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   Dia a Dia

Plano de saúde para servidor deve sair este ano. Página 3

Assessoria jurídica atualiza informações sobre os 3,17%. Página 2

Movimento Vai Dar
Praia no Fundão, organi-
zado por cooperativas de
reciclagem de lixo, quer
revitalizar a orla da Ilha
do Fundão – onde a bele-
za da paisagem convive
com a agressão ao meio
ambiente. SINTUFRJ
apóia a mobilização. Pá-
ginas 4 e 5
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Informe Jurídico

doispontos

3,17%: Execução
de atrasados

O juiz da ação dos 3,17%
nomeou o contador da Jus-
tiça Federal como seu peri-
to, para conferir as contas
de atrasados do processo.
Depois disso, o processo foi
devolvido pelo contador
com a informação de que,
para verificação das contas,
o juiz primeiro deverá deci-
dir sobre os critérios a se-
rem adotados. Tomando
como base as questões
apresentadas pela Advoca-
cia-Geral da União (AGU),
que são:

1 – Limitação temporal –
A AGU quer que o juiz limi-
te o direito aos atrasados até
maio de 2001.

2 – Exclusão de quem re-
cebeu valores na Justiça – A
AGU  quer que o juiz exclua
do processo as pessoas que
já receberam valores pela

ALGO DE FEIO NO
REINO DAS BELAS-ARTES

Ocorreu em novembro de
2006 um concurso para PRO-
FESSOR TITULAR DE HISTÓ-
RIA E TEORIA DA ARTE DO
DEPARTAMENTO DE HIS-
TÓRIA E TEORIA DA ARTE da
EBA/UFRJ. Havia quatro can-
didatos, dentre eles eu. O
“vencedor”, segundo a ban-
ca, foi o candidato Venâncio
Filho. Havendo constatado
diversas irregularidades ocor-
ridas ao longo do concurso,
indicativas de favorecimen-
to ao candidato Venâncio,
discordei do resultado. Soli-
citei vistas dos autos do pro-
cesso relativo ao concurso,
em particular do relatório cir-
cunstanciado (ou seja, um re-
latório detalhado e explicati-
vo das notas) que deveria ser
feito pela banca e é exigido
pelo EDITAL. Embora na so-
licitação pedisse urgência
quanto à resposta, ela veio
com mais de um mês de de-
fasagem. A professora Hele-
nise Guimarães, chefe da co-
missão organizadora do con-
curso, respondeu-me, em do-
cumento não assinado, dizen-
do que “nada consta do EDI-
TAL que faça referência ao
acesso dos candidatos a do-
cumentações pertinentes ao
processo final do resultado
do concurso”. Por outro lado,
a lei federal nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, evidente-
mente soberana perante o
EDITAL, concede esse direi-
to de acesso; e deixa claro que
as chefias devem facilitar ao
interessado o exercício do
mesmo direito, permitindo
“vista dos autos, obtenção de
cópias de documentos neles
contidos e conhecimento de
decisões proferidas”. Sendo
estas as circunstâncias e cer-
to de haver sido prejudica-
do, encaminhei um recurso
ao CONSUNI pedindo a nu-
lidade do concurso.

João Vicente Ganzarolli de
Oliveira, professor da EBA/
UFRJ

CARTA

Justiça em processos indivi-
duais. 

Esta informação será pu-
blicada no Diário Oficial ain-
da no mês de janeiro, para
que, inicialmente, o SINTU-
FRJ e a AGU se pronunciem.
O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) já se pronunciou so-
bre a impossibilidade da li-
mitação até maio de 2001
(como quer a AGU), e em re-
lação aos cálculos de atrasa-
dos dos servidores que en-
traram com ações individu-
ais, foram deduzidos os va-
lores já recebidos.

3,17 novo  
A ação foi distribuída em

dezembro de 2006 e encontra-
se na fase de cadastramento
dos cerca de 1.850 servidores
que compõem a nova ação.
Assim que for superada esta
fase, o processo será encami-
nhado ao juiz para despacho.

Neste processo atuam em
parceria com a Assessoria Ju-
rídica os advogados do SIN-
TUFRJ Alexandre Fecher e
Mara Vazquez.

28,86%:
Incorporação e

atrasados  
A Advocacia-Geral da

União continua tentando cor-
tar o direito à incorporação
dos 28,86% dos servidores
ativos, aposentados e pensi-
onistas beneficiários. Tam-
bém ainda não há solução
para os redistribuídos que
sofreram o corte, o que está
sendo questionado adminis-
trativamente.

ATRASADOS – Foi solici-
tado ao tribunal que encami-
nhe o processo para a Vara
para seja iniciada a execução
dos atrasados, com base nos
cálculos elaborados pela
UFRJ, relativamente à parce-

la incontroversa, o que po-
derá beneficiar quase 9.000
servidores que estão no
processo.

 Novo processo
do PSS do 13º   

A ação para devolução
do PSS  sobre o 13º para
mais de 5 mil servidores ati-
vos e aposentados também
está sendo cadastrada na
distribuição da Justiça Fe-
deral, após análise de incor-
reções cadastrais existentes.

 Assim, tão logo termine
o cadastramento, o proces-
so estará sendo encami-
nhado para a Vara Federal
para apreciação do pedido
de devolução imediata.

 Nesta ação a Assessoria
Jurídica vem trabalhando
com a cooperação das ad-
vogadas do SINTUFRJ Adri-
ana Rosalba e Laura Astro-
labio.

GT  Anti-Racismo

Reunião na quinta-feira, dia 18,
às 15h, na subsede do HU.

Nota de falecimento

Amigos de trabalho de Cremilda da Conceição Gonçalves, que durante anos
trabalhou no Instituto de Neurologia, cumprem com pesar o dever de informar o
seu falecimento no dia 26 de dezembro de 2006.

O cronograma de obras para construção do restaurante
universitário está pronto. A área reservada, ao lado da Escola
de Educação Física, foi cercada e a partir do dia 18 de janeiro
começa a preparação do terreno. O início das obras sela o
compromisso assumido pelo reitor em novembro, após pres-

Área para obras do bandejão é cercada

são dos estudantes, que chegaram a invadir o Conselho Uni-
versitário. O bandejão só estará funcionando em 2008. Provi-
dências para adequar a cozinha do Hospital Universitário
para fornecer alimentação aos estudantes a partir do início
do segundo semestre estão sendo tomadas.

Fotos: Niko Júnior



3
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

5
0
 -

 1
5
 a

 2
1
 d

e
 j

a
n
e
ir
o
 d

e
 2

0
0
7
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

FUNCIONALISMO

Plano de saúde do servidor
inclui casal homossexual
Atraso na publicação da portaria pelo MPOG impediu a inclusão dos recursos no orçamento

D emorou. Mas tudo
  indica que a partir
  deste ano todos os

servidores públicos federais,
ativos e aposentados, depen-
dentes e pensionistas, terão
direito a plano de saúde. E o
governo federal inovou es-
tendendo o benefício ao
companheiro ou companhei-
ra de “união homoafetiva”,
desde que comprovada a co-
abitação por período igual ou
superior a dois anos. Cada
beneficiado receberá uma
parcela mensal de R$ 42,00. A
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) já definiu
as normas de padrão míni-
mo de atendimento, que se-
rão iguais para todo o fun-
cionalismo.

No entanto, esta conquis-
ta da categoria se transfor-
mou numa grande preocupa-
ção para o pró-reitor de Pes-
soal da UFRJ. O motivo da
inquietação de Luiz Afonso
Mariz é que como a despesa
é oriunda de recursos de cus-
teio, ela deveria ter sido in-
cluída no orçamento deste
ano da universidade. Mas
isso não ocorreu por falha do
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
(MPOG), que só publicou no
dia 5 de dezembro portaria
orientando órgãos e entida-
des do Sistema de Pessoal Ci-
vil da Administração Federal
(Sipec) sobre a assistência à
saúde suplementar.

PROBLEMA DO GOVER-
NO – “Esta vai ser a grande
questão nossa neste início de
ano”, afirmou Mariz. Ele de-
duz que todas as universida-
des federais estão na mesma
situação da UFRJ e, como as
instituições não tinham os
valores certos e desconheci-
am as regras para fazerem os
cálculos, o governo federal
terá que arcar com o ônus.
Outras providências para agi-

A lei determina
A Lei nº11.302, de 10 de maio de 2006, sancionada pela

Casa Civil da Presidência da República, regulamentou o
que já existia e estendeu a assistência à saúde a todos os
servidores públicos federais, incluindo aposentados, pen-
sionistas e dependentes. Atualmente, 41,8% dos servido-
res possuem plano de saúde, 90% deles com co-partici-
pação do governo. Mas como não existe padronização ou
critérios rígidos para os contratos e convênios, cada ór-
gão ou entidade define com a operadora os serviços a
serem prestados.

 ASSISTÊNCIA – De acordo com a Portaria nº1.983, de 5 de
dezembro de 2006, do MPOG, os planos de assistência à
saúde destinado aos beneficiários dos órgãos e entidades
do Sipec contemplarão a assistência médica ambulatorial,
hospitalar, odontológica, fisioterápica, psicológica e far-
macêutica, compreendendo partos e tratamentos, realiza-
dos exclusivamente no país, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária
a internação hospitalar, das doenças listadas na Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e Problemas Re-
lacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saú-
de (OMS). As operadoras, como a Caurj, por exemplo, terão
que seguir a Resolução Normativa nº 137, de 14 de novem-
bro de 2006, da ANS, editada com esta portaria.

 DEPENDENTES – Cônjuge, companheiro ou compa-
nheira de união estável; companheira e companheiro que
tenha união homossexual estável com servidor, desde que
comprovada a coabitação por um período mínimo de dois
anos; pessoa desquitada, separada judicialmente ou di-
vorciada que receba pensão alimentícia; filhos e enteados,
solteiros, até 21 anos ou inválidos; filhos e enteados entre
21 e 24 anos, dependentes economicamente do servidor e
estudantes de curso reconhecido pelo MEC; e menor sob
guarda ou tutela concedida por decisão judicial.

 FUNCIONAMENTO – Os órgãos e entidades atuarão
como co-patrocionadores, pagando uma parcela mensal
de no mínimo R$ 42,00. O gasto estimado da União com a
universalização do benefício é de R$ 520 milhões.

lizar a concessão do benefí-
cio a PR-4 já está tomando.
Uma delas foi optar pelo con-
vênio com operadora de pla-
no de saúde na modalidade
autogestão, e a Caixa de As-
sistência Universitária do Rio
de Janeiro (Caurj) é uma for-
te candidata ao contrato.

“A tendência nossa é fe-

char com a Caurj”, disse Ma-
riz. “Porque é um plano que
atende às regras da ANS, ge-
rido e administrado pelos fi-
liados, mas a decisão final é
da comunidade.” Segundo o
pró-reitor, o servidor tam-
bém terá opção de pegar sua
parte em dinheiro (inclui de-
pendentes), e abater no cus-

to do seu atual plano de saú-
de, se for o caso.

CÁLCULOS – Pelas contas
de Mariz, o governo desem-
bolsará por ano para a UFRJ
com assistência de saúde cer-
ca de R$ 24 milhões. Esse
montante abrange: 12.292 fun-
cionários da ativa, sendo
9.065 técnicos-administrati-

vos e 3.227 professores; 6.001
aposentados, sendo 3.979 são
técnicos-administrativos e
2.022 professores; 2.904 pen-
sionistas e 25.944 dependen-
tes. Num total geral de 47.141
beneficiados. Segundo Mariz,
a Caurj calcula que 40% des-
se total vão aderir à Caixa de
Assistência.

Foto: Niko Júnior

MARIZ. Preocupação com os recursos para o plano de saúde
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O trabalho realizado pelo
Departamento Jurídico nas
ações para conversão do tem-
po de serviço especial em co-
mum para fins de aposenta-
doria para os servidores da
UFRJ que trabalharam em
condições insalubres ou pe-
rigosas até dezembro de 1990
tem tido êxito. Até agora ne-
nhuma ação foi julgada im-
procedente. Das 60 ações dis-
tribuídas, 11 já possuem sen-
tença favorável. Se não hou-
ver recursos por parte da uni-
versidade e do INSS, o
Departamento Jurídico parte

Insalubridade:
sentenças favoráveis

NOSSOS DIREITOS

Das 60 ações distribuídas na capital e em outras comarcas, 11 já foram consideras procedentes

a execução das ações. As ou-
tras 49 continuam aguardan-
do sentença do juiz. Os advo-
gados Alexandre Fecher e
Laura Astrolábio avaliam que
isto mostra a viabilidade das
ações e acreditam no pleno
atendimento dos interesses
dos servidores.

Foi preciso um mutirão
dos advogados para receber
e analisar 843 kits com docu-
mentos apresentados por
servidores entregues entre
junho e julho de 2005. Devi-
do à grande procura foi aber-
to novo prazo, entre setem-

CURTAS

bro e outubro do mesmo
ano, onde foram recebidos
279 kits. Os documentos fo-
ram examinados caso a caso
e convocados 627 servidores
para tomarem ciência do re-
sultado das análises, para so-
lucionar pendências e para
assinarem procuração e de-
claração com pedido de gra-
tuidade de justiça.

DIFICULDADES  – As
ações somente começaram
a ser distribuídas a partir do
segundo semestre de 2006
devido a várias situações
encontradas pelo departa-

mento, o que atrasou o pro-
grama previsto inicialmente.
Os advogados tiveram de es-
tudar com mais profundida-
de quanto à relação dos vín-
culos dos servidores com a
UFRJ e anterior a mesma.
Houve ainda casos de neces-
sidade de novos documen-
tos (laudos periciais, mapa
do tempo de serviço etc),
documentos ilegíveis foram
entregues, o que ocupou
bastante tempo da equipe.

Cada servidor convoca-
do foi entrevistado indivi-
dualmente. Ao todo foram

563 recepcionados, e entre
estes, 86 se mostraram fora
do perfil exigido para o ajui-
zamento da ação, sendo que
177 estão com pendências
de documentação e já foram
reconvocados. Atualmente,
183 servidores estão agen-
dados para comparecer ao
SINTUFRJ nas próximas se-
manas. A advogada Adriana
Rosalba acredita que a aná-
lise dos kits recebidos no
primeiro prazo termine nes-
te trimestre. E após esta eta-
pa o Dejur irá analisar os
kits do segundo prazo.

Tráfego no Fundão
Acessos à Linha Amarela serão fechados a partir desta

segunda e vai até o dia 30

A Prefeitura Universitá-
ria reinicia as obras de re-
cuperação das ruas da Ci-
dade Universitária neste
mês. A partir das 6h desta
segunda-feira, 15 de janei-
ro, começam os serviços
de pavimentação das Ruas
Lobo Carneiro, Milton
Santos e Maria Paulina de
Souza, na altura do Centro
de Ciências Matemáticas e

da Natureza (CCMN). Isso
implicará mudança do trân-
sito na Ilha do Fundão. Os
acessos, entrada e saída, Li-
nha Amarela estarão fecha-
dos entre 15 e 30 de janeiro.
O motivo é a necessidade de
obras trabalhosas na Rua
Lobo Carneiro (nos fundos
do CCMN). As interdições e
alterações no tráfego inter-
no do campus serão feitas

de acordo com a evolu-
ção dos trabalhos realiza-
dos. A Divisão de Seguran-
ça (tel.  2598-1900) da
UFRJ ficará responsável
pelos procedimentos de
interdição das vias e a
operação do trecho em
mão dupla terá o apoio
operacional (cones, cava-
letes e sinalização) da
CET-Rio.

Salário mínimo
de R$ 1.564,52

59ª Reunião
Anual da SBPC

Estudo divulgado na quarta-feira, dia 10,
pelo Dieese apontou que o salário mínimo
do trabalhador brasileiro deveria ser de R$
1.564,52 no último mês de 2006, para suprir
suas necessidades básicas e da família. A
constatação foi feita por meio da utilização
da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de
dezembro, realizada pela instituição em 16

capitais do país. Conforme o preceito consti-
tucional que estabelece que o salário míni-
mo deve ser suficiente para garantir as des-
pesas familiares, o Dieese calculou que o
mínimo deveria ser 4,47 vezes maior que o
piso vigente, de R$ 350. Em dezembro de
2005, o valor correspondia a 5,36 vezes o mí-
nimo do período.

Estão abertas as inscrições para 59ª edição da Reunião
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), que ocorrerá de 8 a 13 de julho, em Belém, no
campus da Universidade Federal do Pará (UFPA). O tema
central do evento será “Amazônia: desafio nacional”. O
acontecimento reúne pesquisadores, docentes e estudan-
tes do ensino superior, médio e fundamental de todo o
país. Participam das conferências, simpósios, mesas-re-
dondas, grupos de trabalhos e encontros abertos repre-
sentantes de cerca de 80 sociedades e associações científi-
cas brasileiras das mais diversas áreas do conhecimento.
Mais informações: <www.sbpcnet.org.br/eventos/59ra>.

“Dá um jeitinho aí”
O “jeitinho brasileiro” é o assunto da peça de teatro

que está em cartaz até o dia 25 de fevereiro, no Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB). O espetáculo “Dá um
jeitinho aí”, que conta a saga de um cidadão que se recusa
a praticar atos desonestos, foi montado pela Oficina de
Interpretação da ONG Palco Social. A peça é encenada de
quarta a domingo, às 20h, no Teatro II do CCBB, Rua
Primeiro de Março, 66 – Centro. O ingresso custa R$ 10.
Mais informações no telefone (21) 3808-2020.
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INFRA-ESTRUTURA

Falta de dinheiro impede
melhorias na DVST

T udo indica que ainda
 vai levar um bom
  tempo para a Divisão

de Saúde do Trabalhador
(DVST) se livrar dos proble-
mas relacionados à infra-
estrutura e às precárias con-
dições do prédio que ocu-
pa. As demandas constata-
das pelos técnicos da pre-
feitura da Cidade Universi-
tária e a verba mensal de R$
1.000 prometida pela Pró-
Reitoria de Pessoal terão
que aguardar a liberação
dos recursos do orçamento
de 2007 da UFRJ.

A situação de indigência
da DVST – órgão subordi-
nado à PR-4 e responsável
pelo bem-estar dos traba-
lhadores da UFRJ – veio à
tona em dezembro. Na oca-
sião, foi entregue relatório
ao pró-reitor  listando as
condições insalubres do
prédio: ventilação ruim, va-
zamentos e infiltrações, ins-
talações elétricas expostas,
sanitários sem tampas, buei-
ro de esgoto dentro do ves-
tuário e nenhuma saída de
incêndio. Fora isto, a divi-
são precisa de carro à dis-
posição para transporte de
vacinas, equipamentos de
trabalho, como impressora
para impressão de laudos,
internet e mais telefones.

Mãos atadas
Em dezembro, técnicos

da prefeitura iniciaram o le-
vantamento dos problemas
no prédio, informou a dire-
tora da divisão, Vânia Gló-
ria. O primeiro relatório de
diagnóstico concluído foi da
parte elétrica e do sistema
de ventilação. A lista de ma-
teriais necessários para os
reparos chegou ao conheci-
mento do pró-reitor de Pes-
soal, Luiz Afonso Mariz, por
e-mail e ele agora vai en-
viá-la à Superintendência
Geral de Administração e Fi-
nanças (SG-6). Ele anteci-
pou que, enquanto não co-

Casa nova a

caminho

meçar a chegar recursos do
novo orçamento, nada que
demande despesas finan-
ceiras poderá ser feito. “A
universidade está sem di-
nheiro”, afirmou Mariz.

Mesmo os R$ 1.000 que
prometeu enviar mensal-
mente à DVST, para cobrir
pequenas despesas, terá
que aguardar a aprovação
pelo do orçamento. Em re-
lação aos computadores e
impressoras solicitados, a
PR-4 informou que já há um
pedido feito à SG-6, e assim
que chegarem, a prioridade
será atender a DVST.

A diretora da DVST, Vâ-
nia Glória, afirmou que “a
situação da divisão chegou
no limite suportável, e a fal-
ta de condições de infra-es-
trutura e o ambiente insalu-
bre já estão afetando a mo-
tivação dos profissionais
para o trabalho”. Mas ela
garante que o esforço tem
sido redobrado para a con-
tinuidade do atendimento
de boa qualidade. Por dia, a
DVST atende cerca de 90
funcionários.

PRÉDIO DOENTE.

Instalações da DVST em

condições precárias

A comissão de sindicância nomeada pelo
superintendente de Administração e Finanças
da UFRJ, Milton Flores, para apurar denúncias
de irregularidades na Divisão de Transportes
da UFRJ ainda não concluiu as investigações. A
comissão deveria apresentar um parecer no pra-
zo de 30 dias. Segundo Flores, o documento da
comissão não foi concluído, e por isso a Gara-
gem continuará sob a administração de Edíl-
son de Brito Palma, que substituiu o diretor
afastado João Francisco de Souza. “A SG-6 pror-
rogou por mais 30 dias o afastamento do dire-
tor da Garagem para que as investigações pos-
sam caminhar e o parecer concluído”, disse.

Garagem: investigação prorrogada

No segundo semestre do ano passado, funcionários da Divisão de Trans-
portes foram postos à disposição. O Sindicato foi procurado pelos técnicos-
administrativos, que solicitaram eleições diretas na unidade. Para tentar
solucionar o problema, o SINTUFRJ ouviu todas as versões do caso e
decidiu levar o assunto à Superintendência Geral de Administração e Finan-
ças. O superintendente-geral de Administração e Finanças da UFRJ, Milton
Flores, nomeou uma comissão de sindicância, no mês de dezembro, para
investigar as denúncias feitas por escrito pelas partes envolvidas. Para isso,
Flores afastou, provisoriamente e sem prejuízos de remuneração, o diretor
da Divisão, João Francisco de Souza. O administrador Edílson de Brito
substituiu o diretor afastado e responde pela Divisão de Transportes até o
próximo mês, quando o parecer da comissão deverá estar concluído.

Entenda o caso

Foto: Divulgação

Para o pró-reitor de Pessoal,
Luiz Afonso Mariz,  os  proble-
mas da DVST com o prédio ve-
lho estão  próximos do fim. “O
Corpo de Bombeiros acabou de
inaugurar  a unidade dentro do
Fundão, e a contrapartida para
cessão daquele espaço físico foi
o compromisso de construiriam
a nova instalação da DVST. As-
sim que acabar o recesso, a Rei-
toria vai cobrar isso da corpora-
ção. “Não é nenhum favor do
Corpo de Bombeiros, é acordo”,
frisou Mariz.  Mas enquanto a
construção não fica pronta, ga-
rantiu que “vai consertando o
que for possível.”

As novas instalações da DVST
serão erguidas próxima da uni-
dade do Corpo de Bombeiros,
vizinha ao Centro de Ciências
da Saúde (CCS). A escolha do
local pelo Corpo de Bombeiros
para o posto avançado foi em
razão  da proximidade e do aces-
so fácil à Linha Vermelha. E para
a UFRJ é estratégico ter os Bom-
beiros próximo do Centro uni-
versitário com maior contingen-
te de pessoas, e dentro do maior
campus, onde sempre também
ocorre acidentes de carro.



INTERNACIONAL

Chávez enfrenta imperialismo
Presidente da Venezuela vai reestatizar empresas sob domínio acionário de capitais americanos

Ao anunciar a reestatiza-
ção dos setores de energia e
telefonia em seu país, o pre-
sidente venezuelano Hugo
Chávez cumpre o que prome-
te desde seu primeiro man-
dato: enterrar o neoliberalis-
mo na Venezuela. O núcleo
duro dessa diretriz é forma-
do principalmente pelas pri-
vatizações e pelo alto endivi-
damento financeiro.

As empresas na mira ofi-
cial são a CANTV (cujas acio-
nistas são a Verizon Commu-
nications e a Telefônica) e a
Caracas Electricity (controla-
da pela AES) –  grupos ameri-
canos. É bom lembrar que a
AES, controladora da Eletro-
paulo, é a mesma que deu
um calote de R$ 600 milhões
no BNDES há três anos. Lá
como cá, as privatizações se
traduzem em tarifas eleva-
das, subsídios estatais e ser-
viço deficiente.

Com o anúncio, o man-
datário venezuelano des-
pertou a ira dos mercados,
do governo dos Estados
Unidos, dos monopóli-
os da mídia e da direita
em geral.  No Brasil,
não faltaram editoriais
a denunciar “A escala-
da autocrática de Chá-
vez”, como fez o jornal
“O Estado de S. Paulo”.

A democracia, segundo
este raciocínio, está ameaça-

Chávez segue um roteiro lógico: por
anos buscou ampliar sua legitimida-
de através de mudanças políticas e só
agora volta-se com vigor para a eco-
nomia. Em seus mandatos anteriores
– foram dois, entre 1998 e 2006 – , bus-
cou alterações institucionais que am-
pliassem os direitos democráticos da
cidadania, impedissem a privatização
da Petróleos de Venezuela (PDVSA),
garantissem a distribuição de terras
públicas à população e criasse uma
série de medidas emergenciais para o
combate à pobreza, perfiladas numa

Roteiro lógico
série de Missões sociais. Todas essas
medidas, de certa forma, foram sinteti-
zadas na elaboração de uma nova
Constituição, em 1999, anunciada logo
no discurso de posse presidencial, em
janeiro de 1998. Deixou a economia
quase intocada.

Vencedor de inúmeras batalhas no
governo – incluindo o golpe e a sabo-
tagem petroleira de 2002 – o líder ve-
nezuelano agora deixa de lado a mo-
deração que até aqui pautou sua polí-
tica econômica. Com uma legitimida-
de que ultrapassa em muito as frontei-

ras de seu país e líder incontestável da
onda antiliberal no continente, ele vê
novamente as nuvens ameaçadoras
lançarem-se contra seu governo. Não
há novidade nisso. Assim aconteceu
quando o argentino Nestor Kirchner
renegociou a dívida pública e reestati-
zou o serviço de águas de Buenos Aires
e quando o boliviano Evo Morales na-
cionalizou as riquezas do subsolo. Ago-
ra a bolsa de Caracas despenca quase
19 pontos, o dólar eleva-se e surge uma
ameaça de fuga de capitais do país.

Nos casos argentino e boliviano, as

profecias viraram fumaça. “Tudo pode
acontecer, inclusive nada”, ensinava
o Barão de Itararé (1895-1971), o mai-
or humorista brasileiro da primeira
metade do século. E nada aconteceu.
Chávez só saberá o que lhe aguarda
se mantiver o pé na porta, ao invés de
buscar, como é o caso de Lula, uma
inatingível confiança dos mercados.

Começa uma nova fase para o go-
verno venezuelano e para a América
Latina. Chávez, juntamente com Kir-
chner e Evo Morales, mostra ser pos-
sível buscar sair do neoliberalismo.

da quando se investe contra
o mercado e não contra as
pessoas. Nenhum jornal dá
tamanho destaque às restri-
ções à liberdade de impren-
sa existentes, por exemplo, na
Colômbia. Lá, após perma-
necer encarcerado por 52 dias,
foi libertado na segunda-fei-

ra (8), sem culpa formal, o
correspondente da rede Te-
lesur, Fredy Muñoz. Também
não se falou em autoritaris-
mo quando o governo mexi-
cano reprimiu com violência
a rebelião popular em Oaxa-
ca, no sul do país, nos últi-
mos meses do ano passado.

LEIS HABILITANTES – Mi-
riam Leitão, a sempre previsí-
vel comentarista econômica
da TV Globo, afirmou no
“Bom Dia Brasil” que “O pre-
sidente segue os caudilhos la-
tino-americanos e exibe sua
cara de retrocesso. Prejudica
toda a região ao mostrar a exis-

tência de uma terra sem leis”.
Ao contrário do que diz a

comentarista, a Venezuela
tem leis mais detalhadas que
vários países do mundo.
Quando aconteceram as far-
ras das privatizações, nos
anos 1990, atropelando cons-
tituições e normas legais, a
analista nada protestou.

Chávez vale-se de uma
prerrogativa constitucional, as
Leis Habilitantes. Não é uma
invenção dele. Já existia algo
similar na Carta anterior, de
1961, com a possibilidade de

o presidente “Ditar medi-
das extraordinárias em
matéria econômica ou
financeira quando assim
o requeira o interesse
público e haja sido au-

torizado para tal por leis
especiais”  ( Fonte: Gilberto

Maringoni – Carta Maior)

Com o anúncio, o
mandatário venezuelano

despertou a ira dos
mercados, do governo

dos Estados Unidos, dos
monopólios da mídia e
da direita em geral. No

Brasil, não faltaram
editoriais a denunciar “A
escalada autocrática de

Chávez”


