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Fora Bush!

Pré-Vestibular-SINTUFRJ

muda vida de pessoas
A meta é oferecer um ensino diferenciado que forme consciência crítica

no aluno e o prepare para disputar com segurança uma vaga numa univer-
sidade pública. Páginas 6 e 7

Manifestações de mulheres reforçou protesto contra presença de
representante do imperialismo no solo brasileiro. Páginas 10, 11 e 12.

As mulheres combinaram ternura e
indignação nas manifestações de quinta, 8
de março, no Rio. Elas engrossaram os
protestos contra a presença do genocida
George Bush no Brasil. País afora, cenas
iguais se repetiram. Há tempos não se
registrava manifestações tão contundentes
que levaram às ruas milhares de pessoas.
Em São Paulo, a repressão policial resultou
em feridos.
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doispontos

Em 1996, após autorização
de assembléia geral realizada
no campus do Fundão, o SIN-
TUFRJ ingressou com ação ju-
dicial na Justiça Federal pedin-
do o pagamento do percentual
de 28,86%. Depois do sorteio
judicial para distribuição, cou-
be à 24ª Vara Federal o julga-
mento da matéria.

Em decisão conjunta das
Mesas da Câmara e do Senado,
o mesmo percentual foi esten-
dido a todos os servidores no
âmbito do Poder Legislativo
Federal. Na mesma linha de en-
tendimento, o Supremo Tribu-
nal Federal, em decisão admi-
nistrativa interna, também es-
tendeu aos servidores os
28,86%. Para cumprimento das
duas decisões, seguiram-se os
pagamentos dos atrasados,
sem qualquer compensação,
uma vez que essa discussão
não estava colocada.

Em 22 de fevereiro de 1997,
o Supremo Tribunal Federal,
agora em decisão judicial de
plenário, analisando processo
de onze servidores, julgou, por
6 votos favoráveis a 4, o direito
à incorporação do percentual.
Essa decisão do STF influen-
ciou os tribunais regionais. En-
quanto isso, na Justiça Federal
do Rio de Janeiro, o SINTUFRJ
conquistava, em março, a limi-
nar com antecipação de tutela,
que foi atendida apenas para
os meses de março e abril. Em
maio, com a edição da Portaria
119 do ministro da Fazenda,
Pedro Malan e em seguida de
Medida Provisória, seguiu-se
descumprimento da decisão ju-
dicial até novembro de 2002.
Nunca houve cassação da limi-
nar, que virou sentença, que
transitou em julgado, que já
teve Ação Rescisória, que a
União perdeu.

Como não há nenhuma efe-
tiva decisão cassando os efei-
tos daquela decisão judicial no
âmbito da 24ª Vara Federal, ou
do TRF, ou nos tribunais supe-
riores, permanece legítimo o
pagamento dos 28,86%.

Aula magna: equívoco
Ao transformar a tese do projeto

Universidade Nova em tema da aula
magna prevista para esta quarta-fei-
ra, dia 14,  a Reitoria comete erro gra-
ve. A aula magna, como se sabe, é a
solenidade que marca o início das
atividades acadêmicas. É o momento
de dar boas-vindas aos calouros e,
como informa o próprio site da UFRJ,
“de trazer personalidades dos mais
variados campos” para compartilhar
conhecimento com a comunidade
acadêmica. Nos últimos anos, tem

28%:
pagamento

legítimo

Greve é direito constitucional

sido assim. O físico José Leite Lopes
e o poeta e crítico Ferreira Gullar,
por exemplo, foram os dois últimos
convidados.

Para abrir o ano acadêmico, a Rei-
toria convidou o reitor da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), pro-
fessor Naomar de Almeida. Na algi-
beira, o ilustre reitor traz uma con-
trovertida tese sobre mudanças es-
truturais nos cursos de graduação
das universidades. Ainda com vários
pontos obscuros, até onde a vista al-

cança é possível identificar na tese
limitações flagrantes: o distanciamen-
to em relação às condições socioe-
conômicas dos setores mais despro-
tegidos da sociedade brasileira é a
principal delas.

Ao transformar a aula magna da
UFRJ em 2007 em palco para a pro-
paganda de uma proposta controver-
tida, polêmica e limitada, a Reitoria
da UFRJ coloca o carro diante dos
bois, atropela o bom senso e dá pro-
vas de imaturidade.

Plantão jurídico
O plantão do advogado Júlio Ro-

mero será realizado no dia 14, quar-
ta-feira, a partir das 10h30, na sede
do Sindicato.

Filosofia no

vestibular
A inserção da Filosofia no vesti-

bular voltou à pauta do Consuni, dia
8. O colegiado apreciou o relatório
da comissão criada em junho para
tratar do tema inserção. Estudantes
com faixas e cartazes criticavam o
que classificaram como postergação
do que já foi decidido pelos colegia-
dos – o CEG aprovou a inserção em
2003 e o Consuni, em junho passa-
do, criou uma comissão cujo relató-
rio apresentou proposta de resolu-
ção com um calendário para a inser-
são, a partir do exame para ingresso
em 2008.

O pró-feitor de Ensino de Gradu-
ação, José Roberto Meyer, havia pe-
dido vistas e ficou de apresentar um
parecer. O parecer de Meyer se ba-
seou no que foi discutido na primei-
ra reunião do CEG depois do reces-
so. Ele lembrou a delicadeza do
tema, e contou que a PR-1 fez vários
contatos com unidades para apurar
sua posição, obtendo resposta de
poucas delas (a maioria contra).  E
solicitou que o Consuni encami-
nhasse o relatório como contribui-
ção ao CEG e não como resolução.
Assim, o Consuni aprovou a solici-
tação, encaminhando a contribuição
ao CEG, para que discuta a inserção
da Filosofia no Vestibular 2008.

O presidente da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), Cezar Brito, dis-
se que é inconstitucional qualquer ten-
tativa de restringir o direito de greve,
conforme anunciou o governo na sex-
ta-feira.

Segundo o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, a nova regulamentação
trabalhista será feita com base em de
negociações diretas com cada categoria.

”Qualquer medida que venha a ser
aprovada, limitando ou restringindo o
direito de greve no país, fere a Consti-
tuição”, disse Brito, por meio de nota.
Segundo ele, cabe a aprovação de uma

lei complementar que regulamente o
direito de greve do funcionalismo pú-
blico, sem nenhuma limitação. “Se a
idéia do governo é escutar as entida-
des sindicais para que se discuta um
processo de lei complementar que as-
segure esse direito, será bem-vinda.”

Para o presidente da OAB do Rio
de Janeiro, Wadih Damous, não se
pode aceitar “que, sob a capa de uma
regulamentação, ela [a greve] venha a
ser proibida”. Porém, ele diz ser opor-
tuno o debate sobre a legalidade da
greve em setores como a polícia e o
magistrado.

NA UFRJ. No hall do bloco do Centro de Tecnologia (CT), foi realizado o
evento Celebrando a Mulher, em homenagem às trabalhadoras da universida-
de no dia 8 de março. A foto registra professores e alunos da Oficina de Dança
do SINTUFRJ, em exibição especial no final da tarde. Pela manhã, outras
atividades, abordando o cotidiano das mulheres, foram realizadas.

Foto: Divulgaçaõ
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MOVIMENTO

A falta de quórum
e um impasse
político impediram
que o Sindicato
elegesse
representantes às
plenárias da
Fasubra e dos SPFs,
marcadas para esta
semana. A
Assembléia Geral,
convocada com este
objetivo no dia 7,
acabou
transformada em
uma reunião
ampliada da
diretoria com a
categoria em que se
discutiu o Plano de
Aceleração do
Crescimento (PAC) –
em pauta nas
plenárias
juntamente com a
campanha salarial
– e onde não houve
consenso para
mandar
observadores.

 A falta de quórum trans-
formou a assembléia em uma
reunião ampliada da direto-
ria sem caráter deliberativo,
portanto não se enviaria de-
legados e sim 3 (três) obser-
vadores para representar o
Sindicato. O PAC foi o princi-
pal eixo da discussão e mos-
trou a preocupação dos tra-
balhadores com a proposta
para o funcionalismo públi-
co federal (correção da folha
pelo IPCA com 1,5% de au-
mento real), que na prática
congela por 10 anos os salá-
rios dos servidores e compro-
mete seriamente o desenvol-
vimento do nosso plano de
carreira, apesar  de algumas
caracterizações que apontam
para um desenvolvimento no
país.

O DEBATE – Nas diversas
intervenções sobre o PAC a
maioria dos participantes
criticou a falta de ampla dis-
cussão antes do lançamento
do plano, havendo necessi-
dade dele ser esmiuçado, ex-
plicado para a sociedade e
entendido pelos trabalhado-

Falta de quórum impede
eleição de delegados

res. Até agora as informações
têm chegado fragmentadas e
a maioria desconhece seu
conteúdo.

No que se refere à pro-
posta para o funcionalismo,
todos têm clareza do prejuí-
zo que ela trará se for apro-
vada pelo Congresso Nacio-
nal e compartilham da ne-
cessidade de produzir ações
que possam modificar esse
quadro. No entanto, a forma
como o problema deva ser
tratado tem leituras diferen-
tes.

Neuza Luzia, ex-coorde-
nadora do SINTUFRJ e pre-
sidente da CUT-RJ , disse que
a CUT já se colocou contrá-
ria à proposta do PAC para o
funcionalismo e defendeu a
luta no Congresso para su-
primir o artigo que trata dos
servidores, remetendo assim
a discussão para a Mesa Na-
cional de Negociação Per-
manente. Na sua opinião o
PAC não é de todo ruim, há
pontos positivos, e traz à bai-
la um elemento novo, que é
a questão do desenvolvi-

as entendam o processo
como um todo. Do ponto de
vista global, o que interessa
para o movimento sindical é
visualizar um ponto de vista
que é a discussão do país. Co-
loca sobre outra ótica o de-
senvolvimento e temos que
ver como o trabalhador está
se organizando neste contex-
to. O seu papel é fiscalizar,
até porque o dinheiro é nos-
so.” Em relação ao funciona-
lismo Ana Maria disse não
entender a proposta de limi-
tação de gastos, já que há fol-
ga no orçamento. “A Lei de
Responsabilidade Fiscal li-
mita esse gasto em 60% do
PIB, só que estamos com 33%
e no próximo ano cairá para
27%.” Para ela, a grande dis-
cussão no movimento sindi-
cal é a questão do Estado.
“Temos que trabalhar não só
a carreira, mais a defesa da
ascensão funcional para pos-
sibilitar de fato a carreira para
todo o serviço público”, de-
fendeu.

Continua na página 4

mento do país. Por isso, se
colocar contrário à proposta
como um todo é um equívo-
co.

VISÃO PARCIAL – Segun-
do Denise Góes, coordena-
dora de Comunicação, não
se pode ter uma visão par-
cial do PAC, com um olhar
para os pontos positivos,
para o que é conveniente po-
liticamente. “Temos que ter
absoluta clareza de que não
haverá desenvolvimento se
não houver alterações no
modelo econômico, pois
hoje compromete-se 37% do
Orçamento da União para
pagar juros da dívida, e com
10 anos de congelamento
nem reza forte vai resolver o
problema do Vencimento
Básico Complementar
(VBC), que está congelado e
atinge parcela significativa
da categoria.” E finalizou
sua intervenção lembrando
também a Lei de Greve com
a qual Lula pretende restrin-
gir nossas ações. “Quero dis-
cutir qual será a postura do
movimento sindical diante

de tudo isso”, inquiriu.
FGTS EM QUESTÃO – O

coordenador geral do Sindi-
cato, Marcílio Lourenço, cri-
ticou a utilização do FGTS
para obras de infra-estrutu-
ra. “De imediato é perda para
o trabalhador.” E afirmou que
a maior parte dos recursos
para o PAC, mais de R$ 25 bi ,
virá da iniciativa privada, que
exigirá salvaguardas para ga-
rantir seus interesses. “A fle-
xibilização da contratação de
mão-de-obra é uma delas,
assim como a dispensa será
modificada. O objetivo é in-
centivar os empresários a
participar do plano”, expli-
cou. Em relação ao funciona-
lismo, Marcílio destacou que
apesar de hoje o gasto com
pessoal estar na margem de
32%, o que possibilita um las-
tro para negociação de rea-
juste, o PAC é um impedi-
mento.

VISÃO GLOBAL – Para Ana
Maria Ribeiro, coordenado-
ra-geral, o assunto merece a
organização de um seminá-
rio. “É preciso que as pesso-

QUARTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO. Na subsede do Sindicato no HU, poucos companheiros participaram da reunião
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MOVIMENTO

Campanha salarial é lançada
nesta quinta-feira

Continuação da página 3

Sem representantes
O coordenador-geral Fran-

cisco de Assis afirmou que a
eleição de Lula dividiu o mo-
vimento sindical. “Ou você é
governo ou você é oposição,
nunca sindicalista”, observou.
Ele avalia que acima das dife-
renças políticas e ideológicas
há questões que podem unir a
todos. “O que nos unifica é que
temos que lutar contra o con-

gelamento de nossos salários
que o PAC impõe e a solução
para a situação do VBC que
atinge todas as classes no pla-
no de carreira”. Para Francisco
é preciso traçar metas para de-
finir o caminho da luta e assim
transformá-las em ação.

Encerrado o debate, hou-
ve a indicação dos três ob-
servadores que representari-

am o Sindicato (Noemi de
Andrade, Vera Barradas e
Francisco Carlos). Entretan-
to, ocorreu um questiona-
mento sobre o nome do sin-
dicalizado Francisco Carlos,
por conta deste estar moven-
do uma ação contra o SIN-
TUFRJ alegando não-cum-
primento do estatuto da enti-
dade.

Segundo o estatuto do
Sindicato, os sindicalizados
inadimplentes com a entida-
de não podem participar de
nenhuma tarefa política em
que haja custo financeiro, e
este não é o caso do sindica-
lizado mencionado. Entre-
tanto, apesar do estatuto per-
mitir sua ida, criou-se um
mal-estar pelo entendimen-

to de alguns de que ele não
deveria participar. E apesar
de várias intervenções mos-
trarem a importância da par-
ticipação da UFRJ na discus-
são sobre o PAC e campanha
salarial, não houve consenso
sobre a questão, e desta for-
ma ficaremos sem represen-
tação numa plenária de pau-
ta tão relevante.

A campanha do
funcionalismo deste ano
vem com toda a força
para lutar contra os
ataques do PAC aos
servidores. A campanha
salarial 2007, que será
lançada oficialmente
nesta quinta-feira, 15,
une a luta com as
reivindicações históricas
da categoria, tais como:
política salarial,
reposição das perdas,
isonomia e paridade
entre ativos e
aposentados.
Além dos eixos da pauta
geral para o conjunto do
funcionalismo, destaca-
se no âmbito das
universidades federais a
luta pela resolução do
Vencimento Básico
Complementar (VBC),
que deixou congelado o
salário de parte dos
servidores técnico-
administrativos em
educação. Com a
limitação que o PAC
impõe à folha salarial
esta negociação fica
altamente prejudicada.
O VBC e os recursos para
o Programa de
Assistência à Saúde do
Servidor compõe a pauta
emergencial da Fasubra.
Confira as
reivindicações:

Pauta geral

- Política salarial com incorporação das gratificações e
correção das distorções;

- Reposição salarial das perdas de 1995 a 2006;
- Definição de data-base;
- Isonomia de benefícios;
- Abertura imediata de concursos públicos;
- Negociação coletiva;
- Diretrizes de Plano de Carreira / Plano de Carreira;
- Paridade entre ativos e aposentados;
- Reajuste anual da inflação crescido de ganho real;
- Rejeição e retirada do PAC das propostas que tratam da

despesa de pessoal.

Pauta emergencial

da Fasubra

-  Aprimoramento da Carreira;
-  Resolução do VBC;
-  Evolução da tabela a partir dos parâmetros aprovados

          em 2005 (piso de 3 salários mínimos para a Classe A e
          piso de 10 salário mínimo para a Classe E);

- Recursos para o Programa de Assistência à Saúde.

Mesa de Negociação

discute PAC
A CUT e as federações e confederações de trabalhadores

cutistas reúnem-se nesta quinta-feira, 15, às 15h, com o go-
verno para retomar as discussões na Mesa Nacional de Nego-
ciação Permanente (MNNP). O primeiro ponto de pauta é o
PAC. A CUT irá reivindicar a retirada do artigo que limita a
despesa de pessoal. “O governo diz que não tem como retirar
porque o projeto já está no Congresso. Vamos brigar para
modificar o texto da Lei e cobrar do governo uma posição
sobre isso, se ele está realmente disposto a negociar”, afirma
Léia Oliveira, coordenadora-geral da Fasubra.
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SERVIDORES

Agenda agita GT-Carreira
O GT-Carreira do

SINTUFRJ reuniu
um número
representativo de
seus membros, na
tarde do dia 6, na
subsede do
Sindicato, no HU,
para discutir as
pendências e
reivindicações mais
importantes a
serem levadas
como contribuição
às instâncias
nacionais.

Os componentes da CIS da
UFRJ decidiram integrar o
GT-Carreira. A CIS tem duas
linhas de atuação: proposi-
ção e fiscalização ou super-
visão da aplicação do Plano
de Carreira. Na linha das pro-
postas, portanto, nada mais
produtivo do que o grupo se
reunir ao GT para colabora-
ção e construção conjunta.

Há vários temas em estu-
do nos dois grupos, como a
progressão por capacitação,
avaliação de desempenho (já
se passaram dois anos e não
houve processo de avaliação
para mudança do padrão de
vencimento), dimensiona-
mento (de pessoal), desen-
volvimento, progressão por
mérito, fora outras pendên-
cias do plano, como a nego-
ciação para solução do VBC e
racionalização de cargos no
tocante, por exemplo, à ter-
ceirização.

O trabalho do GT, portan-
to, é apontar problemas as-
sim e levar ao GT-nacional.
Para isso, o GT local se divi-
diu em subcomissões temá-
ticas para levantar dados e
estudos e subsidiar as reivin-
dicações.

Os grupos foram dividi-
dos assim: Do grupo sobre
Avaliação de Desempenho
participam Hilda, Carmen,
Helena, Arnaldo e Roberto; do
grupo de Dimensionamento
participam Nilce, Paulo Sér-
gio, Francisco de Assis, Gil-
van, Nivaldo e Ruy; do de Es-
tudo de Subsídios para dis-
cussão do VBC participam
Francisco Carlos, Nilce, Jus-
celino e Arnaldo.

CONVOCAÇÃO
A Comissão de Enquadramento, que conclui o seu trabalho até o fim do mês,

convoca os servidores aposentados abaixo relacionados , a comparecer ao prédio da
Reitoria (corredor do DGDI - térreo) até o dia 30 de março. O objetivo desta convocação
é para que os servidores tomem ciência do andamento dos processos de recursos do
enquadramento. Mais informações pelo telefone 2598-1819.

AS DEMANDAS
Você tem idéia de como

se subdivide nossa categoria?
Quantos estão em que clas-
se? Quanta gente a universi-
dade precisa em determina-
dos cargos?

Os componentes do GT
pretendem estudar a fundo,
inclusive visitando unidades
para levantar a situação real,
porque o tema toca até na
questão da alocação de va-
gas e da terceirização.

O GT-Carreira pediu ofi-
cialmente informação à PR-4
sobre a quantidade de funci-
onários em cada cargo, para
o estudos de dimensiona-

mento de pessoal. Mas en-
quanto aguarda, o GT não fi-
cou de braços cruzados.

Num levantamento infor-
mal, antecipando o que foi
solicitado à PR-4, os mem-
bros do GT-Carreira pude-
ram visualizar – pelo menos
aproximadamente, porque
os números não são definiti-
vos  - a diversidade dos téc-
nicos-administrativos da
nossa universidade.

Na Classe A, com 503 pro-
fissionais, a maioria se divi-
da entre serventes de limpe-
za (há 283) e serventes de
obra (164).

Na Classe B, com 933 pro-
fissionais, a maioria é de co-
peiro (192), atendente de en-
fermagem (116) e pedreiro
(110).

Na Classe C, com 1.860
profissionais, a maior parte
se divide assim: 547 são auxi-
liares de enfermagem, 531,
auxiliares em administração
e 140 contínuos.

Na Classe D, com 2.840
profissionais, há 1.041 assis-
tentes em administração (o
levantamento incluiu neste
cargo, no momento em que
foi feito, técnico em secreta-
riado, depois separado em

outro grupo), 587 técnicos em
enfermagem, 317 técnicos de
laboratório/área.

Na Classe E, com 2.395, há
733 médicos, 425 enfermei-
ros, 139 bibliotecários, 117
analistas de tecnologia de in-
formação.

Alcyone Vaz de Andrade e Silva
Antonio da Silva
Ari Rodrigues da Silva
Carlos Alberto de Almeida/ Pensionista Maria das
Graças L. de Almeida
Carlos Barbosa Teixeira / Pensionista Fernanda
Barbosa Teixeira
Christina Mª de Castro Gomes
Clezio Angelo Schettino
Conceição Aparecida Jacinto
Dalva Coutinho Sayeg
Denizart Moreira Sampaio Filho
Eddielys de M. Guimaraes
Edna Alves
Edna de Morais R. Salazar
Eide Figueiredo de Abreu
Enio Penha
Euler Ricardo
Glafira Pereira Melo
Jorge Davis Dutra Sckhardt
Josué Costa Lima
Judith Mª Araújo V. de Rezende
Jussara Sauthier
Laura Nunes Guimarães
Leda Francisca de Oliveira
Leila Soares dos Santos
Lúcia de Fátima Leite Nassar

Luciene Codeco Coelho
Luiz Carlos Wanzeller
Manoel Gonçalves Mendes
Maria A. L. Moutinho dos Reis
Maria da Graça P. de Carvalho
Maria da Penha e Silva
Maria das Graças A. Cruz
Marai L. Lemos de Andrade
Maria R.V. Le Cocq D’Oliveira
Marilda  W. do Nascimento
Marilze Abreu de As
Nancy da Silva Caetano
Neuza de Luca Moreira
Neuza Leite Nogueira
Nilza M. Pinheiro de Aguiar
Norma Oliveira C. Albuquerque
Rebecha Zaltman
Regina Maria de Meirelles
Salvador Galluzzi
Severino Afonso Pinto
Sidney Sodré Pacheco
Terezinha A. de Albuquerque
Vanda Gamboa Longui
Walter Pinto da Silva
Ieda Botelho Ferreira
Maria de L. Prado Lins
Maria de L. de Souza Cardoso
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SUCESSÃO

A comunidade da UFRJ vai
às urnas dias 2, 3 e 4 de abril
para escolher os dirigentes da
Instituição pelos próximos
quatro anos. Na inscrição, dia
1o, se inscreveu a chapa única
composta pelo atual reitor
Aloísio Teixeira e pela vice-
reitora Sylvia Vargas. A Cha-
pa 1 “Continuar, ousar, mu-
dar” já está com campanha
nas ruas. Semana passada os
candidatos visitaram unida-
des como HU e Coppe. No
site (www.aloisioteixeira
.com.br) estarão, além do
programa da chapa, crono-
grama de visitas e reuniões.

Coppe chama

debate

Além dos debates plane-
jados pela Comissão Eleito-
ral para o fim do mês, já há
um debate com Aloísio e Syl-
via chamado por uma unida-
de – a Coppe, para discutir
planos e ações propostos
pela chapa para os próximos
quatro anos. Será sexta-feira,
dia 16, às 14h, na sala G-122.

URNAS ELETRÔNICAS –
O professor Edwaldo Cafezei-
ro, presidente da Comissão
Eleitoral, explicou que está
quase certa a cessão das urnas
eletrônicas pelo TRE. Estas de-
vem cobrir pelo menos 90%
das seções (estão fora aquelas
que têm poucos votantes ou
são muito distantes). Nos pró-
ximos dias, os componentes
da comissão devem ser pre-
parados pelo TRE para o uso
de urnas eletrônicas.

Campanha de Aloísio já está nas ruas

Pela primeira vez, desde a
primeira eleição para reitor
na UFRJ, em 1985, existe cha-
pa única. Para quem pensa
que a chapa está automatica-
mente eleita, não é bem as-
sim. Selene Maia, da Comis-
são Coordenadora da Pes-
quisa, lembra que, de acordo
com o regimento, os candi-
datos devem ter 50% dos vo-
tos mais um.

A comunidade da UFRJ
deve participar do processo
para que a pesquisa, que con-
solida uma trajetória demo-
crática e de participação pari-
tária dos segmentos, seja le-
gitimada. O corpo social da
UFRJ – formado por 3.318
docentes, 8.986 técnicos-ad-

Helenice Guimarães, da
Comissão Eleitoral, explicou
que a equipe passou a sema-
na entre os contatos com o TRE
e na produção de cédulas que
serão usadas nas seções onde
não haverá urnas eletrônicas.

DEBATES - A Comissão Co-
ordenadora da Pesquisa orga-
nizará duas reuniões públicas
para apresentação e debate do
programa de trabalho. O de-
bate da Praia Vermelha foi adi-
ado. O do Fundão será dia 27/
3, às 11h, no auditório do CT,
na Ilha do Fundão.

Aula Inaugural

da ECO
A Escola de Comunicação (ECO) convida

estudantes, professores, funcionários e a co-
munidade acadêmica para sua aula inaugu-
ral, nesta quarta-feira, 14, às 14h no auditó-
rio do Centro de Filosofia e Ciências Huma-
nas (CFCH). A aula tem como tema  “Demo-
cracia On-Line e Novas Mídias” e será profe-
rida por Ronaldo Lemos, diretor do Centro
de Tecnologia e Sociedade da Escola de Di-
reito da Fundação Getúlio Vargas.

Sala de Ciências
em Madureira
No dia 9 de março foi inaugura-

da a Sala de Ciências do SESC Ma-
dureira, reaberta com um conceito
renovador de apresentar a ciência,
suas conquistas e seus artefatos com
diversos olhares, análises e trans-
formações. Mais informações sobre
a programação pelo telefone 3350-
3692. O SESC Madureira fica na Rua
Ewbanck da câmara, 90.

Índios e
quilombos

Está circulando um
abaixo-assinado de apoio
à demarcação das terras
indígenas Tupiniquim/
Guarani e das Terras Qui-
lombolas, invadidas pela
Aracruz Celulose S/A no
Espírito Santo. Contatos
com a Fase/ES pelo tele-
fone (27) 3322-6330.

João Cândido
Nesta segunda-feira, dia 12, o Movi-

mento Pró-Monumento João Cândido  es-
tará se reunindo para definir que medi-
das tomar para que a Prefeitura do Rio
agilize a liberação do espaço da Praça XV
para a construção do monumento de João
Cândido – decisão que vem sendo prote-
lada há vários meses. O encontro será a
partir das 18h30, na sede da União de Mo-
bilização Nacional pela Anistia (UMNA),
na Avenida 13 de Maio, 13, sala 1318.

ministrativos e 29.600 alunos
– deve estar bem representa-
do com presença expressiva
nas urnas.

Se o resultado da pesquisa
na comunidade – que será co-
nhecido no dia 5 – é importan-
te, é o colégio eleitoral que for-
mula a lista tríplice que deve
ser enviada ao MEC. A Comis-
são da Pesquisa elabora um
relatório para a reunião con-
junta do Consuni, do CEG, do
CEPG e do Conselho de Cura-
dores.

Isso deve acontecer 60 dias
antes do fim do mandato.
Como o mandato atual termi-
na no dia 2 de julho, a lista
tríplice elaborada pelo colégio
eleitoral deve ser enviada ao

MEC até 2 de maio.
Segundo Selene, a elabo-

ração da lista é uma formali-
dade exigida por lei, mas sem-
pre se reproduziu nos colegi-
ados a vontade da comuni-
dade expressa na pesquisa.
Ela lembra um triste episó-
dio: apenas um ministro, Pau-
lo Renato, do governo FHC,
desrespeitou a indicação do
primeiro nome da lista, na
eleição de 1998. No caso, o de
Aloísio Teixeira, indicado
também na consulta à comu-
nidade. O Ministro nomeou
o terceiro da lista e da pes-
quisa, José Vilhena, atingin-
do a autonomia universitária
e causando enorme turbulên-
cia na UFRJ.

CALENDÁRIO
Campanha até 30 de março
Dias de pesquisa:
2, 3, 4 de abril
Divulgação do resultado:
5 de abril

Todos às urnas

Notas >>>

Foto: Niko Júnior

SELENE MAIS. Integrante da Comissão da Pesquisa lembra que o candidato tem que ter 50% dos votos mais 1
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Alana Ezequiel,  de 13
anos, é a mais nova vítima
de uma bala “perdida” du-
rante operação da Polícia
Militar no Morro dos Maca-
cos, em Vila Isabel (zona
norte). A família, de tão po-
bre, não teve dinheiro para
o enterro, pago pela casa.
Nos últimos dias, oito pes-
soas foram mortas pela PM
– aquela que, entra governo
e sai governo, atira indiscri-
minadamente contra as co-
munidades cariocas e flu-
minenses.

Muitos na comunidade
de Alana, na verdade, têm
certeza que o tiro veio de
policiais, que usam laptops
na zona rica da cidade e tan-
ques de guerra (os “Cavei-
rões”) nas comunidades po-
bres. Em Vila Isabel, bairro
onde moro, também há clas-
se média. Contra ela, a PM
nem pensa em atirar. Sabe o
lugar correto para onde
deve apontar sua injustiça.

No mundo paralelo da
TV, em importante matéria
nesta terça, 6 (com o correto
destaque que o tema mere-
ce), a Rede Globo anuncia

Que falta faz
por meio do Jornal Nacio-
nal que moradores fizeram
um “protesto contra a im-
punidade”. A resposta ofici-
al da PM afirma que “há in-
dícios” de que os tiros vie-
ram da comunidade, mas,
no entanto, as balas no cor-
po de Alana sumiram. Não
haverá investigação.

Como faz faltam uma im-
prensa que, além do correto
destaque, acerte também na
defesa dos indefesos midiá-
ticos, o operariado do sécu-
lo XXI. Que falta faz uma fra-
se como “Alana foi assassi-
nada pelos policiais, afir-
mam os moradores do mor-
ro dos Macacos”, seguido de
entrevista com testemunhas.
Que falta faz a coragem de
enfrentar o sistema de vio-
lência que nos cerca. Que
falta faz.

Gustavo Barreto, integrante
da Rede Nacional de Jorna-
listas Populares (Renajorp),
editor da imprensa alterna-
tiva e pesquisador da Escola
de Comunicação da UFRJ.
Saiba mais em http://www.
consciencia. net

O Núcleo de Estudos e
Tratamento do Tabagismo
(NETT) realizará a II Jorna-
da Interdisciplinar de Taba-
gismo Prof. José Rosemberg.
O evento objetiva integrar e
promover o intercâmbio en-
tre os profissionais que atu-
am em programas de pre-
venção, pesquisa e assistên-
cia.  A Jornada ocorrerá no
dia 23, a partir das 8h30, no
Auditório Alice Rosa, 12° an-
dar, no Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho.
As inscrições devem ser fei-
tas gratuitamente pelo e-
mail nett@hucff.ufrj.br, ou
através do telefone 2562-
2195. Os participantes rece-
berão certificados.

Seminário Nacional da CIS
Nos dias 21 e 22 de março será realizado o 3º Seminário

Nacional das Comissões Internas de Supervisão (CIS), no
campus universitário da Universidade de Brasília. A abertura,
às 9h, contará com a participação dos coordenadores da Fa-
subra Paulo Henrique, Loiva Marques e Chansis, e represen-
tantes do Sinasefe] (Sindicato Nacional dos Servidores Fede-
rais da Educação Básica e Profissional) e MEC.

Companhia Folclórica do RioPlano diretor do RJ
O Fórum Popular do Pla-

no Diretor do Rio de Janei-
ro (FELRU),  com outras en-
tidades da sociedade civil e
movimentos populares, de-
nuncia a omissão adminis-
trativa do prefeito César
Maia na condução da revi-
são do plano diretor (PD)
em desacordo com a Cons-
tituição Federal e com o Es-
tatuto da Cidade. Denuncia,
ainda, o fato de a Câmara
Municipal ter atuado de
maneira desrespeitosa no
processo de revisão do PD.
O FELRU alega que a Câ-
mara aprovou uma resolu-
ção que ignora o Estatuto
da Cidade, as Resoluções
do Conselho Nacional das
Cidades e a Recomendação
do Ministério Público.

Por isso, apresentam al-
gumas de suas principais
reivindicações: revogar a
Resolução n°10.552/2006,
que trata da tramitação do
PD e que seja instalada uma
coordenação compartilha-
da do processo de revisão
do PD; divulgação de da-
dos sobre imóveis vazios,
subutilizados ou ocupados
por sem-teto, identificando
os instrumentos urbanísti-
cos a serem aplicados; que
os prédios e terrenos vazi-
os e subutilizados existen-
tes no centro do Rio sejam
destinados para a implan-
tação de programas de mo-
radia popular e que seja
suspensa a política crimi-
nosa de remoção de comu-
nidades pobres.

O folclore nacional é re-
presentado pela Companhia
Folclórica do Rio, composta
por alunos e funcionários da
UFRJ. Em comemoração aos
20 anos de existência, a Com-
panhia apresenta o espetá-
culo Pelos Mares da Vida, que
conta as tradições cultuadas
e cultivadas à beira-mar. O
espetáculo pode ser aprecia-
do até o dia 18 de março no
Teatro Cacilda Becker, que

fica na Rua do Catete, 338,
Flamengo. Nos dias 23, 24 e
25, às 20h, o show estará no
Centro Coreográfico, na Rua
José Higino, 115, Tijuca. O in-
gresso custa R$ 5 para estu-
dantes, funcionários da UFRJ,
classe artística e pessoas com
mais de 60 anos. Mais infor-
mações pelos telefones 2265-
9933 (Teatro Cacilda Becker)
e 2570-1247 (Centro Coreo-
gráfico).

Tabaco,
genética e

comportamento

A violência mais bárbara continua presente no cotidiano fazendo vítimas inocentes
especialmente entre os mais pobres no Rio e em outras cidades
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MULHERES

CUT, UNE e mais diversas entidades organizaram
passeata no centro do Rio

Luta marca o dia
das mulheres

Q
uase quarenta horas

 consecutivas de mobi-
 lização, sem pausa

para descansar. Essa foi a vi-
vência das militantes do MST
e da Via Campesina no Rio de
Janeiro na semana passada. A
mobilização começou na ma-
nhã de quarta-feira (7) com a
ocupação da sede do BNDES
e se estendeu até a noite, quan-
do os trabalhadores rurais
sem-terra rumaram para a
sede da Superintendência Re-
gional do Incra, que também
foi ocupada e assim perma-
neceu até a tarde de quinta-
feira (8). Após deixar o Incra,
os militantes da Via Campesi-
na e do MST marcharam até a
Candelária, no centro do Rio,
onde, no fim da tarde, engros-
saram – ao lado da CUT, da
UNE e de diversas outras en-
tidades – o ato de repúdio à
presença do presidente dos
Estados Unidos, George W.
Bush, no Brasil.

A ocupação do BNDES fez
parte da Jornada de Luta em
Defesa da Vida e Contra o
Agronegócio, promovida pelas
mulheres do MST e da Via
Campesina em todo o país.
Cerca de cem mulheres, acom-
panhadas por crianças, chega-
ram à sede do banco por volta
das 11h e ocuparam o saguão,
exigindo falar com o presiden-
te da instituição, Demian Fioc-
ca. As manifestantes denuncia-
ram a política de investimen-
tos do banco, que, segundo
elas, privilegia setores ligados
ao agronegócio, como celulo-
se e biocombustíveis, em de-
trimento do apoio aos proje-
tos ligados à agricultura fami-
liar e aos assentamentos da re-
forma agrária: “O BNDES finan-
cia comida para gado e maté-
ria-prima para papel, mas não
investe na produção de ali-
mentos de forma limpa e agro-
ecológica”, afirmou Nívia Ré-
gis, que é integrante da dire-
ção do MST no Rio.

Numa nota distribuída à
população durante a ocupação
do BNDES, as mulheres sem-
terra afirmam que “o modelo
agropecuário exportador base-
ado na destruição da natureza
e subsidiado pelo Estado é uma
agressão contra nossa popu-
lação, mas vem sendo financi-
ado por nosso dinheiro”. Os
investimentos do banco tam-
bém são criticados na nota:
“Em 2005 e 2006, o BNDES de-
sembolsou R$ 3,3 bilhões para

Durante a ocupação da
Superintendência Regional
do Incra, que foi bem mais
tranqüila, as mulheres da Via
Campesina e do MST foram
recebidas pelo superinten-
dente do órgão no Rio de Ja-
neiro, Mário Lúcio, e falaram
sobre a pauta nacional dos
movimentos sem-terra. Tam-
bém foi discutido o plano de
reforma agrária do governo
federal para o Rio, onde cer-
ca de 850 famílias de traba-
lhadores rurais estão à espe-
ra de assentamento: “No In-
cra, mantivemos o diálogo
que já existia e vamos voltar
em breve. No BNDES, a ocu-
pação foi importante por ter-
mos aberto um novo espaço
de diálogo, pois o banco nun-
ca teve absolutamente ne-
nhum projeto voltado à agri-
cultura familiar”, avalia Luci-
ana Miranda, da direção es-
tadual do MST.

Após deixarem a sede do
Incra, no início da tarde de
quinta-feira (8), as militantes
participaram de caminhadas
pelo Dia Internacional da
Mulher e tomaram parte nas
manifestações anti-Bush que
ocorreram no centro do Rio.
Para Luciana Miranda, a luta
das mulheres se confunde
com a luta contra o neolibe-
ralismo e o agronegócio, e
também contra a presença do
presidente dos EUA: “Essa
vinda de Bush ao Brasil atin-
ge particularmente as mulhe-
res camponesas, pois sua
principal pauta é o etanol.
Bush quer que o Brasil dupli-
que sua produção de cana, o
que significaria um novo ata-
que à reforma agrária e à agri-
cultura familiar. Nós, mulhe-
res do MST e da Via Campe-
sina, não somos contra as no-
vas tecnologias, mas somos
contra a lógica de produção
defendida pelos EUA.”

projetos de plantio de cana e
construção de usinas. Até 2012,
o banco pretende liberar R$ 10
bilhões para o setor. Para com-
parar, no ano passado o go-
verno federal aplicou o mes-
mo valor na agricultura fami-
liar. Já o agronegócio recebeu
R$ 50 bilhões. Cinco vezes
mais!”

Bush atinge

mulheres

camponesas

NA PRÁTICA. Mulheres se deslocaram do campo para protestar no centro do Rio

FORA BUSH. No dia das mulheres, a rejeição ao presidente americano na Candelária

Fotos: Niko Júnior
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MULHERES

As mulheres ocuparam o
centro da cidade na quinta-
feira, 8 de março, numa pas-
seata para marcar o Dia Inter-
nacional da Mulher, atraindo
para a Avenida Rio Branco,
mulheres de vários bairros da
cidade e também da Baixada
Fluminense. A presidente da
CUT-RJ, Neuza Luzia Pinto,
comemorou as inúmeras
conquistas obtidas pelas mu-
lheres ao longo dos anos, mas
reafirmou a necessidade de
organização para enfrentar
desafios como a diferença sa-
larial com os homens que leva
as mulheres a ganharem me-
nos mesmo quando ocupam
os mesmos postos, o fim da
violência contra a mulher e a
socialização do poder. Para
Neuza, é preciso “juntar a luta
específica das mulheres com
a luta revolucionária, por
transformações profundas na
sociedade”.

Mulheres da Zona Norte,
da Zona Sul, de Duque de Ca-
xias, de Nova Iguaçu e de tan-
tos outros locais passaram
pela avenida com suas pala-
vras de ordem pela legaliza-
ção do aborto, contra a trans-
formação do corpo da mulher
em mercadoria, pelo fim da
violência contra a mulher e
por igualdade de condições
no mercado de trabalho.

A Zona Oeste trouxe um
belo e bom grupo que se reú-
ne no Conselho de Mulheres
da Zona Oeste, com sede em
Santa Cruz. O MST veio com
mulheres de vários acampa-
mentos e assentamentos
e protestou contra o agrone-
gócio e pediu crédito para
agroindústrias e para a pro-
dução de assentamentos da
reforma agrária (veja maté-
ria na página 10).

 A estas juntaram-se ou-
tras. O Movimento Moleque,
das mães de jovens infrato-
res, protestava contra o des-
caso e a violência com que
seus filhos são tratados. As
mães das vítimas da violên-
cia policial mostravam seu
lamento. Mulheres de can-
domblé pediam o fim da dis-
criminação religiosa. 

CONTRA BUSH - A cele-
bração do 8 de Março deste
ano coincidiu com a visita do
presidente dos Estados Uni-
dos ao Brasil e por isso hou-
ve a união das reivindicações

Mulheres
das mulheres com protestos
em todo o País contra a polí-
tica imperialista dos Estados
Unidos e contra a guerra. São

Quem bate em mulher
vai pra cadeia

Passeata reúne grupos de vários bairros da cidade que
ergueram bandeiras com motivações diversas

ocupam o centro

Desde 7 de agosto de 2006,
está em vigor a Lei nº 11.340 –
Lei Maria da Penha – que im-
põe a quem cometer crime de
violência doméstica contra a
mulher três meses à três anos
de prisão. E se a vítima for
portadora de deficiência, a
pena aumenta em um terço.
Pela primeira vez na história
do país, recordista em crimes
contra a mulher, foi sancio-
nada pela presidência da Re-
pública uma lei específica que
pune crimes desta natureza.

A Lei Maria da Penha vai
mais além: retira dos Juizados

Especiais Criminais a compe-
tência para julgar os crimes de
violência doméstica contra a
mulher; proíbe a aplicação de
penas pecuniárias como as de
cesta básica e multa; determi-
na que a mulher só poderá re-
nunciar à denúncia perante o
juiz; possibilita a prisão em fla-
grante; altera o Código de Pro-
cesso Penal para que o juiz
decrete prisão preventiva
quando houver riscos à inte-
gridade física e, em todos os
atos processuais, a mulher de-
verá estar acompanhada de ad-
vogado ou defensor público.

HOMENAGEM À GUER-
REIRA E LÍDER – A lei foi ba-
tizada de Maria da Penha por-
que esta mulher tornou-se
símbolo da luta contra a vio-
lência doméstica. Penha so-
freu duas tentativas de homi-
cídio de seu ex-marido, um
professor universitário. A pri-
meira vez, em 1983, ele ati-
rou contra ela e, na segunda,
tentou eletrocutá-la. Por cau-
sa das agressões sofridas, fi-
cou tetraplégica. O agressor
foi preso por apenas dois
anos, depois de duas déca-
das do crime, mesmo assim

porque houve intervenção da
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, da Orga-
nização dos Estados Ameri-
canos (OEA). Revoltada com
o ocorrido, Maria da Penha,
60 anos, mãe de três filhas, se
uniu aos movimentos soci-
ais e, mais tarde, decidiu
compartilhar sua experiência
no livro “Sobrevivi... posso
contar”.

Paulo foi o palco dos maio-
res protestos e a manifesta-
ção reuniu cerca de 20 mil
pessoas.

 Fora Bush e sua política
imperialista do Brasil.
Esta palavra de ordem unia
todas estas mulheres e mais as

estudantes, senhoras, profes-
soras universitárias, dirigentes
partidárias, como a deputada
Cida Diogo (PT) e a presidente
do PCdoB estadual, Ana Ro-
cha, as militantes dos Círculos
Bolivarianos do PDT e as sin-
dicalistas da CUT.  

  A passeata passou pelo
consulado dos Estados Uni-
dos, onde foi queimado um
boneco de George Bush. Em
seguida, os participantes da
passeata cantaram o Canto
das três raças e as mulheres
do MST jogaram lixo na sede
da representação dos EUA,
no Rio de Janeiro.

NEUZA. Ela reafirmou a necessidade de organização para enfrentar desafios como a diferença salarial em relação aos homens

AINDA NO RIO.  Atividade
organizada pelo Sepe levou
centenas de pessoas ao
Buraco do Lume para discutir
a violência contra a mulher.



Enquanto o Air Force One
e outros seis aviões sobrevoa-
vam a América Latina rumo
ao Brasil, trazendo a bordo
George Bush e sua comitiva,
todas as críticas ao presiden-
te dos EUA se concentravam
em um caldo grosso de revol-
ta, repúdio e desafio que en-
tornou país afora, com uma
mensagem clara: Bush não é
bem-vindo ao país. Os pro-
testos se estenderam de norte
a sul e se seguiram às mani-
festações em comemoração
ao Dia Internacional da Mu-
lher. As ruas se transfomaram
em palco para os mais varia-
dos posicionamentos anti-
Bush, como o repúdio às guer-
ras no Oriente Médio, seu en-
frentamento com as forças
políticas progressistas, prin-
cipalmente na América Lati-
na de Hugo Chávez (presiden-
te venezuelano) e Evo Mora-
les (Bolívia), seu intento de
subordinação da região atra-
vés de um novo projeto ener-
gético – a expansão dos mo-
nocultivos de cana para pro-
dução do etanol – nos países
da América Central e Caribe
para consumo dos EUA etc.

O anfitrião Lula, cujos
partido e base aliada (PT,
PCdoB e PSB) se juntaram
aos protestos, também foi
foco de críticas. Tanto pelo
convite a Bush quanto pelo
teor dos acordos (coopera-
ção bilateral na área de bio-
combustíveis e retomada
das negociações da Organi-
zação Mundial do Comércio
- OMC). Mas a principal acu-
sação ao presidente brasilei-
ro foi a colaboração com um
projeto de ocupação do Haiti,
onde as tropas brasileiras ain-
da comandam as forças de
paz da ONU.

CONSULADO - Antes da
chegada de Bush ao país, na
noite de quinta-feira, cerca
de mil manifestantes reali-
zaram ato diante do consu-
lado dos Estados Unidos, no
centro do Rio. Muitos vidros
foram quebrados e a facha-
da do prédio foi manchada
com tinta vermelha. De ma-

Antes da chegada de Bush ao país, na noite de quinta-feira, cerca de
mil manifestantes realizaram manifestação diante do consulado dos
Estados Unidos, no centro do Rio
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repudia Bush
repudia Bush

neira geral pacífica, a marcha
em São Paulo foi interrompi-
da por um confronto com a

Polícia Militar quando cerca de
60% dos manifestantes já ha-
viam chegado ao MASP, ponto
final do protesto. Com cerca
de 300 homens da tropa de

choque, a PM acabou reagin-
do a provocações com bom-
bas de gás, balas de borracha
e cacetetes, ferindo várias pes-
soas. Um manifestante foi vi-
olentamente espancado por
mais de 10 policiais e levado
preso para o 27o Distrito.

Marília Gabriela Bello
Garcia, estudante, foi atingi-
da por duas balas de borra-
cha quando estava atravessan-
do a rua e chorou muito de
dor e de medo.

“Estávamos tentando con-
ter a manifestação quando a
polícia reagiu desta forma. A
polícia de São Paulo se mos-
trou, mais uma vez, despre-
parada para isso. A reação foi
desproporcional. Houve um
excesso brutal. Agrediu jorna-
listas e pessoas que estavam
se manifestando em paz”, afir-
mou o presidente da UNE,
Gustavo Petta, mostrando a
perna sangrando, braço e
tronco com escoriações de es-
tilhados de bomba e raspões
de balas de borracha.

Segundo o coronel Bran-
dão, comandante da tropa da
PM, será investigado se hou-
ve abuso de autoridade.

“Isso não vai nos intimi-
dar. Não vamos deixar de nos
manifestar porque a polícia
reage com violência. Ama-
nhã, dia 9, nossas atividades
seguem normalmente. Va-
mos fazer o possível para
chegar o mais perto de Bush”,
avisa Petta.

FORA BUSH. O Centro do Rio de Janeiro foi cenário de aguerridas
manifestações contra a presença do presidente americano em solo brasileiro.
A fachada do prédio do Consulado na Presidente Wilson foi manchada de
tinta vermelha. Bonecos de Bush foram malhados nas avenidas e
manifestantes ergueram bandeiras nas manifestações


