feira
Os programas de capacitação e avaliação serão elaborados
nos dias 12 e 13 de dezembro

 12/12 - TERÇA-FEIRA
8h30 - Credenciamento e café da manhã
9h - Abertura
Mesa: SINTUFRJ; Reitoria UFRJ; Fasubra e CIS.
Das 10h às 12h30: Mesa 1 - Conceitos da Carreira dos
Técnicos-Administrativos.
GT-Carreira SINTUFRJ e DRH/UFRJ (PR-4)
Almoço - de 12h30 as 14h
Das 14h às 15h30: Mesa 2 - Proposta para o Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos
Técnicos-Administrativos da UFRJ.
GT-Carreira Fasubra (Luis Osório) e Comissão Nacional
de Supervisão da Carreira (Vânia Gonçalves)
Das 15h30 às 17h: Mesa 3 - Apresentação da proposta
sistematizada elaborada pela Comissão GT.

 13/12 - QUARTA-FEIRA
Das 9h às 12h:
Grupos de Trabalho
Os participantes serão distribuídos entre os três grupos
temáticos, em função da prioridade escolhida na ficha de
inscrição. E já deverão chegar no dia 13/12 diretamente
para o seu grupo.
Grupo 1 - Programa de Avaliação
Grupo 2 - Programa de Capacitação
Grupo 3 - Dimensionamento e Ambiente Organizacional
Das 12h30 às 13h30: Reunião dos relatores dos grupos
para sistematização dos três grupos.
Almoço - de 12h30 as 14h
Das 14h às 17h: Apresentação dos relatórios
sistematizados. Elaboração da proposta do SINTUFRJ.

 INTERNACIONAL

Morre o general do crime
O ex-ditador Augusto Pi-

nochet, um dos mais sangui-
nários ditadores da América
Latina, que impôs mão de fer-
ro sobre o Chile, entre 1973 e
1990,  e submeteu o povo a
prisões e torturas, morreu
domingo, dia 10, aos 91 anos,
sem responder por nenhum
dos crimes de violação de di-
reitos humanos que come-
teu durante seu governo. Pi-
nochet era ainda um corrup-
to – há pouco tempo a Justiça
descobriu conta secreta em
banco na Suíça com fortuna
acumulada com dinheiro de
suborno e outras jogadas ao
longo dos anos de poder.

Pinochet foi o general es-
colhido pela CIA para golpe-
ar, em 11 de setembro de
1973, o governo socialista de
Salvador Allende, eleito por
uma frente de esquerda em
1970. Sob a liderança de Al-
lende, por três anos o Chile

viveu a perspectiva de im-
plantação do socialismo. Du-
rante esse período, Santiago
se transformou em refúgio
dos combatentes de esquer-
da perseguidos pelas ditadu-
ras que assolavam a América
Latina.

No governo de Allende, o
Estado passou a ter uma fun-
ção central na condução da
economia. Ele voltou suas
prioridades para as popula-
ções pobres. Mais de 200 em-
presas foram estatizadas,
como todas as minas de co-
bre secularmente exploradas
pelo imperialismo, grandes
empresas do sistema finan-
ceiro, indústria de base, de
alimentos, e até grandes re-
des varejistas.

IMPERIALISMO – No am-
biente de guerra fria, os Esta-
dos Unidos consideravam
inaceitável uma outra expe-
riência socialista tendo Cuba,

de Fidel Castro, como refe-
rência. Na época, no Chile,
existiam três mil empresas
americanas. Mas a preocu-
pação maior era o impacto
ideológico no Continente de
uma experiência socialista
exitosa.

O golpe foi articulado na
Casa Branca, por Richard Ni-
xon, e tinha como seu princi-
pal articulador o secretário
americano Henry Kissinger.
Começaram então, operações
de sabotagem, ações terroris-
tas de direita, locautes (greves
de empresários, como os de
sistema de transportes) e de
desestabilização da economia,
para inviabilizar o governo.

Durante o regime, 40 mil
pessoas foram presas e enca-
minhadas para o Estádio Na-
cional, transformado num
centre de tortura e execuções.
Mais de 3 mil pessoas foram
mortas pela polícia secreta

comandada pelo ex-ditador.
Todo prolongado esforço

de levá-lo ao tribunal falhou

depois que seus advogados ar-
gumentaram que estava doen-
te para enfrentar as acusações.

Programação
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

A Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST)

está metida numa
encrenca inimaginável.

Responsável por
proteger servidores de

ambientes insalubres, a
divisão está instalada

num prédio doente. Um
relatório devastador

sobre as condições
físicas e sanitárias da

DVST foi exibido ao
pró-reitor de Pessoal
(PR-4), Luiz Afonso

Mariz na manhã da
quarta-feira, 6 de

dezembro. A divisão é
subordinada à PR-4.

Dias difíceis na DVST
Funcionários apresentam ao pró-reitor de Pessoal relatório sobre as péssimas condições da divisão

Difícil hierarquizar os problemas.
Mas o estrangulamento do sistema de
ventilação torna a temperatura ambi-
ente insuportável para médicos, en-
fermeiros, psicólogos e pacientes. A
falta de recursos para mínimas des-
pesas diárias provoca transtornos e
leva ao improviso. Com freqüência,

Um mar de problemas
servidores recorrem ao próprio bolso
para suprir pequenas necessidades –
como, por exemplo, aquisição de vál-
vula de segurança para aparelho de ar
condicionado. Por falta de veículos, va-
cinas contra doenças infecto-contagio-
sas são transportadas no veículo de
propriedade da gerente responsável

pelo programa de
vacinação.

Há infiltrações
e vazamentos no
prédio, no meio do
vestuário há uma
tampa para saída
de esgotos, vasos
sanitários não têm
tampas. As instala-
ções elétricas tem
partes expostas,
não existem saí-
das de emergência
e o risco de incên-

dio é presente: na rede de hidrantes
não há pressão suficiente na água para
debelar sinistros e, no caso de incên-
dio, o combate tem que ser feito ape-
nas com extintores. Esse risco é gravís-
simo: os arquivos da DVST guardam o
prontuário médico de milhares de ser-
vidores.

 A deficiência da infra-estrutura é de
dar dó. Computadores precários, tele-
fones insuficientes e não há, sequer, im-
pressora para imprimir os laudos. A ati-
vidade da Divisão envolve uma respon-
sabilidade enorme. Como emite lau-
dos que resultam em benefícios a tra-
balhadores com direito a insalubrida-
de e periculosidade, é necessário que
se utilize de equipamentos com pleno
funcionamento para neutralizar questi-
onamentos. Na DVST trabalham cerca
de 70 funcionários e a média de atendi-
mento é de 90 pessoas por dia (funcio-
nários e estudantes do alojamento).

DVST. Falta de manutenção regular transformou este prédio num poço de problemas que prejudica médicos e usuários

VENTILAÇÃO. Máquina é insuficiente para as necessidades

Fotos: Niko Júnior

Convocada por funcioná-
rios, a reunião foi acompa-
nhada pelo coordenador ge-
ral do SINTUFRJ, Marcílio
Araújo. Depois de ouvir com
atenção depoimentos de vá-
rios servidores, o pró-reitor
assumiu alguns compromis-
sos. A partir desta semana,
Luiz Afonso disse que irá des-
pachar pelo menos uma vez
por semana no prédio da
DVST. Marcílio Araújo disse
que era necessário estabele-
cer prioridades imediatas e
distingui-las das soluções de
médio e longo prazo.

Entre as providências
anunciadas pelo pró-reitor
de Pessoal, estão a verba
mensal de R$ 1 mil por mês
para pequenas despesas e a
exibição do relatório apre-
sentado a ele (devidamente
documentado com fotos) ao
prefeito da Cidade Universi-
tária, Hélio Mattos, em busca
de solução conjunta. Vai de-
finir, ainda, o órgão respon-
sável pela manutenção do
prédio da divisão. Por fim,
anunciou a aquisição de
computadores pela SG 6 e
que parte dessas máquinas
vão ser destinadas à DVST.
Luiz Afonso Marins disse, ain-
da, que vai tomar providên-
cias para resolver o proble-
ma da ventilação.
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A 12ª edição do Cur-
so Anual do Núcleo Piratinin-
ga de Comunicação (NPC),
um encontro de jornalistas e
dirigentes sindicais que pro-
curam aperfeiçoar as ferra-
mentas de comunicação dos
trabalhadores, desnudou os
mecanismos de dominação
da poderosa mídia burguesa
e avaliou as alternativas pos-
tas para a classe trabalhado-
ra.  O tema em pauta este ano
foi “A fusão da mídia com o
Estado e os limites da indús-
tria de manipulação das cons-
ciências”.

Durante quatro dias, de 30
de novembro a 3 de dezem-
bro, 180 participantes de 22
estados reuniram-se no au-
ditório Gilberto Freyre da
Funarte, centro do Rio, com
especialistas em mídia. Dois
deles foram homenageados
pela dedicação à comunica-
ção de esquerda: o jornalista
Raimundo Pereira, editor dos
jornais Opinião e Movimento
– os principais veículos de
resistência à ditadura militar;
e o metalúrgico e escritor Vito
Giannotti, coordenador do
NPC, apaixonado militante
que luta por uma comunica-
ção de classe e transforma-
dora para a sociedade brasi-
leira. Raimundo Pereira dis-
se que a imprensa popular
deve ser associada à luta de
transformação da sociedade.

VÁRIAS ABORDAGENS –
Na reflexão proposta pelo
curso do NPC, poucos ângu-
los escaparam dos debates
programados. O professor da
UnB, Venício Lima, disse que
a grande mídia nunca vai
mudar porque é de sua natu-
reza ser manipuladora, mas
que se pode construir alter-
nativas a ela. Ele citou os jor-
nais sindicais como uma des-
sas alternativas. Outra alter-
nativa: a mídia pública. Uma
das palestras mais concorri-
das foi a do professor da UFF,
Denis de Moraes. Ele é um
estudioso da formação das
grandes corporações mun-
diais da mídia, sobre a qual
traçou um panorama preciso
no painel “Cultura midiática
e poder mundial”.

Denis revelou, por exem-
plo, que a TV por assinatura

Curso mostra
manipulação
da mídia burguesa

via satélite no Brasil (leia-se
Sky e Direct TV) está quase
integralmente nas mãos do
capital internacional. José Ar-
bex, jornalista e professor,
tem vários trabalhos publi-
cados sobre o papel da mídia
burguesa como instrumento
de dominação de classe. Ar-
bex (com o professor Hamil-
ton de Souza) discorreu so-
bre “A fusão da mídia com o
Estado”. Segundo José Arbex,
em relação a este aspecto o
Brasil está na vanguarda: “Há
40 anos, essa fusão aconte-
ceu no Brasil, quando os mi-
litares que implantavam a di-
tadura no país estabeleceram
uma aliança com Roberto
Marinho, criando a Globo
como porta voz do regime.”
Giovanni Alves (sociólogo) e
Beto Novas (cineasta) sinte-
tizaram o seu pensamento na
afirmação segundo a qual o
maior desafio dos comuni-
cadores populares é desven-
dar o véu da exploração.

A única forma de enfren-
tar a mídia privada é tornar
a mídia pública (veículos es-
tatais, públicos, sindicais,
comunitários), um pólo de
poder. É o que sustenta Beto
Almeida, jornalista e diretor
da TV-Sul, empresa multi-
estatal de comunicação, pa-
trocinado pelos governos da
Venezuela, Cuba, Argentina
e Uruguai <www.telesurtv.
net>. O projeto estratégico
da TV-Sul é participar do
processo de integração da
América Latina. Beto discu-
tiu com Vito Giannotti, co-
ordenador do NPC, alterna-
tivas de resitência na última
rodada de debates do cur-
so, no domingo, dia 3.

Para Almeida, o capita-
lismo não pode permitir
ondas democráticas, e se a
mídia privada quisesse, tor-
naria Lula invisível. Ainda

Rádios, TVs, jornais, internet das grandes empresas são
máquinas a serviço da classe dominante

“Governo paga para apanhar”
assim, o governo não pensou
numa saída para isso, em po-
líticas concretas como a cria-
ção de uma rede de TV de
alcance nacional e fortaleci-
mento das TVs públicas.

Em vez disso, disse Beto, o
governo Lula fechou 2.500 rá-
dios comunitárias e apreendeu
R$ 150 milhões em equipa-
mentos. O que, aliás, é ilegal,
porque a lei só permite lacrar
as transmissoras.

O governo repassou  R$
1,6 bilhão de verbas públicas
para a mídia privada, 58% dos
quais para a TV Globo. Se-
gundo Almeida, pagou para
apanhar, e com esse valor po-
deria fazer uma mídia nacio-
nal pública competente.

MOÇÃO PELA LIBERTA-
ÇÃO DE CORRESPONDENTE
- A plenária aprovou, por
aclamação, moção de apelo
ao governo colombiano pela

CLÁUDIA SANTIAGO, coordenadora do curso, Adelaide Gonçalves, professora da UFF, e Ademar Bogo, do MST,
no auditório da Funarte. Cláudia é uma das principais formuladoras quando o assunto é a comunicação para os trabalhadores

liberdade do corresponden-
te da Telesur em Bogotá,
Freddy Muñoz Altamiranda,
preso por autoridades do
Departamento Administrati-
vo de Segurança dia 19 de
novembro, no aeroporto de
Bogotá, vindo de Caracas.
Segundo a organização de
direitos humanos MINGA,
por supostos delitos de re-
belião e terrorismo. Muñoz
é fundador da TV-Sul e cor-
respondente há um ano. Ele
estava investigando casos
de suposta vinculação de
políticos próximos ao go-
verno de Uribe com o para-
militarismo.

Cinco jornalistas do
Departamento de Comu-
nicação do SINTUFRJ
participaram do Curso do
Núcleo Piratininga de
Comunicação.

Foto: NPC



INTERNACIONAL

Onda vermelha na
América Latina

Ciclo histórico
iniciado há 8 anos
muda os rumos da

política no
continente latino-

americano*

A reeleição de Hugo Chá-
vez, no último domingo, 3,
marca o aprofundamento de
um ciclo histórico latino-ame-
ricano iniciado há exatos oito
anos. Na época, não se podia
perceber que a primeira elei-
ção do ex-coronel venezuela-
no, em 6 de dezembro de
1998, representasse algo mais
do que um fenômeno local. O
país se arrastava havia uma
década e meia em um caos
econômico de proporções gi-
gantescas, que gerou em sua
esteira uma aguda crise so-
cial, política e institucional.

Nessa época, nos demais
países, vivia-se as derradei-
ras ondas da ofensiva neoli-
beral. Fernando Henrique
Cardoso acabara de ser elei-
to para o segundo mandato,
Carlos Menem iniciava seu
último ano na Casa Rosada,
ainda com o peso indexado
ao dólar, Ernesto Zedillo se-
guia as trilhas de Carlos Sali-
nas de Gortari após a quebra
do México, em 1994, Alberto
Fujimori entrava no último
biênio de seu governo e o ge-
neral Hugo Banzer governa-
va com mão de ferro a Bolí-
via, reprimindo conflitos so-
ciais que ganhariam força ir-
refreável a partir de 2001.
Embora sofresse solavancos
e tentativas de golpe, a elei-
ção de Chávez era vista ini-
cialmente como pouco mais
que uma curiosidade políti-
ca. Uma exceção num país
singular.

Exceção vira onda
Hoje, a exceção se espalha

pelo continente. Isso não se
dá na forma de governos com
diretrizes comuns, mas através
de manifestações de descon-
tentamento popular com o mo-

delo em voga nos anos 1990.
Após as eleições de Néstor Kir-
chner na Argentina, de Lula no
Brasil e de Tabaré Vázquez no
Uruguai, entre 2001 e 2004,
percebeu-se que havia uma
onda antiliberal, materializa-

da também em um incremento
das mobilizações sociais no
Peru e na Bolívia.

A nova rodada de eleições
continentais – iniciada com a vi-
tória de Evo Morales na Bolívia
em dezembro de 2005 – confir-

mou a tendência geral. De
lá para cá, mais onze países
vivenciaram disputas presi-
denciais. Pela ordem são
Chile, Costa Rica, Haiti, Co-
lômbia, Peru, México, Bra-
sil, Nicarágua, Honduras,
Equador e Venezuela. Se ti-
vermos uma métrica bem
elástica, podemos dizer que
Bolívia e Venezuela condu-
ziram líderes de esquerda
ao governo. Argentina, Bra-
sil, Uruguai, Nicarágua e
Chile têm mandatários de
centro-esquerda. O Peru e o
Haiti podem engrossar este
segundo bloco, que talvez
ganhe também a adesão do
Equador. Um terceiro time
enfeixa o espectro do cen-
tro-direita à direita, com
Costa Rica, Colômbia, Mé-
xico e Honduras.

O jogo não é simples, por-
que até agora só a Bolívia deu
mostras de buscar uma efeti-
va mudança do modelo eco-
nômico, através da naciona-
lização e da possível reestati-
zação de empresas privatiza-
das. O maior enfrentamento
com o mundo das finanças
aconteceu na Argentina, com
a reestruturação forçada da
dívida pública, em 2003. A Ve-
nezuela consegue valer-se de
seu imenso excedente pe-
trolífero para recobrar a ini-
ciativa estatal, especialmente
em políticas sociais.

*Trecho extraído do site
Carta Maior

Do ponto de vista econômico, o gover-
no de Hugo Chávez é extremamente cau-
teloso, em contraste com sua verborragia
antiimperial. Na seara política, sua audá-
cia criou condições para uma integração
continental alicerçada nos estados nacio-
nais e não nas chamadas leis de mercado.

No caso brasileiro, a eleição de Lula,
que em quase nada contesta o modelo,
cria uma situação curiosa. O peso do país
no continente – um terço do Produto In-
terno Bruto (PIB) latino-americano – faz
com que qualquer movimentação, por
menor que seja, tenha imensas repercus-
sões. É o caso dos comportamentos dian-
te da Bolívia e da Venezuela em situações
delicadas. Assim, se Lula no segundo man-
dato decidir se descolar do modelo se-
guido em sua atual gestão, o efeito nos
outros países será significativo.

Aliás, é interessante examinar os PIBs
para balizar o exame da geopolítica conti-
nental. Os dados sobre essa proporção es-
tão disponíveis no endereço eletrônico
<www.sei.ba.gov.br/pib/outros_paises/xls/
pib_outrospaises_pib_al_estrutura.xls>. Lá
se pode ver que, apesar de toda a radicali-
zação de Evo Morales, a Bolívia responde
por míseros 0,4% das riquezas produzidas
entre o rio Grande e a Terra do Fogo. Chá-

Chávez, cauteloso

vez, por sua vez, está montado em 5,7% do
total. E a moratória de Kirchner atingiu uma
economia que responde por 7,5% das rique-
zas continentais. É pouco, apesar de tudo.

Se colocarmos num mesmo balaio o es-
pectro que vai da esquerda até o centro
(Bolívia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uru-
guai, Nicarágua, Equador, Uruguai e Chile),
veremos que, juntos, esses países contam
com 54% do PIB continental. Do outro lado,
o México (31,6% das riquezas regionais) aju-
da a equilibrar o jogo, pela direita.

Fotos: Agência Brasil

QUINTA, 7 DE DEZEMBRO. Lula foi o primeiro presidente a ser visitado por Hugo Chávez depois da reeleição deste

CHÁVEZ visita Fidel Castro no hospital


