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O mundo se insurge no RioO mundo se insurge no Rio

Na Marcha dos Povos, tanta gente e tantas línguas nas ruas do Rio falando em uníssono: “o povo unido jamais será vencido”
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Por iniciativa da comuni-
dade da Escola de Serviço So-
cial (ESS), desde o dia 29 de 
junho, Carlos Nelson Coutinho 
pertence à ilustre galeria de 
professores eméritos da UFRJ. A 
cerimônia de entrega do título 
foi no Salão Pedro Calmon, na 
Praia Vermelha. A homenagem 
marca a trajetória do professor 
titular da ESS e sua importân-
cia intelectual para o país. 

Coutinho é reconhecido 
como o introdutor, no Brasil, 
da obra de dois pensadores 
que, no século XX, tornaram-
se referências mundiais nos 
debates teórico-filosóficos: o 
húngaro György Lukács e o 
italiano Antonio Gramsci. Na 
universidade, é considerado 
como um dos responsáveis 
pela refundação, desenvolvi-
mento e consolidação do Pro-
grama de Pós-graduação em 
Serviço Social.

O professor ambém é apon-
tado como um dos que mais 
contribuíram para tornar a 

Carlos Nelson, professor emérito

ESS em um centro de formação 
e irradiação de ideias voltadas 
para o debate profissional. In-
fluenciou, também, na forma-
ção de novos autores a área de 
Serviço Social, que atuam nas 
principais universidades brasi-
leiras (entre elas a UFRJ), e de 
mestres e doutores estrangei-
ros que se pós-graduaram na 
UFRJ. Outra tarefa importante 
de Carlos Nelson, desde que 
ingressou na universidade, em 
1986, foi estimular a formação 
de grupos de pesquisa, sendo 
um dos criadores do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Marxistas 
(Nepem).

Encontro de 
mulheres da UFRJ

Pela primeira vez as mulheres 
da universidade vão ser o centro do 
debate. Pelo menos é o que espe-
ram as estudantes que organizam 
o I Encontro de Mulheres da UFRJ, 
que ocorrerá entre 6 e 8 de julho. 
O CLG-Sintufrj foi convidado para 
participar da organização do evento.

O encontro vai tratar de temas 
que têm tudo a ver com o cotidiano 
feminino, tais como: opressão às 
mulheres e seus desdobramentos 
no sistema capitalista; a realidade 
das brasileiras e as políticas pú-
blicas do governo; mulheres mili-
tantes; e como estudar, trabalhar e 
criar fi lhos?

Baile reúne expectativas sobre a greve
No movimentado processo de 

greve é preciso também uma pausa 
para recarregar as energias e inte-
grar a categoria, para isso o Sintu-
frj organizou o Baile da Greve, dia 
15 de junho, no Espaço Cultural. 
Este é o segundo baile temático, o 
primeiro foi no início da campa-
nha salarial, em 18 de maio.

Grupos de várias unidades 
compareceram ao baile, que trans-

Confira as expectativas e o que vai pela cabeça dos trabalhadores:

correu num clima leve e tranquilo, 
embalado pelo som do DJ Nelsinho 
e pela Banda Novos Tempos. Nesta 
greve, em que a categoria está de-
monstrando mais disposição de luta, 
a expectativa em torno dos resultados 
é enorme. 

Não faltou também a participa-
ção solidária de outros trabalhado-
res, como os do Cenpes, e também 
dos estudantes.

“Esperamos que 
o governo atenda a 
nossas reivindicações 
e reconheça que so-
mos trabalhadores 
em Educação. Não 
apenas os professores” 
(TAEs do IPPMG e Mi-
crobiologia).

“Esperamos re-
sultados positivos. 
A categoria não 
pode mais ter esta 
derrota, que será 
muito ruim” (TAEs 
da Odontologia).

“A proposta dos técnicos-administrativos da 
universidade é válida. Nós, do Cenpes, apoiamos 
a causa que é justa. Ninguém faz greve por fazer” 
(Trabalhadores do Cenpes).

“Esperamos aumento, pois nossas reivin-
dicações são válidas. Mas vejo ainda pouca 
participação e somente se fala na greve dos 
professores. Precisamos dar mais visibilidade 
ao nosso movimento. Pensar em radicalizar, 
pois sem isso não vamos conseguir nada” 
(TAEs da Farmácia e da Reitoria).

Espetáculo, de 5 a 8 de julho, 
na Escola de Música, será apre-
sentado no dia 10 na Cidade Uni-
versitária.

O projeto Ópera na UFRJ 
apresenta, a partir do dia 5 de 
julho, Così fan tutte (Assim fa-
zem todas), criação do austríaco 
Wolfgang Amadeus Mozart. A ini-
ciativa, com patrocínio da Fun-
dação de amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) 
e apoio da Reitoria, reúne as Esco-
las de Música, Belas Artes e Comu-
nicação e envolve a participação 
de mais de 130 integrantes, entre 
estudantes, técnicos-administrati-
vos e docentes da UFRJ.

Com libreto em italiano e le-
gendas em português, a monta-
gem fi ca até 8 de julho no Salão 
Leopoldo Miguez da Escola de 
Música. Dia 10, o espetáculo será 
apresentado no auditório Horta 
Barbosa do Centro de Tecnologia, 
na Cidade Universitária. Depois 
segue em temporada itinerante, 
com apresentações nos teatros 

Música, EBA e ECO unidas em ópera de Mozart

municipais de Niterói, de Petrópolis 
e de Campos dos Goytacazes.

A atividade conta com o apoio 

do CLG-Sintufrj por se tratar de 
uma oportunidade cultural de 
grande importância.

Encontro dos 
aposentados 
homenageia as avós

O Sintufrj espera os compa-
nheiros aposentados no tradi-
cional encontro de aposentados, 
no dia 31 de julho, terça-feira, a 
partir das 10h, no Espaço Cultural 
do Sintufrj. Além de homenagear 
o dia das avós (comemorado no 
dia 26 de julho), esta reunião pre-
tende reeditar o sucesso do último 
encontro, como espaço de cultura, 
debate e serviços.

Mais uma vez se apresentarão 
as ofi cinas do Sintufrj e os profi s-
sionais do Espaço Saúde do Traba-
lhador também estarão presentes. 
O médico Décio Alves, do HUCFF, 
ministrará palestra sobre os bene-
fícios da Terapia Ortomolecular 
para uma vida saudável. 
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greve nacional

Greve dos técnicos-administrativos 

A greve nas federais obrigou o 
Ministério da Educação a mudar 
o calendário do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) do meio do ano. A 
data de encerramento das matrícu-
las foi alterada do dia 2 para o dia 9 
de julho e o início do processo per-
maneceria o mesmo: 29 de junho. 
Embora o documento divulgado 

adia inscrição do Sisu
pelo ministério anunciando a pror-
rogação do prazo por uma semana 
não assuma que o motivo é a greve 
dos técnicos-administrativos em 
Educação, Amaro Lins, secretário 
de Ensino Superior (SESu), afir-
mou que a medida é preventiva:  
“Esta é mais uma precaução do 
ministério para permitir que todos 

os estudantes aprovados no SiSU 
possam fazer sua matrícula sem 
nenhum problema”. 

Mais de 642 mil estudantes 
se inscreveram para participar do 
SiSU, ferramenta do Ministério da 
Educação para unificar a oferta de 
vagas em universidades federais por 
meio do Exame Nacional do En-

Ministério da Educação convida CNG para reunião

Suspensão da confirmação de opção

sino Médio (Enem).  A instituição 
que recebeu o maior número de 
inscrições foi a UFRJ, com 152.196 
candidatos às suas 3.659 vagas. São 
642.878 candidatos na disputa por 
30.548 vagas em instituições de en-
sino superior de todo o país.

Com os técnicos-administra-
tivos em greve nas unidades, os 

aprovados no SiSU não teriam 
como realizar a matrícula. O re-
sultado da segunda chamada do 
sistema deveria ser divulgado no 
dia 13 de julho. Mas em várias 
instituições federais de ensino su-
perior (Ifes) em greve, como na 
UFRJ, a categoria deliberou que 
não fará as inscrições do SiSU.

Desde o início da greve, o 
Comando Nacional de Greve dos 
técnicos administrativos em edu-
cação das universidades brasilei-
ras vem empreendendo diversas 
ações como o intuito de estabe-
lecer negociações com o governo 
federal, para a construção de uma 
proposta que contemple a pauta 
de reivindicações. Entretanto, o 

governo Dilma insiste em tratar 
com descaso o movimento. Essa 
postura do governo para com a 
categoria destoa do tratamento 
dado aos demais trabalhadores 
em greve, na medida em que si-
naliza com uma proposta para 
os professores e recebe estudantes 
em audiências, além do recente 
atendimento à pauta dos médicos 

por meio da alteração do texto da 
MP 568/12. 

Assim sendo, após uma am-
pla avaliação da conjuntura e 
da mobilização dos técnicos-
administrativos em educação, 
o Comando Nacional de Greve 
(CNG-Fasubra) entendeu que é 
chegado o momento crítico e que 
é crucial a radicalização da ação, 

como única forma de romper 
com o silêncio do governo. Des-
sa forma, o CNG-Fasubra decidiu 
pela paralisação do processo de 
matrícula do SiSU previsto para 
iniciar nesta sexta-feira, 29, em 
todo o país. Cumprindo delibe-
ração do Comando Nacional, foi 
entregue ao Ministério da Edu-
cação, na manhã do dia 27, em 

ato público, ofício comunicando 
ao governo federal a decisão de 
interrupção do processo de con-
firmação de opção, além de rei-
vindicação imediata de abertura 
de negociação. 

Assim, o CNG-Fasubra orien-
tou as bases para tomarem as 
devidas atitudes para garantir a 
unidade desta ação.

Segundo Neuza Luzia, dirigente do Sintufrj e representante do CLG-Sintufrj no CNG-Fasu-
bra, na tarde do dia 28 de junho, o Ministério da Educação, por intermédio do secretário exe-
cutibo, Paim Fernandes, convidou o CNG-Fasubra para conversar. Para ela, “isso foi resultado 

da nossa decisão acerca do SiSU”, mesmo não tendo admitido, Neuza informa, ainda, que, na 
reunião, Paim Fernandes destacou que o secretárioMinistério se colocou à disposição para abrir 
um canal de negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Agenda da UFRJ
Segunda-feira - 2/7

 Reunião do Comando Local de 
Greve às 14h, no Salão Nobre da 
Decania do CT.

 Reunião com a relatora da PEC 
da Ascensão Funcional, Andrea 
Zito, às 15h, no Salão Nobre da 
Decania do CT.

 Panfletagem no HU nos dias 2, 
3 e 4, às 9h.
Terça-feira, 3/7

 Reunião no IPPMG (Teatro do 
Salão Nobre), às 9h

 Assembleia ato na Praça da 
Prefeitura, às 10h.

 Reunião das comissões do CLG 
às 15h, no SINTUFRJ.
Quinta-feira, 5/7

 Reunião no HU, às 1130h, 
auditório 3E-54. Pauta: 
organização da greve.

 Reunião do CLG, às 14h, no 
SINTUFRJ.

Calendário Nacional 
do CLG-Fasubra

Comando Nacional de Greve define ca-
lendário nacional aprovada em sua reunião 
realizada em 29/06. 

1ª semana - 02 a 06 de julho
04 e 05 de julho - Vigília no MPOG, com 

instalação simbólica do CNG. Desta atividade, 
serão designadas equipes para visitar parla-
mentares no Congresso Nacional, informan-
do-os sobre a greve e solicitando a assinatura 
daqueles que apoiam as greves dos técnicos 
administrativos;

05 de julho - Atividades nas bases, concen-
trando força nas mobilizações nos HUs com 
discussão com a comunidade sobre a Ebserh.

 
2ª semana - 09 a 13 de julho

09 de julho - Atos simultâneos nas bases a 
serem discutidos nos CLGs e assembleias;

10 de julho - Ato dos Comandos de Greve 
instalados em Brasília (Condsef, Sinasefe, Fa-
subra e Andes) em frente ao MPOG com ativi-
dades a serem definidas;

11 de julho - Ato no Congresso Nacional. 
O teor do ato será operacionalizado durante a 
semana anterior.

3ª semana - 16 a 20 de julho
Acampamento conjunto dos Servidores 

Públicos Federais;
18 de julho - Grande Marcha em Brasília;
19 de julho - Atos na Esplanada dos Minis-

térios, em Brasília;
20 de julho - Grande Plenária com o con-

junto dos SPF’s.
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Pauta da Greve
I - Eixo Específico:
- Reajuste Salarial: Recurso para o piso - Piso de 3 salário 
mínimos (SM) e step de 5%;
- Racionalização dos cargos;
- Reposicionamento dos aposentados;
- Mudança do Anexo IV (Incentivo à Qualificação);
- Devolução do vencimento básico complementar absorvido 
(mudança na Lei da Carreira - 11.091/05).

greve nacional

Fasubra marcha com estudantes por uma universidade melhor

Categorias unidas na greve da Educação

A União Nacional dos Estu-
dantes (UNE) reuniu em Bra-
sília, no dia 26, representantes 
de 44 diretórios centrais de es-
tudantes de universidades de 
todo o Brasil, em uma marcha 
que saiu pela manhã da Biblio-

teca Nacional até o Ministério da 
Educação. Os estudantes foram 
recebidos pelo ministro Aloizio 
Mercadante. A Fasubra-Sindical 
esteve presente em apoio ao pleito 
comum pela valorização da edu-
cação no país. “O que os estudan-

tes querem é um novo ciclo de in-
vestimentos para a universidade 
brasileira, de forma a promover 
uma verdadeira reforma univer-
sitária, para que essas instituições 
estejam mais qualificadas, demo-
cráticas e prontas para receber o 

povo brasileiro”, explicou o presi-
dente da UNE, Daniel Iliescu.

Além da Fasubra, também par-
ticipam o Andes-SN, o Fórum de 
Professores das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Proifes), a 
Confederação Nacional dos Traba-

lhadores em Estabelecimentos de 
Ensino (Contee), a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação 
e o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST).

A Fasubra-Sindical, 
o Andes-Sindicato Nacional e o 
Sinasefe promoveram no dia 20, 
na Câmara dos Deputados, ato 
unificado dos comandos nacio-
nais de greve da área da Educa-
ção, no qual foi lançado o Mani-
festo à População. O documento 
explica os motivos pelos quais as 
categorias foram levadas à greve: 
“Faltam salas de aula, laborató-
rios, restaurantes estudantis, bi-
bliotecas, banheiros, saneamento 
básico, e em alguns lugares até 
papel higiênico. Ninguém deve-
ria ser submetido a trabalhar, en-
sinar e aprender num ambiente 
assim”.

Durante o ato, o entendimen-
to foi de que o governo preferiu 
não negociar não dando, assim, 
outra opção ao movimento senão 
a greve. Portanto, mais do que 
nunca – sustentam as entidades 
– é momento de união.

Os representantes das entida-
des reafirmaram o compromisso 
com a valorização da Educação 
e para os profissionais da área, e 
apontaram que é pela Educação 
que se poderá construir um país 
mais justo.

Mobilização intensa
A Fasubra-Sindical partici-

pou, dia 26, da reunião do Fó-
rum Nacional das Entidades dos 
Servidores Federais, realizada  na 
sede do Andes-SN, em Brasília, e 
informou que a greve, que já está 
em seu 16º dia, conta com 57 ins-
tituições, com mobilização inten-
sa e crescente e com realização 
de vários atos públicos, incorpo-
rando outros setores também em 
greve e da sociedade civil.

Carta-Manifesto à PopulaçãoFasubra-Sindical – Sinasefe – Andes-SN
A defesa do ensino público, gratuito e de qualidade expressa uma exigência da população brasileira, que há tempos clama por 

serviços públicos de qualidade e é também parte essencial da história dos movimentos sociais ligados à educação. Vale lembrar 

que educação, saúde, segurança, transporte, entre outros, são direitos de todos e dever do Estado.
Nas últimas semanas, professores, técnicos-administrativos e estudantes das Instituições Federais de Ensino (IFE) voltaram às 

ruas para cobrar dos governantes que cumpram seu papel e dediquem atenção, de fato, às reais demandas sociais.

Os trabalhadores da educação federal e estudantes estão em greve porque estão conscientes de que é imprescindível lutar em 

defesa das instituições federais de ensino. As negociações com o governo não avançam. No entanto, crescem a degradação das 

condições de trabalho, do ensino e a deterioração da infraestrutura oferecida nas universidades, institutos e centros tecnológicos 

federais.
Os professores, técnicos-administrativos e estudantes defendem, sim, uma expansão, desde que exista qualidade. Não adianta 

criar novas instituições sem oferecer as condições satisfatórias para que elas funcionem.
A realidade vivenciada pelos professores, técnicos-administrativos e estudantes é muito diferente do que a divulgada na pro-

paganda oficial do governo federal. A cada começo de ano fica mais evidente a precariedade de várias instituições federais de 

ensino, principalmente naquelas em que ocorreu a expansão via Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni).Faltam salas de aula, laboratórios, restaurantes estudantis, bibliotecas, banheiros, saneamento básico, e em alguns lugares 

até papel higiênico. Ninguém deveria ser submetido a trabalhar, a ensinar e a aprender num ambiente assim.

Além disso, é necessário também oferecer um plano de carreira, que valorize os professores e técnicos e os incentivem a 

dedicar suas vidas a essas instituições, à construção do conhecimento, aos projetos de pesquisa e de extensão. Só assim é possível 

oferecer educação com a qualidade que a população brasileira merece.
No entanto, o governo federal vira as costas para os argumentos e propostas dos servidores públicos e usa seguidamente o 

discurso da crise financeira internacional como justificativa para não atender às reivindicações que são apresentadas pelos mo-

vimentos sociais em defesa da educação.Não faltam recursos, o que falta é vontade dos governantes. A verdadeira crise brasileira não é a crise financeira, mas sim a 

ausência de políticas públicas que atendam à  s necessidades da população.
Priorizar a destinação dos recursos públicos na lógica do setor empresarial financeirizado, como o governo tem feito, causa 

impactos cada vez mais negativos nos serviços públicos.Os professores, os técnicos-administrativos e os estudantes estão nas ruas para dar um novo rumo ao ensino federal e, para 

isso, conclamam toda a população a fazer de 2012 um marco na história da educação brasileira.

II - Eixo Geral:
- Luta contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh);
- Luta contra a terceirização, por concurso público já;
- Luta por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a 
Educação;
- Implantação da jornada ininterrupta de trabalho de 30 horas 
semanais sem redução de salário;

- Contra a MP 568/12 nos artigos que atingem a redução sa-
larial dos médicos e médicos veterinários e dos percentuais de 
insalubridade e periculosidade;
- Em defesa da negociação coletiva, da definição de data-base 
e da política salarial;
- Ascensão funcional, em defesa da PEC 257/95;
- Isonomia salarial e de benefícios entre os Três 
Poderes.

Foto: Ilustração
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UFRJ EM GREVE

Escola de Música
A Escola de Música funciona por meio de plantões. Os funcionários 

explicaram que havia eventos agendados previamente e compromissos 
com a rotina da defesa de teses, também assumidos anteriormente.

Alto lá! A UFRJ não fechou con-
trato com a Ebserh. Mas, ao que 
parece, há quem queira ser mais 
realista que o rei.

O CLG-Sintufrj esclarece que a 
UFRJ não abriu negociações com a 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh). Portanto, não 
tem nenhum valor o ofício assina-
do pela diretora de Gestão de Pes-
soas da Ebserh orientando aos di-
retores dos HUs em relação à fre-
quência dos profi ssionais para pa-
gamento do Adicional de Plantão 
Hospitalar (APH). E mais, quem 
decide sobre o ponto dos trabalha-
dores da UFRJ é a PR-4.

O CLG-Sintufrj informa aos 
diretores dos hospitais universitá-
rios da UFRJ que não aceitará ne-
nhum tipo de repressão à greve dos 
técnicos-administrativos em educa-
ção da UFRJ, muito menos corte de 
ponto, que somente a Pró-Reitoria 
de Pessoal tem poder para tal. O 
movimento grevista da categoria é 
legítimo, conta com a solidariedade 
do Conselho Universitário (Consu-
ni) e está sendo encaminhado nas 
unidades hospitalares com muita 
responsabilidade, para não pôr em 

Termômetro: a greve nas unidades
Nesta segunda-
feira, 2 de julho, 
os técnicos-
administrativos 
em educação da 
UFRJ completam 
28 dias em greve. 
Em unidades 
com tradição 
de mobilização 
a adesão ao 
movimento chega 
a ser total: em 
outras verifi camos 
funcionamento de 
plantões de acordo 
com a organização 
defi nida pelos 
trabalhadores 
no seu local de 
trabalho.      

Direito 
A Faculdade de Direito somente tem movimento de limpeza. Não en-

contramos funcionários, professores e estudantes nos corredores ou nas 
salas. Janelas e portas da Secretaria Acadêmica, dos departamentos e da 
Coordenação de Graduação encontram-se fechadas. Respondendo pela 
unidade está o diretor e o administrador. IFCS e Instituto de História

O Instituto de Filosofi a e Ciências Sociais assim como o Instituto de 
História seguem o mesmo ritmo da Faculdade de Direito. Nas salas e cor-
redores do prédio histórico, localizado no Largo de São Francisco, causa 
estranheza o silêncio e a ausência do tradicional burburinho comum 
aos cursos da área de Humanas. Biblioteca fechada, salas vazias. No 2º 
andar, cartaz informa: “Servidores da UFRJ em Greve. Em luta contra o 
menor piso do serviço público federal e pela valorização da Educação”.

Todos contra a Ebserh
No dia 3, terça-feira, local e hora a confirmar, vamos fazer um grande ato em defesa dos HUs e dizer não à Ebserh

risco vidas humanas.

Placas nas portas
Têm chegado ao CLG-Sintufrj 

notícias de que já existem placas 
em portas da Reitoria indicando 
que haja espaços para Ebserh. 
Não é verdade que a UFRJ tenha 
fechado contrato com a empresa. 
A questão nem sequer chegou ao 
Consuni. Porém, embora a deci-
são sobre a contratação ou não 
desta empresa para gerir hospi-
tais da UFRJ tenha que passar 
pelo Consuni, o reitor Carlos Levi 
afi rmou, na Plenária de Direto-
res e Decanos de 28 de maio, que 
o que estava em discussão era a 
autorização para a UFRJ começar 
a negociar com representantes da 
empresa um modelo de contrato 
que seja de interesse da instituição.

Ou seja, pelo que ele pensa, não 
é adesão à Ebserh que vai ser deba-
tida no Consuni, mas como a UFRJ 
vai contratá-la. O reitor parece con-
vencido de que esta é a solução para 
os problemas dos hospitais e acredi-
ta que será respeitada a autonomia 
universitária. De pronto, o Sintufrj 
reagiu: “Somos contra a adesão 

à empresa. Estudantes e professo-
res também estão se unindo nesta 
luta. Os gestores dos HUs precisam 
abrir os olhos para os artifícios que 
o governo está usando para ter essa 
empresa rapidamente aprovada. 
Temos que voltar à discussão. Es-
peramos que o Consuni chegue 
a uma posição dentro do espírito 
democrático e respeitoso que esta 
universidade sempre construiu”, 
disse a coordenadora do Sintufrj 
Gerly Miceli.

“Passamos de CGHU para 
Ebeserh”

No entanto, pelo relato de dire-
tores de hospitais federais, como o 
da diretora do Instituto de Psiquia-
tria da UFRJ publicado no site da 
unidade, “desde que a empresa foi 
criada, nosso principal interlocutor 
na esfera do governo deixou de ser 
a Coordenação Geral dos Hospitais 
Universitários (CGHU) e passou a 
ser a Ebserh, tendo o MEC e o go-
verno federal deixado bem claro 
qual é a direção que eles desejam 
tomar para a gestão dos hospitais 
universitários federais. Portanto, 
uma primeira mudança já ocor-

reu”, registrou em nota Maria Ta-
vares Cavalcanti, a qual pode ser 
encontrada em http://www.ipub.
ufrj.br/portal/institucional/noti-
cias/item/283-o-ipub-e-a-ebserh.

Ela explica que o “dinheiro que 
nos cabia dentro do Programa de 
Reestruturação dos Hospitais Uni-
versitários Federais (Rehuf) que 
era discutido com a CGHU, é hoje 
discutido com a Ebserh. Ou seja, 
passamos da CGHU para a Ebserh”.

A notícia é tratada com natura-
lidade pela diretora, que argumenta 
que o fundamental será o contrato 
que se estabelecerá com a empre-
sa. Mas amealha reações adversas 
contundentes por parte da comuni-
dade hospitalar e acadêmica como 
um todo. Há críticas até de que a 
Ebserh já chega atropelando e jo-
gará pesado, pois, para liberar re-
cursos para os hospitais, a empresa 
teria como um dos critérios de pon-
tuação, além de metas assistenciais, 
de implantação de protocolos e ou-
tras, a adesão a ela mesma.

O governo federal, em vez de in-
vestir dinheiro nos HUs, melhoran-
do as condições físicas e de infraes-
trutura, segue fi rme em seu plano 

de retirar essas unidades hospita-
lares do controle das universidades 
públicas e submetê-las à adminis-
tração de uma empresa privada.

Portanto, mais do que nunca 
são necessárias a mobilização e a 
luta em defesa dos hospitais univer-
sitários públicos e com atendimen-
to de excelência à população. 

Reunião do dia 28 organiza 
mobilização

A greve deve chegar a todas 
as unidades, inclusive nas hos-
pitalares com a manutenção dos 
serviços realmente essenciais à 
vida.  Com foco na mobilização 
dos companheiros, a reunião do 
dia 28 discutiu a organização 
da greve no HUCFF e a inten-
sifi cação das informações para 
convocação das atividades de 
mobilização.

A próxima reunião está prevista 
para o dia 5, às 11h30, no auditório 
3E-44 para discussão da organi-
zação da greve no HUCFF com a 
participação no CLG-Sintufrj, que 
também reforça que todos os traba-
lhadores devem participar de todas 
as atividades.
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Universidade na Praça 
agita Macaé

Técnicos-administrativos em educação, professo-
res e estudantes em greve da UFRJ e UFF, dos campi 
Macaé, levaram para o centro do município a Univer-
sidade na Praça, evento que expõe para a população 
um pouco da produção acadêmica e científica das 
instituições e também presta serviços. 

Sob uma tenda, alunos e professores dos cursos de 
Enfermagem e Nutrição, da UFRJ, mediram pressão e 
orientaram sobre controle de peso e alimentação sau-
dável, enquanto a comunidade universitária da UFF 
oferecia assistência jurídica. 

Os técnicos-administrativos das duas universida-
des distribuíram panfletos explicando os motivos da 
greve e surpreenderam os transeuntes distribuindo li-
vros e revistas recolhidos de doadores com esta finali-
dade. A ideia de presentear as pessoas com literatura e 
publicações da atualidade foi de um grupo de biblio-
tecários do campus UFRJ-Macaé, e fez muito sucesso.

ufrj em

Assembleia delibera por 
A assembleia de segunda-feira, 

dia 25 de junho, na Praça da Isono-
mia, reafirmou a continuidade da 
greve dos técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, aprovando 
um calendário de atividades que foi 
encaminhado pelo Comando Local 
de Greve (CLG). Além disso, tam-
bém deliberou sobre a realização do 
congresso e da eleição do Sintufrj, 
apoiada em parecer da assessoria 
jurídica do Sindicato.

Avaliações 
Como quebrar o silêncio do go-

verno em relação às reivindicações 
da categoria? Até o momento, o 
governo somente acena com a pos-
sibilidade de atender os professores, 

com o objetivo de dividir o movi-
mento. Tática covarde que visa en-
fraquecer a disposição de luta dos 
trabalhadores.

Mas a resposta da categoria, 
reunida em assembleia, foi uma 
só: está na hora de radicalizar o 
movimento parando toda a UFRJ. 
A exceção das atividades nos setores 
que respondem por vidas, esforços 
serão feitos para que todos os traba-
lhadores cruzem os braços. Assim, é 
importante deixar claro que as de-
cisões sobre as ações da greve, à luz 
das deliberações das assembleias, 
são tomadas nas reuniões do CLG-
Sintufrj, e, neste momento, é fun-
damental fortalecê-lo para o êxito 
da luta.

Panfletagem na Praia 
Vermelha

Com o objetivo de reforçar a greve na Praia Ver-
melha, o CLG-Sintufrj instalou naquele campus a Co-
missão de Mobilização, que funcionará numa tenda 
a ser montada num ponto central de passagem dos 
trabalhadores das nove unidades. 

Na quarta-feira, dia 27, o CLG-Sintufrj promoveu 
panfletagem no campus, priorizando a população que 
busca os serviços da UFRJ, principalmente nos hospi-
tais, e colou cartazes sobre a greve. 

Foto: Emersom Barros
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Parecer sobre prazos (máximo e mínimo) para convocatória de eleições do 
Sintufrj e Congresso. Término de mandato 16/9/2012 – bloqueio de transações 
bancárias – agenda política – greve da categoria – convocação de eleições ao 
término da greve – legalidade.

A Coordenação-Geral do Sintufrj solicita parecer sobre a proposta de debate 
com transparência e dentro da realidade (agenda política e greve) para convo-
cação das eleições imediatamente ao término da greve, considerando as dispo-
sições estatutárias que elencam prazos máximo e mínimo para convocatória.

O Estatuto do SINTUFRJ apresenta a seguinte disposição sobre as eleições, 
senão vejamos:

TÍTULO III
Das Eleições no Sintufrj

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Artigo 51. As eleições serão convocadas pela Diretoria Executiva do Sindi-
cato através de edital publicado no Jornal do Sintufrj, que mencionará obriga-
toriamente:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................

§ 1º. As eleições serão convocadas com antecedência máxima de 90 (no-
venta) dias e mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação à data do pleito.

O dispositivo acima transcrito contém as determinações estatutárias acerca 
do calendário eleitoral, estabelecendo apenas que a convocação das eleições 
deve respeitar um prazo máximo de 90 dias antes do pleito e um prazo mínimo 
de 45 dias, sendo omisso no tocante à fi xação de qualquer data para a realiza-
ção das eleições. 

Deve então ser destacado inicialmente que o Estatuto do Sintufrj não defi ne 
data específi ca para realização das eleições, não sendo possível a fi xação de dia 
e mês correspondente ao dia inicial referente ao máximo de antecedência e 
para e dia fi nal referente ao prazo mínimo de antecedência para convocatória 
eleitoral.

Todavia, mesmo havendo omissão no Estatuto, o Sintufrj em face de suas 
necessidades operacionais, as gestões passadas têm adotado como balizamento 
para convocação as datas de encerramento de mandato da diretoria em gestão.

E assim, terminando o mandato da atual diretoria em 16 de setembro (do-
mingo), poderemos realizar um ensaio para o estabelecimento do calendário 
eleitoral para eleições 2012, observadas as disposições estatutárias, inclusive a 
ocorrência em tese de eleição em dois turnos.

Considerando o término do mandato no domingo dia 16/9/2012, a posse 
da diretoria eleita nas eleições 2012 deverá ocorrer até o dia útil imediatamente 
anterior, ou seja, 14/9/2012(sexta feira).

Para que tal se concretize, necessário ser defi nido um calendário mínimo 
para que os prazos estatutários que medeiam a realização das eleições e a posse 
possam ser realizados dentro deste prazo, senão vejamos:

Inicialmente temos o último ato do calendário eleitoral que antecede a 
posse, prevê o prazo de 2 (dois) dias úteis contados do primeiro dia útil após a 
proclamação do resultado:

Art. 55. O prazo para apresentação de recurso dos resultados da eleição será 
de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a proclamação 
do resultado pela comissão eleitoral.

Na semana de 14/9/2012(sexta-feira) em que não teremos feriados, seria 
razoável estabelecer a data de 11 a 12/9/12 como primeiro e segundo dia de 
prazo para apresentação de recursos do resultado proclamado da comissão elei-
toral, o que corresponde ao último dia útil anterior (6/9/2012), após a realiza-
ção de eventual 2º. Turno das eleições entre os dias 03/09/2012 e 5/9/2012(três 
dias pela praxe), conforme previsto no art. 53, § 2º e 4º. do Estatuto:

A Diretoria do Sintufrj, com a fi nalidade de cumprir o mandato e não 
inviabilizar legal e politicamente o Sindicato, encaminhou para a assessoria 
jurídica, em 18 de junho, solicitação de parecer acerca dos prazos máximos e 
mínimos para convocação da eleição da próxima direção do Sintufrj. O as-
sessor jurídico do Sindicato prontamente atendeu à demanda, exarando seu 
parecer.

Diante do retorno da solicitação de parecer, a Direção do Sintufrj apresen-
tou, na assembleia geral do dia 25 junho, realizada às 10 horas, na Tenda da 
Praça da Isonomia – que contou com a participação de mais de 300 compa-
nheiros e companheiras da categoria –, a proposta de convocar, em no máxi-
mo 15 dias após o fi nal da greve, uma assembleia para apresentar a prestação 
de contas (nos moldes do Estatuto do sindicato) e, nos 15 dias subsequentes, 
convocar outra assembleia para discussão e aprovação do Regimento Eleito-

§ 2º . Havendo necessidade de realização de dois turnos nas eleições, con-
correrão ao segundo turno as duas chapas mais votadas no primeiro turno; 

.....................................................................................................................
§ 4º . Entre um turno e o subsequente existirá um prazo mínimo de quinze 

dias e máximo de trinta dias.

Portanto, se o segundo turno, em tese, tiver sua data inicial em 3/9/2012(se-
gunda feira), retrocedendo um mínimo de 15 dias, a contar do dia útil ante-
rior, 31/8/2012, o término do primeiro turno deve coincidir com uma antece-
dência mínimo de 15 dias, o que o remeterá o término das eleições até o dia 
16/8/2012(quinta-feira), não devendo ser desprezados a praxe que vem sendo 
utilizada de três dias para eleições e um dia para apuração, e poderíamos esta-
belecer, em tese, as datas das eleições entre 13 e 15 de agosto de 2012.

Assim, fi nalmente teríamos, em tese, a fi xação do dia 13/8/2012 como a 
data do pleito para fi ns do disposto no art. 51, § 1º, do Estatuto do Sintufrj.

O calendário eleitoral no que diz respeito à convocação das eleições 2012 
para o Sintufrj, diante do roteiro eleitoral estabelecido no Estatuto, que em tese 
prevê a possibilidade de realização de eleição em dois turnos, e à falta de fi xação 
no Estatuto de data para realização das eleições, adotando o costume de pleitos 
passados que consideram o término da data do mandato sindical da gestão 
como data limite para fi nalização do processo eleitoral, manifestamos nosso 
entendimento a cerca dos prazos conforme abaixo:

Prazo de antecedência máximo(90 dias): 14 de maio de 2012
Prazo de antecedência mínimo (45 dias): 27 de junho de 2012

No tocante aà legalidade da proposta de convocação das eleições imediata-
mente após o término da greve, tal ponto deve considerar os seguintes aspectos:

1 - Inicialmente não há qualquer óbice à projeção do prazo acima estabe-
lecido, pois, como dito, o estatuto não fi xa prazo para a realização das eleições; 

2 - Os prazos acima consideram a realização, em tese, de eleição em dois 
turnos;

3 - A proposição contempla a defi nição do calendário eleitoral, com indi-
cativo de data para convocação das eleições, data esta que seria defi nida pela 
própria categoria interessada no momento em que aprovar o encerramento do 
movimento paredista;

4 - A eventual difi culdade que poderá enfrentar a entidade sindical nas suas 
rotinas operacionais, caso não ocorra a fi nalização do processo eleitoral até o 
término do atual mandato da diretoria, o que poderá ser suprido com autoriza-
ção de assembleia específi ca da categoria para sua prorrogação até a posse da 
nova diretoria, o que também faz parte do uso e costume do Sintufrj.

CONCLUSÃO
A Assessoria Jurídica do Sintufrj, diante do que aqui foi exposto, manifesta 

seu entendimento, que diante da omissão do Estatuto na fi xação de data para 
realização de eleições, mas com base no uso e costume de observância da vi-
gência do mandato sindical, o prazo de antecedência máxima de convocação 
para eleições 2012 do Sintufrj seria a data de 14 de maio de 2012 e o prazo de 
antecedência mínima para convocação das eleições 2012 ocorreria no próxi-
mo dia 27 de junho de 2012, considerando em tese sua realização em dois 
turnos, não vislumbrando qualquer ilegalidade na proposição de prorrogação 
da convocação das eleições 2012 para imediatamente após o término da greve 
em curso, o que será objeto de deliberação da categoria, que poderá aprovar ou 
não tal proposição, dentro de sua soberania, ressalvando desde logo a eventual 
necessidade de realização de assembleia específi ca para prorrogar os poderes de 
gestão da atual diretoria até a posse da nova diretoria, em razão da necessária 
observância dos prazos determinados no estatuto para realização do processo 
eleitoral.

É o que opino.
André Andrade Viz
Assessor Jurídico do Sintufrj

garantir e reforçar a luta
 GREVE

Assembleia aprova eleição após o término da greve
ral. Esse ponto de discussão foi antecipado de divulgação na página eletrônica 
do Sintufrj (www.sintufrj.org.br) desde o dia 19 de junho.

Tal formulação compartilha a preocupação da Direção do Sintufrj em 
garantir a transparência que o momento político exige, assim como com a 
responsabilidade necessária com o andamento da greve. Assim, o debate trans-
correu e diversas questões foram apresentadas, respondidas e debatidas. Junto 
a essa proposta também foi apresentada que a realização do próximo Con-
gresso do Sintufrj seja realizado em fevereiro ou março de 2013. O conjunto da 
proposta foi aprovado por ampla maioria e uma declaração de voto.

Convém lembrar que tais deliberações possuem relação direta com a lega-
lidade no Sintufrj. Assim, divulga-se, nos veículos de comunicação da entida-
de, o parecer do assessor e o resumo das decisões aprovadas no fórum legítimo 
que é a assembleia para o conhecimento de todos.
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Hesfa vai às ruas buscar o apoio da população
ufrj em greve

Educação federal em greve vai às ruas

Os trabalhadores do Hospital-
Escola São Francisco de Assis (Hes-
fa), na Praça Onze, foram às ruas 
no dia 19 de junho expor para a 
população os motivos que levaram 
os técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ a entrar em gre-
ve. Panfletos foram entregues aos 
motoristas nos sinais de trânsito e 
aos populares durante a passeata 
até o Sambódromo. A manifestação 
contou com o apoio de profissio-
nais de outras unidades da UFRJ 
que integram o Comando Local de 
Greve (CLG-Sintufrj) e de usuários 
da unidade hospitalar.

O Hesfa é a unidade referência 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Estado do Rio de Janeiro no 
atendimento às demandas da Aten-
ção Básica de Saúde (ABS) e dos 
Programas de Saúde da Família 
(PSF). O histórico prédio tombado 
pelo instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan), 
localizado na Avenida Presidente 
Vargas, abriga outros serviços es-
senciais à vida, como o Centro de 

Testagem Anônima (CTA), o Setor 
de Atendimento Especializado de 
Pacientes HIV/Aids, o Programa de 
Assistência ao Idoso e o Centro de 
Ensino, Pesquisa e Referência de 
Alcoologia e Adictologia (Cepral) – 
um programa para pacientes com 
problemas relacionados ao álcool e 
outras drogas.

“Vocês merecem
um salário melhor”
“Estamos cansados de traba-

lhar com o mínimo”, diz a infecto-
logista Ana Beatriz Sampaio, há dez 
anos no Hesfa. Segundo a médica 
e outros profissionais que partici-
param da mobilização, a situação 
estrutural do hospital chegou ao li-
mite do suportável, e a tão esperada 
e urgente obra de restauração dos 
12 blocos por enquanto só chegou 
até a placa anunciando o início dos 
trabalhos.

Os rebocos das paredes caem a 
todo instante, poeira e umidade têm 
sido a causa do crescente número 
de licenças por doença de vários 

dos 280 técnicos-administrativos. 
Os estudantes residentes e dos cur-
sos de pós-graduação, assim como 
professores, também sofrem com 
as péssimas condições de habitação 
do hospital. Em virtude disso, e em 
função da greve, o atendimento no 
ambulatório está restrito aos pa-
cientes com consultas já marcadas. 
A técnica de enfermagem Anita Nu-
nes, 24 anos trabalhando no Hesfa, 
denuncia, falta de material, como 
kit para testes de HIV e sífilis, por 
exemplo.

Eliana Juçara de Andrade foi 
uma das pacientes do Hesfa que 
participou da manifestação com 
entusiasmo. Durante a passeata, 
ela usou o microfone do carro 
de som do CLG-Sintufrj para 
elogiar o profissionalismo dos 
trabalhadores, a excelência dos 
serviços prestados pelo hospital 
à população e para defender os 
HUs públicos. “Há dois anos sou 
beneficiaria do trabalho digno 
que vocês fazem e desta unidade 
hospitalar. O governo tem que re-

conhecer isso. Essa greve é muito 
justa, e vocês, precisam conven-
cer cada companheiro da UFRJ 
a estar aqui. Vocês merecem um 
salário melhor. Além disso, temos 
que garantir que as direções dos 
hospitais universitários permane-
çam sob o controle dos trabalha-
dores e não da Ebserh”, afirmou 
a usuária.

A área é do Hesfa
Os técnicos-administrativos 

encerraram a atividade dando um 
abraço simbólico no terreno perten-
cente ao Hesfa, mas que o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) decidiu se 
apropriar para construção de um 
prédio de 14 andares, cuja licitação 
já está em curso, conforme infor-
mou a diretora da unidade, Catari-
na Motta.

A luta do Hesfa pela reintegra-
ção do terreno começou em 2004, 
quando entrou com processo na 
CET-Rio com essa finalidade. Ago-
ra, a diretora aguarda resposta da 
consulta feita ao Iphan sobre se 

de fato o órgão autorizou o TRE a 
construir no local, como disse o de-
sembargador Luiz Zveiter – já que 
a área é tombada –, para exigir na 
Justiça a reintegração de posse.

A arquiteta da unidade, Dalva 
de Castro, explicou que é do Hes-
fa apenas uma área com cerca de 
90x15 metros do terreno que o TRE 
tomou. O correspondente ao pedaço 
da Rua Laura de Araújo, que sobrou 
depois da construção do Metrô, na 
Praça Onze, e que foi doado junto 
com a área na qual foi construído o 
asilo – mais tarde transformado no 
hospital –, em 1875, pelo visconde 
de Pirassununga.

Se o terreno for recuperado, 
a direção do Hesfa utilizará o 
espaço para acomodar os contê-
ineres que abrigarão as ativida-
des e os profissionais de alguns 
blocos da unidade, enquanto 
durar as obras de recuperação 
do prédio. “É desumano e de-
sonesto fazer obras com os tra-
balhadores dentro do hospital”, 
opinou a arquiteta. 

Os comandos nacionais de 
greve da Fasubra-Sindical, do 
Andes-SN e do Sinasefe realiza-
ram em todo o país atos unifi-
cados para denunciar a política 
financeira do governo, defender 
o ensino público gratuito e de 
qualidade e exigir abertura de 
negociação. Foi mais um ato da 
Educação federal que, no Rio de 
Janeiro, levou dezenas de técni-
cos-administrativos em educa-
ção, professores e estudantes ao 
centro da cidade na tarde de 28 
de junho. Os técnicos-adminis-
trativos da UFRJ participaram 
de mais esta ação para divulgar 
a greve para a população, empu-
nhando faixas e cartazes e distri-
buindo nota.

O ato começou na igreja da 
Candelária, onde foram distribu-

ídas notas dos grevistas e lido o 
manifesto conjunto das entidades 
nacionais da Educação federal. O 
documento denunciou a prioridade 
do governo atender o setor empre-
sarial em detrimento do investi-
mento em políticas públicas e no 
serviço público, resultando, assim, 
na deterioração da Educação pú-
blica e das condições de trabalho de 
seus profissionais.

No manifesto também foi ex-
plicado que o governo se vale do 
argumento da crise financeira para 
não atender às reivindicações dos 
movimentos sociais em defesa da 
Educação. 

A nota distribuída, em forma de 
leque, informou, com números a 
prioridade do destino das verbas no 
Orçamento da União previsto para 
2012. Somente com juros e amorti-

zações da dívida são 47,19%, já para 
a Educação, 3,18%, e para a Saúde, 
3,98%. As entidades informaram 
também que, ao contrário da pro-
paganda oficial divulgada sobre a 
expansão do ensino, faltam salas 
de aula, laboratórios, restaurantes 
estudantis, bibliotecas, banheiros, e 
até papel higiênico.  E a qualidade 
do ensino fica comprometida tam-
bém sem um plano de carreira que 
valorize os profissionais.

Ainda na Candelária houve 
apresentação teatral, e logo depois 
os manifestantes seguiram em 
passeata pela Avenida Presidente 
Vargas, parando no Banco Central 
onde acontecia assembleia dos fun-
cionários que estão em campanha 
salarial, e prosseguiram até a Cen-
tral do Brasil, para encerrar o ato e 
fazer panfletagem à população.

Trabalhadores expoem para a população os motivos da greve
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Informe do Andes-SN do dia 
27 dava conta de que não ha-
via, até então, nenhuma reunião 
agendada entre o governo e o 
CNG dos professores. Não havia 
também nenhum comunicado 
sobre proposta do governo que se-
ria apresentada semana passada, 
depois do encontro suspenso do 
dia 19 de junho. Segundo a en-
tidade, 80% dos professores estão 
em greve e exigem que o governo 
negocie e apresente proposta.

Na nova rodada de negocia-
ção com o Andes-SN, prevista 
para o dia 19, o governo apresen-
taria uma proposta de carreira e 
alardeou que poria fim à greve 
que dura mais de um mês. Mas 
acabou por adiar o encontro. O se-
cretário de Relações de Trabalho 
do Ministério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça, explicou que 
o motivo foi a falta de definição 
de um plano concreto de carreira, 
porque o governo não conseguiu 
reunir seus diversos escalões. Ar-
gumentou, ainda, que não con-
seguiria fazê-lo rapidamente em 
razão da realização da Rio+20. E 
informou que o encontro ficaria 
para a semana de 24 a 30 de ju-
nho; mas, até então, nada.

outras categorias

Governo federal protela negociações com docentes
O Andes-SN, em nota, criti-

cou, “mais uma vez o governo 
não cumpre os prazos por ele 
mesmo anunciados”. O CNG-An-
des avaliará os próximos passos.

Desde agosto de 2010,
protelações.
Mauro Iasi, presidente da 

Adufrj-SSind, avalia que este foi 
mais um ato de protelação das 
negociações. “Apresentamos nos-
sa proposta em agosto de 2010 ao 
governo. Houve tempo suficiente 
para que ele fizesse sua avalia-
ção e apresentasse uma contra-
proposta. A alegação é que não 
houve tempo hábil para reunir 
equipe para formular uma. Acho 
que, na verdade, o governo tenta 
ganhar tempo, empurrando as 
negociações para julho de forma 
irresponsável”, afirma o presi-
dente da Seção Sindical dos do-
centes da UFRJ.

O que está por trás do adia-
mento, segundo Iasi, é a tenta-
tiva de pegar a categoria num 
momento de fragilidade. Por de-
terminação constitucional, o go-
verno é obrigado a encaminhar 
o projeto de lei do Orçamento 
ao Congresso Nacional (LDO), 

que inclui reajustes das cate-
gorias, até 31 de agosto de cada 
ano. Em sua opinião, o governo 
deve acreditar que, se apresentar 
a proposta no limiar do prazo 
legal, poderá fragilizar a greve, 
tornando inviável sua análise ou 
a formulação de contraproposta 
por parte da categoria. “Estamos 
mobilizados, esperando a propos-
ta. A bola agora está com o gover-
no”, informa o professor.

Hoje há 95 Ifes paradas e, se-
gundo Mauro Iasi, o movimento 
está “quase no limite máximo 
da mobilização em todas as uni-
versidades e há uma compreen-
são de professores, funcionários 
e estudantes de que essa é uma 
greve que tem permitido pautar 
as condições de trabalho em rela-
ção aos cenários da expansão que 
o governo administra através de 
índices, como verbas e o aumento 
de acessos sem levar em conta as 
reais condições em que a expan-
são tem se dado”.

As reivindicações da categoria 
giram em torno da reestrutura-
ção da carreira, das condições de 
trabalho e de solução para os pro-
blemas decorrentes do Programa 
de Apoio a Planos de Reestrutura-

ção e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), em particular 
as consequências advindas do au-
mento do número de estudantes, 
de vagas, de novos cursos e até 
mesmo de campi, assim como o 
aumento da produção e a falta de 
infraestrutura.

Diferenças entre
as propostas
Os docentes reivindicam uma 

carreira única para os professores 
do ensino público federal dividida 
em 13 níveis. Mas o governo in-
siste em manter a estrutura divi-
dida em duas, separando profes-
sores do ensino superior, básico, 
técnico e tecnológico. O governo 
insiste também em separar a 
classe dos professores titulares da 
dos adjuntos e dos assistentes.

Outra divergência diz respei-
toao fato de o governo aceitar a 
tese da equiparação com a carreira 
da Ciência e Tecnologia, mas não 
a partir do piso, como querem os 
docentes. Quer equiparar as tabe-
las tendo como parâmetro o maior 
salário, mantendo o efeito casca-
ta da tabela, do topo para a base. 
Grande parte dos docentes está no 
nível dos adjuntos e a diferença 

se torna significativa, porque na 
carreira atual há diferenças entre 
níveis que chegam a 30%.

“Até agora, de maneira con-
creta, o governo não apresentou 
nada. Não incorporou nenhuma 
de nossas demandas durante todo 
processo”, afirma Iasi, que acha 
pouco provável que o quadro 
mude nos próximos dias. “Vamos 
acreditar que realmente saia uma 
proposta concreta. Acho pouco 
provável que isso se dê em pouco 
tempo. No mínimo, o governo ti-
nha que apresentar algo para que 
se pudesse começar a negociar”, 
pondera o presidente da Adufrj-
SSind.

Havendo proposta
a categoria sai da greve?
Mauro Iasi afirma que a cate-

goria está disposta, desde o início 
do processo, diante da abertura de 
negociação, a discutir. “Não nos 
interessa uma greve longa. Mas 
não estamos pautados apenas 
pela questão financeira”, afirma 
o sindicalista, sustentando que o 
segmento docente quer uma car-
reira e, fundamentalmente, quer 
discutir questões relativas às con-
dições de trabalho. 

EstudantEs, técnicos-administrativos e professores reivindicam o adiamento do 
calendário e apoio ao CEPG

Apoio à greve e calendário da pós serão temas do próximo CEPG
Docentes, técnico-adminis-

trativos e estudantes levaram ao 
Conselho de Ensino para Gradu-
ados (CEPG), na sessão do dia 29, 
o pedido de apoio à greve - consi-
derada histórica não apenas pela 
expressiva adesão em todo país, 
mas pela atuação conjunta dos três 
segmentos - e também a revisão do 
calendário da pós-graduação.

O Conselho Universitário (Con-
suni) aprovou moções de solidarie-
dade à greve de técnicos-adminis-
trativos e docentes, desaprovando 
qualquer retaliação, e o Conselho 
de Ensino de Graduação, suspendeu 
o calendário acadêmico, em função 
do movimento. Diante disso, a re-
presentante técnico-administrativa 
no CEPG, Lúcia Sallis, que presidiu 
interinamente a sessão, apresentou 
proposta de que o colegiado subscre-
vesse a moção do Consuni.

“Se a UFRJ parou, porque a pós-
graduação, não?” diziam cartazes 
expostos pelo grupo de estudantes 
que ocupou o plenário e que reivin-
dicavam a paralisação do calendá-
rio acadêmico da pós-graduação. O 
representante do comando de greve 
dos pós-graduandos, André Augus-
tini, expôs a reivindicação dos es-
tudantes, como aumento do valor 
das bolsas, política de assistência 
estudantil, alojamentos, bandejões, 
bibliotecas e laboratórios. 

A coordenadora-geral do Sin-
tufrj, Chantall Russi, denunciou 
que técnicos-administrativos que 
trabalham em seções da pós-
graduação têm sido coagidos a 
realizar tarefas que contrariam a 
orientação do movimento grevis-
ta. Ela alertou, também, para o 
perigo da implantação da Ebserh 
no HUCFF, o que, embora não te-
nha sido aprovado pelo Consuni, 
parece já se efetivar.

O vice-presidente da Adufrj-
SSind, Luis Acosta, criticou a postu-
ra do governo de postergar a nego-
ciação numa tentativa de fragilizar 
o movimento e colocou, no colegia-
do, a necessidade da defesa do direi-
to de greve de professores, técnicos-
administrativos e estudantes.

A representante discente Lei-
la Leal argumentou que 95% das 
instituições federais de ensino estão 
em greve e que o debate deveria se 
refletir no colegiado já que a pós-
graduação é parte da universidade 
em que estudantes, professores e 
técnicos-administrativos estão em 
greve. Em particular diante da posi-
ção do Consuni, de reconhecimento 
da legitimidade do movimento e da 
condenação à retaliação. “A manu-
tenção do calendário é retaliação”, 
disse, ratificando o pedido de recon-
figuração do mesmo.

Fernando Rochinha (CT) 

sugeriu a formação de uma sub-
comissão que, associada à PR-2, 
analisasse a questão. E avaliou 
que a moção tem que representar 
o consenso no colegiado, o que se 
daria em torno do apoio à retoma-

da imediata das negociações com o 
movimento grevista.

Lucia Sallis expôs a propos-
ta de votação da moção naquele 
momento em confronto com a de 
adiamento para a próxima sema-

na. Esta última ganhou a maioria 
dos votos. Também foi aprovada a 
formação da subcomissão compos-
ta com um representante do CT, do 
CCJE, do CFCH e um discente para 
propor um calendário alternativo.
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golpe no paraguai

Embora não ganhe dimensão 
na imprensa burguesa, as reações 
da população ao golpe de Estado 
que afastou Fernando Lugo da pre-
sidência do Paraguai são expressi-
vas no país e fora dele. 

Agências de notícia minimizam 
a reação ao golpe, o que demonstra 
a fragilidade da democracia na 
América Latina. Uma delas infor-
ma que o “Congresso do Paraguai 
destituiu Lugo em um procedimen-
to relâmpago desencadeado por 
confrontos mortais entre policiais 
e sem-terra. O Senado o considerou 
culpado de ‘mau desempenho de 
suas funções’ (...). Manifestações 
pró-Lugo foram feitas durante o 
processo de impeachment, mas se 
esvaziaram amplamente (...)”.

O impedimento de Lugo foi 
aprovado pela Câmara e encami-
nhado ao Senado no dia 21. No dia 
22, depois de cerca de uma hora 
de sessão extra, o Senado aprovou 
a destituição do presidente eleito 
por 39 votos a favor e quatro con-
tra.  Lugo não teve direito de defe-
sa. O argumento para acusá-lo de 
“mau desempenho” foi a morte 
de 17 pessoas, na semana anterior, 
durante confronto entre policiais e 

Para a OEA, impeachment “afeta a vigência do Estado de direito no Paraguai”

A história de uma remoção 
integrantes de movimentos sociais 
no interior do país.

Para a Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos, órgão au-
tônomo da Organização de Estados 
Americanos (OEA), o procedimento 
“afeta a vigência do Estado de direi-
to no Paraguai”.

Paraguai resiste
A recém-criada Frente de Defesa 

da Democracia, via página eletrô-
nica (paraguayresiste.com) trans-
mite informações sobre as marchas 
e mobilizações que irrompem no 
país, e no Brasil os movimentos 
sociais se manifestam. No dia 22, 
um grupo protestava em frente da 
Embaixada do Paraguai, no Rio, 
contra o processo que julgam como 
golpe.

Na quinta-feira, dia 28, no 
Gabinete Regional da Presidên-
cia da República do Paraguai, 
em São Paulo, ato em solidarie-
dade ao povo paraguaio reuniu 
movimentos organizados para 
demandar aos países-membros 
do Mercosul, reunidos na Argen-
tina, uma ação enérgica contra 
“a ação golpista que serve aos in-
teresses da oligarquia local” e dos 

Estados Unidos, segundo as enti-
dades participantes do ato, entre 
elas a CUT, o MST, o Jubileu Sul, 
os Movimentos ALBA, a Consulta 
Popular e a Via Campesina.

A institucionalidade latino-
americana também se posiciona. O 
presidente da Venezuela, Hugo Chá-
vez, afirmou que a “burguesia” ve-
nezuelana se nega a admitir que o 
processo contra Lugo seja uma rup-
tura da ordem democrática. “Acaba 
de se consumar um golpe de Esta-
do, foi uma intenção consumada 
porque tivemos outras tentativas 
como as que sofreram Evo Morales 
(Bolívia), Rafael Correa (Equador) 
e, claro, Manuel Zelaya, em Hon-
duras”, afirmou a presidente da 
Argentina, Cristina Kirchner.

Evo Morales, afirmou que por 
trás da derrubada de Lugo “se mo-
vem as mãos de neoliberais inter-
nos e externos” e disse que a saída 
do colega paraguaio é “uma ação 
do imperialismo e da direita inter-
nacional”. Para Alfredo Moreno, 
ministro do Exterior do Chile, “cla-
ramente isto não cumpriu os pa-
drões mínimos do devido processo 
que merece qualquer pessoa”.

O presidente da Colômbia, Juan 

O golpe de Estado no Paraguai e a América do Sul 

Manuel Santos, opinou que for-
malmente não houve ruptura da 
democracia, mas na teoria, porque 
na prática deram apenas algumas 
horas ao presidente Lugo para sua 
defesa, “era a história de uma re-
moção anunciada”.

Rafael Correa, presidente do 
Equador, classificou como um 
“golpe ilegítimo” a destituição de 
Lugo e confirmou que não vai reco-
nhecer o governo Federico Franco 
ou nenhum presidente paraguaio 
que não seja o presidente legitima-
mente eleito, Fernando Lugo.

O mandatário peruano, Ollan-
ta Humala, classificou a destituição 
de Lugo como “um revés ao pro-
cesso democrático na região que 
obriga nossos países a se manter 
vigilantes”. 

O governo do México conside-
rou que o processo de destituição 
não foi justo, ao não conceder a 
Lugo espaço para sua defesa.

Sanções ao Paraguai
O Mercosul, que depois do golpe 

havia suspendido a participação do 
Paraguai, realizou reunião dias 28 
e 29 e discutiu punições ao país. A 
crise também foi centro do encon-

tro de chefes de Estado e de governo 
da União das Nações Sul-America-
nas (Unasul), no dia 29.

A presidente Dilma Rousseff 
afirmou que o Mercosul e a Unasul 
possuem em seus estatutos cláusu-
las que exigem o respeito às regras 
democráticas e que “há previsão de 
sanção”. 

Golpe planejado desde 2009
Despacho sigiloso da Embaixa-

da dos Estados Unidos em Assunção 
dirigido ao Departamento de Esta-
do, em Washington, já informava, 
em 28 de março de 2009, a intenção 
da direita paraguaia de organizar 
um “golpe democrático” no Con-
gresso para destituir Lugo, como o 
simulacro de impeachment consu-
mado na última sexta-feira. 

O documento foi divulgado em 
agosto do ano passado pela Wiki- 
Leaks, organização transnacional 
que publica em seu site documentos 
confidenciais vazados de governos 
ou empresas (http://wikileaks.org/
cable/2009/03/09ASUNCION189.
html) .

Os Estados Unidos foram o pri-
meiro país a reconhecer o governo 
golpista, ainda na noite de sexta-feira. 

“Por que o golpe de Estado 
quando praticamente se encerra a 
experiência de um tímido governo 
popular, arriscando as relações do 
país com seus vizinhos regionais 
de quem depende tanto comer-
cialmente e no plano energético? 
O golpe de Estado se estabelece no 
elo mais fraco da cadeia de gover-
nos progressistas da região e sina-
liza que as velhas estruturas da 
dependência, que combinam as 
oligarquias locais com o imperia-
lismo, estão vivas”. É o que avalia 
Carlos Eduardo Martins, em artigo 

para Carta Maior. Para o cientista 
político, o golpe é um importante 
sinal de alerta para as democracias 
e governos populares do Cone Sul.

Segundo o autor, em setembro 
de 2009, Lugo não renovou o pro-
grama de cooperação estabelecido 
na presidência de Nicanor Duar-
te que permitiria o ingresso, em 
solo paraguaio, de 500 militares 
estadunidenses com imunidades 
diplomáticas para treinamento 
operacional. Cerca de um mês após 
esta recusa, Lugo trocou todo o co-
mando militar do Estado, em fun-

ção de tentativa de golpe que havia 
sido detectada.

O governo foi ainda assediado 
pela reunião de 21 generais esta-
dunidenses com a Comissão de 
Defesa da Câmara, em meados de 
agosto de 2011, para a construção 
de uma base militar, que foi reivin-
dicada pelo líder da União Nacio-
nal de Cidadãos Éticos (Unace), 
dissidência do Partido Colorado e 
terceira força parlamentar, como 
necessária para conter as ameaças 
representadas pela Bolívia e Vene-
zuela, bolivarianas.

O autor levanta hipóteses para 
o golpe: criar o ambiente de terror 
para impedir que as organizações 
populares e a Frente Guazu possam 
eleger um novo presidente com 
forte base parlamentar capaz de 
respaldar mobilizações populares 
e programas muito mais amplos 
(e para isso, diz ele, será necessário 
destruir a TV Pública, que faz con-
traponto à mídia dominada pelos 
grandes proprietários, e fraudar ou 
adiar as próximas eleições). 

Ou modificar o tabuleiro geo-
político da região criando, no Pa-

raguai, uma fonte de contenção e 
desestabilização dos governos de es-
querda e centro-esquerda da região. 

Tal projeto se articula fortemen-
te com o imperialismo estaduniden-
se e se consolida com a instalação de 
bases militares no país. 

“Será tarefa das lideranças 
políticas e do pensamento social 
ultrapassar estas barreiras na 
década que se inicia”, conclui o 
professor da UFRJ, autor de Glo-
balização, dependência e neoli-
beralismo na América Latina 
(Boitempo, 2011).

Foto: Internet
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rio+20

Na semana posterior Con-
ferência da Organização das 
Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável, a Rio+20, 
e a Cúpula dos Povos, o balanço 
final é contabilizado. 

O documento final da 
Rio+20, O Futuro que Quere-
mos foi aprovado com ressalvas.  
O secretário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon, disse que esperava um 
acordo mais audacioso pela sus-
tentabilidade e que “a natureza 
não negocia com os seres huma-
nos”, mas classificou o documen-
to como “o início de uma nova 
jornada que levará a um futuro 
mais sustentável e melhor para 
todos e para as futuras gerações”.

“Vieram para salvar sua 
imagem ou nos salvar?”, ques-
tionou a estudante neozelandesa 
Brittany Trilford aos líderes do 
planeta na abertura da Cúpula 
Rio+20 da ONU. Tal questiona-
mento marca a preocupação da 
geração atual com o meio am-
biente e com o futuro do plane-
ta. Contudo, no documento final 
aprovado, a sociedade civil sofreu 
uma derrota, no que diz respeito 
às “responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas”, princípio, 
estabelecido durante a Rio-92, 

Rio+20 termina sem novidades, mas Cúpula 

Central Única dos Trabalhadores na Rio+20

Anatel tentar fechar a Rádio da Cúpula dos Povos

que significava que todos os paí-
ses eram responsáveis pela econo-
mia e pelo meio ambiente, mas 
de maneira diferente.

Com a ausência de impor-
tantes chefes de Estado, os repre-
sentantes de movimentos popu-
lares criticaram o modo como 
foi elaborado o texto final. “As 
instituições financeiras multila-
terais, as coalizões a serviço do 
sistema financeiro, como o G-8 e 
o G-20, a captura corporativa da 
ONU e a maioria dos governos 
demonstraram irresponsabilida-
de com o futuro da humanidade 
e do planeta, e promoveram os 
interesses das corporações na 
conferência oficial”, informa 
o texto da declaração final da 
Cúpula dos Povos na Rio+20, 
que se posiciona contrária ao 
desenvolvimento do conceito de 
“Economia Verde”.

O secretário do Ambiente do 
Estado do Rio de Janeiro, Carlos 
Minc, declarou que a Rio+20 
não pode ser avaliada apenas 
pelas inconsistências do docu-
mento final, assim como o Brasil 
não pode ser responsabilizado 
pela pouca ambição das propos-
tas.  “Foi uma meia bomba. Eu 
mesmo fui um dos que ficaram 

frustrados, mas não acho certo 
culpar o Brasil, que foi o primei-
ro a assumir metas das reduções 
de carbono por lei. O documento 
foi aquém do esperado, mas não 
por nossa causa, e sim devido ao 
método utilizado”, declarou o se-
cretário.

O futuro que queremos
A área tombada do Aterro do 

Flamengo foi palco para a Cúpu-
la dos Povos, evento organizado 
pela sociedade civil global ocorri-
do em paralelo à Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, a Rio+20.

Representantes de diversas 
comunidades, grupos escolares, 
famílias, movimentos sociais e 
populares, sindicatos, povos e 
organizações da sociedade civil 
de todo o mundo dividiram os 26 
mil metros quadrados do aterro 
entre os dias 15 e 23 de junho, 
somando, em média, 30 mil pes-
soas por dia. Todos com o intuito 
de melhorar o planeta e salvar as 
futuras gerações.

Se durante dia o espaço era 
destinado às discussões acerca 
do meio ambiente e do futuro do 
país, à noite a Cúpula se tornava 
um espaço de cultura e diversão. 

Poetas, bandas como a Orquestra 
Voadora e iniciantes como Feijão 
Coletivo se revezavam, e o públi-
co eclético, formado por jovens, 
adultos, curiosos, ativistas e turis-
tas, agradecia pela oportunidade 
de vivenciar o evento.

A declaração final da Cúpula 

dos Povos clama por justiça social e ambiental

A CUT esteve presente na 
Cúpula dos Povos com o obje-
tivo de articular a participação 
da sociedade civil no processo, 
precisamente nos “Diálogos da 
Sociedade Civil”, atividade reali-

zado entre 16 e 18 de junho de per-
fil internacional, e na Marcha da 
Cúpula dos Povos, ocorrida no dia 
20 de junho que contou com mais 
de 80 mil manifestantes do mundo 
inteiro.

Segundo a secretária de Co-
municação da CUT, Rosane Ber-
totti, a entidade entende que não 
há como se falar em projeto de 
desenvolvimento sustentável e 
ambiental sem relacioná-lo aos 

trabalhadores, tema central da 
entidade sindical.

“Como defender Economia 
Verde se no mundo do trabalho 
não há economia social, liberda-
de de organização e salário igual 

para trabalho igual”, questio-
nou Rosane, para quem “não 
há desenvolvimento sustentável 
sem discutir a reforma agrária 
e a agricultura familiar, por 
exemplo”.

Enquanto o Fórum Mundial 
de Mídia Livre (FMML) transcor-
ria, a Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) esteve por lá 
com a Polícia Militar para tentar 
fechar a Rádio da Cúpula dos 

Povos, que transmitida na frequên-
cia 90,7. Para defender o direito de 
liberdade de expressão, um grupo 
de comunicadores e manifestantes 
abraçaram a emissora e impediram 
a ação repressiva.

Segundo Arthur William, re-
presentante nacional da Associação 
Mundial das Rádios Comunitárias 
(Amarc), os agentes não traziam 
documentos que formalizassem o 
fechamento, por isso a rádio não foi 

LOUCAS DE PEDRA Lilás protestam em defesa do direito 
reprodutivo

CRiAnçAS DA OnG Luta pela Paz, da Maré discutem 
futuro do planeta

inviabilizada. O argumento para 
a ação de impedimento da rádio 
era de que estaria interferindo na 
comunicação do Aeroporto Santos 
Dumont.

A Empresa Brasil de Comuni-

cação (EBC) assumiu a respon-
sabilidade pela Rádio Cúpula e 
o Ministério das Comunicações 
emitiu uma licença em caráter 
provisório. A rádio voltou trans-
mitir na frequência 98,7.

dos Povos ataca a mercantilização 
da vida e faz a defesa dos bens co-
muns e da justiça social e ambien-
tal (íntegra do documento pode 
ser ecessada em http://cupulados-
povos.org.br/wp-content/uploa-
ds/2012/06/Carta-final_Cupula-
dos-Povos.pdf).

CACiqUE Kariri Xoco expõe suas bijuterias

COm mUitO hUmOR, os Palhaços da Alegria protestam contra a corrupção

Fotos: Carla Barros
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Movimentos sociais, popu-
lares e sindicais, povos de várias 
nações, indígenas, organiza-
ções da sociedade civil e am-
bientalistas de todo o mundo 
reunidos na Cúpula dos Povos 
promoveram, durante a Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+20, a maior manifestação 
internacional de protesto já vis-
ta no país. Foi a Marcha dos Po-
vos, que reuniu mais de 80 mil 
pessoas, dia 20 de junho, no 
centro do Rio de Janeiro, para 
marcar a insurgência das lutas 
globais e a convergência de in-
teresses dos povos do mundo.

A Marcha dos Povos em defesa 
dos bens comuns e contra a mer-
cantilização da vida e da nature-
za foi um dos pontos altos da Cú-
pula dos Povos – evento paralelo 
às negociações oficiais da Rio+20 
realizado no Aterro do Flamen-

O mundo se insurge no Rio
go. Nesta marcha, que ocupou a 
Avenida Rio Branco de ponta a 
ponta, os participantes denuncia-
ram a farsa da conferência, que 
produziu um texto de generalida-
des, sem compromissos e metas, 
representando um retrocesso no 
direito das mulheres, e sem resol-
ver o problema do financiamento 
ao desenvolvimento sustentável 
e muito menos em relação aos 
problemas relacionados às mu-
danças climáticas.

Há muito não se via tanta 
gente e tantas línguas nas ruas 
do Rio falando, em uníssono, 
na defesa dos bens comuns e 
contra a mercantilização da 
vida e da natureza. Ao longo de 
toda a marcha – que saiu da 
igreja da Candelária em dire-
ção à Cinelândia, palco históri-
co de manifestações – variados 
grupos compuseram um mo-
saico planetário de culturas e 

povos.  Era urgente e necessário 
mostrar ao mundo que 20 anos 
após a Rio-92 não se avançou 
em soluções para reverter a si-
tuação de miséria, a injustiça 
social e a degradação ambien-
tal provocadas pelo sistema ca-
pitalista.

Trabalhadores em marcha
Dos diversos grupos que in-

tegraram a marcha, a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 
participou com cerca de 10 mil 
trabalhadores, do campo e da ci-
dade, tendo o reforço de diversas 
categorias em greve, com des-
taque para os trabalhadores em 
educação das instituições federais 
de ensino superior (Ifes).

O Sintufrj, os trabalhado-
res técnico-administrativos 
em Educação e o Comando 
Local de Greve marcaram  
presença neste ato interna-

cional. Integrando uma das 
alas do bloco da CUT, eles fo-
ram vestidos com a camisa da 
greve e exibindo faixas com 
dizeres em defesa da Saúde e 
da Educação públicas. Nota 
foi distribuída à população 
explicando os motivos da gre-
ve e da luta do movimento por 
melhores salários e em defesa 
dos hospitais universitários 
públicos, que estão correndo 
risco de privatização.  

Segundo o presidente da 
CUT, Artur Henrique, a mar-
cha mostrou a indignação do 
povo e da classe trabalhadora. 
Ele destacou o fato de os em-
baixadores negarem a cons-
trução de um fundo de US$ 30 
bilhões para o desenvolvimen-
to sustentável e aceitarem a 
destinação de US$ 400 bilhões 
para salvar os bancos na crise 
mundial.

MST e CUT
No ato de encerramento da 

marcha, já na Cinelândia, João 
Pedro Stédile, do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), e Artur Henrique, da CUT, 
deram seu recado. Stédile disse 
que a manifestação poderia ser-
vir para iniciar um compromis-
so conjunto dos movimentos na 
luta cotidiana contra os símbolos 
do capitalismo – multinacionais 
e bancos – e contra todos aqueles 
de devastam o meio ambiente e 
exploram o povo. 

Artur Henrique, por sua vez, de-
fendeu o trabalho digno e decente, 
a proteção social e os direitos dos 
trabalhadores de todos os setores. E 
destacou a importância de se manter 
a unidade dos movimentos sociais 
para confrontar os governos e garan-
tir direitos. “O povo tá na rua e na 
rua vai continuar”, afirmou o diri-
gente sindical. 

MARCHA DOS POVOS, um mosaico de todas as gentes

marcha dos povos
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