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PLANO DE SAÚDE: VEJA A SITUAÇÃO DOS AGREGADOS
PÁGINA 5

Governo vai
cumprir acordo

 O Ministério do
Planejamento comuni-
cou oficialmente, em
reunião com a Federa-
ção, dia 6, que honra-
rá o cumprimento do
acordo resultante da
greve de mais de 100
dias, firmado em se-
tembro de 2007. O mi-
nistro Paulo Bernardo
vai anunciar a decisão
nesta quinta-feira,  13

de março, para todas
as entidades que fir-
maram acordos em
2007 e as que fecham
seus acordos neste
ano. Apenas a Fasubra
e as Forças Armadas
terão seus acordos
honrados na íntegra.
Medida provisória
será publicada dia 18
com tabelas e prazos.

PÁGINA 3

QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO: dirigentes da Fasubra recebem a informação no Planejamento

ESPECIAL/MÊS DA MULHERESPECIAL/MÊS DA MULHERESPECIAL/MÊS DA MULHERESPECIAL/MÊS DA MULHERESPECIAL/MÊS DA MULHER

Na terceira reportagem so-
bre a luta das mulheres, no mês
do seu dia universal (8 de Mar-
ço), veja o relato de três compa-
nheiras sobre suas experiências

na vida profissional e política
da UFRJ. A CUT-RJ realizou o
seminário “Mulher Trabalha-
dora, Mulher de Opinião”.

PÁGINAS 8, 9, 10 E 11

ELAS FAZEM A DIFERENÇA

Guerra na América do Sul?
Ataque da Colômbia que matou guerrilheiros em território equatoriano aprofunda crise que opõe

Estados Unidos e Colômbia a países que rejeitam o imperialismo.                                       PÁGINA 12

Plano Diretor irá prever área para SINTUFRJ
PÁGINA 7

CPV/SINTUFRJ inicia suas atividades
PÁGINA 4

Relatório da ONU: Brasil é violento e racista
PÁGINA 2

Consuni vota regimento do Iesc
PÁGINA 9

Maculan faz diagnóstico da Educação
PÁGINA 10

RITA MERLINO SORAYA RODRIGUES VERA LÚCIA

Raquel Carlucho

Cícero  Rabello
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ONU diz que Brasil é corrupto,

O Brasil precisa solucionar com
urgência a questão da violência e da
desigualdade social. O alerta é da
Organização das Nações Unidas
(ONU), que acaba de preparar o pri-
meiro raio X completo feito sobre a
situação dos direitos humanos no
Brasil, destacando problemas como
corrupção, desigualdade social, ra-
cismo, tortura e impunidade.

O documento alerta ainda que
o Brasil não cumpriu as recomen-
dações feitas pela entidade. A ONU,
em 2005, deu um ano para o país
adotar medidas para a proteção dos
direitos humanos, mas sem resul-
tados até agora. O raio X faz parte
de uma nova estratégia do órgão de
avaliar a situação de cada país, e o
Brasil será um dos primeiros a ser
examinado. O documento será de-
batido na plenária da ONU em
abril e, até lá, o governo terá de se

e na saúde. Cerca de 3,5 milhões de
adolescentes ainda estariam fora
da escola. Os 20% mais ricos da
população brasileira têm acesso a
água encanada, 50 vezes maior do
que a parcela dos 20% mais pobres.
E ainda existem cerca de 100 mil
crianças com menos de um ano
que passam fome.

Em todo o documento, a vio-
lência no País surge como um fator
que vem atingindo um número cada
vez maior de pessoas e violando os
direitos humanos das formas mais
diversas. Outro alerta feito pela ONU
é quanto à “generalizada e profun-
da discriminação contra afro-brasi-
leiros, indígenas e minorias”. Os
vários documentos da ONU desta-
cam a existência do racismo no país
e ainda critica o fato de que a de-
marcação de terras indígenas está
ocorrendo de forma lenta.

preparar para dar respostas aos pro-
blemas.

As disparidades sociais fazem
parte da lista de preocupações da

ONU, principalmente no que diz
respeito ao desenvolvimento social
no Norte e Nordeste. Cinqüenta mi-
lhões de pessoas no Brasil ainda

vivem na pobreza, e, apesar dos
avanços, o país está entre os cinco
mais desiguais do planeta. Há de-
sigualdades extremas na educação

Mínimo deveria ser
de R$ 2 mil

Entrou em vigor no dia 1º de março o
novo valor do salário mínimo, que sobe de R$
380,00 para R$ 415,00. O acréscimo de 35,00
reais parece irrisório e, de fato, não corrige a
histórica corrosão deste importante direito.
Instituído por Getúlio Vargas em 1940, o salá-
rio mínimo deveria ser “capaz de atender às
necessidades vitais do trabalhador e sua famí-
lia com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social”, conforme determina o
Capítulo II da Constituição.

Segundo o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Social-Econômicos (Di-
eese), para cumprir estes objetivos, ele deveria
valer R$ 1.924,59. Apesar desta injustiça his-
tórica, o salário mínimo vem tendo outro
tratamento no governo Lula. Há um esforço,
mesmo que tímido, para valorizá-lo. E mes-
mo que seja tímido, Lula deu uma goleada
em FHC. No governo Lula o salário mínimo é
4,3 vezes maior do que no governo FHC. Mas
cabe ressaltar que a valorização do salário
mínimo não foi uma dádiva do governo Lula.
Ela só vingou devido à forte pressão do sindi-
calismo, que promoveu seguidas marchas a
Brasília.

Como efeito, foi assinado em dezembro
de 2006 um acordo entre o governo e as cen-
trais sindicais que garantiu a retroatividade
na aplicação dos reajustes. O acordo também
estabeleceu que o cálculo para o reajuste con-
siderasse não apenas a inflação, mas também
a variação do Produto Interno Bruto (PIB)
nos anos anteriores. Daqui para a frente as
centrais devem voltar à carga pela valorização
do salário mínimo, exigindo agora maiores
reajustes para corrigir a histórica distorção
entre o valor que lhe é conferido a cada gover-
no e o que a Constituição garante. Os R$
415,00 hoje pagos não compram nem duas
cestas básicas.

desigual, violento e racista

O GRUPO que participa do programa de atividades físicas na Vila Residencial

Cícero Rabello

Número de fantasmas e golpistas na Alerj aumenta
Crescem a cada dia a lista de pessoas contratadas ilegalmente por deputa-

dos para trabalhar em seus gabinetes na Assembléia Legislativa do Estado do
Rio (Alerj) e o número de parlamentares envolvidos. O escândalo foi a desco-
berta da criação de um esquema de contratações fraudulentas em gabinetes de
deputados para empregar pessoas cadastradas no Bolsa Família (programa
assistencial do governo) com o objetivo de desviar recursos do auxílio-educa-
ção. A gangue criou, além de empregados fantasmas, dependentes com falsos
documentos para aumentar ainda mais o desvio de recursos. Já chega a 10 o
número de deputados sob suspeita. Com o escândalo, a Alerj suspendeu o
pagamento do benefício a todos os seus servidores e só voltará a pagá-lo após
recadastramento. Mas não informa quantos recebem o auxílio, nem o valor
gasto por mês com o pagamento. Sabe-se que para cada dependente matricula-
do em escola particular, o Legislativo paga R$ 450 por mês pelo benefício.

Atendimento ao público na PR-4
A Pró-Reitoria de Pessoal definiu os dias de terça-feira e

quinta-feira (exceto feriados), das 9h às 16h, para atendimento
ao público na Divisão de Legislação, devido ao aumento do

volume de processos administrativos que necessitam de amparo
legal, notadamente aqueles referentes ao pagamento do auxílio à
saúde e de contagem de tempo de serviço especial.

Mulheres: homenagem na vila
A Associação de Moradores da Vila

Residencial organizou um evento em
homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, 8 de março. Na manhã do dia
7, sexta-feira passada, a associação ofe-
receu um belo café-da-manhã ao gru-
po que participa de seu programa de
atividades físicas.

Cláudio Corrêa, estudante volun-
tário do projeto, acha que iniciativas
como essas são importantes no Fun-
dão, porque os governantes preferem
organizar grupos assim onde há visibi-
lidade política. O grupo se reúne regu-
larmente pela manhã, toda segunda,
quarta e sexta-feira, e está aberto a
todos os interessados, em particular o
pessoal da terceira idade.
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Governo vai cumprir acordo
Apenas a Fasubra e o Hospital das Forças Armadas terão seus acordos
honrados na íntegra entre os seis firmados no ano de 2007

O coordenador-geral de
Relações Sindicais do Mi-
nistério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
(MPOG), Idel Profeta, infor-
mou à Direção Nacional da
Fasubra Sindical, na ma-
nhã da última quinta-feira,
dia 6 de março, que o acor-
do firmado na Greve de
2007 será cumprido na ín-
tegra. Apenas a Fasubra e
o Hospital das Forças Arma-
das terão seus acordos hon-
rados desta forma (conteú-
do e prazo) entre os seis fir-
mados no ano de 2007. Os
demais sofrerão mudança
no prazo de implantação
ainda em 2008.

Da reunião em que se for-
malizou a posição do gover-
no de garantir o cumprimen-
to do acordo com a Fasubra,
participaram pela direção
da Federação Léia Oliveira,
Luiz Antônio Araújo, João
Paulo Ribeiro, Cosmo Bal-
bino e Vera Miranda, além
da representante da CUT,
Lúcia Reis. Os três coorde-
nadores gerais da Fasubra
– Léia, Luiz Antônio e João
Paulo – foram unânimes
em sua avaliação: foi uma
vitória da direção e das
bases, que se mantiveram
mobilizadas, pressionando
o governo em todas as fren-
tes, mantendo-se firmes em
não abrir mão do cumpri-
mento total do acordo, sem
repactuação de prazos e
definindo um calendário de
luta incisivo.

Nesta quinta, 13 de mar-
ço, o ministro do Planeja-
mento, Paulo Bernardo,
receberá as entidades que
firmaram acordos em 2007
e as que fecham seus acor-
dos neste ano para anun-
ciar a decisão do governo.
Ele informará também que
no dia 18 de março, próxi-
ma terça-feira, será publi-
cada medida provisória
com as respectivas tabelas
e prazos das categorias.

Categoria acertou na estratégia

Foi uma

vitória da

direção e das

bases, que se

mantiveram

mobilizadas,

pressionando

o governo

“A nossa categoria mais uma
vez acertou, construindo a mobi-
lização nas universidades, com
ações no Executivo, no Congresso
Nacional, na Andifes (reitores),
com a participação efetiva da
CUT, conquistando opinião favo-
rável à nossa luta em defesa do
cumprimento do acordo em sua
íntegra”, avalia a direção nacio-
nal da Fasubra em seu último in-
forme. A mobilização da catego-
ria, até com ameaça de greve, foi

muito importante para o governo
resolver garantir o acordo.

“Todo o trabalho desenvolvido
e a mobilização da categoria fo-
ram fundamentais. Não aceitamos
o argumento da CPMF e apresenta-
mos argumentos concretos. Temos
os piores salários e não recebemos
reajuste faz dois anos. A pressão
com a decisão de paralisar dois dias
foi importante também. Fomos a
única entidade que parou por dois
dias nacionalmente. Conquistamos

aliados importantes e pressionamos
muito. Estou muito feliz com o
resultado. Hoje (quinta-feira) vou
finalmente poder dormir!”, desa-
bafou Léia Oliveira

“A plenária que decidiu por
unanimidade o cumprimento do
acordo na íntegra e definiu uma
agenda de luta, com paralisação e
indicativo de greve, foi fundamen-
tal para esta conquista. Aliás, a pres-
são foi importantíssima, se formos
levar em conta que apenas uma

categoria do Executivo terá seu
acordo honrado integralmente.
Ganhamos do capitalismo”, afir-
mou Luiz Antônio Araújo.

“A pressão valeu a pena. Se fi-
cássemos parados, esperando a boa
vontade do governo, não sairia
nada. A mobilização e a organiza-
ção da categoria foram fundamen-
tais. Não fraquejamos, por isso ga-
rantimos o cumprimento integral
do nosso acordo”, avaliou João Pau-
lo Ribeiro.

Fasubra fez pressão
Depois da greve de cerca de 100

dias, Fasubra, MEC, Ministério do
Planejamento (na presença da CUT
e da Andifes) firmaram Termo de
Compromisso, em setembro de
2007, definindo os reajustes em
2008, 2009 e 2010 para a categoria.
No final do ano, com o fim da
CPMF e a ameaça de cortes com
prejuízos aos trabalhadores, a CUT
foi a primeira a se manifestar e
seguiu junto na luta da Fasubra e
das outras categorias do funciona-
lismo. Logo no início de janeiro a

Fasubra começou a construir a mo-
bilização, em todas as frentes, para
pressionar o governo. Foi a primei-
ra entidade do funcionalismo a se
manifestar oficialmente pelo cum-
primento do acordo.

Em janeiro, em parceria com
as entidades do ramo da Educação
(gestores, estudantes e trabalhado-
res), lançou um Manifesto Nacio-
nal defendendo prioridade para o
setor com a bandeira contra os cor-
tes no orçamento da Educação. De
lá para cá foram feitas inúmeras

reuniões: com a bancada de parla-
mentares que contribuíram com a
negociação do acordo; com a lide-
rança do PT; com o deputado Car-
los Abicalil (PT-SP); com a Exe-
cutiva da CUT. Organizou-se um
trabalho sem tréguas, abordando
todos os setores da sociedade que
pudessem contribuir para a luta
dos trabalhadores técnico-admi-
nistrativos da educação (TAEs),
como também com várias áreas
do governo.

Durante esse processo, a Fa-

subra publicou nota ao Congres-
so Nacional revelando a real si-
tuação dos salários da categoria
nas universidades: mesmo com o
acordo, continuava a ter o me-
nor piso e teto do conjunto do
funcionalismo público federal.
“Todo este trabalho, com a par-
ticipação fundamental de nossa
base, através de ações e de ener-
gia positiva, propiciou mais esta
vitória. O Acordo será cumprido
em sua íntegra”, destaca o infor-
me da direção da Fasubra.

Marcha confirmada
 Fasubra indicará a participa-

ção da base na Marcha Nacional,
dia 26 de março, proposta inicial-
mente pela Condsef e incorporada

no calendário da CUT. O eixo cen-
tral é: ratificação da Convenção 151
(em tramitação no Congresso); ins-
titucionalização da negociação

coletiva no serviço público (defini-
ção da política salarial com data-
base, Diretrizes de Planos de Car-
reira, liberação sindical); continui-

dade das negociações em curso. A
Federação solicita que os Sindica-
tos mandem o número de carava-
nitas o mais breve possível.

Raquel Carluche

NO MINISTÉRIO. Nesta reunião o representante do Ministério anunciou que o governo vai cumprir o termo de compromisso
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Celebração na aula inaugural
O evento reuniu gerações, celebrou a felicidade dos novos universitários e encheu de esperanças
os alunos das turmas deste ano do CPV/SINTUFRJ

A aula inaugural do Curso
Pré-Vestibular do SINTUFRJ
(CPV/SINTUFRJ), realizada
na segunda-feira, dia 3, só
confirmou a qualidade do cur-
so e a competência da equi-
pe. Os alunos classificados
(até agora 25) deram seus de-
poimentos para uma platéia
que lotou o Salão Nobre do
Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS).

O evento reuniu gerações, cele-
brou a felicidade dos novos universi-
tários e encheu de esperanças os alu-
nos das turmas deste ano do CPV/
SINTUFRJ. Agora em 2008, novatos e
veteranos – os que tentam mais uma
vez uma vaga no vestibular – bus-
cam transformar seus sonhos em rea-
lidade, assim como aqueles que já
enfrentaram suas limitações, medos
e desafios.

Dirigentes do SINTUFRJ, direto-
res da área da Educação, a coordena-
dora do curso e professores saudaram
os participantes. Eles destacaram o
enorme esforço do Sindicato em man-
ter o projeto iniciado em 1986 e o
investimento feito ao longo dos anos,
sem apoio de terceiros. Marcílio Lou-
renço, Iaci Azevedo, Vera Barradas res-
saltaram a importância deste curso,
diferenciado dos demais, mas cha-
maram a atenção para o fato de os
sindicalizados ainda não terem des-
pertado para a riqueza de informa-
ção, formação e cultura que o curso
proporciona. Com o plano de carrei-
ra, mais do que nunca qualificar-se é
fundamental para os trabalhadores,
mas os alunos sindicalizados do CPV
são minoria. “É uma pena”, lamen-
tou o coordenador de Educação, Der-
cinval Oliveira.

Visão críticaVisão críticaVisão críticaVisão críticaVisão crítica
E, para além do vestibular ou da

carreira, a visão crítica da realidade
é fundamental, como também o
posicionamento político. “Num
país com 32 milhões de analfabetos
a situação é dramática, e nós temos
que defender que a educação seja
financiada para aqueles que não
têm condição e oportunidade para
nada neste sistema capitalista”, disse
o coordenador-geral Marcílio Lou-
renço. “A própria iniciativa de enca-
rar o curso e disputar o direito ao
ensino público, gratuito e de quali-
dade já representa uma vitória para
vocês”, observou Iaci Azevedo, ex-
coordenadora de Educação, hoje na
Comunicação.

 “O nosso curso é muito procu-
rado por pessoas que não têm direi-
to a vaga. É um investimento polí-
tico. Não tem apoio de ninguém,
sendo apenas financiado pela cate-
goria, que infelizmente pouco uti-
liza. Atende aos dependentes e par-
cela de outras categorias de traba-
lhadores, por que é preciso tam-

bém pensar o mundo do trabalho e
a privatização no setor público”,
explicou a coordenadora de Educa-
ção, Vera Barradas.

Os novatosOs novatosOs novatosOs novatosOs novatos
Orgulhoso, o vigilante Eliezer

Oliveira, que acompanhava a fi-
lha Elyete, 17 anos, estreante no
curso, mandou seu recado: “Tem
que estudar; sem isso, ninguém vai
a lugar; algum”. “Meu pai falou
que o curso é bom, assim como
meus amigos que estudaram nele.
Todos disseram que os professores

são ótimos. Pretendo fazer Admi-
nistração, minha mãe trabalha
mais ou menos na mesma área e
no mercado de trabalho há mais
oportunidades de emprego”, disse
Elyete.

Outra estreante é a aposentada
Mirian Andrade Afonso, 53 anos:
“Sempre tive vontade de voltar a
estudar, mas como todos que estão
fora da sala de aula há anos tinha
muito medo. Eu cheguei a estudar
na Suam, no entanto tive que pa-
rar porque foi ficando caro. Meu
filho (César Augusto que passou

para UFRJ e Uerj) insistia para ten-
tar vaga numa pública por ter me-
lhor qualidade de ensino, assim
como afirmava que era um direito
nosso. Tomei coragem e estou aqui,
com muita esperança e apreensiva
sim. Mas agora vou em frente. Só
saio aprovada”.

Os aprovadosOs aprovadosOs aprovadosOs aprovadosOs aprovados
Os mais novos universitários

que fizeram o CPV e foram classifi-
cados foram chamados para falar
de suas experiências. A felicidade
estampava os rostos do grupo. Um

a um, os jovens contaram suas his-
tórias à platéia. Disseram que não
havia receita pronta, mas que era
fundamental ter perseverança e de-
dicação. O curso, por si só, não apro-
va ninguém sozinho. O aluno, se
não tiver participação ativa, pode
ficar a ver navios na hora do dispu-
tado vestibular para entrar para a
universidade. “Aproveitem a opor-
tunidade, porque muita gente não
tem. É uma formação gratuita e
de excelência!”, destacou Érika
Gonzaga, que passou para Rela-
ções Públicas na UFRJ.

O curso e sua dinâmica
A coordenadora do CPV, Da-

niele São Bento, explicou a di-
nâmica do curso e chamou a
atenção para três questões im-
portantes. A primeira diz res-
peito à representação dos estu-
dantes no Conselho do CPV. O
conselho é composto por dire-

tores do Sindicato, professores e
alunos. Estes devem se organi-
zar para eleger dois representan-
tes – titular e suplente – da tur-
ma do Fundão e da turma do
IFCS para garantir a apresenta-
ção de suas reivindicações, críti-
cas e sugestões.

A segunda se refere ao remane-
jamento de turma e ao horário das
disciplinas. Dependendo da situa-
ção, pode haver remanejamento,
sem alteração de local, a ser decidi-
do pela Coordenação de Educação
com a devida consulta ao Conse-
lho do CPV. A terceira e última tem

a ver com o reingresso em 2009:
os alunos deste ano que não con-
seguirem aprovação nos vestibu-
lares e que desejarem reingressar
no curso para o ano letivo de 2009
terão direito ao retorno, desde que
observados os critérios estabeleci-
dos no regimento do curso.

Cícero Rabello

INÍCIO DE JORNADA. Na segunda-feira, dia 3, a aula inaugural do CPV/SINTUFRJ, no Salão Nobre do IFCS, acabou se
transformando num momento de afirmação de projeto pioneiro nas ações de pré-vestibulares comunitários
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Ministro inaugura ressonância no HU
Temporão defendeu as pesquisas com células-tronco embrionárias: “As pessoas precisam disso
para continuarem a viver”

O ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, foi
a figura central na inaugu-
ração do setor de Resso-
nância Magnética e das uni-
dades de Pesquisa Clínica
e Gastroenterologia do Hos-
pital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho no dia 6 de
março. O evento ocorreu
durante o Congresso Come-
morativo aos 30 anos do
hospital. O ministro fez re-
sidência médica na institui-
ção. Temporão começou
sua visita pelo subsolo do
prédio, onde está sendo
instalado o setor de Resso-
nância Magnética. Depois,
dirigiu-se ao quarto e quin-
to andares, onde concedeu
uma entrevista coletiva.

O ministro forneceu dados de
que os hospitais da rede pública
federal estão com dívidas acumu-
ladas em cerca de R$ 1,5 milhão.
“É lamentável que somente em
2008 o HU tenha conseguido inau-
gurar a Ressonância  Magnética.
Fiz residência aqui há 30 anos e a
situação pouco mudou. O impor-
tante dessa unidade é que no Rio
de Janeiro existem poucos equipa-
mentos de ressonância, e o HU irá
preencher uma grande lacuna na
área”, disse Temporão.

Com relação às pesquisas com
células-tronco embrionárias, Tem-
porão se disse favorável às pesqui-
sas. “A população precisa do desen-
volvimento dessas pesquisas. E sua

importância é maior à medida que
mais pessoas dependem disso para
continuarem a viver”, declarou.

Estavam presentes à cerimônia
de inauguração: o reitor Aloísio
Teixeira, o ministro da Saúde José
Gomes Temporão, o diretor-geral
do HU Alexandre Pinto Cardoso, o
vice-diretor José Marcos Raso e o

Como fica a situação dos agregados?

secretário de Saúde do Estado do
Rio Carlos Armando.

O Centro Acadêmico de Medi-
cina fez um protesto pacífico, com
todos os alunos da saúde vestindo
preto. Tendo como representante o
aluno João Guilherme Assy, o CA
expôs uma série de dificuldades en-
frentadas pelos alunos da área da

Saúde. “É uma grande incongru-
ência possuirmos aparelhos de úl-
tima geração e não termos como
acompanhar os pacientes recém-
transplantados”, criticou o aluno,
que presenteou o ministro Tempo-
rão com uma camiseta.

O Diretório Central dos Estu-
dantes, representado pelo aluno

da medicina Gustavo Treistman,
criticou o Reuni e as fundações
estatais. “Nossos problemas não
estão relacionados à gestão, mas à
falta de verbas para a Educação e
Saúde. Esta situação acontece ao
longo dos anos, governo após go-
verno, e que hoje continua”, dis-
parou o aluno.

Apesar do empenho do Sindicato em esclarecer a cate-
goria sobre o plano de saúde, muitas dúvidas surgem na
hora de nomear agregados. A principal confusão que se
tem feito, segundo os atendentes que estão realizando o
cadastro para adesão ao plano de saúde Caurj/UFRJ, é
sobre os valores que estas pessoas efetivamente pagarão
pelo plano. Para os agregados não há a contrapartida
governamental. Além disso, as tabelas são diferentes das
tabelas pagas pelos servidores e seus dependentes.

TABELATABELATABELATABELATABELA
Quem pode ser agregado?
- Neto;
- Filhos e enteados que perdem a condição de depen-

dente;
- Irmão do titular e seus respectivos cônjuge e filhos;
- Pai e mãe do titular, desde que existam depen-

dentes menores do titular;
- Nora e genro do titular, desde que seus cônjuges

estejam inscritos na Caurj;
- Ex-cônjuge, desde que o pedido de permanência

ocorra no prazo máximo de 180 dias contados da separação
judicial.

A co-participação para os agregados também é diferen-

te, se comparada às tabelas dos servidores. De acordo com
informações da Caurj, as tabelas Enfermaria e Ambulatorial
deverão obedecer às seguintes co-participações:

30% em consultas médicas;
30% em exames laboratoriais, que custem até R$ 190;
15% em exames laboratoriais, que custem acima de
 R$ 190;
15% para fisioterapia;
15% para internação psiquiátrica.
No caso de internações, somente na tabela Ambulatorial,

as co-participações seguem os seguintes critérios:
R$ 150 para todo e qualquer atendimento ou evento em

que o custo não ultrapasse mil reais;
R$ 190 para partos e para todo e qualquer atendimento

ou evento cujo custo esteja entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil;
R$ 250 para todo e qualquer atendimento ou evento cujo

custo esteja acima de R$ 5 mil.
A tabela Especial é a única que não prevê co-participação

para os agregados.

Postos de atendimentoPostos de atendimentoPostos de atendimentoPostos de atendimentoPostos de atendimento
Os servidores que ainda tiverem dúvidas sobre o plano

podem procurar um dos postos de atendimento montados
pela Caurj para a adesão. É bom lembrar que o período da

adesão com isenção de carência termina no dia 26 de
março.
Veja os locais:

CT – Bloco A;
CCS – Bloco L;
IFCS – Hall;
Reitoria – Hall.

A Comissão de Saúde Suplementar do SINTUFRJ irá se
reunir nesta quarta-feira, dia 12, com a Caurj e a PR-4. O
objetivo é solucionar as demandas da categoria e as pen-
dências relacionadas à inclusão de dependentes e homoa-
fetivos. Outra necessidade mapeada pelo Sindicato é acer-
tar o prazo de validação das fichas de adesão pela PR-4.

Solicitação de auxílio-saúdeSolicitação de auxílio-saúdeSolicitação de auxílio-saúdeSolicitação de auxílio-saúdeSolicitação de auxílio-saúde
A PR-4 informa que as solicitações de pagamento do

auxílio-saúde devem ser feitas através de abertura de
processo administrativo, por requerimento individual e
anexando os comprovantes de pagamento dos meses de
novembro e dezembro de 2007 de plano de saúde do
servidor e seus respectivos dependentes. O pagamento só é
devido aos servidores que tinham plano de saúde nos
referidos meses.

MINISTRO PRESTIGIA. O ministro  e o diretor do hospital, Alexandre Cardoso, nos corredores do HU. Na sua visita ao
Hospital Universitário, o ministro da Saúde deu entrevista e comentou sobre a crise dos hospitais públicos

Cícero Rabello
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Choque de realidade
Exonerado da Secretaria Estadual de Educação, professor Nelson Maculan, ex-reitor da UFRJ,
faz relato de sua experiência. Um professor com 10 anos de magistério ganha R$ 850

Só com vontade política se
muda a educação. A frase pode soar
como um chavão, de tão repetida.
Mas, lamentavelmente, é a consta-
tação de alguém que mergulhou
nos meandros do poder do governo
estadual. Nelson Maculan saiu da
Secretaria de Ensino Superior do
MEC (Sesu) no início de 2007 para
assumir a Secretaria de Educação
do governo Sérgio Cabral. Exone-
rado da função um ano depois, o
ex-reitor da UFRJ traçou um diag-
nóstico da situação da educação
pública no Estado, que hoje atende
a menos de 10% da população, mas
que poderia ser bem melhor.

A Secretaria responde por 1.600
escolas, 90 mil profissionais (71
mil professores) e 50 mil inativos,
com um orçamento de R$ 2,6 bi-
lhões. O salário bruto de um pro-
fessor com 10 anos de magistério
está em torno de R$ 850. Bruto.

Além do salário de fome, o pro-
fessor se chocou com a realidade:
crianças que só se alimentam dig-
namente na escola; irmãos que
compartilham o mesmo par de sa-
patos e por isso estudam em turnos
diferentes; escolas em péssimo es-
tado e sem banheiros.

O ex-secretário mostrou que o
governo poderia pagar melhor seus
professores. Que através de escolhas
democráticas, a comunidade po-
deria exigir responsabilidade dos
diretores das escolas estaduais.

Para o Sindicato Estadual dos
Profissionais em Educação, o ex-
secretário passou por um processo
de desgaste, principalmente depois
que resolução da Secretaria que
reinstituía eleições para a direção
foi cancelada.

Em carta divulgada ao deixar o
cargo, o professor denunciou forte re-
sistência à democratização e à va-
lorização do magistério: “Sem valo-
rizar o professor, sem capacitá-lo e
sem remunerá-lo dignamente, ja-
mais conseguiremos atingir uma
Educação de qualidade, que transfor-
me verdadeiramente o nosso país”.

Qual o diagnóstico da edu-
cação pública no Estado?

O Estado do Rio de Janeiro tal-
vez tenha a menor rede estadual de
educação pública do país em rela-
ção ao percentual da população
total. O Rio tem 15 milhões de
habitantes; mais ou menos um
milhão e 400 na rede pública esta-
dual. Menos de 10% da população.
Enquanto em São Paulo e Minas
esse índice vai de 12% a 14%. Por
quê? O Rio não é pobre. É o segun-
do em PIB e o terceiro em renda per
capita no país. Tem royalties do
petróleo...

E tem várias escolas federais:
Pedro II, CAp, Cefet... É a rede me-

nor, tem mais dinheiro. Portanto,
tem condições de melhorar o paga-
mento de seus professores. A avalia-
ção do Rio não é ruim. Mas quando
se exclui os colégios federais, cai
abaixo da média nacional. O Rio
não responde ao papel dele.

Sua saída se deveu ao fato de
expor a situação salarial?

Eu tinha feito um projeto para
quatro anos. Recebi 40 vezes o Sin-
dicato. Sempre dialogava. Havia
reivindicações mais que justas. Mas
tinha limites. Minha visão é de
que foi uma questão política –
um arranjo político. Há eleição
para prefeito esse ano.  É a minha
hipótese.

Não teria sido também pelo
projeto de democratização das
direções?

Tentei cumprir a carta que o
governador mandou aos professo-
res do estado quando foi eleito.
(com promessa de acabar com in-
dicações políticas na nomeação de
diretores e coordenadores). Brigava
muito pela democratização da es-
colha de diretores. Que não hou-
vesse mais nomeação. Todos os es-
tados fazem eleição. Assim, profes-
sores, funcionários técnico-admi-
nistrativos e pais participam de
uma consulta pública.

A democratização é um ponto
importante também para escolha
de coordenadores regionais.

E o que aconteceu?
Mandei o projeto para a Casa

Civil. Onde ficou dois meses para
análise. Mas publicaram no Diá-
rio Oficial como uma resolução.
Três dias depois voltaram atrás, ale-
gando problemas jurídicos. O go-
vernador disse que foi um erro na
publicação.

Como melhorar a educação?
O grande problema está na Ci-

dade do Rio e Janeiro. Tem que
haver concurso. Faltam professores
de Matemática, Física, Filosofia...
Por outro lado, pagam muito pou-
co. Um professor ganha R$ 600
brutos por mês. Professores com sa-
lário de fome não têm vale-refei-
ção, transporte, quase nenhum be-
nefício indireto. Tem que haver
cursos de capacitação, mestrado,
doutorado. O Rio não precisava es-
tar assim. No município do Rio,
em Niterói, Nova Iguaçu ganham
o dobro que no estado.

Por outro lado, têm que dar
condições às escolas, bibliotecas,
salas para os professores.

Quantos aos alunos, a média
no Brasil é de quatro horas por dia
na escola pública. Mas os pais tra-
balham.

Mais docentes e menos democracia

Além do salário de fome, o professor se
chocou com a realidade: crianças que só se
alimentam dignamente na escola; irmãos que
compartilham o mesmo par de sapatos e por
isso estudam em turnos diferentes; escolas
em péssimo estado e sem banheiros.

A nova secretária estadual
de Educação, Tereza Porto –
analista de sistemas e presiden-
te do Proderj –, chegou com
alvíssaras: o anúncio por parte
do governador de medidas para
amenizar o déficit de 14 mil
professores, como a homologa-
ção do último concurso para

3.948 vagas; convocação de dois
mil aprovados em concurso de
2004; contratação de mil tempo-
rários e um novo concurso para
duas mil vagas. Ela, no entanto,
pisa no freio em temas conside-
rados essenciais para o secretário
que saiu. Assumiu dizendo na
imprensa que não é necessaria-

mente favorável à eleição para
escolha de diretores. Sobre o au-
mento dos professores, ela co-
menta: “Não podemos assumir
um compromisso como esse e
não ter como pagar”. O gover-
nador Sérgio Cabral disse que o
cargo requer uma pessoa com
mais técnica e operacional.

MACULAN. Depois de um ano na Secretaria de Educação, ele faz o seu diagnóstico

Cícero Rabello
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 A área destinada à sede do SINTUFRJ estará prevista no Plano Diretor?
 O Centro de Capacitação se tornará realidade?
 A Comissão da Carreira vai se estruturar?

P E R G U N T A S   E   R E S P O S T A S

Bate-pronto com o reitor
?? ?????

O reitor Aloísio

Teixeira

responde.

N o dia 10 estava prevista a
última reunião da comis-
são instituída pelo reitor

para preparação de diretrizes para o
Plano Diretor da UFRJ. O trabalho
deve ser divulgado na próxima sema-
na e avaliado nas sessões do Conselho
Superior de Coordenação Executiva
do dia 18 e do Conselho Universitário
do dia 27. Uma vez aprovadas as dire-
trizes, a Reitoria vai criar uma co-
missão técnica para detalhar o Pla-
no. O prazo definido pelo Consuni foi
24 de abril.

Recentes pedidos de cessão de es-
paço para expansão de centros ou cons-
trução de prédios que têm chegado ao
Consuni estão agora, por recomenda-
ção da Reitoria, aguardando a deli-
beração das diretrizes do Plano, pelo
colegiado, para que possam ser anali-
sados.

No entanto, há uma área anteri-
ormente prevista para abrigar a sede
do SINTUFRJ que não pode ser esque-
cida. Já existe deliberação do Conse-
lho Superior de Coordenação Execu-
tiva de 1997, favorável à destinação
da área localizada entre a Educação
Física e o Alojamento. Na época da
discussão do Restaurante Universitá-
rio no Consuni, quando se cogitou a
possibilidade de instalar o prédio nes-
te mesmo terreno, o conselheiro Mar-
cílio Lourenço lembrou a destinação
ao Sindicato, observação considerada
procedente pelo reitor. O colegiado se
comprometeu então a destinar área à
entidade.

O prédio
Segundo o reitor Aloísio Tei-

xeira, a proposta do Centro de
Capacitação continua na or-
dem do dia. “O fato de não
termos implementado não quer
dizer que tenha desaparecido.
Acho que na discussão do
plano diretor, a gente prever a
definição de espaços de uso
para uma incitativa dessas aju-
da a questão a voltar à ordem
do dia de forma que possamos
discutir concretamente. É o
momento em que a gente está
discutindo isso tudo. O plano
diretor não é loteamento de
área nem deslocamento geo-
gráfico ou proposta imobiliá-
ria. Deve refletir uma concep-
ção acadêmica a vigorar nos
próximos 20 anos”.

O plano
O Plano de Desenvolvimen-

to dos Integrantes da Carreira
(PDIC) depende do Plano de
Desenvolvimento Institucional.
Segundo o reitor, já há propos-
ta formulada – com base no
que vinha sendo discutido com
o movimento –, e sua idéia é
levá-la ao Conselho Universi-
tário o mais rápido possível.
“O prazo já passou há muito
tempo. Mas estamos atrasa-
dos em várias coisas. Não
apenas no Plano de Capacita-
ção, na Avaliação Interna e em
outros temas. Estamos com a
pauta do Conselho Universitá-
rio muito atrasada. Talvez em
função da discussão do ano-
passado (sobre o plano de
reestruturação e Expansão da
UFRJ), que foi muito boa, mas
atrasou a pauta. A idéia é que
nas próximas reuniões do
Conselho possamos zerar a
pauta e sair dessa inadim-
plência”, explicou o reitor.

A CIS
A Comissão Interna de Su-

pervisão (CIS)é um instrumen-
to definido na Lei da Carreira
para consolidação e avanço do
nosso plano. Mas passados
três anos de sua constituição,
ainda sofre até mesmo com
falta de local adequado para
funcionar. O reitor explicou que
vai se reunir com os membros
da CIS no início desta semana
exatamente para estudar os
problemas de funcionamento.
“Temos que resolver como
melhorar a infra-estrutura e dis-
ponibilizar recursos para que
possa funcionar”, comentou.

 Qual a posição da Reitoria em
relação à área ao Sindicato?

 Na discussão para elaboração
da proposta das diretrizes do plano
diretor, a comissão está considerando
as definições de espaços de uso co-
mum, inclusive para as entidades de
representação. Mas não tem nada de-
finido. A comissão deve concluir os
trabalhos semana que vem, e aí pro-
vavelmente haverá uma proposta, e
será enviada para o Conselho Univer-
sitário com essas definições básicas.

 Então não há nada definido?
 A posição da Reitoria é favorá-

vel a que se definam áreas para as
entidades de representação e de uso
comum. Mas acho que seria indevido
tomar posição, quando tudo isso será
discutido no Consuni em março.

 A área vai estar no plano
diretor?

 Estamos tratando de planejar
a ocupação e o uso dos espaços num
horizonte de 20 anos, e nada do que

Capacitação: proposta na ordem do dia
À época da discussão do Plano de Reestruturação e Expan-

são da UFRJ, o reitor Aloísio Teixeira esteve no SINTUFRJ em
debate com a categoria, quando concordou com a proposta de
criação de um Centro de Capacitação, feita pela coordenadora
do SINTUFRJ Iaci Azevedo. Passados alguns meses, a pro-
posta não avança.

  A reivindicação da categoria se desdobra em duas frentes:
a concretização do centro, por uma lado, e, por outro, a
conclusão do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da
Carreira, que inclui capacitação, avaliação e dimensionamento de
pessoal, ou seja, planejar a universidade no que diz respeito à
força de trabalho. Até mesmo a consolidação institucional da
Comissão Interna de Supervisão, instrumento essencial para
aprimoramento da Carreira, previsto em lei, com pessoal e local
adequado, demora.

vier a ser decidido ou sugerido se fará
sem discussão. Acho que temos que
sentar e discutir com o SINTUFRJ. Ver
o que é melhor dentro de um plane-
jamento global. A única coisa que
acho que não é aceitável é que haja
perda. O SINTUFRJ é parte da univer-
sidade e parte da nossa vida social,
política e institucional, e como tal,
tem que estar previsto no plano dire-
tor uma área que possa ocupar. Pode
ser aquela, pode ser outra. Mas qual-
quer que seja, será com plena discus-
são e aceitação do SINTUFRJ. Não
será feito nada contra.

ALOÍSIO TEIXEIRA na sessão da semana passada do CSCE discutindo a agenda da UFRJ

“SINTUFRJ é
parte da vida
política da
Universidade”

Foto: Cícero Rabello
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Seminário da CUT-RJ discute
situação da mulher
Reivindicações, depoimentos e denúncias foram levadas ao encontro
“Mulher Trabalhadora, Mulher de Opinião”

“Para as mulheres, a redu-
ção da jornada de trabalho de
44 horas para 40 horas só terá
efeito se vier acompanhada de
um amplo programa de políti-
cas públicas que transforme
o trabalho doméstico em polí-
tica de estado. Uma agenda
feminista, como afirma o ma-
nifesto da Marcha Mundial
das Mulheres, deve fortalecer
a luta pelo reconhecimento do
trabalho doméstico enquanto
trabalho e não como uma vo-
cação natural das mulheres”.
Com esta proposta de plata-
forma de luta, a presidente da
CUT-RJ, Neuza Luzia, abriu o
seminário “Mulher Trabalhado-
ra, Mulher de Opinião”, orga-
nizado pela Secretaria sobre
Mulher Trabalhadora da CUT-
RJ, em comemoração ao 8 de
Março, Dia Internacional da
Mulher.

O evento reuniu outras cinco
palestrantes: a socióloga do Centro
de Saúde do Trabalhador, da Fio-
cruz, Marcia Agostini; a ex-delega-
da Regional do Trabalho, Lívia Aruei-
ra; a dirigente da Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura (Fetag),
Célia Muniz; a assessora jurídica do
Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher (Cedim), Gleyde Selma da
Hora; e a responsável pela Secretaria
sobre Mulher Trabalhadora da CUT-
RJ, Virgínia Barriel, que também
atuou como mediadora. Como este
ano a data histórica em homena-
gem às mulheres (8 de março) caiu
no sábado, o seminário foi realiza-
do na tarde de quarta-feira, 5, na
sede da CUT-RJ, no Centro do Rio.

Marcia Agostini, da Fiocruz, afir-
mou que “quem produz as diferen-
ças entre homens e mulheres é a
sociedade, portanto, devemos ter um
olhar mais humano e real e derru-
bar as amarras que nos dividem,
mas sem desconsiderar a categoria

gênero”. Gleyde Hora, do Cedim,
lembrou que o 8 de Março foi ins-
tituído com a luta pela redução
da jornada de trabalho e pela
igualdade entre homens e mulhe-
res. Mas a preocupação da advoga-
da do Conselho foi chamar a aten-
ção das militantes presentes sobre
a necessidade de se organizar uma

grande campanha nacional em
defesa da Lei Maria da Penha, que
pune de fato o autor de violência
doméstica cometida contra as
mulheres: “Três artigos da lei es-
tão sendo discutidos no Supremo
Tribunal Federal (STF), que pre-
tende pôr em julgamento a sua
constitucionalidade”.

Virginia Berriel, da Secretaria
sobre Mulher Trabalhadora da
CUT-RJ, acrescentou que, “assim
como muitos juízes ainda acham
normal mulher apanhar, infeliz-
mente depois de um ano em vigor
muitas mulheres ainda desconhe-
cem a existência da Lei Maria da
Penha”.

A ex-delegada regional do Tra-
balho, Lívia Arueira, incentivou as
mulheres a denunciarem abusos
nas instâncias superiores, como,
por exemplo, ao Conselho Regio-
nal de Medicina o médico do Tra-
balho que obriga uma trabalhado-
ra lesionada a retornar à função
que a adoeceu.

PÚBLICO PARTICIPATIVOPÚBLICO PARTICIPATIVOPÚBLICO PARTICIPATIVOPÚBLICO PARTICIPATIVOPÚBLICO PARTICIPATIVO

O auditório da CUT não lotou, mas as mulheres presentes partici-
param ativamente do debate. A maioria era de militantes sindicais, de
partidos políticos de esquerda e integrantes de  entidades que defendem
os direitos das mulheres. As trabalhadoras da UFRJ foram representa-
das no seminário pela dirigente do SINTUFRJ Vera Barradas e pela
delegada de base Petronila Rosa.

Reivindicações das mulheres
A presidente da CUT-RJ,

Neuza Luzia, apresentou no
seminário o elenco de reivin-
dicações a serem efetivadas
pelos governos, com a apro-
vação, pelo Congresso Naci-
onal, da PEC 393/01, que re-
duz a jornada de trabalho
para 40 horas, e pelas quais
as entidades sindicais de-
vem lutar. São elas:

Desenvolvimento de polí-
ticas públicas diferenciadas

que considerem o acesso, a
permanência e a ascensão
profissional das mulheres. As
políticas públicas devem con-
siderar essa realidade, priori-
zando, por exemplo, as mu-
lheres nos programas habita-
cionais e de geração de em-
prego; Ampliação de equipa-
mentos públicos voltados para
a educação, qualificação pro-
fissional, saúde, lazer, entre
outros; Instalação de creches

DOR QUE NÃO SAI NO JORNALDOR QUE NÃO SAI NO JORNALDOR QUE NÃO SAI NO JORNALDOR QUE NÃO SAI NO JORNALDOR QUE NÃO SAI NO JORNAL

A representante da Fetag, Célia Muniz, falou da discriminação
infringida às trabalhadoras rurais e fez denúncias: “Ainda hoje, no
campo, a mulher madruga, participa de todas as etapas do plantio,
mas quem comercializa o fruto do seu trabalho é o homem. Portanto,
campo e cidade ainda têm diferenças em relação à violência e à
subjugação impostas às trabalhadoras”.

Segundo a dirigente, uma lei estadual está expulsando da região
Noroeste os trabalhadores rurais para favorecer o plantio de eucalipto.
“A monocultura absorve menos mão-de-obra, a nossa luta é para
garantir o espaço para o trabalhador rural e a identidade da trabalha-
dora rural”. E conclui afirmando: “Quando se expulsa uma família
do campo, se agrava os problemas de violência nos centros urbanos,
porque os membros dessa família chegam na cidade sem qualificação
para o trabalho e sem identidade”.

nos espaços públicos e nos
locais de trabalho; Ratificação
da Convenção 156 da Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT), que dispõe sobre de-
missão imotivada; Aplicação
da Convenção 100 da OIT: sa-
lário igual para trabalho igual;
e da Convenção 111: igualda-
de de oportunidades entre ho-
mens e mulheres; Fortaleci-
mento da fiscalização do tra-
balho; e Contrato Coletivo de

Trabalho com pauta permanen-
te sobre a questão de gênero.

CEM MIL
ASSINATURAS
A CUT-RJ está convocan-

do os trabalhadores de todas
as categorias e seus respec-
tivos sindicatos a estarem
presentes no Largo da Cario-
ca dia 18 de março, a partir
das 16h, quando a Central
Sindical lançará publicamen-

te a campanha pela aprova-
ção no Congresso Nacional
do projeto de lei pela redu-
ção da jornada de trabalho,
limitação das horas extras
e o fim do banco de horas.
“A nossa meta é colher cem
mil assinaturas no Rio de Ja-
neiro de apoio às centrais
sindicais e enviá-las aos par-
lamentares, em Brasília”, in-
formou a presidente da Cen-
tral, Neuza Luzia.

NA MESA (da esquerda para a direita). Célia, Gleyde,
Neuza, Virginia, Lívia e Marcia. Mulheres e lutadoras
participaram do seminário organizado pela CUT-RJ que
refletiu sobre as situações cotidianas das mulheres
trabalhadoras no campo e na cidade

Cícero Rabello
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Rita, uma transgressora idealista
Foi por meio da arte que Rita mais contribuiu para a luta pela redemocratização do país. Ela foi
produtora gráfica do jornal Opinião

A desenhista da Gráfica
da UFRJ Rita Maria Merli-
no é uma daquelas mulhe-
res que faz a diferença na
Universidade. Pelas suas
atitudes, em 25 anos de tra-
balho na instituição, é pos-
sível defini-la como trans-
gressora, brigona, determi-
nada e tão apaixonada por
arte que declarou preferir
“uma militância poética,
colorida e divertida a uma
esquerda deprimida, so-
frendo pelo poder”.

Foi por meio da arte que
Rita mais contribuiu para a
luta pela redemocratização
do país. Ela foi produtora
gráfica do jornal Opinião,
um dos mais perseguidos
da imprensa alternativa de
resistência à ditadura mili-
tar. Também ensinou arte
para crianças numa escola
de vanguarda, onde apren-
deu que “um professor vira
educador quando é um in-
telectual ativo e se senta ao
lado dos seus alunos”.

Tempos de rebeldiaTempos de rebeldiaTempos de rebeldiaTempos de rebeldiaTempos de rebeldia
Rita entrou pela primeira vez

na UFRJ em 1973, como aluna da
Escola de Belas Artes (EBA). Mas
em 1975, quando a Escola foi trans-
ferida do Centro para o Fundão,
abandonou a vida universitária.
Somente no ano passado, aos 51
anos, ela concluiu o curso de Gra-
vura, na EBA. “Estudante de arte
não combinava com ditadura, nem
com aqueles corredores frios da Fa-
culdade de Arquitetura. Passei a ver
a EBA sombria, um lugar ambí-
guo”. Então virou hippie para ter
amigos para lutar com ela por li-
berdade.

Expectativa e decepçãoExpectativa e decepçãoExpectativa e decepçãoExpectativa e decepçãoExpectativa e decepção
A história que Rita construiu

na UFRJ tem recheio doce e amar-
go. Sua primeira experiência pro-
fissional na instituição foi através
da Fundação José Bonifácio, em
1983, quando foi selecionada para
a Creche Universitária. Chegou a
cursar três períodos de Pedagogia
na Uerj para qualificar-se melhor

Acredito na força do
coletivo e não na
submissão do
rebanho

para o trabalho, mas toda a equipe
foi substituída “em função de dis-
putas políticas” e, como castigo
pela  resistência às mudanças, fi-
cou um ano e quatro meses à dis-
posição. “Berrei e fiz escândalo de-
nunciando que era impedida de
trabalhar,  mas ganhando salário
à custa do povo. Então fiz o inima-
ginável: inscrevi-me no concurso
aberto para a própria UFRJ e passei
em primeiro lugar para o cargo de
desenhista da Gráfica”.

Sindicalizada atuanteSindicalizada atuanteSindicalizada atuanteSindicalizada atuanteSindicalizada atuante
Apesar de discordar de algumas

“colocações e mentalidades” do
Sindicato, Rita garante que, desde

RITA. Ela disse preferir uma militância poética e divertida do que a esquerda deprimida

ARTISTA. Trabalhos da desenhista gráfica

Fotos: Arquivo pessoal

Consuni vota regimento do Iesc
Nesta quinta-feira, 13, o Conselho Universitá-

rio votará o regimento do Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva (Iesc), a 10ª unidade acadêmica
criada na UFRJ e que substituiu o Núcleo de Estu-
dos em Saúde Coletiva (Nesc) — um órgão suple-
mentar. As propostas foram encaminhadas pela
direção do Instituto às instâncias superiores delibe-
rativas da universidade em setembro de 2006, junto
com a documentação para votação do mérito que
garantiu a existência do Iesc.

Entre as propostas de adaptação do regimento

Veja as propostas
Na CongregaçãoNa CongregaçãoNa CongregaçãoNa CongregaçãoNa Congregação – Participação de dois representantes por cada categoria

docente (por área/programa); paridade de um terço dos técnicos-administrati-
vos, totalizando a participação de cerca de oito profissionais; e a representação
do alunato por curso de graduação nos quais o Iesc participa, além de um
representante do mestrado e um do doutorado. O Iesc propõe, ainda, a inclusão
de representação comunitária e seguindo o estatuto da UFRJ.

Direção Direção Direção Direção Direção – Mandato de dois anos para diretor e vice-diretor, com direito a
apenas uma reeleição.

do extinto Nesc à nova unidade acadêmica, algu-
mas foram elaboradas por toda a comunidade do
Iesc (direção, técnicos-administrativos, professo-
res e alunos). Mas, no âmbito geral, todas as
alterações  desejadas contemplam o interesse de
outras unidades da UFRJ que defendem uma uni-
versidade moderna, com inclusão e flexibiliza-
ção dos currículos, interiorização dos cursos e
maior intercâmbio entre os diferentes Centros.
Portanto, é grande a expectativa do Instituto so-
bre a decisão dos conselheiros.

o primeiro dia na UFRJ até hoje,
sempre preferiu a discussão apai-
xonada e o aprendizado como sin-
dicalizada à alienação. “Ao con-
trário de muitos, acho as assem-
bléias bastante esclarecedoras”.
Também avalia que “as atividades
de greve agora estão mais criativas,
combativas e divertidas”, e acres-
centa: “Acredito no coletivo e não
no rebanho; talvez poucas pessoas,
com coragem, criem mais fatos
importantes do que uma massa
sem consciência de sua importân-
cia individual”.

Universidade na PraçaUniversidade na PraçaUniversidade na PraçaUniversidade na PraçaUniversidade na Praça
Para a técnica-administrativa,

o momento mais emocionante que
viveu como sindicalizada, além das
vitórias importantes, foi com a re-
alização da atividade de mobiliza-
ção A Universidade na Praça: “To-
dos os segmentos da UFRJ estavam
lá, na rua, no asfalto, mostrando
para as pessoas comuns uma uni-
versidade real. Jamais vou esquecer
esse momento em toda a minha
vida”. E o que mais a entristeceu
nestes 25 anos de trabalho foi “tes-
temunhar boas idéias serem des-
truídas; pessoas competentes sendo
congeladas, enquanto outras des-
preparadas ocupavam certas fun-
ções e a honestidade vista como
basbaquice ou esquisitice”.

Como militante, Rita defende
que todos os servidores tenham o
direito de optarem pelas funções
que gostam: “sentir prazer nas ta-
refas e gostar do que fazemos é re-
volucionário”, e chama a atenção
da categoria para que fique atenta
à opressão nos ambientes.

Realização dos sonhosRealização dos sonhosRealização dos sonhosRealização dos sonhosRealização dos sonhos
Quando se aposentar, Rita pre-

tende pôr em prática os ideais que
não teve chance de concretizar UFRJ:
“Meu plano é juntar a professora
que não concluiu sua carreira na
Creche Universitária, a desenhista
que não pôde realizar, na Gráfica,
um curso de produção gráfica para
alunos e funcionários, e a gravadora
adoradora da História da Arte no
projeto ‘Loucos por Arte’, direciona-
do a jovens das escolas públicas”.
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Presente na história da UFRJ
A ex-diretora do SINTUFRJ, So-

raya Silveira Rodrigues, tinha 25
anos em 1987 quando entrou para
a UFRJ. De política sindical ou par-
tidária, ela não entendia nada. Mas
não se permitiu ficar de fora das
grandes mobilizações, e se orgulha
de ter participado das greves histó-
ricas que garantiram as maiores
conquistas sociais e econômicas dos
técnicos-administrativos. “Fui
aprendiz de lideranças que cons-
truíram o movimento sindical na
UFRJ, como Carlos Maldonato, Lo-
bão, Neuzinha. Esses e outros com-
panheiros eram os nossos guias e
porta-vozes”, lembra.

Por tudo o que aprendeu e viveu,
Soraya recomenda aos antigos, e prin-
cipalmente aos trabalhadores recém-
concursados, que não fiquem de fora
da luta e percam tempo só criticando
as direções: “Venham ajudar nas dis-
cussões, apontar novos caminhos, so-
mem com quem está lutando e,
quem sabe, no futuro, tornem-se um
dirigente sindical, como aconteceu
comigo”. Ela garante que dá para
conciliar carreira profissional, famí-
lia e a militância: “Atualmente sou
apenas uma militante de base, mas
continuo participando de reuniões
importantes e opinando nas decisões
do meu coletivo”.

Prazer de transformarPrazer de transformarPrazer de transformarPrazer de transformarPrazer de transformar
Mãe de dois filhos, um de 19 e

outro de 13 anos, Soraya reco-
nhece que a vida da mulher mi-
litante exige exaustiva força de
vontade, muito diferente do que
ocorre com os homens, por ainda
não assumirem, como um dever,
o cuidado da família. Mas So-
raya nunca se arrependeu da op-
ção feita. “É prazeroso assistir à
universidade mudando, por que
fomos nós, com a nossa mobili-
zação, os responsáveis pela con-
quista de mais espaços nas ins-
tâncias de decisões, melhoria das
condições de trabalho, respeito

Sorriso largo: esta é a marca da militante Soraya, que coleciona um número infindável de amigos na UFRJ

da categoria os seus conhecimentos
de graduada em Administração de
Empresas, assumindo a Coordena-
ção de Administração e Finanças da
entidade. Experiência que repetiu
em 2003, quando foi reeleita para
um novo mandato. Nos dois mo-
mentos, apesar da grande responsa-
bilidade que o cargo no Sindicato
exigia, ela não abandonou as tare-
fas que cumpre desde 2000 nos dois
laboratórios do Departamento de Bi-
oquímica, no Instituto de Quími-
ca: de Vetores de Doenças e de Erros
Natos do Metabolismo.

“Eu passava mais de 12 horas
no Fundão. Às vezes sentia que o
meu marido tinha vontade de me
tirar de dentro da UFRJ pelos cabe-
los”. Mesmo com a ajuda e a com-
preensão do marido –, “ele vinha
me buscar altas horas da noite, e,
muitas vezes, ainda esperava bas-
tante para a reunião acabar” –, ela
reconhece que é dureza trabalhar,
ser dirigente sindical, deixar comi-
da pronta e ensinar dever de casa”.

A coordenação que assumiu, ex-
plica Soraya, exige muita atenção
dos dirigentes, e o trabalho só des-
lancha se tiver o apoio dos demais
coordenadores e funcionários até
de outros setores. “É a coordenação
que dá suporte ao movimento, põe
a máquina sindical para funcio-
nar, é responsável pela infra-estru-
tura da própria luta”, sintetiza.

Hora de se qualificarHora de se qualificarHora de se qualificarHora de se qualificarHora de se qualificar

De volta à condição de mili-
tante de base, Soraya atualmente
tem uma outra realização em
mente. “Participo de um grupo de
estudos de Bioinformática e faço
curso para qualificar-me para tra-
balhar direto nesta área. Pretendo
aproveitar toda a experiência que
tenho em processamento de dados,
adquirida desde o ensino profissio-
nalizante, e pilotar os programas
da Bioinformática”, antecipou.

   “É prazeroso assistir à
universidade mudando,
porque fomos nós, com a
nossa mobilização, os
responsáveis”

Fotos: Arquivo pessoal

EM ATIVIDADE. Soraya tinha 25 anos (foto abaixo) quando ingressou na Universidade

CURTAS/CURTAS/CURTAS/CURTAS

Direito da UFRJ é o melhor do Rio
De acordo com a OAB, 189 faculdades de direito tiveram

menos da metade de seus bacharéis aprovados na primeira
fase da sua tradicional prova. O exame da Ordem é obrigatório
para quem quer advogar. Participaram 241 instituições de ensi-
no de 22 estados. Apenas 22% tiveram mais da metade dos
bacharéis aprovados.

Na universidade que ficou em primeiro lugar (Estadual de
Feira de Santana, na Bahia) dos 24 que fizeram a prova, 22
passaram.

Pela primeira vez o Rio participou de uma edição unificada,
mas apenas 29,9% dos bacharéis  passaram para a segunda
fase. O melhor desempenho foi o da UFRJ, na 16a posição,
com aprovação de 71,65%. O resultado é um alento, depois de
anos de problemas e da luta de funcionários, estudantes e
docentes pela recuperação institucional da tradicional Facul-
dade de Direito.

CACO
No dia 13 de março, às 18h, na Faculdade de Direito,

haverá o lançamento do livro Caco 90 anos, que conta a histó-
ria da entidade, fundada em maio de 1916 como grêmio jurídi-
co e literário e posteriormente denominada Centro Acadêmi-
co Cândido de Oliveira (Caco), transformando-se em uma das
mais importantes entidades estudantis do Brasil.

Aula magna
no IPPUR

Paulo de Tarso Vannu-
chi, ministro da Secretaria
Especial dos Direitos Hu-
manos, irá proferir a aula
magna do Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urba-
no e Regional, no ano em
que se comemora 60 anos
da Declaração Universal
dos Direitos Humanos.
Será dia 18 de março, ter-
ça-feira, às 10h, no auditó-
rio do 7o andar do prédio da
Reitoria.

Stédile na UFRJ
Dia 19 de março, João Pedro Stédile, principal dirigente

do MST, estará na UFRJ para proferir a aula magna que
marca o início das atividades acadêmicas, no dia 19, quarta-
feira, às 10h, no auditório do Roxinho.

profissional, ganhos no plano
econômico e a ampliação de be-
nefícios,” afirma.

Ser direção não é fácilSer direção não é fácilSer direção não é fácilSer direção não é fácilSer direção não é fácil
Segundo Soraya, a parte mais

difícil da sua trajetória de militan-

te foi quando em 2001, na gestão do
SINTUFRJ da dobradinha CSD e
PSTU, pôs a serviço da luta sindical
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Exemplo de
determinação feminina
“Para nós, mulheres, militar é muito difícil. A pressão vem de todos os lados, do marido,
filhos, dos chefes”

De segunda a sexta-fei-
ra, Vera Lúcia Araújo cum-
pre uma viacrúcis para tra-
balhar na UFRJ que não faz
inveja a ninguém. Da sua
casa, em Honório Gurgel,
ela conta com uma linha de
ônibus, o 362, para chegar
até a Avenida Brasil. De lá
até o Fundão, tem duas op-
ções: andar ou esperar uma
kombi. Na maioria das ve-
zes, para não chegar atra-
sada na sua unidade, a Es-
cola de Educação Física e
Desportos, põe os pés na es-
trada.

Mas Vera Lúcia não encara esta
rotina como sacrifício. Há cinco
anos ela abriu mão do casamento
de de vários anos para manter o em-
prego: “Trabalhando sinto-me jo-

vem e realizada, mas o meu marido
nunca aceitou, embora tentasse con-
vencê-lo de que o meu dinheiro era
para ajudá-lo a criar nossos filhos.
Ao vir trabalhar na UFRJ me libertei
das brigas. Como todo pernambu-
cano, é muito machista, não supor-
tou que eu ganhasse mais que ele”.

Militante convictaMilitante convictaMilitante convictaMilitante convictaMilitante convicta
Na verdade, a mudança radical

na vida de Vera Lúcia ocorreu em
1988, quando ela entrou por con-
curso interno na UFRJ para traba-
lhar no Bandejão, e iniciou sua
militância no movimento sindi-
cal dos técnicos-administrativos. As
duas coisas juntas precipitaram o
fim do casamento. “Ele não acei-
tava que eu chegasse mais tarde
em casa. Por duas vezes, por insis-
tência minha, participou das nos-

CURTAS/CURTAS/CURTAS/CURTAS

sas reuniões, que na época da Mar-
lene eram na Microbiologia, onde
eu trabalhava. Mas não adiantou,
ele continuou achando que aquilo
não era coisa para mulher casa-
da”, disse Vera.

Aos 49 anos de idade, três filhos
casados, oito netos e ainda com
uma caçula de 14 para acabar de
criar, Vera Lúcia está mais firme
que nunca na militância. No últi-
mo movimento de luta da catego-
ria fez parte do Comando Local de
Greve e, por conta das tarefas assu-
midas, sofreu perseguição do che-
fe, a ponto de ser obrigada a mudar
de departamento: “Para nós, mu-
lheres, militar é muito difícil. A
pressão vem de todos os lados, do
marido, filhos, dos chefes. A gente
tem que gostar muito da luta para
reunir forças e continuar”.

Funcionários da
Garagem comemoram
volta de diretor

Exemplo para os filhosExemplo para os filhosExemplo para os filhosExemplo para os filhosExemplo para os filhos
Apesar do problema familiar

que enfrentou, das decepções com
chefes, Vera Lúcia se sente gratifi-
cada pelo rumo que deu à sua vida:
“Falo para os meus filhos, princi-
palmente para a Aline (a filha ca-
çula): seja uma mulher indepen-
dente, estude, pois não  podemos
depender de marido, e seja feliz,
lute por isso. Eu casei muito nova,
sei e explico para a minha filha
que nem todos os homens são
iguais, mas temos que estar aten-
tas, pois a mentalidade machista
continuará existindo”.

Revitalizar o movimentoRevitalizar o movimentoRevitalizar o movimentoRevitalizar o movimentoRevitalizar o movimento
Vera Lúcia sente saudades das

assembléias cheias, do vigor dos
trabalhadores lutando pelas rei-
vindicações, do dia em que “a

categoria em massa fechou a Li-
nha Vermelha e levou pancada
da polícia mas não recuou”, e
também das lideranças do pas-
sado: “alguns já morreram, a
maioria envelheceu”,  e os novos
que chegam não acreditam no
Sindicato”. Mas para essa mu-
lher militante nada está perdi-
do, ao contrário, há muito a ser
feito: “A minha tarefa junto com
os outros militantes é despertar a
categoria para retomar o nosso
movimento, porque ainda temos
muito a conquistar”.

Além de investir na luta, Vera
Lúcia se prepara para realizar um
sonho pessoal: cursar o 2º grau, in-
gressar no Pré-Vestibular do SINTU-
FRJ e chegar à universidade: “Já vol-
tei a estudar à noite, até às 22h, numa
escola pública perto da minha casa”.

Fogos de artifício, churrasco e
pagode marcaram a festa que os
motoristas prepararam na tarde
de sexta-feira, dia 7, para come-
morar a volta de João Francisco à
direção da Garagem.  “Nada mais
justo do que comemorar essa vitó-
ria depois de momentos de muita
briga e luta”, comentou Jorge Vi-
eira, delegado sindical da Divisão
de Transportes, que organizou a

homenagem. Francisco havia
sido afastado da direção e passou
por uma sindicância  motivada
por acusações de problemas ad-
ministrativos e perseguição a
funcionários. Segundo Jorge, fi-
cou provado que nada havia de
concreto contra o servidor, que
depois de nove meses pôde reto-
mar a função de diretor, moti-
vando a comemoração.

VERA LÚCIA. Ela disse que a mudança radical na sua vida se deu em 1988, quando entrou por concurso interno na UFRJ e foi trabalhar no bandejão

Cícero Rabello

CONFRATERNIZAÇÃO. Os companheiros de trabalho foram cumprimentar João Francisco



A América do Sul ferve
Ataque da Colômbia que matou guerrilheiros em território equatoriano aprofunda crise

que opõe Estados Unidos e Colômbia a países que rejeitam o imperialismo

alegando que o exército respon-
dia a um ataque dos guerrilhei-
ros . Foi prontamente respondido
por Correa: “Os cadáveres esta-
vam de pijama, isto é, não houve
nenhuma recepção quente. Fo-
ram bombardeados e massacra-
dos enquanto dormiam, com uso
de tecnologia de ponta, que os
localizou na selva, seguramente
com a colaboração de potências
estrangeiras”.

 “O que está por trás dessa
discussão é a hegemonia no Nor-
te da América do Sul e da relação
com os EUA. Esse é o maior im-
passe de origem militar que os
países já enfrentaram”, afirma
Júlio Pimentel, historiador da
USP. Moniz Bandeira não crê que
o conflito possa desencadear em
uma guerra, de fato. “A despro-
porção de forças militares é mui-
to grande, embora a Colômbia
tivesse de lutar em duas frentes”,
considera.

(F(F(F(F(FONTEONTEONTEONTEONTE: B: B: B: B: BRASILRASILRASILRASILRASIL     DEDEDEDEDE F F F F FATOATOATOATOATO)))))
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“O que está por trás
dessa discussão é a he-
gemonia no Norte da
América do Sul e da rela-
ção com os EUA. Esse é o
maior impasse de origem
militar que os países já
enfrentaram”, afirma o his-
toriador Júlio Pimentel.

O ataque do exército colom-
biano que deixou 19 guerrilhei-
ros mortos em território equato-
riano vai radicalizar o cenário
político na América Latina. De
um lado, o presidente colombia-
no, Álvaro Uribe, o principal de-
fensor das políticas dos Estados
Unidos no continente. E de ou-
tro, os governos que rejeitaram a
ação militar que violou as fron-
teiras de um país e se contra-
põem – em diversos níveis – à
influência estadunidense no con-
tinente.

Os antecedentes deste confli-
to estão na aliança político-mi-
litar entre Estados Unidos e Co-
lômbia. Sob o comando de Uri-
be, o país sul-americano iniciou
uma corrida armamentista e
montou o maior aparato de guer-
ra da região, como afirma o cien-
tista político Moniz Bandeira.
“Com população de 44 milhões
de habitantes, a Colômbia pos-
sui um contingente militar de
cerca de 208.600 efetivos, en-
quanto o Brasil, com 8,5 milhões
de quilômetros quadrados e mais
de 190 milhões de habitantes tem
um contingente de somente
287.870, a Venezuela, 82.600 e o
Equador, 56.500. E relativamen-
te ao PIB, os gastos militares da
Colômbia somam mais que o
dobro dos gastos do Brasil e so-
mente se comparam aos do Chi-
le, que é também um país mili-
tarizado”, relata o professor, au-
tor do clássico Presença dos Es-
tados Unidos no Brasil.

O guarda-chuva desta alian-
ça, o Plano Colômbia, nasceu
ainda em 2000, quando o país
era governado por Andrés Pastra-
na . Originalmente, a iniciativa
tinha como justificativa públi-
ca combater os narcotraficantes.
Na prática, visava as Forças Ar-
madas Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc) e o Exército de
Libertação Nacional (ELN). Uma
mudança no aspecto formal da
empreitada ocorreu após o 11 de
Setembro. George W. Bush reno-
vou a parceria, rebatizada de Pla-
no Patriota em sua segunda fase,
e colocou-a no âmbito de seu
enfrentamento “ao terrorismo”.

 Por meio desta parceria, os
Estados Unidos repassam à Co-
lômbia tecnologia militar, apoio

logístico, treinamento de tropas e
cerca de US$ 1,3 bilhão anuais para
diversas finalidades, inclusive o fi-
nanciamento da compra de
equipamentos militares. E é a pró-
pria indústria bélica dos Estados
Unidos o principal fornecedor do
exército colombiano.

A SAÍDA NEGOCIADAA SAÍDA NEGOCIADAA SAÍDA NEGOCIADAA SAÍDA NEGOCIADAA SAÍDA NEGOCIADA
Uribe fortaleceu-se politica-

mente e alcançou sua reeleição
com a plataforma do discurso da
“tolerância zero” e da elimina-
ção militar das guerrilhas para
pôr fim a um conflito na Colôm-
bia que já ultrapassa seis décadas
de violência, sobretudo contra a
população civil. O presidente re-
cebeu, no entanto, dois golpes em
sua estratégia. Além de não cum-
prir com a promessa de extermi-
nar os guerrilheiros, Uribe foi en-
volvido no escândalo da chamada
“pára-política” – denúncias de
ligações de seu governo com os
grupos paramilitares.

Em outra frente, as Farc abri-
ram uma série de diálogos com
governos da América Latina e da
Europa, principalmente a Venezue-
la e a França, com o objetivo de
negociar um acordo humanitário.
Nele, a guerrilha oferece a liberta-
ção de cerca de 60 reféns em troca
de prisioneiros do Estado colom-
biano. Chávez se empenhou no pro-
cesso e conseguiu obter sucesso. Seis
presos políticos deixaram o cati-
veiro, em uma demonstração uni-
lateral da guerrilha de que estava
disposta a trabalhar por uma saída
negociada para o conflito.

Uribe e Bush reagiram. A ação
militar da Colômbia matou o prin-
cipal interlocutor da guerrilha nes-
sas negociações, Raúl Reyes – por-
ta-voz e número dois no comando
das Farc. “Uribe sabia perfeitamen-
te, e há muito tempo, onde estava
Raúl Reyes. Como também tinha
conhecimento que o presidente
Rafael Correa (Equador) manti-
nha relações estritamente huma-

nitárias com Reyes para tratar de
solucionar o problema dos reféns”,
afirmou o francês Fabrice Delloye,
ex-marido e pai dos dois filhos da
ex-senadora Ingrid Betancourt, se-
qüestrada desde 2002. Segundo ele,
Uribe sabotou o processo de liberta-
ção dos reféns.

Foi uma ação calculada com
os Estados Unidos, com a CIA, que
vislumbram até onde podem ir as
reações equatoriana e venezuela-
na. Em sua estratégia, o presidente
colombiano não hesitou em ferir
os acordos internacionais e violou
a fronteira do Equador para atacar
os guerrilheiros, invadir território
alheio e buscar corpos e equipa-
mentos.

DISPUTA DE HEGEMONIADISPUTA DE HEGEMONIADISPUTA DE HEGEMONIADISPUTA DE HEGEMONIADISPUTA DE HEGEMONIA
A resposta dos governos do Equa-

dor e da Venezuela foi imediata.
Chávez e Correa determinaram a
seus exércitos que se movessem para
a fronteira com a Colômbia. Uribe
ensaiou um pedido de desculpas,

CRISE NO CONTINENTE.
O presidente do Equador,
Rafael Correa, na sua ofensiva
diplomática, foi a Brasília para
um encontro com o presidente
Lula e o chanceler Sérgio
Amorim. Ao lado, o presidente
da Colômbia, Álvaro Uribe, em
momento de recreio com o
seu amigo do peito George
Bush
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