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INSCRIÇÃO DE CHAPAS NA QUINTA
As eleições para a escolha da nova diretoria para o biênio 2008/2010 vão ocorrer nos dias 17, 18 e 19 de junho, das 9h às 17h. PÁGINA 2

Ministro diz que MP do
reajuste sai esta semana

A pressão do funcionalismo no
ato público do dia 7 de maio, em
Brasília, para que o governo cum-
pra os acordos firmados e envie
imediatamente medida provisó-
ria (MP) ao Congresso Nacional
surtiu efeito. O ministro do Pla-
nejamento, Paulo Bernardo, que
recebeu a comissão de represen-
tantes das entidades dos servido-
res, garantiu o envio da MP no
início desta semana. Apesar desta
garantia, a direção nacional da
Fasubra orienta as suas bases que
mantenham o Estado de Mobili-
zação, com previsão de Ato, no dia
14 de maio, quarta-feira.

PÁGINA 2

Dia do Trabalhador na UFRJ
Houve debate sobre saúde no Salão Azul e “Pagode do Trabalhador”
às 18h no Grêmio da Coppe. PÁGINA 4

Hospitais universitários
Portaria do MEC altera execução orçamentária e patrimonial.
PÁGINAS 3 E 4

Jurídico Especial Publicamos a listagem de sindicalizados com requerimentos e ação distribuídos até 8 de maio
para a contagem especial para insalubridade e periculosidade.

MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA. Veja o registro da manifestação de 7 de maio, em Brasília. A pressão deu resultado. Mas a mobilização tem que continuar

Foto: Raquel Carlucho
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2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 814 - 12 a 18 de maio de 2008 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Denise Francisco Góes, Jeferson Mota Salazar e Iaci Azevedo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação
de Comunicação /  Edição: L.C. Maranhão  /  Reportagem:  Ana de Angelis, Lili Amaral e Regina Rocha.  /  Estagiária: Silvana Sá  /  Secretária: Katia Barbieri  /  Projeto
Gráfico: Luís Fernando Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Cícero Rabello  /   Revisão: Roberto
Azul   /  Tiragem: 11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  / Correspondência:
aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: 21 2260-9343. Tels.: 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21944-970 - CNPJ:42126300/0001-61

DINHEIRO NO CONTRACHEGUE

Medida provisória deve sair esta semana
Duzentos e cinqüenta tabelas poderão ser reajustadas contemplando mais de 800 mil servidores

A pressão do funcionalismo no
ato público do dia 7 de maio, em
Brasília, para que o governo cumpra
os acordos firmados e envie imediata-
mente medida provisória (MP) ao
Congresso Nacional surtiu efeito. O
ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, que recebeu a comissão de
representantes das entidades dos servi-
dores, garantiu o envio da MP no
início desta semana.

Apesar desta garantia, a direção
nacional da Fasubra orienta as suas
bases que mantenham o Estado de
Mobilização, com previsão de Ato, no
dia 14 de maio, e participem das de-
mais atividades programadas. Se a
MP não for enviada, o funcionalis-
mo, incluída a Fasubra, não descarta
a realização de uma greve.

Paulo Bernardo admitiu o atraso
– o governo há mais de um mês está
para enviar ao Congresso a proposta –
e afirmou que o presidente Lula co-
municou a assinatura da MP. Segun-
do o ministro, a demora foi em virtu-
de do número de tabelas, mais de 250,
o que dificultou o trabalho da Casa
Civil para o fechamento da MP que
contém 230 páginas.

Paulo Bernardo afirmou nova-
mente que todos os acordos serão cum-
pridos nos devidos prazos, e mesmo
que no momento o governo não dis-
ponha de todos os recursos, já estão
sendo tomadas providências para su-
plementar o Orçamento para atender
a todas as categorias. O aumento via
medida provisória agilizará chegada
do dinheiro ao bolso dos servidores,
haja vista que ela entra em vigor as-
sim que for publicada.

A FASUBRA Sindical parti-
cipou do Ato Público, na Espla-
nada dos Ministérios, dia 7 de
maio, com as entidades PROI-
FES, CUT, CNTSS, CNASI, AS-
SINAGRO, UNASUS e COND-
SEF. A concentração ocorreu no
Espaço do Servidor, em frente ao
Ministério do Planejamento, onde
houve a participação de mais de
mil pessoas presentes nessa
atividade. O objetivo foi o de pres-
sionar o governo pelo cumpri-
mento dos acordos e envio ime-
diato da medida provisória ao
Congresso. A bandeira de luta
das categorias é o cumprimento
dos acordos firmados com o go-
verno.

Durante a manifestação, os
parlamentares Fátima Bezerra
(PT/RN), Pedro Wilson (PT/SP)
e Alice Portugal (PC do B/BA), e
mais uma comissão de trabalha-
dores, representando as seguin-
tes entidades:  CUT, FASUBRA
Sindical (Walter), CONDSEF,
CNTSS,  PROIFES, ASSINA-
GRO, UNASUS, SIPEC-PF,
CNTSS e CNASI, foram recebi-
dos pelo ministro Paulo Bernar-
do. Na reunião a deputada Fáti-
ma Bezerra fez um histórico so-
bre todo o processo de negocia-
ção e solicitou ao ministro infor-
mações sobre a MP. Segundo a
diretora da Executiva Nacional da
CUT, Lúcia Reis, a Central co-
brou ostensivamente do governo
o envio da proposta ao Congres-
so e o cumprimento dos acordos
firmados com os servidores.

Mais de 15 categorias contem-Mais de 15 categorias contem-Mais de 15 categorias contem-Mais de 15 categorias contem-Mais de 15 categorias contem-
pladaspladaspladaspladaspladas

A MP contempla as categorias
que realizaram acordos com o gover-
no, até o dia 18 de abril de 2008, e as
que estão ainda em processo de nego-
ciação. Ocorrendo o encerramento das
negociações, os acordos serão enca-
minhados imediatamente.

Serão contempladas as seguintes
categorias: Técnicos-Administrativos
em Educação, Abin, Professores das
Instituições Federais de Ensino; Pro-
fessores de Escolas Federais dos Ensi-
nos Básico, Técnico e Tecnológico
(incluindo os dos ex-territórios da
União e colégios militares); Admi-
nistrativos da Polícia Federal; Admi-
nistrativos da Polícia Rodoviária Fe-
deral; Agentes de Endemias (GACEN);
Cultura; Fiscais Federais Agropecuá-
rios; Agentes de Inspeção Sanitária,

de Atividades Agropecuárias e Técni-
cos do Quadro do MAPA; Hospital das
Forças Armadas; INCRA; PGPE; Poli-
ciais Rodoviários Federais; Segurida-
de Social (Previdência, Saúde e Tra-
balho).

MP legalizará acordosMP legalizará acordosMP legalizará acordosMP legalizará acordosMP legalizará acordos
A medida provisória legalizará

o recebimento do reajuste das tabe-
las salariais – tanto da Fasubra
quanto de outras entidades do fun-
cionalismo que fizeram acordos
com o governo – e parte do acordo
de greve dos TAEs das universida-
des. O reajuste dos TAEs envolve
150 mil servidores e varia entre
20,84% e 82,72%, mais um acrésci-
mo de 12,35% para todas as classes,
de forma linear, com impacto a
partir de 2009 e 2010. Além disso, a
proposta abre novos prazos de ade-

são à Carreira e regulariza a ques-
tão do vencimento básico comple-
mentar (VBC), que prejudicou boa
parte da categoria.

A última informação da Fasu-
bra, no que se refere ao texto do acor-
do, dava conta de um problema gera-
do pelo Ministério do Planejamento,
que alterou o artigo 14 da Lei da
Carreira que trata do step constante. A
frase que garante a manutenção do
step entre as classes foi retirada da
minuta que foi para a Casa Civil,
segundo informe da direção nacio-
nal. Mas segundo um dos coordena-
dores-gerais da Fasubra, Luiz Antônio
Araújo, já houve uma articulação
com a bancada de parlamentares que
acompanham as negociações da Fe-
deração desde a última greve para
que apresentem emendas para corri-
gir o problema.

SUCESSÃO NO SINTUFRJ

As eleições para a escolha da
nova diretoria para o biênio 2008/
2010 vão acontecer nos dias 17, 18
e 19 de junho, das 9h às 17h.

 O registro das chapas será feito
na secretaria da sede do SINTUFRJ
no dia 15 de maio, das 9h às 17h.

 Eleições serão realizadas nos dias
17, 18 e 19 junho.

 Nas unidades hospitalares a vo-

tação ocorrerá das 7h às 20h e nas
de funcionamento noturno, das 8h
às 19h.

 Poderão votar os técnicos-admi-
nistrativos ativos, licenciados e apo-
sentados, desde que sejam filiados
ao Sindicato até o dia 16 de maio
de 2008 e estejam em dia com as
obrigações estatutárias.

 A listagem com os nomes dos
eleitores será divulgada no dia 20

de maio. Quem tiver sido excluído
terá até o dia 21 do mesmo mês
para solicitar sua inclusão.

 A relação definitiva dos eleitores
será divulgada em 28 de maio.

 Os sindicalizados que desejarem
se candidatar devem ter pelo me-
nos um ano ininterrupto de filia-
ção e estar em dia com as obriga-
ções estatutárias.

 O sindicalizado que estiver na

coordenação do SINTUFRJ por dois
mandados consecutivos não pode-
rá concorrer ao pleito, de acordo
com o parágrafo 2º, do artigo 6º do
Regulamento Eleitoral.

 No caso de pedido de impugna-
ção de chapas ou candidatos ins-
critos, o interessado deverá fazê-lo
no dia 20 de maio, das 9h às 16h,
junto à Comissão Eleitoral.

 Havendo pedidos, a Comissão

Eleitoral se pronunciará no dia 21
de maio. Em caso de confirmação
da impugnação, as chapas terão
até as 12h do dia 26 de maio para
substituição de nomes, que serão
analisados pela Comissão Eleito-
ral até as 16h do mesmo dia.

 A apuração acontecerá no dia 20
de junho de 2008, e a nova direto-
ria tomará posse no dia 26 do mes-
mo mês.

Inscrição de chapas para a disputa é na quinta

MANIFESTAÇÃO. Na quarta-feira, dia 7, funcionários foram às ruas de Brasília para pressionar

Manifestação
em Brasília

Foto: Raquel Carlucho
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POLÊMICA

Portaria modifica execução
orçamentária e patrimonial dos Hus
No dia 2 de maio, a Sub-

Secretaria de Planejamen-
to e Orçamento do MEC
publicou uma portaria que
altera a execução orçamen-
tária e patrimonial dos hos-
pitais universitários (HUs).
A justificativa foi a de dar
maior transparência aos
procedimentos adotados
pelos HUs. A portaria pegou
todos de surpresa, Fasubra,
reitores e diretores dos hos-
pitais. O diretor do Hospital
Universitário Clementino
Fraga Filho (HUCFF), Ale-
xandre Cardoso, vislumbra
uma série de problemas.
Duas dirigentes da
Fasubra apresentam
uma avaliação inici-
al da questão, pois a
Federação faz análi-
se jurídica e contábil
da portaria para
apresentar posição
política e orienta-
ções.

De acordo com a porta-
ria, a partir de 1º de junho
deste ano, os créditos orça-
mentários para OCC (ou-
tras despesas correntes e de
capital) destinados a HUs
deverão, obrigatoriamente,
ser empenhados direta-
mente nas Unidades Gesto-
ras e Executoras dos respec-
tivos hospitais, no Sistema
Integrado de Administração
Financeira do Governo Fe-
deral (Siafi). Além disso, as
unidades de recursos huma-
nos das universidades fede-
rais deverão criar, em um
prazo máximo de 60 dias,
Unidades Pagadoras
(UPAG) no Sistema Integra-
do de Administração de Re-
cursos Humanos (Siape)
para cada hospital univer-
sitário.

HUCFF vive problemaHUCFF vive problemaHUCFF vive problemaHUCFF vive problemaHUCFF vive problema
O diretor do HUCFF,

Alexandre Cardoso, afirma que foi
uma grande irresponsabilidade do
MEC publicar a portaria sem dis-
cutir questões e problemas que já
haviam sido levantados pela Asso-
ciação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes) e pelos diretores
de HUs. “O prazo dado para nos
adaptarmos às modificações é cur-
to, a questão do financiamento é
um problema porque engessa a
administração dos recursos devi-
do às exigências do Sistema Inte-
grado de Administração Financei-
ra (Siafi) e os fornecedores já nos

pressionam diante de modifica-
ções tão complexas”, diz Alexan-
dre. “O pior foi que o MEC garan-
tiu aos reitores que iria postergar
a publicação da portaria. Esta
transformação é difícil de equaci-
onar, e os problemas não param
por aí”, lamentou. Em sua opi-
nião, a primeira coisa a ser feita é
mudar a portaria e os prazos. Nes-
ta segunda-feira, dia 12, às 9h, o
diretor se reúne com o corpo soci-
al do HUCFF para discutir a ques-
tão. No dia seguinte vai a Brasília
para reunião entre os dirigentes
dos HUs.

Leituras diferentesLeituras diferentesLeituras diferentesLeituras diferentesLeituras diferentes
Para a coordenadora das Estadu-

ais da Fasubra, Vera Miranda,  apesar
de alguns itens ainda não estarem
claros e os próprios diretores dos HUs
estarem com muitas dúvidas, a pro-
posta é positiva. “Põe o dinheiro en-
trando pela porta da frente da univer-
sidade, haverá maior controle das ver-
bas que serão do público para o públi-
co, descartando assim a via das fun-
dações, o que possibilitará financia-
mento próprio e planejamento. Pa-
rece-me que como o governo não tem
dados completos sobre os HUs, neces-
sita deste controle para garantir o

orçamento e melhorar o seu funci-
onamento”, observou Vera. Ela fez
questão de destacar que esta é uma
primeira impressão, e que só com
análise mais profunda poderá ava-
liar melhor a portaria. “A Fasubra
está verificando se existem outros
mecanismos e possibilidades para
interferir nesta portaria de modo
que não haja brechas que possam
gerar dificuldades”, disse.

Já a coordenadora de Educa-
ção, Janine Teixeira, tem opinião
contrária. Segundo ela, a portaria
fere a autonomia universitária e
deixa o governo livre para transfor-

mar os HUs da forma que quiser.
“Foi publicada sem discussão nos
conselhos e sem participação da
universidade! Com ela, o governo
está pronto para realizar qualquer
transformação que ele queira,
como as entidades de direito priva-
do. Fica mais fácil”. A dirigente
diz que a justificativa do MEC não
se sustenta, porque os dados já exis-
tem no sistema Siape e o objetivo é
a desvinculação das universidades.
“O que se quer é separar a folha de
pessoal do HU da universidade. O
que é muito ruim. Apesar de possi-
bilitar orçamento próprio, a porta-
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PORTARIA. A execução
orçamentária do Hospital
Universitário Clementino
Fraga Filho vai ser
alterada para atender às
normas baixadas pela
portaria do MEC. O
diretor do hospital,
Alexandre Cardoso,
acusa o MEC de
“irresponsabilidade”
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ria é um passo para os HUs saírem
da universidade. Criaram os meca-
nismos para isso se materializar. É
o começo do fim!”, ressalta. Jani-
ne avalia que o governo encontrou
dificuldades para a desvinculação
dos HUs com a decisão do Conselho
Nacional de Saúde e agora encon-
trou outra forma e criou mecanis-
mos para a mudança. Se isso se
viabilizar, Janine afirma que isso
afetará não só os HUs mas também
a Fasubra, pois, segundo ela, 40%
da sua base está nos HUs.

CONTINUA NA PÁGINA 4.
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PESSOAL

Dia do Trabalhador na UFRJ
Debate sobre saúde no Salão Azul entre MPOG, PR-4, SINTUFRJ e DVST

Na sexta-feira, 9 de
maio, o coordenador de Se-
guridade e Saúde do Minis-
tério do Planejamento Or-
çamento e Gestão (MPOG),
Sérgio Carneiro, veio à
UFRJ participar de um de-
bate com a categoria sobre
a saúde do trabalhador.
Além dele, estavam presen-
tes à mesa o coordenador-
geral do SINTUFRJ Francis-
co de Assis, a diretora da
Divisão de Saúde do Traba-
lhador, Vânia de Oliveira, e
o superintendente da PR-4,
Roberto Gambine.

A atividade fez parte da
programação da UFRJ em
comemoração ao Dia do
Trabalhador. Às 18h, tam-
bém fazendo parte das co-
memorações, os servidores
se reuniram no grêmio da
Coppe, para o “Pagode do
Trabalhador”.

Doente culpadoDoente culpadoDoente culpadoDoente culpadoDoente culpado
Carneiro falou das dificulda-

des de se montar um programa de
saúde do trabalhador. “Pensar a
promoção à saúde no ambiente de
trabalho é complicado porque vi-
vemos numa sociedade que culpa
o doente pela sua própria doença. E
pensar o motivo pelo qual o traba-
lhador está faltando é pensar no
diagnóstico de uma entidade que
muitas vezes já está doente”, disse.

Francisco de Assis aproveitou
a presença do representante do
MPOG para cobrar o cumprimento
do acordo firmado. Ele também
lembrou que a DVST e o Iesc (Ins-

tituto de Estudos em Saúde Cole-
tiva) estão fazendo um trabalho
importante sobre o assédio mo-
ral. “Esta é uma questão que tam-
bém perpassa a saúde do traba-
lhador em sem ambiente de tra-
balho. As reclamações são cres-
centes, porque ainda existe uma
cultura de superioridade por par-
te dos docentes”, afirmou.

Vânia pediu que a categoria
seja mais participativa nas dis-
cussões. “A participação do servi-
dor é o que vai fazer a diferença.

Apesar do tripé montado entre Ins-
tituição, DVST e Sindicato, não
conseguimos despertar os servido-
res para o debate. Cada um dos
servidores públicos deve estar en-
gajado nesse processo”, afirmou.

Roberto Gambine informou
que existem recursos de novembro
e dezembro referentes à saúde do
trabalhador e que serão usados para
ressarcir quem já tinha plano. “Uti-
lizaremos estes recursos para reem-
bolsar as despesas dos servidores com
planos de saúde referentes aos me-

ses de novembro e dezembro de
2007. Estamos recebendo os proces-
sos e espero que neste mês conclua-
mos esta etapa”, afirmou.

O superintendente também infor-
mou que já se encontram nos cofres da
UFRJ recursos para a saúde relativos a
janeiro. “Não pretendemos gastá-lo
com a Caurj, porque na ocasião o
plano ainda não estava implemen-
tado. Poderemos utilizá-lo numa po-
lítica de prevenção”, disse. O repre-
sentante do MPOG, Sérgio Carneiro,
disse ser possível fazer esta manobra.

A experiência do ProJovem
A Coppe realizará nos dias 13 e 14

de maio o “Encontro de Qualifica-
ção Social e Profissional – A Expe-
riência do ProJovem”. O evento será
realizado no auditório do Centro de
Tecnologia, na Cidade Universitária,

das 9h30 às 18h. Em 2005 a Secreta-
ria Nacional da Juventude lançou
esse programa, que une a elevação de
escolaridade em nível de ensino fun-
damental, a qualificação social pro-
fissional e a ação comunitária. A

meta era a incorporação de 200 mil
jovens em situação de vulnerabilidade
social nas 27 capitais. São jovens de 18
a 24 anos que vivem nas capitais, que
terminaram apenas a quarta série do
ensino fundamental e não possuem

vínculo formal de trabalho. Em 2006
o programa foi ampliado para as cida-
des das regiões metropolitanas com
mais de 200 mil habitantes. Nessas
localidades a expectativa é atender cer-
ca de 60 mil jovens. O encontro tem o

objetivo principal de promover uma
avaliação do material didático relati-
vo à qualificação social profissional.
Mais informações pelos telefones 2562-
7440 e 2562-7441 ou pelo e-mail
projovem@pep.ufrj.br.

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 3.

Portaria do MEC: reunião em abril
No final de abril, a Andifes deba-

teu com o secretário executivo do
Ministério da Educação, José Henri-
que Paim, com a diretora do Depar-
tamento de Desenvolvimento do En-
sino Superior, Maria Ieda Diniz, com
o diretor de Hospitais Universitários e
Residências de Saúde, José Welling-
ton Alves dos Santos, e com o subse-
cretário de Planejamento e Orçamen-
to, Paulo Rocha, a minuta da porta-
ria dos hospitais universitários.

Na ocasião, a Andifes ressaltou
que o conceito de transparência e
de melhor gestão dos HUs era uma
meta a alcançar. No entanto, a
Andifes avaliou que a minuta não
solucionava questões importantes
para o gerenciamento, financia-
mento apropriado e reposição de
pessoal. Diante dos questionamen-
tos, os representantes do MEC afir-
maram que a portaria seria ainda
objeto de mais discussão, por isso a

surpresa causada pela sua publica-
ção em pleno recesso de feriado.

ExplicaçõesExplicaçõesExplicaçõesExplicaçõesExplicações
A Fasubra, por sua vez, esteve

reunida no dia 5 de maio com o
coordenador-geral dos HUs do MEC,
Flávio Luiz Londero, e com o secre-
tário do MEC, João Paulo Barchu,
para entender melhor as conseqü-
ências jurídicas e contábeis da por-
taria. Nenhum deles tinha conhe-

Reunião em BrasíliaReunião em BrasíliaReunião em BrasíliaReunião em BrasíliaReunião em Brasília
O Ministério do Planeja-

mento se reunirá com entida-
des sindicais em Brasília, na
próxima quarta-feira, dia 14,
para debater as questões refe-
rentes à promoção à saúde. “Es-
tamos sempre abertos ao deba-
te. São questões importantes e
que precisam ser conversadas,
para que caminhemos em dire-
ção à saúde e bem-estar do tra-
balhador”, afirmou Sérgio Car-
neiro.

cimento de sua publicação e tam-
pouco do seu conteúdo.

A Federação agendou então
outra reunião com o responsável
pela elaboração e publicação da
portaria, o subsecretário de Pla-
nejamento e Orçamento, Paulo
Eduardo Nunes Rocha, para dar
explicações. Segundo ele, a por-
taria tem por objetivo possibili-
tar aos Ministérios da Educação
da Saúde e do Planejamento, vi-

sualizar os gastos dos HUs, faci-
litando a percepção dos proble-
mas enfrentados, a elaboração de
um diagnóstico da situação atu-
al e o planejamento de um novo
modelo de gestão. Os represen-
tantes do MEC, quando foram
questionados sobre a possibilida-
de de a portaria facilitar a des-
vinculação dos HUs das universi-
dades, sustentaram que não ha-
via intenção de desvinculação.

Fotos: Cícero Rabello

NO SALÃO AZUL. No centro da mesa, Sérgio Carneiro, do MPOG, ao lado de Vânia, Gambine e Francisco de Assis
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DOIS PONTOS

Na próxima quarta-feira e
quinta-feira – dias 14 e 15, das 8h
às 17h, na Escola de Educação Fí-
sica – a UFRJ vai ferver com a
invasão de milhares de estudantes
de segundo grau, em mais uma
edição do “Conhecendo da UFRJ”.
O sucesso já se propaga e o núme-
ro de inscrições a cada ano está
maior: este ano foram mais de 10
mil inscritos – estudantes de se-
gundo grau de escolas públicas e
privadas, pré-vestibulares pagos e
comunitários.

A proposta do evento é aproxi-
mar a universidade dos alunos de
ensino médio e pré-vestibular, com
os dois dias de visita, informações e
palestras sobre as diversas profissões,
sobre a instituição, seus cursos, cor-
po de professores e de estudantes.

Todos os cursos de graduação
serão apresentados por coordena-
dores e monitores através de pales-
tras e exposições em estandes, num
contato direto dos visitantes com
os profissionais das áreas de seu
interesse. Assim, podem conhecer
o perfil de cada curso.

O foco principal são os estu-
dantes de escolas públicas de nível
médio e pré-vestibulares comuni-
tários. “O Conhecendo a UFRJ é
um projeto que encanta”, diz o
coordenador-geral do evento Mar-
co Felipe. “A grande maioria dos
estudantes de escolas públicas de

Conhecendo a UFRJ esta semana

nível médio e dos pré-vestibula-
res comunitários acredita que
isso aqui não é deles. Nosso tra-
balho é reverter esse pensamento,
mostrar a eles que eles têm direi-
to e possibilidade, sim. A gente
dá a possibilidade do aluno co-
nhecer o curso e mostra que é
possível ele estar aqui”, comen-
ta, destacando que foi aluno do
pré-vestibular do SINTUFRJ e que
conseguiu passar para uma uni-
versidade pública em 1997. Mo-
rador da Maré, fez parte de um

curso de Extensão na UFRJ em
1987, quando passou a conhecer a
universidade e hoje desenvolve pro-
jetos que dão possibilidade a ou-
tros meninos como ele.

Uma grande equipe está envol-
vida no evento realizado pelas pró-
reitorias de Extensão e Graduação.
O evento tem a coordenação exe-
cutiva de Marco Felipe,  diretor de
Cultura, Esporte e Lazer da PR-5,
que, assim como a superintenden-
te da PR-5, Isabel Cristina – que
coordena todos os projetos da PR-5

– é um técnico-administrativo.
Marco explica que grande par-

te da equipe da PR-5 e da PR-1
está envolvida direta ou indireta-
mente, fora os que vão participar
no dia do evento na recepção ao
público e aos palestrantes. Toda a
equipe da Comissão do Vestibular
elaborou e executou todo o pro-
cesso de inscrição on-line. Ainda
há os funcionários da Escola de
Educação Física, todos envolvidos
nestes dois dias na realização do
evento. Só aí são cerca de 40 fun-

cionários. Em cada estande pode
haver pelo menos um funcioná-
rio com os alunos de cada unida-
de. Com isso o número de técni-
cos-admistrativos envolvidos pode
chegar a 200, fora os 200 alunos
bolsistas ou voluntários.

“É fundamental a participa-
ção do técnico-administrativo. Des-
de a concepção do projeto, metas e
objetivos à execução do projeto. A
gente está com a discussão do aces-
so e permanência de alunos de es-
colas públicas. Nosso envolvimen-
to é total. Esse é um tipo de projeto
que envolve outras categorias (os
estudantes bolsistas e voluntários e
50 docentes palestrantes), mas no
mesmo nível de importância”, re-
sume o coordenador.

Alexandre Bortolini, coorde-
nador de Comunicação da PR,
comenta que a grande diferença
na realização do evento este ano
é que os organizadores alcança-
ram o número de inscritos que
almejavam: já que o objetivo
principal é trazer estudantes de
escola pública para conhecer a
UFRJ: “Muitos se excluem do ves-
tibular. Não consideram a uni-
versidade pública como uma pos-
sibilidade. Um dos principais ob-
jetivos é trazer esses garotos para
cá, para que tomem consciência
de que isso aqui é deles”, diz Ale-
xandre.

Faperj financia
caveirão

Em dezembro de 2007 foi
apresentado o protótipo do que
será o novo caveirão da polícia
militar financiado pela Faperj. O
governo do Estado discute a pos-
sibilidade de o veículo entrar ain-
da este ano em linha industrial.
O movimento social e os sindi-
catos estão se mobilizando para
assinarem uma moção de repú-
dio contra o ato da Faperj.

Andifes premia
jornal da UFRJ

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Jornal da UFRJ con-
quistou o primeiro lugar no con-
curso Destaque Andifes de Jor-
nalismo das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior. O se-
gundo e o terceiro lugares fica-
ram, respectivamente, com o
UNB Notícias e o Jornal da
UFG.

Festival UFRJ Mar
De 12 a 18 de maio a Uni-

versidade realiza, em Cabo
Frio, o 10º Festival UFRJ Mar,
evento que reunirá 350 alunos,
40 professores e técnicos-ad-
ministrativos e 18 departamen-
tos e Centros.

A Comissão Especial dos
120 anos da Abolição da Es-
cravatura, presidida pelo depu-
tado estadual Gilberto Palma-
res (PT/RJ), promoverá nos dias
15 e 16, na Assembléia Legis-
lativa (Alerj), o seminário “120
anos de Abolição Inconcluída”.
A idéia é fazer um contraponto
às comemorações dos 200
anos da chegada da família real

120 anos de Abolição
ao Brasil, mostrando o ponto de
vista dos negros que construí-
ram o país.

Na programação estão pre-
vistas mesas-redondas com os
temas: “Políticas Públicas para
a Promoção da Igualdade Ra-
cial”, “Mulheres Negras, Gênero
e Desigualdade Racial”, “O Mer-
cado de Trabalho” e “Intolerância
Religiosa”. Ainda estão previs-

tas duas conferências: “Os Avan-
ços Sociais da População Negra”
e “Violência e Segurança”. A pro-
gramação do dia 15 de maio será
realizada no Palácio 23 de Julho,
6º andar, na Praça XV. No dia 16,
os encontros serão realizados no
plenário Barbosa Lima Sobrinho,
no Palácio Tiradentes.

O evento será fechado com
chave de ouro no dia 17 de maio,

quando haverá uma roda de
samba, a partir das 15h, com a
participação de Tantinho da
Mangueira e Marquinhos Chi-
na. Local: Sindicato dos Telefô-
nicos (Sinttel), na Rua Morais e
Silva, 94, Maracanã. Outras  in-
formações pelos telefones 2588-
1353 e 2588-1649. Programa-
ção completa no gabinete do
deputado Gilberto Palmares.

SINTUFRJ informa
Estão disponíveis na sede do

Sindicato, na Cidade Universitá-
ria, as declarações dos servidores
técnico-administrativos que têm
direito ao reembolso do plano de
saúde, referente a novembro e
dezembro de 2007. Os trabalha-
dores devem retirar o documento
no setor de Convênios, na entida-
de, e apresentar na seção de
Pessoal da sua unidade solicitan-
do o reembolso à PR-4. Os apo-
sentados devem ir direto ao prédio
da Reitoria,  na PR-4.

EM 2006. A experiência do programa tem sido um sucesso, abrindo as portas da UFRJ

Foto: Niko Júnior

No decorrer da semana pas-
sada, o SINTUFRJ foi procura-
do por diversos sindicalizados,
que procuravam orientação so-
bre ressarcimento de diversos
descontos efetuados pelo go-
verno, nos contracheques de
servidores ao longo de anos, e
que escritórios de advocacia já
estariam até distribuindo mo-
delos de procurações.

De fato, a partir de 1995,
quando o governo assumiu o

O alerta do SINTUFRJ
controle na confecção das
folhas de pagamento através
do ex-MARE, em Brasília,
vários abusos passaram a ser
cometidos nas folhas de pa-
gamento. Atropelou a limita-
ção no poder de tributar, es-
crito no artigo 150, I, combina-
do com o artigo 5º, II, da
Constituição Federal.

As leis que instituíram o
Vale Transporte, o Auxilio Ali-
mentação, a Gratificação Na-

talina ou o adicional de insalu-
bridade/periculosidade, isen-
tam esses benefícios de taxa-
ção de imposto de renda ou
previdência.

A diretoria orienta aos sin-
dicalizados que não distribu-
am procurações a desconhe-
cidos e aguardem  encami-
nhamentos do sindicato, que
serão melhor detalhados na
próxima edição, após análise
do Departamento Jurídico
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CONSUNI

Iesc: Regimento aprovado,
com polêmica

O reitor Aloísio Teixeira
e outros conselheiros, na
primeira vez que o regimen-
to do Instituto de Estudos
em Saúde Coletiva foi dis-
cutido no Consuni, há algu-
mas semanas, elogiaram o
caráter moderno das pro-
postas, em especial no que
diz respeito à estrutura aca-
dêmica que prevê a exis-
tência de Áreas Temáticas,
representando campos de
saberes da Saúde Coletiva,
substituindo a antiga estru-
tura de departamentos. A
proposta inova também na
composição da Congrega-
ção, com a representação
técnico-administrativa re-
presentando um terço dos
congregados. Mas foram
justamente esses dois pon-
tos que provocaram questi-
onamento na reunião do co-
legiado, dia 8, que, enfim,
efetivaria a aprovação do
regimento.

Numa sessão de abril, o relator
Agnaldo Fernandes havia submeti-
do seu parecer, que recomendava a
aprovação do regimento, aos con-
selheiros. Estes fizeram críticas e

sugestões durante a sessão e o docu-
mento ficou aberto a críticas por
quase duas semanas.  Ele sistema-
tizou tudo num novo parecer e apre-
sentou o regimento revisto, para
aprovação. No entanto, na sessão
do dia 8 houve mais uma enxurra-
da de dúvidas, críticas e novos de-
bates. Mas o centro da polêmica foi
mesmo a modernização da estru-
tura acadêmica e, principalmente,
a composição dos colegiados.

A conselheira Ana Canem ex-
plicou que, mesmo sendo signatá-
ria do parecer de Agnaldo, como
membro da Comissão de Legisla-
ção e Normas deveria apontar dis-
crepâncias em alguns artigos, como
o fato da unidade se organizar por
áreas temáticas e não por departa-
mento, o que fere o estatuto da
UFRJ ou a proposta da composição
da congregação, que fere a LDB.

Propostas modernasPropostas modernasPropostas modernasPropostas modernasPropostas modernas
A pró-reitora de Graduação, Be-

lkis Waldman, lembrou que na ses-
são anterior a proposta tenha sido
elogiada largamente como inova-
dora: “Fiquei espantada quando co-
meçaram a discutir tudo de novo”.

Mas muitos acharam que apro-
var o regimento com tais propostas
seria uma espécie de “tiro no pé”,
porque poderiam questionar o não-
cumprimento do estatuto ou da
LDB, no caso da congregação. E
que aprovar tal composição pode-
ria levar a inviabilização adminis-
trativa do instituto.

“Os professores não se bastam.
Os principais atores são os estudan-
tes. É óbvio que os docentes são
fundamentais para a transmissão

do saber, assim como a universida-
de não funciona sem os técnicos-
administrativos”, disse Agnaldo,
questionando a concepção de que
necessariamente deve haver maio-
ria docente – que prejudicava a
aprovação do regimento do Iesc.
Ele lembrou que o regimento do
ICB tinha proposta similar no que
toca a departamentos, e mesmo as-
sim foi aprovado.

Agnaldo leu as propostas de al-
teração surgidas na sessão e propôs
a aprovação do regimento sem pre-
juízo da apreciação, apenas dos des-
taques dos dois pontos polêmicos,
para não prejudicar a unidade que
aguardava há tanto tempo a apro-
vação de seu regimento.

Colégio em Macaé quer continuidade do
pré-vestibular comunitário

O documento foi aprovado sem
votos contrários, mas com cinco abs-
tenções. Os destaques – ao artigo 7o,
que diz respeito à composição, e ao
artigo 10, sobre as áreas temáticas –
serão analisados pelas comissões do
Consuni (porque a questão, mais
que legal, é política) e retornam ao
colegiado no início de junho.

Enquanto isso, como explicou a
vice-reitora Sylvia Vargas, que presi-
diu a sessão, o novo instituto, em
particular no que se refere à compo-
sição da congregação, funciona
como determina o estatuto de UFRJ,
embora não seja obrigado a se cons-
tituir em departamentos, devendo
continuar a funcionar como está,
até que se resolva a questão.

Os membros do Consuni conside-
raram grave o relato do representante
dos estudantes no Consuni Gabriel
Marques, que afirmou que o curso pré-
vestibular comunitário organizado no
Colégio Municipal de Pescadores de
Macaé – iniciativa independente de
professores do projeto de Extensão UFRJ
Mar, iniciado em março com 50 alu-
nos – está ameaçado.

Segundo documento apresenta-
do pelos membros do grupo, o coor-

denador do Projeto UFRJ Mar, Fer-
nando Amorim, que coordena o nú-
cleo que atua no Colégio, quer aca-
bar com o curso e teria pedido ao
diretor que impedisse a realização
das aulas em suas dependências.

Ele teria ainda afastado o profes-
sor Pedro Guilherme Freire, estudante
de Ciências Sociais na UFRJ (segundo
o documento, considerado o responsá-
vel pela iniciativa), e ameaçado os
demais com exclusão do projeto.

O grupo pediu ao Consuni me-
didas para neutralizar a exigência
de Fernando Amorim para que a
direção do colégio exonere o pro-
fessor. A vice-reitora Sylvia Vargas,
que presidiu o colegiado, propôs
que a Reitoria, a PR-5 e os estu-
dantes convidassem os envolvidos
para esclarecer o problema.

“Posso afirmar sem sombra de
dúvida que [a questão do pré-vesti-
bular] não pesou no afastamento

de Pedro”, disse o coordenador do
Projeto UFRJ Mar, Fernando Amo-
rim. Segundo ele, quem estava co-
ordenando o projeto era outro
aluno.“Pedro foi afastado do pro-
grama porque se desentendeu com
o diretor da escola, com a coorde-
nação da área e com outros partici-
pantes. É um bom aluno, dedica-
do, mas transforma tudo em ques-
tão política, criando uma série de
problemas”, disse.

“Ele falou claramente no dia
que me afastou que o ponto cen-
tral foi a questão do pré-vestibular.
Nunca houve uma postura de in-
disciplina. Tudo que foi colocado
pela coordenação eu acatei, e todos
os conflitos que ele elencou foram
coletivos. Ano passado não tive pro-
blema pessoal ou profissional com
a coordenação. Tinha uma relação
muito boa com a coordenadora”,
se defendeu Pedro.

Concurso: Inscrição encerrada
Terminou no domingo, dia 11,

a inscrição para o concurso de 175
cargos de nível médio e superior de
técnicos-administrativos para a
UFRJ. A prova objetiva será no dia 1o

de junho e o resultado final está
previsto para o dia 2 de julho. O
edital foi publicado no dia 23 e está
à disposição na página do NCE.

O pró-reitor de Pessoal, Luiz

Afonso, explicou que em agosto do
ano passado a PR-4 encaminhou
documento para todas as unidades,
decanias, órgãos suplementares e ad-
ministração central para que dimen-

sionassem a necessidade de pessoal.
A demanda encaminhada à PR-

4 traduziu-se num planejamento
da divisão por unidade, discutido na
equipe. A proposta foi apresentada

em reunião do Conselho Superior
de Coordenação Executiva, quando
foi feita a distribuição por cargos
para cada unidade. O CSCE reúne
decanos e pró-reitores.
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MOVIMENTO ESTUDANTIL

Um almoço e tanto no CCS
Foram 300 pratos de macarronada com salsicha. Almoço foi manifestação pelo bandejão

Estudantes dos 11 cursos
de graduação do Centro de
Ciências da Saúde (CCS),
liderados pelo DCE Mário
Prata e pelos Centros Aca-
dêmicos (CAs), do Fundão,
fizeram um “Ato Almoção”
na quinta-feira, 8, exigindo
a conclusão imediata das
obras do restaurante uni-
versitário, o bandejão.

Os manifestantes também rei-
vindicaram redução dos preços abu-
sivos cobrados pelos três restauran-
tes e pelas oito lanchonetes que
atendem ao CCS, e fiscalização sa-
nitária nos estabelecimentos. “En-
contramos de tudo nas refeições:
ratos, baratas, band-aids, vermes”,
denunciaram.

Almoço de graçaAlmoço de graçaAlmoço de graçaAlmoço de graçaAlmoço de graça
Para chamar a atenção da Rei-

toria e ganhar a adesão dos alunos
das faculdades que integram o CCS,
as lideranças estudantis ofereceram
300 pratos de macarronada com
salsicha, acompanhados com copo
de guaraná natural. O “Ato Almo-
ção” foi na praça da alimentação,
às 12h, e pelo tamanho da fila que
se formou ao lado do mesão cober-
to com toalha branca, com certeza
faltou comida para tantas bocas.

O dirigente do DCE e aluno do
4º período de medicina, Gustavo
Treistman, informou que os estu-
dantes do CCS não fazem uma re-
feição por menos de R$ 7 a R$ 9.
Ou então passam o dia com um

refresco e um salgado pagando R$
3. “Este semestre os preços da ali-
mentação estão exorbitantes, e a
falta de higiene é absurda. Os ali-
mentos são preparados inadequa-
damente, e quem tem dinheiro ain-
da é obrigado a comer imundices”,
denunciou.

Durante a manifestação foi
passado um abaixo-assinado diri-
gido ao decano do CCS. O docu-
mento contém duas reivindica-
ções: a intervenção dele junto aos
donos dos restaurantes e quiosques
para que baixem os preços, e a
realização de blitz da fiscalização
sanitária para autuar os comerci-
antes pela má qualidade dos ser-
viços oferecidos.

Bandejão para todosBandejão para todosBandejão para todosBandejão para todosBandejão para todos
Os panfletos distribuídos e o

discurso dos dirigentes estudantis
durante o “Ato Almoção” reivindi-
cavam mais do que a agilização da
conclusão da obra do restaurante
universitário. Exigiam a garantia
de almoço e janta para os estudan-
tes de todos os campi da UFRJ e
sem custo algum. “O bandejão é
fundamental para a permanência
do estudantes na Universidade; por-
tanto, a comida tem que chegar a
todos, e vamos lutar pela gratuida-
de da alimentação estudantil”,
acrescentou Gustavo Treistman. Na
avaliação do DCE, isso só não ocor-
reu por falta de vontade política da
Reitoria e de verba do governo.

Restaurante do Fundão começa a funcionar em agosto
O pró-reitor de Planejamen-

to e Desenvolvimento, Carlos
Levi, afirmou que “entende a
ansiedade dos estudantes”, e ga-
rantiu que as obras do restau-
rante universitário estão dentro
do cronograma estabelecido,
como também os recursos estão

disponíveis. E a chuva é o único
fenômeno que tem atrapalhado
o andamento da construção. Mas
reafirmou que o refeitório cen-
tral começa a atender todos os
estudantes do Fundão a partir do
início do segundo semestre deste
ano, conforme o previsto.

Ele antecipou que, estrategi-
camente, o refeitório central en-
trará em atividade ainda no meio
das férias de meio de ano. “Há
muitos anos a UFRJ não opera
restaurante, por isso vamos apro-
veitar a baixa freqüência no cam-
pus para irmos nos readaptando e

fazendo ajustes”, afirmou. No mo-
mento, informou, a Pró-Reitoria
de Planejamento e Desenvolvi-
mento está buscando empresas in-
teressadas na operação do restau-
rante, que se responsabilizarão
pela produção e distribuição da
alimentação.

O pró-reitor pretende iniciar
ainda este mês a campanha de
identificação do usuário do res-
taurante universitário. Disse que
a Pró-Reitoria de Graduação
acrescentará nas atuais carteiras
dos estudantes o código de barra
para acesso ao bandejão.

Congresso do Sintuperj discute autonomia
universitária e movimento sindical

Hoje, UFRJ inaugura
supercomputador

Às 15h desta segunda-feira, 12, a UFRJ inaugura
um dos mais potentes supercomputadores da América
Latina, o Netuno. Será no anfiteatro Maria Irene Mel-
lo, do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE), no
campus do Fundão. O Netuno foi instalado com recur-
sos oriundos da Petrobras por meio das Redes Temáti-
cas de Geofísica Aplicada e de Modelagem e Observação
Oceanográfica. É considerado a mais poderosa máqui-
na HIPC (High Performance Computing – Computa-
ção de Alto Desempenho) para uso acadêmico na Amé-
rica Latina. O investimento da estatal do petróleo foi
de R$ 5 milhões.

A presidente da Associação dos Do-
centes da Uerj (Asduerj), Inalda Pi-
mentel, afirmou no 6º Congresso do
Sindicato dos Trabalhadores das Uni-
versidades Públicas Estaduais do Rio
de Janeiro (Sintuperj) que a greve não
está descartada em 2008. Segundo a
dirigente, as péssimas condições de tra-
balho e o baixo salário oferecidos pelo
governo estadual empurram  a catego-
ria a agir radicalmente.

O evento foi realizado de 6 a 8 de

maio e teve como tema “Autonomia
Universitária e o Papel do Movimen-
to Sindical”. O deputado Marcelo
Freixo (PSOL/RJ), o líder do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra
(MST), João Pedro Stédile, e os jor-
nalistas Altamiro Borges, da revista
Debate Sindical, e Milton Temer
participaram da mesa de abertura.

Para a diretoria do Sintuperj, é im-
portante que os servidores públicos apro-
fundem a discussão sobre qual a auto-

nomia que querem conquistar nas uni-
versidades, pois não está em jogo ape-
nas, nesta questão,a ampliação e maior
participação deles nos órgãos decisórios
das instituições. De acordo com os sin-
dicalistas, autonomia universitária en-
globa financiamento público e inte-
gral do Estado, autonomia administra-
tiva, financeira e de gestão e, acima de
tudo, a defesa intransigente da univer-
sidade pública, gratuita, de qualidade e
socialmente referenciada.

“ATO ALMOÇÃO”. Estudantes na refeição gigante na quinta-feira, no CCS

Foto: Cícero Rabello
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HISTÓRIA

Professor contesta visões sobre 68
Historiador divide fontes sobre o que aconteceu no ano rebelde em “narrativa livre” e “memória heróica”

Na concepção do histo-
riador da Universidade
Federal de São Carlos
(UFSCar), João Roberto
Martins Filho, prevalecem
duas visões sobre 1968: a
livre, que em geral se apre-
senta sob a forma de nar-
rativa caleidoscópica, ou
seja, uma junção de ima-
gens simultâneas que dis-
pensam ligações; e a de
memória heróica, que é a
narrativa dos que viveram
o movimento estudantil
como melhor momento de
suas vidas e dele falam
com saudade e reverên-
cia.

O professor participou da pri-
meira mesa-redonda (“Memóri-
as em Conflito”) do seminário
internacional “1968 – 40 anos
depois: história e memória”, or-
ganizado pelos professores do Pro-
grama de Pós-Graduação em His-
tória Social (PPGHIS) da UFRJ,
Carlos Fico e Maria Paula Araújo,
realizado no Salão Nobre do Ins-
tituto de Filosofia e Ciências So-
ciais (IFCS), no Largo de São Fran-
cisco, de 6 a 9 de maio.

O evento foi aberto pela dire-
tora da instituição, Jesse Jane, e
contou com a participação de es-
tudantes de outras universidades
e ex-militantes dos Movimentos
Estudantis (MEs) das décadas de
1960 e 1970.

DesmistificaçãoDesmistificaçãoDesmistificaçãoDesmistificaçãoDesmistificação
De acordo com o professor de

História da Universidade Federal
de São Carlos, nos últimos anos

fala-se indistintamente sobre
“1968” e sobre o “ano estudantil
em 1968”, o que para ele são coi-
sas diferentes. “O primeiro con-
ceito ainda é mais propício a mis-
tificações que o último”. Por ou-
tro lado, a referência a 1968 é
como um ano mundial, até mes-
mo de “um ano sem paralelo na
História”, como se 1968 fosse mais
importante em termos de reper-
cussão mundial do que, por exem-

nou e a inocência da esquerda
também”, afirma.

Já a memória heróica, a
narrativa autoral dos que par-
ticiparam do movimento estu-
dantil, na opinião do professor,
tem como principal fonte a me-
mória dessas pessoas, e é preciso
ter claro que sempre falarão do
evento com saudade e reverên-
cia, “como guardiões da me-
mória”.

plo, 1789, 1848, 1914, 1917, 1939,
1947, anos em que ninguém pode
negar a qualificação de que “mu-
daram o mundo”.

As duas visõesAs duas visõesAs duas visõesAs duas visõesAs duas visões
Segundo o historiador,  a narrati-

va livre sobre 1968 é geralmente feita
por jornalistas e apresenta grande ten-
dência a generalizações, lacunas e
invenções que têm que ser revistas
com olho crítico pelo historiador.

 “Uma das principais idéias
surgidas nesse tipo de narrativa é
a de que 1968 foi o ano que não
terminou. Pode ser. Mas muita
coisa que marcou 1968 já termi-
nou: a guerra, o socialismo sovié-
tico, o socialismo chinês, o socia-
lismo vietnamita, a contracul-
tura e o capitalismo na defensiva,
uma vez que ele se encontra hoje
melhor de saúde do que estava em
1968. No Brasil, a ditadura termi-

O exemplo do Brasil
Para Roberto Martins, 1968, no

Brasil, foi um fenômeno marcado
ao mesmo tempo pela modernida-
de e pela contestação do conserva-
dorismo na universidade,  devido à
existência de um regime político
ditatorial; aceitação pela esquerda
de idéias de organização política

típicas do estalinismo; e, enquanto
nos Estados Unidos os protestos foram
marcados pela presença da tevê, no
Brasil foram marcados pela câmera
fotográfica e pelo temor à censura. “A
grande caixa de repercussão do movi-
mento foi a banca de jornais, não a
sala de visitas”, afirma.

Também ao contrário dos Es-
tados Unidos, onde o movimento
foi pacifista, frisa o professor, “no
Brasil o que estava subjacente era
uma idéia de enfrentamento da
violência ditatorial com a violên-
cia revolucionária. O Brasil, segun-
do o historiador, tinha um movi-

mento estudantil ativo desde o co-
meço dos anos 60 e houve uma
forte continuidade entre os grupos
políticos que dirigiam o movimen-
to antes e depois de 1964.

O historiador conclui sua aná-
lise pontuando que o 1968 brasi-
leiro teve dois tempos: “Um de

explosão, em grande medida
inesperada pelos próprios líde-
res estudantis; e um de repres-
são, quando, a partir de agos-
to, as ações contra o movimen-
to passam a fazer parte de um
cálculo específico dos circui-
tos restritos do poder”.

As greves de Osasco e Contagem
O professor de História da

UFRJ, José Ricardo Ramalho, teve
como tema de sua palestra o “Mo-
vimento sindical, ditadura e o
1968 operário”. Ramalho anteci-
pou para o Jornal do SINTUFRJ o
caráter histórico das greves de Osas-
co e Contagem, e o que esses dois
episódios representaram para o
movimento operário nacional.

Segundo o professor, uma

das principais razões alegadas
para justificar o golpe militar de
1964 foi a ameaça da instalação
de uma “república sindicalista”
no país. Por esse motivo, disse, os
sindicatos ativos politicamente
e seus dirigentes foram duramen-
te perseguidos pela ditadura, ora
através da intervenção do Minis-
tério do Trabalho nos sindicatos,
ora através de prisão de suas prin-

cipais lideranças. “A repressão
significou uma retração da ação
trabalhista e sindical, e as mani-
festações dos trabalhadores pas-
saram a ocorrer através da resis-
tência construída no cotidiano
das empresas”, afirmou.

“As greves de Contagem e Osas-
co ocorreram em 1968, no contex-
to de um intenso movimento es-
tudantil de protesto contra a dita-

dura, e causaram impacto, por-
que os militares acreditavam ter
acabado com este tipo de ação da
classe. Embora as duas greves
ocorressem em regiões industriais
com histórias diferentes, ambas
trazem o embrião de um tipo de
manifestação operária que vai se
confirmar com as greves do ABC
paulista no final dos anos 1970.
Ou seja, a articulação política que

se constrói no espaço da fábrica,
através da organização das co-
missões de fábrica, do trabalho
de base. Esse modelo de resistên-
cia acaba questionando tam-
bém o sindicalismo atrelado ao
Ministério do Trabalho e coloca
em evidência a ação político-
sindical que cria legitimidade a
partir do trabalho de base”, con-
textualizou o historiador.

REFLEXÃO SOBRE A HISTÓRIA. Salão Nobre do IFCS lotado num dia de debates sobre a importância histórica de 1968

MARIA PAULA NASCIMENTO ARAÚJO JOÃO ROBERTO MARTINS FILHO
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