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ACORDO AMEAÇADO

Ministro quer repactuar prazos
Paulo Bernardo, em reunião com entidades do funcionalismo,
diz que é necessário restabelecer “equilíbrio orçamentário”

 Numa reunião com representantes da CUT e de entidades sindicais dos servi-
dores públicos, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou que, enquanto
o equilíbrio orçamentário não for restabelecido, o governo não poderá implentar os
acordos firmados com as diversas categorias. Segundo o ministro, há necessidade
de repactuar os prazos. A informação consta do Informe da Direção Nacional da
Fasubra de 31 de janeiro.

 Se vier a cumprir o reajuste de maio, conforme prevê o acordo, o governo terá
que desembolsar R$ 417 milhões. Com publicidade, direta e indireta, por exemplo, o
governo Lula gastou mais de R$ 1 bilhão em 2006, segundo dados do Siafi (Sistema
Integrado de Administração Financeira), órgão do próprio governo.

 O Congresso do SINTUFRJ, realizado em dezembro de 2007, aprovou uma
política de “recuperação da carreira” a ser encaminhada à Fasubra. PÁGINA 3

NOSSOS DIREITOSNOSSOS DIREITOSNOSSOS DIREITOSNOSSOS DIREITOSNOSSOS DIREITOS

Plano de saúde
A primeira audiência para esclarecer a categoria sobre o plano de saúde suplementar

será nesta quarta-feira, dia 13, às 11h, no Salão Azul,  no prédio da Reitoria.
PÁGINAS 4 E 5

Aposentadoria especial
A expectativa da Pró-Reitoria de Pessoal é que na volta ao trabalho haja uma corrida

em busca de informações sobre a aposentadoria especial.
PÁGINAS 5

Mobilização no Aterro

No Dia de Mobilização
Ação Global contra o im-
perialismo, realizado no

sábado, 26 de janeiro, o SIN-
TUFRJ foi uma das entida-
des que compuseram a Ten-

da das Idéias, no Aterro do
Flamengo – local escolhi-
do para as manifestações

polít icas e socioculturais
programadas para o Rio de
Janeiro. A participação do

Sindicato foi organizada
pela Coordenação de Educa-
ção.                        PÁGINA 2

HISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIA

Ditadura matou presidente do Brasil
Segundo ex-agente da polícia política, uma operação foi organizada pelo governo

do general Ernesto Geisel para envenenar o ex-presidente João Goulart em 1976.
PÁGINA 8

TELEVISÃOTELEVISÃOTELEVISÃOTELEVISÃOTELEVISÃO

As mentiras de “Duas Caras”
Novela da Globo transforma movimento estudantil em baderna e professores univer-

sitários num grupo de preguiçosos, interessados em manter seus privilégios.
PÁGINA 7
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“Rio com Vida”
leva milhares ao Aterro

No Dia de Mobilização e
Ação Global contra o imperia-
lismo, realizado no sábado, 26
de janeiro, o SINTUFRJ foi uma
das entidades que compuse-
ram a Tenda das Idéias, no
Aterro do Flamengo – local es-
colhido para as manifestações
políticas e sócioculturais pro-
gramadas para o Rio de Janei-
ro. Através de fotos, cartazes,
panfletos, painéis, nossa enti-
dade socializou com as cente-
nas de pessoas presentes ao
primeiro Fórum Social Mundial
(FSM) descentralizado, um pou-
co da história de lutas e organi-
zação dos trabalhadores em
educação da UFRJ. A ocasião
também serviu para a coleta de
mais assinaturas ao abaixo-
assinado contra a criação das
fundações estatais de direito
privado, que ameaçam a auto-
nomia e a eficiência dos hospi-
tais universitários, que são uni-
dades de saúde voltadas para a
formação de profissionais e ao
atendimento da população com
doenças de alta complexidade.

A Tenda das Idéias também
abrigou a barraca da CUT-RJ,
pois foi o espaço reservado pelo
FSM para reunir entidades do
movimento social, sindical e
ONGs. Durante todo o dia sin-
dicalistas, lideranças comuni-
tá-rias e militantes em geral se
revezaram no microfone,  fran-
queado para apresentação de
projetos e propostas de interes-
se coletivo. O dirigente cutista,
Marcelo Azevedo, expôs as
principais bandeiras de luta da
Central, mas enfatizou, princi-
palmente, a importância para
os trabalhadores de o Congres-
so Nacional ratificar as Conven-
ções 151 e 158, da Organiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT).  A primeira garante o es-
tabelecimento de negociação co-
letiva para o funcionalismo públi-
co, e, a segunda, acaba com a
prática, na iniciativa privada, de
demissão sem justa causa. Os
coordenadores do SINTUFRJ
falaram sobre o Curso Pré-Ves-
tibular, as oficinas de dança e
música, e sobre o enriqueci-
mento político da categoria a
cada participação nos FSM rea-
lizados no Brasil desde 2001.

Os trabalhos do FSM foram
encerrados no início da noite
com as palestras, seguidas de
debates, de Leonardo Boff, da
consulesa da Bolívia, Shirlei
Orozco, e  do teatrólogo Augus-
to Boal. O Dia de Mobilização e
Ação Global -- tanto a edição do
Rio de Janeiro como nas outras
sete cidades brasileiras e em
mais de 90 países – foi pontua-
do por muita música, dança e
alegria. O cantor Martinho da
Vila encerrou com um show
magistral as atividades no Ater-
ro do Flamengo.

Entidades e militantes
se unem por um dia
de ação e mobilização
contra o imperialismo

FLAGRANTES. FLAGRANTES. FLAGRANTES. FLAGRANTES. FLAGRANTES. Iaci, coordenadora do
SINTUFRJ, recolhe assinaturas na defesa
dos hospitais universitários. O ex-senador
Saturnino Braga discursa, observado pelo
dramaturgo Augusto Boal. O ex-franciscano
Leonardo Boff faz conferência. À esquerda,
fachada do estande do SINTUFRJ.

Fotos: Samuel Tosta
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Governo quer mudar prazos
O ministro do Planejamento,

Paulo Bernardo, em reunião no dia
30 de fevereiro com a CUT e as enti-
dades sindicais dos servidores públi-
cos federais, informou que enquan-
to não estiver restabelecido o equilí-
brio orçamentário não há como
implementar os acordos firmados
com os servidores em 2007. Diante
disso, Paulo Bernardo sustentou a
necessidade de repactuar os prazos
estabelecidos anteriormente. A CUT
e as entidades questionaram a pro-
posição do governo de repactuação e
cobraram do ministro respostas con-
cretas, haja vista que o próprio mi-
nistro disse que a receita orçamen-
tária cresceu.

Se for cumprir o acordo firmado
com a Fasubra, o governo deve de-
sembolsar R$ 417 milhões para o
reajuste em maio. A estimativa foi

CUT e entidades do funcionalismo federal questionam proposta apresentada pelo ministro

feita pelo coordenador jurídico e Re-
lações de Trabalho da Fasubra, Pau-
lo Henrique dos Santos, a pedido do
Jornal do SINTUFRJ.

Segundo ele, o cálculo foi feito
segundo dados estimados pelo go-
verno no impacto da folha de pes-
soal dos técnicos-administrativos
em Educação com a aplicação da
nova tabela em maio de 2008. Os
aumentos variam de 5,37% a
20,07%. “Salientamos que isto é
apenas uma estimativa, e que pode
variar para menos ou para mais,
como aconteceu em 2005, cujo cus-
to foi maior do que o previsto”, ex-
plica o dirigente.

O termo de compromisso assi-
nado entre Ministério do Planeja-
mento, Secretaria de Ensino Supe-
rior do Ministério da Educação, Fa-
subra, CUT e Andifes (reitores) no

A meta principal de luta é o
PCU (Plano de Cargo Único) e o
aperfeiçoamento da Carreira. O
objetivo é resgatar a linearida-
de, através do aumento de 2 para
4 níveis de interpolação e de 4
para 7 níveis de capacitação,
tendo como referência a matriz
de 2006, em até 3 anos, a partir
do início da implementação.

O piso histórico de 3 salá-
rios mínimos e step (diferença
entres os níveis) de 5%, constan-
te, são outros princípios da car-
reira reafirmados pelos partici-
pantes do 9º Congresso do SIN-
TUFRJ, realizado em dezembro
de 2007.

Quanto à racionalização, a
luta a ser empreendida é a recu-
peração dos cargos em extinção,
conforme proposta da Fasubra,
e que se busque cargos mais ge-

As entidades do setor da Educa-
ção reuniram-se com o relator do
Orçamento, José Pimentel (PT/CE),
no dia 29 de janeiro, para defender
que não haja nenhum corte de re-
cursos na Educação e reivindicar o
fim da desvinculação dos recursos
da União. Na reunião, a Fasubra
defendeu a educação pública argu-
mentando que as carreiras dos ser-
vidores da área ultrapassam a ques-
tão meramente financeira ou de ta-
bela salarial, mas passam pela con-
cepção de modelo de Estado. Se-
gundo Pimentel, que apresentou a
agenda prevista para a votação do
Orçamento, que vai de 11 a 28 de
fevereiro, as entidades devem acom-
panhar as votações previstas e fazer
pressão sobre os parlamentares.

dia 3 de setembro de 2007 contém
oito cláusulas e define os reajustes
na tabela da Carreira, agora em
maio, e julho de 2009 e julho de
2010. Em maio estão prevista a in-
corporação do VPI (Valor Pecuniá-
rio Individual), que é de R$ 59,87; a
manutenção do VBC; mudança na
interpolação da Classe D para E de
P21 para P23.

AjustesAjustesAjustesAjustesAjustes
Segundo o ministro do Planeja-

mento, há necessidade de ajustes no
Orçamento de R$ 5,8 bilhões, pois
sem a CPMF a Saúde perdeu R$ 25
bilhões e o Ministério do Desenvol-
vimento Social, R$ 8 bilhões.

O que o ministro-tesoura não
divulga é que a folha de pagamen-
to de pessoal do governo não tem
nada a ver com a arrecadação da

Veja o que o Cosintufrj deliberou

néricos que incluam os cargos em
extinção. A categoria da UFRJ de-
cidiu reabrir o debate sobre o nú-
mero e níveis de classificação, ob-
servando e respeitando a concep-
ção de carreira, respeitando os cri-
térios de escolaridade, experiên-
cia, responsabilidade, risco e es-
forço. Ficou decidido também que
os técnicos-administrativos em
educação (TAEs) da UFRJ querem
a alteração do artigo da Lei nº
11.091, que institui a racionali-
zação, para viabilizar a implan-
tação das alterações.

O Congresso deliberou tam-
bém pela reativação da assessoria
técnica de carreira da Fasubra e
parecer sobre as implicações sobre
o Plano de Carreira e do resultado
da greve de 2007; a retomada das
discussões dos grupos de trabalho
ligados à carreira, tanto em nível

local quanto nacional; e a reto-
mada da agenda de reuniões da
CNNS, com denúncia ao não-
cumprimento da Lei nº 11.091 e
ao acordo de greve de 2007.

* DPC: a posição é de defender
o macrocargo por áreas finalistas;
utilização, por parte dos órgãos da
Ifes, de escolas regionais de gover-
no para desenvolvimento da car-
reira; garantias dos direitos ad-
quiridos pelo servidor nos órgãos
de origem, no âmbito do Poder
Executivo, em caso de transferên-
cia e lutar pela manutenção da
paridade entre ativos e aposenta-
dos.

* Anexo IV: lutar pelo aumen-
to dos percentuais de incentivo à
qualificação, com o mínimo de 3
níveis de escolaridade acima da
exigência do cargo.

* Outra deliberação ligada à

carreira foi a de garantir o retor-
no dos critérios de aproveitamen-
to de cursos de capacitação, nos
moldes da fase de enquadramen-
to, em que se levava em conside-
ração o cargo e/ou o ambiente
organizacional.

* Que a direção do SINTU-
FRJ cobre da Reitoria da UFRJ a
implementação do PDI, PDIC e
os Programas de Desenvolvimen-
to e que o SINTUFRJ leve à Fasu-
bra a mesma cobrança junto à
Andifes e ao MEC.

* Lutar pela implementação
de 1% da folha de pagamento das
Ifes para aplicação nos planos de
desenvolvimento da carreira.

* Exigir da Federação um ca-
lendário de debates junto à base
sobre os pontos a serem discuti-
dos na MNNP (Mesa Nacional de
Negociação Permanente).

Reunião com
o relator do
Orçamento

Os salários previstos
a partir de maio

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

PISO

802,76

 958,04

1.143,36

1.364,53

 1.747,83

TETO

1.517,26

1.810,76

2.161,02

2.579,04

3.303,51

CPMF, criada em 1996 por FHC
com a justificativa de financiar a
saúde pública – que no final não
passou de um artifício para pagar

o ajuste fiscal e para cumprir as
metas de superávit primário (pa-
gamento de juros da dívida públi-
ca a grandes banqueiros e especu-
ladores).

CONGRESSO. Este grupo de trabalho apresentou ao plenário do 9º Consitufrj relatório sobre carreira

Devido aos recentes casos de Febre
Amarela e a grande procura pela Vaci-
na Anti-Febre Amarela, a Divisão de
Saúde do Trabalhador, através do Pro-
grama de Vacinação, vem informar à
Comunidade Universitária que: a
DVST não aplica a Vacina Anti- Febre
Amarela e que, conforme a recomen-
dação do Ministério da Saúde, as pes-
soas que planejam viajar para áreas
de risco devem se dirigir a Postos de
Saúde ligados ao SUS. Para maiores
esclarecimentos quanto às áreas de
risco, favor acessar o site
www.Anvisa.gov.br, ou ligar para o
Disque Saúde – 0800 61 1997.

DVST: Febre
Amarela
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Saúde: Audiência nesta quarta!
O Formulário de Inscrição estará disponível, a partir do dia 25 de fevereiro,
na página eletrônica da Caurj – www.caurj.com.br

A primeira audiência para es-
clarecer a categoria sobre o plano
de saúde suplementar será realiza-
da nesta quarta-feira, dia 13, às
11h, no Salão Azul, no prédio da
Reitoria. Para os companheiros
que não puderem estar presentes à
primeira audiência, a PR-4 fará
uma segunda no dia 20 de feverei-
ro, desta vez na Praia Vermelha,
no Salão Moniz de Aragão. O com-
promisso está marcado também
para as 11h, e é fundamental a
presença dos servidores, para que
todas as dúvidas e questionamen-
tos sejam respondidos.

Para ajudar os companheiros
a escolher a modalidade de plano
que mais se adapte às suas neces-
sidades e tirar algumas dúvidas
iniciais, selecionamos as princi-
pais informações sobre o procedi-
mento de inscrição, prazos, mo-
dalidades, carências e abrangên-
cia. O Formulário de Inscrição es-
tará disponível, a partir do dia 25
de fevereiro, na página eletrônica
da Caurj – www.caurj.com.br

É sempre importante lembrar
que o plano foi conquista da ca-
tegoria na greve dos 100 dias. Ele
se baseia no regime de autoges-
tão, o que significa que os bene-
ficiários terão participação ativa
nas decisões do plano e farão as
opções que melhor atenderem à
categoria, de acordo com suas rea-
is necessidades.

Como se inscreverComo se inscreverComo se inscreverComo se inscreverComo se inscrever
A adesão ao Plano de Saúde

CAURJ/UFRJ é voluntária, ou seja,
os servidores podem optar por se
inscrever, ou não, nesse plano.
Aqueles que aderirem se benefi-
ciarão do subsídio de R$ 42. O
servidor que já possuir seu plano
de saúde privado não é obrigado a
aderir ao plano suplementar, não
havendo necessidade de pronun-
ciamento. Nesse caso, não haverá
o recebimento da contribuição
governamental.

O servidor deve:O servidor deve:O servidor deve:O servidor deve:O servidor deve:
a) acessar o site da Caurj e

preencher, na tela, todos os cam-
pos do Formulário de Adesão/Ins-
crição, Declaração de Saúde e car-
ta de orientação;

b) imprimir os Formulários
devidamente preenchidos. A ficha
de inscrição deverá ser impressa
em duas vias;

c) assinar nos campos especí-
ficos;

d) providenciar os documen-
tos originais, com respectivas có-
pias;

e) entregar pessoalmente os

Formulários devidamente preen-
chidos e assinados, bem como os
originais e as cópias dos documen-
tos solicitados, na sede da Caurj,
no campus da Praia Vermelha ou
na subsede, no CCS e no SINTU-
FRJ.

Documentos necessários a se-Documentos necessários a se-Documentos necessários a se-Documentos necessários a se-Documentos necessários a se-
rem apresentados no ato darem apresentados no ato darem apresentados no ato darem apresentados no ato darem apresentados no ato da
adesão:adesão:adesão:adesão:adesão: Original e duas cópias

Segundo o convênio firmado entre a Universidade e a
Caurj, vão ser oferecidos quatro tipos de planos, de acordo
com o padrão de acomodação – Enfermaria ou Apartamento
– ou com a participação no custo de serviços – co-participa-
ção. No momento da adesão o servidor deve indicar sua
opção por um desses quatros planos. Em todos eles a
cobertura será a mesma.

1) Plano TABELA I – padrão Enfermaria com co-partici-
pação de 10% em consultas, somado a contribuição do
beneficiário;

2) Plano TABELA II – padrão Enfermaria com co-participa-
ção estendida. Co-participação de 25% do valor de consultas,

Do Servidor Titular e dosDo Servidor Titular e dosDo Servidor Titular e dosDo Servidor Titular e dosDo Servidor Titular e dos
Pens ionis tas :  Pens ionis tas :  Pens ionis tas :  Pens ionis tas :  Pens ionis tas :  contracheque
(frente e verso), Carteira de Iden-
tidade, CPF, comprovante de resi-
dência, foto 3x4.

Do(s) dependente(s):Do(s) dependente(s):Do(s) dependente(s):Do(s) dependente(s):Do(s) dependente(s):
• Cônjuge: Certidão de Casa-

mento, Carteira de Identidade, CPF
e foto 3x4.

• Companheiro(a): compro-

vação de união estável, Carteira
de Identidade, CPF e foto 3x4.

• Homoafetivo(a): comprova-
ção de coahabitação por período
igual ou superior a 2 (dois) anos,
Carteira de Identidade, CPF e foto
3x4.

• Filho(a) ou enteado(a): Cer-
tidão de Nascimento ou, se maio-
res de 18 anos,  Carteira de Identi-
dade, CPF e foto 3x4.

A Caurj prevê a adesão de agre-
gados, limitada ao terceiro grau
de parentesco consangüíneo com
o servidor, desde que assumam in-
tegralmente o respectivo custeio.
Para informações sobre valores de
mensalidades a serem pagas nesse
caso, o servidor deve consultar a
Caurj.

Abrangência e cobertura do plano
De acordo com o que estabelece a Portaria Normativa SRH-

MPOG nº 01/2007 (que altera a Portaria nº 1.983/2006), o Plano
de Saúde escolhido deve contemplar a assistência médica
ambulatorial, hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêu-
tica (em internação hospitalar). Nele estão previstos partos e
tratamentos realizados no país, com padrão de Enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar.

A portaria estabelece, ainda, que a cobertura deverá obser-
var, “como padrão mínimo, o constante das normas editadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)” e atender
ao Termo de Referência Básico constante no anexo da Portaria
nº 1/2007. Esse Termo de Referência Básico acrescentou
novos procedimentos ao leque de coberturas, tornando o Plano
de Assistência à Saúde a ser oferecido aos servidores públicos
mais completo que os atualmente existentes no mercado.

Modalidades dos planos
exames, terapias e outros atendimentos ambulatoriais – exce-
to hemodiálise, quimioterapia e radioterapia – limitada, em
todos os casos, a R$ 100 por procedimento. Co-participação
para internação de R$ 150. Internação psiquiátrica: 30% do
valor de eventos, após o prazo de cobertura sem ônus;

3) Plano TABELA III – padrão Apartamento (sem co-
participação);

4) Plano TABELA IV – padrão Enfermaria com co-participa-
ção, a partir da segunda consulta médica de diferente especia-
lidade dentro do mesmo mês e faixa etária única. Co-participa-
ção de 30% para consultas e internações psiquiátricas após 30
dias e 30% para dependência química após 15 dias.

 0  a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 +

35,75

35,75

44,97

44,97

59,87

65,52

102,28

112,78

140,31

210,33

 28,96

 28,96

 36,43

 36,43

 48,50

 53,07

 83,25

 91,35

113,65

170,37

 57,75

 70,40

 84,86

112,64

125,27

137,40

170,00

222,54

298,20

339,85

FAIXA ETÁRIA
(anos)

  TABELA I
 ENFERMARIA

 CO-PARTICIPAÇÃO
DE 10% EM CONSULTAS

TABELA II
   ENFERMARIA

CO-PARTICIPAÇÃO
    ESTENDIDA

TABELA III
  APARTAMENTO

SEM CO-PARTICI-
PAÇÃO
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Corrida pela aposentadoria
especial vai começar
Governo criou regras para concessão do benefício em dezembro de 2006

A expectativa da Pró-Reitoria
de Pessoal é que, na volta ao traba-
lho após o recesso de carnaval, haja
uma corrida em busca de infor-
mações sobre a aposentadoria es-
pecial. Isso porque grande parte da
categoria estava de férias quando o
Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (MPOG) anun-
ciou as regras para a concessão do
benefício: 40% de acréscimo para
os homens e 20% para as mulhe-
res.

Em 20 de dezembro foi publi-
cada portaria do MPOG regula-
mentando o período de serviço pres-
tado pelo servidor sob insalubrida-
de durante o período celetista: até
dezembro de 1999, quando entrou
em vigor o Regime Jurídico Único
(RJU). No dia seguinte, o MPOG
tomou outra decisão que favore-

ceu as categorias: oficializou os ór-
gãos federais – no nosso caso a
UFRJ – a fazerem a contagem de
tempo, tarefa que até então era rea-
lizada pelo INSS.

Como procederComo procederComo procederComo procederComo proceder
Os trabalhadores com direito a

aposentadoria especial devem pro-
curar a seção de Pessoal da sua uni-
dade, pois os titulares do cargo já
foram orientados sobre como de-
vem proceder. Para facilitar o tra-
balho deles de formação do proces-
so de requerimento do benefício, a
Divisão de Legislação criou um for-
mulário auto-explicativo, através
do qual será elaborado o mapa de
contagem de tempo com a insalu-
bridade.

A diretora da Divisão de Legis-
lação, Gildélia Oliveira, explicou

quais os caminhos que serão per-
corridos, a partir da ida do servidor
à seção de Pessoal, para abertura do
processo de requisição da aposenta-
doria especial:

“Para elaboração do mapa do
tempo de serviço especial, a uni-
dade verificará nos assentamen-
tos do trabalhador o período de
CLT em que ele recebeu insalubri-
dade e, se ele não tiver todos os
contracheques, a ficha financeira
dele terá que ser solicitada à Divi-
são Documental e da Informação.
Formado o processo, este é enca-
minhado à seção de Direitos e De-
veres para amparo legal. Após au-
torização do pró-reitor ou do su-
perintendente de Pessoal, segue a
matéria da averbação do tempo
convertido para publicação no
boletim da UFRJ”.

Processos judiciaisProcessos judiciaisProcessos judiciaisProcessos judiciaisProcessos judiciais
Ficou combinado entre a Divi-

são de Legislação e o Departamen-
to Jurídico do SINTUFRJ que no
retorno às atividades depois do re-
cesso de Carnaval seriam enviado
às unidades dos respectivos reque-
rentes todos os processos judiciais
abertos pela entidade reivindican-
do o reconhecimento à aposenta-
doria especial. Na avaliação do pró-
reitor de Pessoal, Luiz Afonso Ma-
riz, com a solução administrativa
dada pelo governo federal não ha-
verá mais necessidade do trabalha-
dor ir à justiça para conquistar esse
direito. À exceção dos que ainda
não tiveram reconhecido que tra-
balham em ambiente insalubre.

Hospitais na liderançaHospitais na liderançaHospitais na liderançaHospitais na liderançaHospitais na liderança
Nas semanas que antecederam

o Carnaval foram poucos os técni-
cos-administrativos que recorreram
às seções de Pessoal para abertura de
processo de concessão da aposenta-
doria especial. O que foi bom, pois
os funcionários do setor aproveita-
ram a “trégua” para esclarecer dú-
vidas com a Divisão de Legislação.

A previsão da Pró-Reitoria de
Pessoal é que a grande demanda
pelo benefício virá das oito unida-
des hospitalares e dos laboratórios.
O chefe da seção de Pessoal do Hos-
pital Universitário Clementino Fra-
ga Filho, no Fundão, Moacir de
Oliveira Moura, confirma essa ex-
pectativa. Ele informou que, por
dia, atendeu entre dez e 15 funcio-
nários. “Muitos só foram buscar
informações, mas houve já quem
apresentasse contracheques e ficha
financeira”, disse.

Continuação da página anterior...

TitularTitularTitularTitularTitular
1 – 1 – 1 – 1 – 1 – Ganho até limite mínimo para

desconto do Imposto de Renda:
Contribuição Governamental + igual

contrapartida fixa pessoal

2 – 2 – 2 – 2 – 2 – Ganho maior que o limite míni-
mo do IR até duas vezes o limite míni-
mo:

Contribuição Governamental + igual
contrapartida fixa pessoal + contribui-
ção variável de 3,2%.

3 – 3 – 3 – 3 – 3 – Ganho maior que duas vezes o
limite mínimo do IR até três vezes o
limite:

Contribuição Governamental + igual
contrapartida fixa pessoal + contribui-
ção variável de 3,2%.

4 – 4 – 4 – 4 – 4 – Ganho maior que três vezes o
limite mínimo do IR até quatro vezes o
limite mínimo:

Contribuição Governamental + igual
contrapartida fixa pessoal + contribui-
ção variável de 3,6%.

5 – 5 – 5 – 5 – 5 – Ganho maior que quatro vezes o
limite mínimo do Imposto de Renda:

Contribuição governamental + igual

Plano de Saúde:
acompanhe as informações

contrapartida fixa pessoal + contribui-
ção variável de 4%.

 Familiar (Mínimo duas pessoas: Ti-
tular + Dependente Direto)

Contribuição Governamental + igual
contrapartida fixa pessoal + contribui-
ção variável de 4,8%

Observações:Observações:Observações:Observações:Observações:
O valor da contribuição variável é

igual ao valor percentual da base de cál-
culo do IR constante no contracheque.

O Piso da Contribuição Familiar para
fins de contribuição variável é equiva-
lente a 1/6 do salário mínimo federal. Já
o teto da Contribuição equivale a um
salário mínimo.

CarênciaCarênciaCarênciaCarênciaCarência
Não haverá exigência de cumprimen-

to de carência nas seguintes situações:
• Quando a adesão ao Plano de Saú-

de ocorrer no prazo de 30 dias corridos
após o início de adesão, que começa em
25 de fevereiro.

• Quando a adesão ao Plano de Saú-
de ocorrer até 30 dias após a posse de
servidores recém-admitidos na UFRJ.

P e r í o d o  d e  i n s c r i ç ã o  p a r aP e r í o d o  d e  i n s c r i ç ã o  p a r aP e r í o d o  d e  i n s c r i ç ã o  p a r aP e r í o d o  d e  i n s c r i ç ã o  p a r aP e r í o d o  d e  i n s c r i ç ã o  p a r a

c a r ê n c i a  z e r o :c a r ê n c i a  z e r o :c a r ê n c i a  z e r o :c a r ê n c i a  z e r o :c a r ê n c i a  z e r o :
de 25 de fevereiro a 26 de março

Locais para entrega dosLocais para entrega dosLocais para entrega dosLocais para entrega dosLocais para entrega dos
documentos :documentos :documentos :documentos :documentos :

Sede da Caurj, sede do SINTUFRJ, sub-
sedes do SINTUFRJ (IFCS, HU, Praia Ver-
melha), postos de coleta (hall da Reito-
ria, Passarela do CT e Bloco A do CCS).

As carências praticadas atualmente
pela Caurj e para os servidores com ade-
são após 26 de março são as seguintes:

• 24 horas para urgência e emergência;
• 30 dias para consultas e exames básicos;
• 90 dias para os atendimentos odonto-
lógicos;
• 180 dias para exames especiais e fisio-
terapia;
• 180 dias para internações e cirurgias;
• 180 dias para órteses e próteses ligadas
ao ato cirúrgico;
• 300 dias para partos;

A entrega dos Cartões de Associados
será realizada pela Caurj na sua sede –
Av. Venceslau Brás nº 71 (Campus Praia
Vermelha), no horário das 8h às 17h, de
segunda a sexta-feira, e na subsede da
Caurj no CCS.

CURTCURTCURTCURTCURTASASASASAS

Plenárias da CUT

Nota de falecimento

A CUT-RJ realiza, no mês de março,
Plenária de Base para tirada de delega-
dos à Plenária Estadual, em abril. Par-
ticiparão da Estadual os sindicatos em
dia com suas obrigações estatutárias. As
entidades inadimplentes têm até 29 de
março para acertar suas contas com a
Central.

Com grande pesar informamos o
falecimento do aposentado Edson de
Paula Silva, o “Lamparina”, ocorrido
no dia 29 de janeiro. O companheiro
entrou na UFRJ em 1975 e exerceu a
função de motorista até se aposentar.
Nas horas de folga do trabalho, Edson as
ocupava contribuindo para as ativida-
des esportivas no campus do Fundão,
tendo sido treinador do Esporte Clube
da Cidade Universitária.
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Casos de febre amarela aumentam
Mas epidemia está descartada, segundo o Ministério de Saúde. Todos os casos são oriundos em Goiás

Os casos de febre ama-
rela registrados no Brasil
continuam crescendo, mas
agora em ritmo lento. O
Ministério da Saúde rece-
beu mais de 40 notificações
de casos suspeitos da
doen-ça. O epidemiologis-
ta Roberto Medronho, pro-
fessor do Núcleo de Estu-
dos de Saúde Coletiva,
explica que a doença foi
erradicada apenas nas ci-
dades, mas é endêmica
nas regiões Centro-Oeste e
Norte, havendo alguns ca-
sos relatados na região
Sudeste, como em áreas de
mata de Minas Gerais. “O
que nos tranqüiliza, de cer-
ta forma, é que os casos são
silvestres, todos oriundos
de Goiás”, comenta.

Segundo Medronho, a febre
amarela possui ciclos de maior e
menor incidência. “Em 1999 fo-
ram registrados no Brasil 76 ca-
sos da doença, 60 deles na região
Norte. Em 2000 foram 85 casos,
sendo 62 na região Centro-Oeste
do país”, lembrou. Para o médi-
co, o pior já passou: “O risco
maior foi entre os anos de 1999 e
2001, em que houve um aumen-
to significativo dos casos confir-
mados de febre amarela e estáva-

mos passando por uma epidemia
de dengue em todo o Brasil, o
que potencializava o risco de
reurbanização da febre amarela.
Isso não está acontecendo agora,
o que nos tranqüiliza”, explicou.

Por ser uma doença cíclica,
com períodos de maior e menor
incidência de casos, o que está acon-
tecendo agora não pode ser caracte-
rizado como surto ou  epidemia.
“A febre amarela tem seus ciclos e
a transmissão se dá em áreas de
mata através do mosquito do tipo
Haemagogus. Todos os casos con-
firmados são de pessoas que estive-
ram em região endêmica, o que
não pode caracterizar um surto. A
dengue, sim, é uma doença que
tem gerado diversas epidemias”,
esclareceu o médico.

PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção
Roberto Medronho acredita que

a febre amarela urbana não ocorreu
devido ao pronto diagnóstico da do-
ença e  à pronta vacinação da popu-
lação nas áreas afetadas. “O rápido
reconhecimento da doença, a vigi-
lância intensificada nas áreas sil-
vestres e a iniciativa de proteção da
população foram fatores positivos.
Mas enquanto não controlarmos os
níveis de infestação do mosquito
Aedes aegypti , teremos sempre a
possibilidade de reurbanização da
doença”, afirmou o médico.

Vacinação em excesso faz mal
É importante lembrar que pessoas que se vacinaram num período inferior a 10 anos não podem repetir a dose

tendo em vista o  risco de desenvolverem os sintomas da doença. “A vacina contra a febre amarela é uma das mais
seguras que existem, mas como é feita com o vírus vivo, atenuado, uma ingestão acima do indicado pode trazer
prejuízos às pessoas e causar os problemas que temos acompanhado nos noticiários”, alertou Medronho. Mais de
30 pessoas estão internadas em todo o país por terem tomado mais de uma dose da vacina. Duas delas estão em
estado grave porque repetiram a vacina com intervalo de dois dias.

Calouros começam as aulas dia 10 de março
No dia 10 de março começa o

período letivo da UFRJ. Das 6.  825
vagas oferecidas no Vestibular
2008, apenas 48 não foram preen-
chidas. Estão previstas, ainda, três
reclassificações a ser  divulgadas
nos seguintes dias: 20 de fevereiro,
6 de março e 14 de março. Por
isso, o total dos novos alunos de-
pende do que ocorrerá no dia 14 de
fevereiro. “Só após o Carnaval te-
remos um quadro completo”, ex-
plica o superintendente da Pró-
Reitoria de Graduação, Eduardo
Mach.

Já está definido o calendário
acadêmico com as datas e os pra-
zos para os alunos novos e antigos
confirmarem suas matrículas e as
disciplinas escolhidas. Para os cur-
sos da Faculdade de Medicina (Fi-
sioterapia, Fonoaudiologia e Me-
dicina), o primeiro período co-
meça dia 11 de fevereiro, exceto
para os novos alunos que presta-
ram o último vestibular para o
primeiro período.

As matrículas dos futuros ca-
louros classificados para os cursos
de graduação da UFRJ, tanto para
o primeiro quanto para o segundo
semestres de 2008 – a exceção dos
cursos da Escola Politécnica e dos
cursos em Macaé  – ,  serão reali-

zadas, na Ilha do Fundão, nos  dias
12 de fevvereiro para candidatos
cujos nomes iniciam pelas letras
A até F, 13 para candidatos cujos
nomes iniciam pelas letras G até
M, e 14 para candidatos cujos no-
mes iniciam pelas letras N até
Z, das 10h às15h.  Quem tiver dú-
vidas sobre a matrícula ligar para
a Divisão de Registro de Estudan-

te (DRE): (21) 2598-9473, 2598-
9501, 2598-9503.

Confira as datas:Confira as datas:Confira as datas:Confira as datas:Confira as datas:
Até 1º de fevereiro – Rematrí-

cula de matrícula trancada e ma-
nutenção de matrícula (primei-
ro período letivo).

De 21 de janeiro a 17 de feve-
reiro – Pedidos de inscrição de

disciplinas (primeiro período).
Até 25 de fevereiro – Reque-

rimento de matrícula: para ma-
trícula decorrente de transferên-
cia ou isenção de vestibular para
alunos externos à UFRJ, bem
como para alunos em mobili-
dade acadêmica e em intercâm-
bio internacional (primeiro pe-
ríodo).

De 11 de fevereiro a 11 de ju-
lho – Primeiro período letivo
para os cursos da Faculdade de
Medicina (Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Medicina), exceto para
os alunos ingressantes através do
concurso vestibular para o pri-
meiro período.

10 de março – Início das au-
las para os novos alunos.

CAMPUS DO FUNDÃO. Pelo menos novos 5 mil estudantes vão ingressar na UFRJ este ano
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Por Gabriel Priolli em 22/1/2008

As mentiras de “Duas Caras”
Novela da Globo transforma movimento estudantil em baderna e professores universitários
num grupo de preguiçosos, interessados em manter seus privilégios

Antigo militante do progressis-
mo, editor do primeiro jornal vol-
tado à defesa dos homossexuais no
Brasil (Lampião da Esquina, anos
1970), Aguinaldo Silva, autor da
novela “Duas Caras” é agora o pa-
trono de uma verdadeira ode ao
conservadorismo, entoada ao pú-
blico em capítulos diários. O trata-
mento que vem dando a alguns
conflitos seriíssimos do cotidiano
carioca, foco de sua novela, está
carente de equilíbrio e longe de
permitir ao telespectador um jul-
gamento isento do que lhe é ofere-
cido. Algumas situações e persona-
gens são construídos por uma ótica
muito restrita, totalmente discutí-
vel, que não por acaso é a mesma
com a qual são pautados os produ-
tos jornalísticos da grande impren-
sa, em geral.

Nos últimos dias, uma parte
importante da trama gira em tor-
no de uma acusação de racismo ao
reitor Francisco Macieira (José Wi-
lker), recém-entronizado no co-
mando de uma instituição parti-
cular de ensino, a Universidade Pes-
soa de Moraes. Figura de proa na
esquerda revolucionária, exilou-se
em Paris durante a ditadura mili-
tar e lá permaneceu depois da rede-
mocratização do país, trabalhan-
do como professor, até encontrar a
proprietária da universidade, ini-
ciar um romance com ela e receber
o convite para voltar ao Brasil.

Macieira chega à UPM como
um demiurgo da modernidade, um
reformador avançado. Rapidamen-
te entra em conflito com os profes-
sores da casa, retratados como um
bando de preguiçosos corporativis-
tas, que só querem manter privilé-
gios, trabalhar pouco e ganhar
muito. Da mesma forma, conflita
com parte dos estudantes, apresen-

acepção em que termo zumbi foi
usado, enxerga nele um sentido
pejorativo e acusa o reitor formal-
mente de racismo, dando queixa à
polícia. O caso explode na mídia e
Macieira está às voltas com uma
grande dor de cabeça.

DestrambelhadosDestrambelhadosDestrambelhadosDestrambelhadosDestrambelhados
de terceiro graude terceiro graude terceiro graude terceiro graude terceiro grau
O problema dessa história está na

diferença de tratamento. Enquanto
Macieira tem todas as condições para
afirmar o seu discurso, justificar suas
ações, delinear-se como um persona-
gem coerente, Rudolf é pouco mais
que um figurante. Personagem uni-
dimensional – como, de resto, são os
seus professores –, não se sabe ou se
ouve dele nada além da sua obstina-
ção em protestar, criar caso, arrumar
problemas sem razão objetiva. No epi-
sódio em questão, a sua má-fé é clara
e, obviamente, suscita toda simpatia
do telespectador ao seu oponente. Mas
Rudolf não é apenas o “aluno-proble-
ma”, como o site da novela no portal
Globo.com o define. Ele representa um
estereótipo abertamente negativo do

A moral torta do folhetimA moral torta do folhetimA moral torta do folhetimA moral torta do folhetimA moral torta do folhetim
e do intenso assistencialismo que
promove. Tanto os “chefes de mor-
ro” quanto seus subordinados são,
inequivocamente, bandidos e des-
sa forma são percebidos por toda a
comunidade, ainda que as eventu-
ais bondades que distribuam se-
jam apreciadas e usufruídas. Com
absoluta certeza, qualquer mora-
dor de favela preferia se ver livre
deles, se tivesse a mínima chance
de obter isso.

Na favela da Portelinha, en-
tretanto, a ambigüidade é total.

dem segurança, e também sem
usar qualquer tipo de arma.

Apenas recentemente, quando
um grupo de traficantes tentou
invadir a Portelinha, os morado-
res souberam que Juvenal estocava
um verdadeiro arsenal de guerra,
incluindo bazuca, de procedência
ignorada. Foi o que lhes permitiu
rechaçar os invasores, num com-
bate apresentado como muito
honroso, travado em legítima de-
fesa, como se os dois lados em con-
flito não estivessem na ilegalida-
de do porte e uso de armas privati-
vas das Forças Armadas.

De braçadaDe braçadaDe braçadaDe braçadaDe braçada
Na moral ambígua de Duas

Caras, em suma, a turma do bem
pode transgredir a lei sem proble-
mas, se for para combater a tur-
ma do mal. Estudantes que dis-
sentem da orientação da univer-
sidade são radicais perniciosos,
portanto formam na turma do
mal. Professores idem, eles que
são vagabundos e manipulado-
res. E um fascistóide explícito
como Juvenal Antena, ainda que
contestado em suas práticas anti-
democráticas pelo pupilo Evilá-
sio Caó (Lázaro Ramos), segue
firme e forte na turma do bem,
com direito a namorar a maior
beldade da trama, a disputada
Alzira (Flávia Alessandra).

Fonte: Observatório
da Imprensa

O chefão Juvenal Antena (Anto-
nio Fagundes) não é traficante
nem bandido, assim como todos
os seus fiéis soldados. É apenas
dirigente da associação de mora-
dores local, que toca com mão-
de-ferro e democracia zero, que
não impedem o povo de conside-
rá-lo um herói. Impossível saber
como Juvenal conseguiu o mila-
gre de, durante muitos anos, man-
ter o crime longe de sua comuni-
dade, sem apoio do Estado ou das
milícias paramilitares que ven-

hkjhkhkhkhkh

tados como marionetes dos pro-
fessores espertalhões, agitadores
inconseqüentes, que só querem
atrapalhar a vida da universida-
de. Um desses estudantes – um
rapaz negro com o ariano nome
de Rudolf Stenzel (Diogo Almei-
da), sugerindo ser um órfão cria-
do por família estrangeira, por-
tanto um privilegiado que não
deveria se queixar da boa sorte
que teve na vida – tenta colocar
os colegas contra o reitor “porque
ele foi imposto”, não foi eleito
em consulta democrática.

Rudolf inscreve-se num cur-
so de verão de Macieira, mas falta
sistematicamente às aulas. No
dia em que resolve aparecer na
classe, o reitor ironiza a sua pre-
sença, perguntando se ele é al-
gum zumbi, um ser errático que
surge das sombras. Oportunista
inescrupuloso, o rapaz distorce a

EX-ALIADOS. Juvenal Antena (Antônio
Fagundes) e Evilásio (Lázaro Ramos)
são moradores da favela Portelinha.
Juvenal é uma espécie de dono da
comunidade. Na sua ausência, Evilásio
assumiu o comando. Mas o chefão
não gostou da ética do comandado e o
expulsou da Portelinha

Fotos: Internent

estudante engajado, que é desqualifi-
cado como inconseqüente, intransi-
gente e desonesto.

Esse estereótipo começou a ser
construído há algumas semanas,
quando Aguinaldo Silva concebeu
uma invasão estudantil à UPM,
em protesto contra as mensalida-
des cobradas aos alunos.

Ainda que os casos de vandalis-
mo tenham sido marginais nos mo-
vimentos universitários citados, fo-
ram apresentados com grande estar-
dalhaço, como se sintetizassem a pos-
tura estudantil. Duas Caras embar-
cou nesse clima e providenciou o seu
próprio grupo de destrambelhados de
terceiro grau. Fez o estrago que dese-
java. Outro dia, um dirigente estu-
dantil comentou na Unicamp que,
“depois da novela, ficou impossível
convencer a minha mãe que a políti-
ca estudantil não é aquela baderna
apresentada”. Agora, tempos depois
da invasão, os estudantes politizados
da novela não são mais apenas ba-
derneiros. São também mentirosos,
ardilosos, desonestos.

Se Duas Caras ataca a organi-
zação estudantil e apresenta
como modelo de comportamen-
to a obediência bovina, acrítica e
despolitizada dos “bons alunos”
da Universidade Pessoa de Mora-
es, o tratamento que dá à favela
da Portelinha não é muito me-
lhor. Todos sabem que, em qual-
quer grande favela brasileira, do
Rio de Janeiro ou alhures, o cri-
me (em geral, o tráfico de dro-
gas) tem um grande poder políti-
co, derivado de sua força militar



Ditadura matou presidente
João Goulart, diz ex-agente

Jango, como era conhecido, foi derrubado durante o golpe de 64.
Exilado, vivia na Argentina. Policial afirma que ele foi morto a mando de general

A ditadura militar ins-
talada em 1964 – e que
mergulhou o país numa
noite de sombras durante
20 anos – acumulou um
rastro de sangue na sua
trajetória. Matou, torturou,
seqüestrou, prendeu e de-
sapareceu com centenas
de combatentes oposito-
res. Os mais visados fo-
ram os militantes de es-

Assassinato no exílioAssassinato no exílioAssassinato no exílioAssassinato no exílioAssassinato no exílio
O regime militar (1964-

1985) não só espionou João Gou-
lart, o Jango, durante anos como
também ordenou a morte do ex-
presidente em 1976. É o que afir-
ma Mario Neira Barreiro, um ex-
agente do serviço de inteligência
do governo uruguaio, preso desde
2003 na Penitenciária de Alta Se-
gurança de Charqueadas (RS).

Jango morreu em 6 de de-
zembro de 1976, na Argentina,
oficialmente de ataque cardía-
co. Ele governou o Brasil de 1961
até ser deposto por um golpe mi-
litar em 31 de março de 1964,
quando foi para o exílio.

Em entrevista à Folha de
S.Paulo, Barreiro, de 54 anos, deu
detalhes da operação da qual par-
ticipou e declarou que ele pró-
prio se encarregou da espiona-
gem durante quatro anos. Segun-
do o ex-agente, Jango não mor-
reu de ataque cardíaco - mas en-
venenado -, após ter sido vigiado
24 horas por dia de 1973 a 1976.

Barreiro disse que Sérgio Pa-
ranhos Fleury (que morreu em
1979), à época delegado do Dops
(Departamento de Ordem Polí-
tica e Social) de São Paulo, era a
ligação entre a inteligência uru-
guaia e o governo brasileiro. A
ordem para que Jango fosse mor-
to partiu de Fleury, em reunião
no Uruguai com dois comandan-
tes que chefiavam a “equipe Cen-
tauro” - grupo integrado por Bar-
reiro que monitorava Jango.

As escutas, feitas e transcritas
por Barreiro, teriam servido de
motivo para matar Jango. Mas,
segundo o ex-agente (que tinha
o codinome de tenente Tamúz),
o conteúdo das conversas não era
grave: tratavam da vontade de
Jango de voltar ao Brasil, de crí-
ticas ao regime militar e de as-
suntos domésticos. Barreiro afir-
mou que interpretações “erradas
e exageradas” do governo brasi-
leiro levaram ao assassinato.

Segundo o uruguaio, a auto-
rização para que isso ocorresse
partiu do então presidente Ernes-

to Geisel (1908-1996) e foi trans-
mitida a Fleury,. A partir disso, o
delegado acertou com o serviço de
inteligência do Uruguai os deta-
lhes da operação, chamada Escor-
pião - que teria sido acompanha-
da e financiada pela CIA (agência
de inteligência americana).

O plano consistia em pôr com-
primidos envenenados nos frascos
dos medicamentos que Jango to-
mava para o coração: o efeito seria
semelhante a um ataque cardía-
co. As cápsulas envenenadas eram
misturadas aos remédios no Hotel
Liberty, em Buenos Aires, onde mo-
rava a família de Jango, na fazen-
da de Maldonado e no porta-luvas
de seu carro. À Folha, Barreiro não
exibiu provas e disse que o caso era
discutido pessoalmente.  

Qual era o interesse do Uru-
guai em vigiar Jango?

Após o golpe no Brasil, o serviço
de inteligência do governo do Uru-
guai se viu obrigado a cooperar por-
que era totalmente dependente do
Brasil. Goulart, para nós, era uma
pessoa que não tinha nenhuma
importância.

Quando passou a vigiá-lo?
Eu o monitorei de meados de 1973
até sua morte, em 6 de dezembro
de 1976. Monitorei tudo o que fa-
lava através do telefone, de escuta
ambiental e em lugares públicos.

O sr. colocou microfones na
casa? Como ouvia as conversas?
Estive na fazenda de Maldonado
para colocar uma estação repeti-
dora que captava sinais dos mi-
crofones de dentro da casa e re-
transmitia para nós. Esta estação
repetidora foi colocada numa cai-
xa de força que havia na fazenda.
Aproveitamos essa fonte de ener-
gia para alimentar os aparelhos
eletrônicos e para ampliar as es-
cutas. Isso possibilitava que ouvís-
semos as conversas a 10, 12 km de
distância. Ficávamos no hipódro-
mo de Maldonado ouvindo o que
Jango falava.

Como foi decidido que Jan-
go deveria ser morto?

O que levou à morte foram
interpretações erradas, exageradas

do que ele falava. Fleury foi quem
deu a palavra final. Em uma reu-
nião no Uruguai, disse que Jango
era um conspirador e que falaria
com Geisel para dar um ponto fi-
nal no assunto. Depois, em outra
reunião no Uruguai, disse - não
para mim, mas para um major e
um general - que tinha conversado
com Geisel dizendo que Jango es-
tava complicando e que ele sabia o
que deveria ser feito. E ele (Geisel)
disse: “Faça e não me diga mais
nada sobre Goulart”. A morte não
foi decidida pelo governo uruguaio,
mas pelo governo do Brasil, influ-
enciado pela CIA.

querda, aqueles compa-
nheiros que lutavam pela
transformação do Brasil
numa sociedade sem misé-
ria e com justiça. Numa
sociedade socialista.

Mas, entre os inimigos
da ditadura, estavam lide-
ranças que, embora não
fossem socialistas, repre-
sentavam um projeto dife-
rente do encampado pelo

governo militar voltado
para o alinhamento com o
imperialismo americano.
Uma dessas lideranças era
o ex-presidente João Gou-
lart. Jango, como era co-
nhecido, foi derrubado du-
rante o golpe de 64. Exila-
do, vivia na Argentina. Ele
morreu (oficialmente) de
ataque cardíaco.

Mas a suspeita segundo

a qual ele teria sido assas-
sinado sempre existiu. Há
duas semanas, numa en-
trevista ao conservador
jornal Folha de S. Paulo,
um ex-agente da repres-
são uruguaia relatou a
operação que teria culmi-
nado com o assassinado
de Jango. Pela relevância
histórica, reproduzimos
alguns trechos da matéria.

Qual foi o papel da CIA?
A CIA pagou fortunas para saber o
que Jango falava e foi responsável
por muita coisa, mas não quero
falar sobre isso porque tenho medo.

Como Jango foi morto?
Foi morto como resultado de

uma troca proposital de medica-
mentos. Ele tomava Isordil, Adel-
fan e Nifodin, que eram para o
coração. Havia um médico-legista
que se chamava Carlos Milles. Ele
era médico e capitão do serviço se-
creto. O primeiro ingrediente quí-
mico veio da CIA e foi testado com
cachorros e doentes terminais. O
doutor deu os remédios e eles mor-

reram. Ele desidratava os com-
postos, tinha cloreto de potássio.
Não posso dizer a fórmula quí-
mica, porque não sei. Ele coloca-
va dentro de um comprimido.

Como as cápsulas eram colo-
cadas nos remédios de Jango?
Ele era desorganizado. Abria um
frasco, tomava alguns, na fazen-
da abria outro. Tinha sete, oito
frascos abertos. E colocávamos
(referência ao grupo que moni-
torava Jango) um remédio em
cada frasco. Colocamos os com-
primidos em vários lugares: no
escritório na fazenda, no porta-
luvas do carro e no Hotel Liberty.
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JOÃO GOULART. Homenageado por marinheiros pouco antes do golpe militar de 1964


