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MOMENTO DE DECISÃO NA ASSEMBLÉIA DESTA QUARTA

Greve já! Vamos superlotar o Quinhentão às
10h desta quarta-feira, dia 30 de
maio, no Quinhentão. É hora de
organizarmos a mobilização para
responder ao governo quer quer
congelar nossos salários. Página 3

7 mil
nas Ruas
do Rio

Chuva forte e trânsito mais
infernal que o de costume não
impediram que trabalhadores
e estudantes se deslocassem de
várias partes da cidade e até de
outros municípios e realizas-
sem, quarta-feira, 23, Dia Na-
cional de Luta, a maior mani-
festação de rua que o Rio de
Janeiro já assistiu no governo
Lula. O protesto  foi contra
reformas que ameaçam direi-
tos dos trabalhadores. Pelo país
os servidores federais pararam
em massa, em pelo menos 16
estados, e no Distrito Federal.
Em Brasília manifestação em
frente ao Congresso Nacional
reuniu 10 mil pessoas.

Páginas 4, 5, 6 e 7

HOSPITAISHOSPITAISHOSPITAISHOSPITAISHOSPITAIS
Fasubra volta denunciar tentativa

de privatizações
Página 8

LUTA PELA TERRA
Sob ordens de latifundiários,

pistoleiros tem licença
para matar
Página 12

NAVALHANAVALHANAVALHANAVALHANAVALHA
Empresários e políticos assaltam

o dinheiro público
Página 11

VIDA SAUDÁVELVIDA SAUDÁVELVIDA SAUDÁVELVIDA SAUDÁVELVIDA SAUDÁVEL
Saiba os cuidados na hora de

cuidar do corpo com ginástica
Página 10

MÍDIAMÍDIAMÍDIAMÍDIAMÍDIA
Presidente Chávez cassa concessão

da TV Globo na  Venezuela
Página 11
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AVENIDA RIO BRANCO, 15H, QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO. Vigor político indenciando a cidade do Rio de Janeiro
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Delegados sindicais
instalam Conselho

Delegados
elaboram
comunicado que
será entregue à
diretoria na
reunião desta
segunda-feira

Reunião dos delegados sindi-
cais realizada na tarde de quin-
ta-feira, na subsede do HU, deci-
diu instalar o Conselho de Dele-
gados Sindicais de Base. A deci-
são foi comunicada à diretoria
executiva logo após o fim do en-
contro. Depois de consultarem o
estatuto do SINTUFRJ e debate-
rem exaustivamente, chegaram
à conclusão de que nada há no
documento que seja obstáculo à
instalação do Conselho e aprova-
ram, por unanimidade, a insta-
lação imediata do Conselho e o
envio de comunicado à diretoria
executiva.

A leitura do estatuto permitiu
relembrar alguns aspectos que os
delegados devem ter em mente
para a representação das bases,
como a convocação da reunião por
local de trabalho, com 48 horas
de antecedência, com pauta defi-
nida, lista de presença, relação dos
sindicalizados, formação de ata.
Os delegados têm também papel
importante na mobilização da
categoria, como a convocação dos
companheiros para as assem-
bléias neste momento de decisão
sobre a greve. Nova reunião ficou
marcada para o dia 6, às 14h, na
subsede do HU.

“Nos, delegados sindicais de
base, reunidos ordinariamente para
leitura do Estatuto do SINTUFRJ
como proposto pela direção do Sin-
dicato na primeira reunião, com o
intuito de esclarecer todas as dúvi-
das sobre as eleições para delegados
e instalação do Conselho de Dele-
gados Sindicais de Base, verifica-

mos que não existe nenhum impedi-
mento no estatuto que impossibilite
a instalação imediata do Conselho.
Assim sendo, procedemos à instala-
ção do Conselho Sindical de Base na
presente reunião, realizada na data
de 24/5/2007, quinta-feira, na subse-
de do SINTUFRJ. Tal fato não impe-
de a continuidade do processo de

eleição dos delegados sindicais das
unidades ainda não representadas,
que posteriormente serão agrega-
das ao Conselho”, diz a nota, in-
formando que uma comissão –
formada pelos delegados Antônio
Gutemberg, Hércules Antônio e Ni-
valdo Holmes – comunicaria a
decisão à diretoria.

Comunicado à diretoria

Fasubra instala GT
de Segurança

Reunião na Psiquiatria
Pauta: Campanha salarial e Delegados Sindicais de Base
Instituto de Psiquiatria – 31/5, às 11h, Auditório Henrique Roxo.

Aposentados: delegados
Na reunião convocada pela PR-4 será instalada uma urna para

referendar a eleição dos delegados sindicais de base:
Dia 30/5 – Auditório do CT, às 9h.Dia 30/5 – Auditório do CT, às 9h.Dia 30/5 – Auditório do CT, às 9h.Dia 30/5 – Auditório do CT, às 9h.Dia 30/5 – Auditório do CT, às 9h.
TitularesTitularesTitularesTitularesTitulares
Paulo do Carmo, Débora de Oliveira da Silva, Arnaldo Gonçalves Bandei-
ra, Helena Vicente Alves, Marylena Barreiros Salazar, Rosilda Pereira
Genovese e Betina Alice Laufer Calafat.
SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes
Jorge Totta de Castro e Betina Alice Laufer Calafat.

Inscrições abertas

Ato contra
as fraudes

A Procuradoria Regional
do Trabalho do Rio realiza no
dia 28, às 14h, um ato de
lançamento da Campanha Na-
cional de Combate às Frau-
des nas Relações de Traba-
lho. Toda categoria está con-
vidada para participar do ato,
que protesta, entre outras
coisas, contra a Emenda 3. O
endereço é Av. Churchill, 94,
7° andar, Castelo.

Lançamento
Viradas Palavras: poesi-

as ilustradas. Este é o título
do livro que Cristina Loureiro,
assistente social da UFRJ e
artista plástica, lança dia 30,
às 17h, no Centro Cultural
Municipal Oduvaldo Vianna
Filho, no Castelinho, Praia do
Flamengo, 158. Viradas Pa-
lavras é um livro de poesias
ilustradas que se apresen-
tam como trocadilhos de pa-
lavras e imagens ao brincar
com seus significados lite-
rais e figurados.

Cristina se formou em
Serviço Social e Pintura na
UFRJ, onde há 20 anos traba-
lha como assistente social.
Como artista plástica, a auto-
ra já participou de mostras
individuais e coletivas, e algu-
mas produções foram desti-
nadas à confecção de carta-
zes, agendas e revistas. De
1998 a 2002, coordenou a
Oficina de Desenho e Pintura
para pacientes do Instituto de
Psiquiatria da Universidade.

Futebol 2007
No dia 31/5, às 10h, será

realizada a próxima reunião
para organização do Campeo-
nato de Futebol 2007. Em pau-
ta estarão importantes assuntos
como: formação da comissão or-
ganizadora e da comissão jul-
gadora de recursos; apresenta-
ções dos representantes das equi-
pes e apresentação dos nomes
dos homenageados para os tro-
féus. A reunião acontece no pré-
dio da Reitoria, na sala 810.

Futebol amador
O time juvenil UniSouza/

UFRJ venceu a disputa contra o
time Real Maré, da comunida-
de de mesmo nome, por 1 a 0.
Já o infantil perdeu por 3 a 2. No
dia 26/5 foi a vez do UniSouza
disputar contra o El Shaddai, de
Jacarepaguá. O próximo jogo
está marcado para o dia 2/6, às
10h, onde o time da casa en-
frenta o Vila do João.

O Encontro Nacional dos Vi-
gilantes das Instituições Públi-
cas de Ensino Superior (IPES)
com a Fasubra, nos dias 25 e 26
de maio, em Brasília, culmi-
nou com a instalação do GT
Nacional de Segurança. O obje-
tivo da iniciativa é construir
um projeto único de segurança
para as instituições. O encon-
tro também discutiu a organi-
zação do Seminário Nacional
de Segurança das IPES que será
realizado de 9 a 14 de julho, na
Universidade Federal de Corum-
bá, Mato Grosso.

Está nos planos do SINTUFRJ
implantar o mais rápido possível
o seu GT de Segurança, conforme
já existe em várias universidades

da base da Fasubra. Informou a
coordenadora de Políticas Sociais
do Sindicato e vigilante da UFRJ,
Noemi Andrade, que participou do
Encontro da Fasubra. Segundo a
dirigente, o projeto de segurança
da UFRJ entregue por ela à Federal
vai ser referência para o projeto na-
cional. “Parte desse projeto teve a
participação dos vigilantes”, disse
Noemi.

REUNIÃO –REUNIÃO –REUNIÃO –REUNIÃO –REUNIÃO – Na sexta-feira,
1º de junho, às 14h, no Espaço
Cultural do SINTUFRJ, os vigi-
lantes se reunirão para discutir o
Seminário Nacional de Seguran-
ça e eleger os delegados ao even-
to. Consta ainda da pauta infor-
mes sobre a instalação do GT Na-
cional de Segurança da Fasubra.

De 12 a 14 de junho será reali-
zado o I Encontro de Aposentados
do SINTUFRJ, na Subsede 3 do
Sindicato, no HUCFF. Estão pro-
gramados debates sobre a inserção
do idoso e do aposentado na con-
juntura nacional, propostas para

a reintegração, entre outros. Um
grande baile encerrará o Encon-
tro. As inscrições serão realizadas
durante a reunião de aposentados
com a PR-4, pelos telefones 2260-
9343 e 3866-8939, ou ainda nas
subsedes do SINTUFRJ.

DELEGADOS. Eles se reuniram na subsede do HU na quinta-feira, dia 24

Foto: Niko Júnior
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Os trabalhadores sacodem o Brasil
Páginas 4, 5, 6 e 7

Indignação!
O governo quer congelar o nosso salário, ameaçando o futuro de nossas famílias. Só a luta
organizada pode resistir às tentativas do governo de privatizar os hospitais universitários e
proibir o direito de greve dos servidores

Vamos lotar o Quinhentão para discutir a greve. Assembléia nesta quarta, dia 30, às 10h.

ANA DE ANGELIS E

LILI AMARAL

Esta quarta-feira, 30, vai ser o
dia D para os técnicos-administrati-
vos da UFRJ. Às 10h, a categoria se
reúne em assembléia no auditório
do Quinhentão (CCS) para decidir
pela deflagração ou não de greve.

Foi este o encaminhamento
aprovado pelos cerca de 400 traba-
lhadores presentes à assembléia na
última sexta-feira, no Quinhen-
tão, após avaliarem, com a direção
sindical, que a greve, para ser legí-
tima e de fato reflita a indignação
da categoria contra o governo, pre-

cisa ser deflagrada com o Quinhen-
tão lotado.

Foi mantido o estado de greve
e também, por aprovação unâni-
me, foi criada a Comissão de Mo-
bilização e Divulgação que irá fi-
car responsável, com a coordena-
ção do SINTUFRJ, da produção de
todo o material necessário para a
propagação e conscientização da
luta, na UFRJ e entre à população. A
assembléia também aprovou mo-
ção de solidariedade à luta dos tra-
balhadores e estudantes da USP e
Unicamp contra o decreto do gover-
nador José Serra que acaba com a
autonomia das duas universidades.

 A assembléia mostrou que a
mobilização cresce na UFRJ, e
esse sentimento de indignação
precisa ter eco em Brasília. Os
técnicos-administrativos da
maioria das universidades fede-
rais no país estão realizando as-
sembléias para discutir e delibe-
rar sobre a greve, conforme infor-
mou a Fasubra. Não só a pauta
específica mas também a nacio-
nal unificam os trabalhadores
em todo o país na decisão de ra-
dicalizar o movimento iniciado
em março, com o lançamento
da campanha salarial unificada
dos servidores públicos federais.

MANHÃ DE SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO. Assembléia em alta temperatura discutiu a organização do movimento. A greve é um caminho cada vez mais real

Mais de 90% param no 23 de Maio

Nossas reivindicações

O potencial para a realização
de uma greve forte dos técnicos-
administrativos das universidades
federais e estaduais da base da Fa-
subra foi demonstrado no Dia Na-
cional de Luta. Mais de 90% dos
sindicatos filiados aderiram à pa-
ralisação e realizaram atos e ma-
nifestações em conjunto com os

servidores nos estados e com outras
categorias de trabalhadores.

A avaliação oficial da diretoria
executiva sobre a paralisação no
Dia Nacional de luta, 23 de maio,
ainda não havia sido feita até o
fechamento do jornal. Mas uma
rápida análise individual do coor-
denador-geral João Paulo Ribeiro

foi feita no fim da tarde de sexta-
feira, 25, sobre o movimento dos
técnicos-administrativos.

“O índice foi acima de 90% . Foi
muito bom e demonstra um poten-
cial muito grande para a greve. No
entanto, na minha opinião, a mobi-
lização do dia 23 não se traduz numa
boa greve porque a maioria das enti-

dades definiram assembléias para
decidir a adesão após o indicativo. O
que acho ruim, pois fragmenta a
unidade”, analisa João Paulo.

Quanto ao resultado das as-
sembléias de base sobre a adesão
ao indicativo de greve marcado
para esta segunda-feira, 28, a di-
retoria da Fasubra ainda faria um

balanço no final de semana.
A Fasubra  se reuniu com re-

presentantes do MEC e do Minis-
tério do Planejamento no dia 23,
mas a resposta é que não há di-
nheiro  este ano.

Comente esta notícia:
www.sintufrj.org.br

Foto: niko

Pauta específicaPauta específicaPauta específicaPauta específicaPauta específica – Reso-
lução do VBC, aumento do piso
em três salários mínimos e es-
tepe de 5%; aprimoramento da
Carreira; recursos para o Plano
de Saúde Suplementar; e não
transformação dos hospitais
universitários em fundação  es-
tatal.

Pauta NacionalPauta NacionalPauta NacionalPauta NacionalPauta Nacional – Luta
contra o PLP 01, que limita os
gastos anuais com o crescimen-
to do total da folha de paga-
mento dos servidores públicos

federais à inflação do período
– IPCA mais 1,5% até 2016.
Com este projeto, o governo,
além de congelar os salários
dos servidores, acaba com a po-
lítica de concursos públicos,
inviabilizando novas contrata-
ções, o que resultará na preca-
rização dos serviços públicos e,
conseqüentemente, na maior
penalização das populações po-
bres que dependem das insti-
tuições públicas, principal-
mente saúde e educação.
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Quarta, 23 de maio: Em vários pontos do país, o movimento social se manifestou. O povo
organizado não silenciará diante das ameaças aos seus direitos

Dia de Luta: manifestantes param o Centro do Rio

Explosão de protestos
Manifestação conjunta de 20 entidades reúne 7 mil pessoas no Centro da cidade no Dia Nacional de Luta contra as reformas do governo

ANA DE ANGELIS

anadeangelis@sintufrj.org.br

Chuva forte e trânsito mais in-
fernal que o de costume não impe-
diram que trabalhadores e estudan-
tes se deslocassem de várias partes
da cidade, e até de outros muni-
cípios, e realizassem, quarta-feira,
23, Dia Nacional de Luta, a maior
manifestação de rua que o Rio de
Janeiro já assistiu no governo Lula.
O protesto (que se repetiu em vá-
rias capitais brasileiras) foi contra
reformas que ameaçam direitos dos
trabalhadores. O ponto de encon-
tro foi a Candelária, e desde às 12h
a movimentação de militantes no

local já era notada. A cada estia-
gem ia aumentando o número de
pessoas na praça, até que as ban-
deiras vermelhas da CUT, ConLu-
tas, MST e dos partidos políticos
como PSTU, PCB e PCdoB, mistu-
radas às faixas abertas, eram em
número suficiente para fazer o cons-
trate com o cinza da tarde chuvosa.

Enquanto a praça não enchia,
representantes das entidades utili-
zavam o som do trio elétrico para
explicar à população as razões dos
movimentos sindical, popular e es-
tudantil terem se unido neste Dia
Nacional de Luta, deixando de lado
as divergências ideológicas. “Esta-
mos juntos para dizer não à política
econômica e às medidas do governo

contra o povo e vamos construir uma
unidade ainda maior para marchar
pelas mudanças que todos nós que-
remos para o país”, disse Ciro Gar-
cia, sindicalista histórico.

A presidente da CUT-RJ e ex-
dirigente sindical do SINTUFRJ,
Neuza Luzia, completou:

“O Rio de Janeiro está dando
uma lição de unidade e maturida-
de para mudar os rumos dessa polí-
tica. Esse ato é o marco da virada,
porque o movimento sindical e
popular não podem ser agendados
pela política de privatização que já
foi derrotada. Se o governo insiste
em negar essa realidade, vamos às
ruas protestar e a esquerda vai se
unir cada vez mais para seguir

rumo a uma grande greve geral.
Chega de miséria, privatizações,
congelamento de salários. O gover-
no Lula dialoga, mas não cumpre
acordos.”

O dirigente do SINTUFRJ e re-
presentante da Intersindical, Mar-
cos Botelho, também defendeu a
unidade do movimento para futu-
ras ações conjuntas. “A idéia é apos-
tar na unidade de todas as tendên-
cias políticas e na reunificação de
uma pauta única para barrar as
reformas do governo, como a tra-
balhista e da Previdência Social, e
as medidas contidas no Plano de
Aceleração da Economia (PAC),
algumas delas já em implementa-
ção, entre as quais a ameaça às

greves do serviço público”, pontuou
o sindicalista.

Nesse mesmo dia, às 10h, a
Central do Brasil foi palco de pro-
testos dos servidores da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa). Tam-
bém pela manhã,  diante da sede
da Prefeitura, o Piranhão, 4 mil
professores e estudantes das escolas
municipais fizeram manifestação.
No início da tarde, a Guarda Muni-
cipal e policiais do 1º Batalhão da
PM, chamados pelo prefeito César
Maia, feriram diversos manifestan-
tes, com gás de pimenta  e cassetetes,
iniciando um tumulto. Mais tarde
os profissionais de educação junta-
ram-se à passeata unificada que saiu
da Candelária.

Antes das 14h, a multidão
tomou a Avenida Rio Branco.
Como nos velhos tempos, api-
taço e batucada pontuavam os
discursos das lideranças dos
movimentos reunidos. A passe-
ata ganhou mais força ainda
com a chegada já esperada dos
profissionais de educação do
município do Rio de Janeiro. “A
nossa luta é todo dia; educação
não é mercadoria” era a pala-
vra de ordem que mais repeti-
am. Atualmente uma professo-
ra do município ganha R$ 750,00
e uma merendeira que trabalha
8 horas diárias R$ 415,00.

Quando a manifestação chegou
à esquina da Rua Santa Luzia,
os trabalhadores da educação
seguiram com seu carro de som
até o sindicato da categoria, o
Sepe, para a assembléia, onde
discutiriam encaminhamentos da
luta por 20% de reajuste salarial
e plano de carreira.

MST FAZ A DIFERENÇA
Militantes do Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), com suas bandeiras e ca-
misas vermelhas, chapéu de palha
e muita dignidade no olhar, mais uma
vez fizeram a diferença numa mani-

festação de maioria de trabalhado-
res da cidade. Durante a passeata,
eles denunciaram a prisão de 20
companheiros, em Barra do Piraí,
entre eles a trabalhadora rural Luci-
ana Bonfim, grávida de quatro me-
ses. A repressão policial foi durante
a  ocupação pela manhã da BR-393.

Como parte da jornada nacional
de luta contra a política econômica,
contra as reformas que retiram di-
reitos e pela realização da reforma
agrária, o MST fechou, quarta-feira,
três pontos das BR-101, 356 e 393.
Ações lideradas por 550 famílias
acampadas ao longo dessas rodo-
vias. “Os protestos do MST são le-

gítimos, porque os trabalhadores
rurais têm direito à reforma agrá-
ria que não está sendo feita. A polí-
tica econômica do governo fa-
vorece o agronegócio, que vem
aumentando a destruição ambi-
ental, e a superexploração do
trabalhador no campo. Em 2006,
o governo investiu R$ 50 bilhões
no agronegócio e apenas R$ 5
bilhões na reforma agrária”, in-
formou o coordenador nacional
do MST, Léo Lima.

Colaborou Lili Amaral
Comente esta notícia:

www.sintufrj.org.br

NAS RUAS. O movimento sindical, popular e estudantil ofereceu um exemplo de vigor político rompendo a apatia e tomando as ruas do Centro da cidade

Fotos: Niko Júnior

Militantes do
MST com suas
camisas e
bandeiras
vermelhas,
chapéu de
palha e
dignidade no
olhar fizeram a
diferença
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Ato político se transformou num protesto que reuniu diversos segmentos da luta social

Estava todo mundo lá
Trabalhadores de universidades federais e outras categorias do funcionalismo foram às ruas defender direitos

Aeronautas e aeroviários da
Varig socializaram com o con-
junto dos trabalhadores presen-
tes à manifestação o golpe apli-
cado no fundo de pensão deles, o
tercero maior do país. Eles tam-
bém  denunciaram a operação da
venda da empresa aérea como
fraudulenta, além do fato de até
hoje os cerca de 10 mil trabalha-
dores estarem desempregados e
sem receber indenização. Humor
e irreverência estiveram presentes
nas críticas ao governo. O Sindi-
cato dos Trabalhadores em Saúde
e da Previdência Social do Estado
do Rio de Janeiro (Sindisprev)

confeccionou um boneco vestido
com uma camiseta no qual se
lia o seguinte texto: “Para os de-
putados, mensalão; para os ser-
vidores nenhum tostão”. Dois
militantes se vestiram de elefan-
te com as inscrições “PAC – der-
me”, numa referência ao Plano
de Aceleração do Crescimento, o
PAC do governo.

“Participamos da construção
deste ato porque estamos na luta
contra a retirada do veto à Emenda
3, o que afetaria ainda mais as mu-
lheres brasileiras, que são a maioria
da força de trabalho informal e ga-
nham um salário mínimo. Se o

Saudação especial aos trabalhadores que já estão em greve

veto for derrubado, o aviltamento de
direitos e a precarização do trabalho
atingirão toda a classe trabalhado-
ra”, afirmou a representante da
Marcha Mundial de Mulheres, Ma-
ria Eduarda Piroga.

Em nome do SINTUFRJ falou a
coordenadora de Organização e Po-
lítica Social, Albana Azevedo: “Esta-
mos em luta em defesa da saúde
pública e contra a privatização das
universidades e dos HUs.”

Da UFRJ estiveram presentes di-
rigentes do SINTUFRJ e  funcioná-
rios de algumas unidades, como do
IFCS  e dos campi da Praia Verme-
lha e Fundão.  Um apitaço sinalizou

Antes de chegar à Avenida
Presidente Wilson, às 16h, onde
fica o prédio no Rio de Janeiro da
representação do Ministério da Fa-
zenda, cujas escadarias foram
ocupadas pelos manifestantes

para o ato político, a passeata fez
uma parada em frente à Biblioteca
Nacional, na Cinelândia, para uma
saudação especial aos trabalhado-
res do Ministério da Cultura e do Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente

(Ibama) há mais de uma semana
em greve. E todos juntos repetiram
as palavras de ordem: “Eu sou de
luta, sou radical, não sou capacho
do governo federal”; “Sou servidor,
quero respeito, fazer greve é nos-

a chegada da comitiva de 80 traba-
lhadores da Universidade Federal
Fluminense (UFF), na Candelária.
Os técnicos-administrativos da Uerj,
sob a liderança do seu sindicato (Sin-
tuperj), também participaram com
euforia da manifestação.

A representante do MST, Elia-
ne Souza, criticou o Programa de
Aceleração do Crescimento, desta-
cando que primeiramente é preci-
so fazer a reforma agrária para
começar a promover as mudanças
necessárias.

EM GREVE. Funcionários do Ibama já estão em greve há vários dias IRREVERÊNCIA. Manifestantes recorreram à criatividade na hora da crítica

so direito”, e não faltou o histórico
grito de guerra das manifestações da
classe trabalhadora:  “Um, dois, três,
cinco mil: ou param as reformas ou
paramos o Brasil”.

O Dia Nacional de Luta unifica-

do do Rio de Janeiro foi também
marcado pelo reencontro nas
ruas, selado com abraços afetuo-
sos, de velhos militantes de lon-
gas jornadas de lutas no passado
de quase todas as categorias.

Estudantes
na passeata

 Os estudantes foram presença
expressiva na manifestação. Alu-
nos da UFF reafirmaram a posição
contrária à reforma universitária,
principalmente pelo fato de os 9%
que o projeto do governo reserva da
verba das universidades à assistên-
cia estudantil serem insuficientes
para garantir alojamento, alimen-
tação e bolsa para os alunos da UFF,
cuja maioria, (70%), mora fora do
município de Niterói. “Somos con-
tra a Universidade Nova, que cria o
bacharelado interdisciplinar e que
já está sendo implantada na nossa
universidade. Não queremos esse tipo
de reforma universitária porque pre-
cariza o ensino”, disseram as estu-
dantes da UFRJ.

“O governo
Lula dialoga,
mas não
cumpre os
acordos”

Neuza Luzia Pinto

“Estamos
juntos para
dizer não à
política
econômica”

Cyro Garcia
EM GREVE. Trabalhadores dos diversos órgãos de Cultura já estão em greve

Sem terra,
estudantes,
trabalhadores de
categorias
diversas,
movimento das
mulheres. O 23 de
maio foi um
marco na história
do movimento
popular

Colaboraram
Ana de Angelis e Lili Amaral
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Na base da Fasubra, mais de 90% dos sindicatos paralisaram as atividades dos técnicos-
administrativos e aderiram ao movimento

Mobilização inédita no país

O Brasil se agita
MST fecha rodovias em 9 estados. Via Campesina e Movimento dos Atingidos por Barragens ocupam hidrelétrica de Tucuruí

LILI AMARAL

Pelo país os servidores federais
pararam em massa, em pelo me-
nos 16 estados e no Distrito Fede-
ral. Em Brasília, manifestação em
frente ao Congresso Nacional reu-
niu 10 mil pessoas. Na base da Fa-
subra, mais de 90% dos sindicatos
paralisaram às atividades dos téc-
nicos-administrativos e aderiram
às atividades unificadas organiza-
das no país. Os movimentos fecha-
ram rodovias em no mínimo 5 es-
tados. O MST promoveu 30 parali-
sações de rodovias em 9 estados.

Em São Paulo, Pará, Pernam-
buco e Rio Grande do Sul aconte-
ceram confrontos com a polícia.
O que foi singular neste contra-
ataque dos movimentos e das or-
ganizações de esquerda às investi-
das do governo em relação à reti-
rada de direitos foi o envio de tro-
pas federais pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva à Usina Hi-
drelétrica de Tucuruí (PA), que
foi ocupada por cerca de 600 inte-
grantes da Via Campesina e pelo
Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB) já na madrugada
do dia 23. Além de estarem parti-
cipando da jornada nacional de
luta, os movimentos reivindica-
vam como prioritário o pagamen-
to de indenização às famílias de-
salojadas para a construção da hi-
drelétrica há 23 anos.

Em São Paulo houve confron-
to  entre os manifestantes e a polí-
cia militar que impediu a entrada
na Assembléia Legislativa. O pro-
testo reuniu cerca de 5 mil pessoas
e o objetivo era barrar o projeto de
reforma da previdência estadual
apresentado pelo governador do
PSDB, José Serra. A direção da Casa
convocou a PM, que usou cassete-

Pela primeira vez unidos em
um movimento nacional de rei-
vindicação, a esquerda, movi-
mentos autônomos e setores mais
alinhados ao governo deram ao
Planalto um recado claro de que
haverá resistência contra propos-
tas de retirada de direitos. A ava-
liação final foi um canto unís-
sono de vitória. Para a direção
nacional do MST, CUT, ConLu-
tas e Intersindical, a iniciativa
conseguiu unificar um número
tão grande e diverso de militan-
tes como não se via desde os tem-
pos do “Fora Collor”.

De acordo com o balanço

provisório dos movimentos, ocor-
reram atividades em praticamente
todo o país. Por parte do MST, por
exemplo, foram contabilizados 39
bloqueios de rodovias federais e es-
taduais em 8 Estados (São Paulo,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Goiás, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco e Paraíba). O Movi-
mento dos Atingidos por Barragens
ocupou hidrelétricas no Pará, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, e
bloqueou estradas em Goiás, Ceará
e Paraíba. Nos estados já citados,
como nos demais - Acre, Amazo-
nas, Amapá, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rondônia Roraima e To-
cantins, bem como em Brasília -, o
movimento sindical, estudantil e
demais articulados na jornada pa-
ralisaram atividades nos serviços
públicos e empresas privadas, e rea-
lizaram atos e manifestações nos
centros urbanos.

Apesar do alcance das manifes-
tações em nível nacional, no en-
tanto, para os grandes movimen-
tos sociais e sindicais o 23 de Maio
foi um exercício nada fácil de tole-
rância e coexistência política, uma
vez que reuniu a esquerda radical,
como a ConLutas (braço sindical

do PSTU) e a Intersindical (do
PSOL), movimentos mais autô-
nomos e outros mais alinhados
ao governo, como a CUT e a
UNE. Unificados inicialmente
em torno de um comunicado
conjunto, que apontou a políti-
ca econômica do governo como
principal fator de aprofunda-
mento dos desajustes sociais,
nos últimos dias a CUT acabou
se apartando dos demais com
um discurso voltado ao apoio
ao veto do presidente Lula à
Emenda 3 da Super Receita e a
questões pontuais, como o PLP
001/07. (Agência Carta Maior).

tes e spray de pimenta. Na capital
paulista o dia de luta foi organiza-
do por 19 entidades de servidores
públicos em conjunto com o Fó-
rum das Seis (formado por profes-
sores e funcionários da Unicamp,
USP e Unesp). O gabinete da reito-

ria da USP, até o fechamento desta
edição, ainda continuava ocupado
pelos estudantes.

Nas fábricas, os atos começa-
ram ainda de madrugada com
atrasos nos primeiros turnos das
fábricas General Motors, Bundy,

Petrobras, LG, Philips, Embraer,
entre outras. Em todas estas mani-
festações os trabalhadores aprova-
ram, em assembléias, o repúdio à
legislação que quer reduzir o direi-
to dos operários e aposentados. Em
frente à Swissbras dois sindicalis-

tas discutiram com policiais mili-
tares e acabaram presos.

Cerca de 100 militantes do
Movimento dos Trabalhadores
Desempregados ocuparam a De-
legacia Regional do Trabalho do
Distrito Federal. O ato foi refor-
çado por mais duas ocupações nas
delegacias do Rio Grande do Sul
e da Bahia. A iniciativa fez parte
da jornada de lutas do dia 23 de
maio e teve como objetivo expor
ao governo o problema do de-
semprego no país.

No Distrito Federal, represen-
tantes do movimento obtiveram
audiências no Ministério do Tra-
balho e Emprego, nas quais apre-
sentaram sua pauta de reivindica-
ções. No documento estavam plei-
tos de programas estruturantes para
o enfrentamento do desemprego e
apoio a diversas cooperativas que
estão se formando no âmbito da
organização dos trabalhadores de-
sempregados.

Fotos: Niko Júnior

Comente esta notícia:
www.sintufrj.org.brMST. Os trabalhadores sem-terra levaram o seu vigor político para o 23 de Maio

AÇÃO UNIFICADA. CUT e ConLutas, pela primeira vez juntas numa manifestação

Movimento deu
um recado claro
de que haverá
resistência contra
propostas que
retiram direitos.
23 Maio foi um
sucesso

Em Brasília, a

manifestação

reuniu 10 mil

pessoas. O MST

promoveu 30

paralisações de

rodovias em

diversos

estados
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Deputados afirmam que PLP 01 impede o país de implantar política de desenvolvimento

A luta no Parlamento
Frente Parlamentar fará pressão permanente para impedir votação de projeto que congela salários

DA REDAÇÃO

comunic@sintufrj.oprg.br

No Dia Nacional de Luta, 23, o
PLP 01 (limitador de despesas com
pessoal que integra o Programa de
Aceleração do Crescimento) foi
motivo de audiência pública, no
Congresso Nacional. Técnicos, par-
lamentares e convidados afirma-
ram que a proposta é inconseqüen-
te por incapacitar o Estado de aten-
der à complexidade do crescimen-
to do país estimado para a próxi-
ma década. Todos se posiciona-
ram contrários à matéria e preo-
cupados com a volta de um mo-
delo de Estado mínimo derrotado
nas urnas com a reeleição do pre-
sidente Lula. A conclusão foi cla-
ra: o grande prejudicado com a
aprovação do PLP 01 será o povo.

A iniciativa foi da Frente Parla-
mentar em Defesa do Serviço Públi-
co e teve como palestrantes o diretor
do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap), Flá-
vio Tonelli, e o consultor de Orça-
mento da Câmara dos Deputados,
José Antônio Cosentino. A mediação
foi do jornalista do Diap, Antônio
Queiroz. Estiveram presentes os de-
putados Rodrigo Rol-lemberg (PSB-
DF), presidente da Frente, Chico Alen-
car (PSOL-RJ), vice-presidente da
Frente, Alice Portugal (PCdoB-BA) e
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). Pelos
movimentos, compareceram Lúcia
Reis, CUT/Nacional, Léia Oliveira,
coordenadora geral da Fasubra e o
coordenadores  do SINTUFRJ, Fran-

Estudantes fazem apitaço e ocupam CEG e gabinete do reitor

cisco de Assis dos Santos, Vera  Barra-
das e Noemi Andrade.

Tonelli levantou a preocupação
de que o PLP 01 provocará, inevita-
velmente, a terceirização e privati-
zação gradual dos serviços públicos
no Brasil. Cosentino concordou com
as posições defendidas por Tonelli
afirmando que a aprovação do PLP
trará um prejuízo muito maior para
a população. A deputada Alice Por-
tugal  informou que o governo tem
se negado a ter reuniões com a cate-

goria dos funcionários públicos. Ela
acusou o governo de transferir para
os ombros do servidor público a cul-
pa pela ausência de atendimento
adequado à população.

O deputado Arnaldo Faria de
Sá lembrou que o relator do PLP
01, deputado José Pimentel (PT-
CE), é o mesmo que ajudou a apro-
var a reforma da Previdência do
primeiro mandato de Lula, que
tanto prejudicou os servidores pú-
blicos. O deputado Chico Alencar,

que fez um trocadilho com a re-
núncia do ministro de Minas e
Energia, acusado de receber propi-
na para favorecer uma construto-
ra, disse que os trabalhadores preci-
sam defender as minas de dinheiro
público com a energia de seus pro-
testos. Ele observou que o projeto,
quando estiver pronto para ser vo-
tado no Plenário, será defendido
por parlamentares do PSDB e do
DEM: “Esse projeto, na verdade, é
deles.”

DA REDAÇÃO

A sessão do Conselho de Ensi-
no e Graduação (CEG) foi inter-
rompida quarta-feira, 23, logo
no seu início pelo apitaço dos
estudantes contra a reforma uni-
versitária e a reestruturação uni-
versitária proposta pelo Plano de
Desenvolvimento da Educação
(PDE), e todas as outras refor-
mas anunciadas pelo governo,
pela construção do bandejão e
por assistência estudantil. Eles
chegaram a ocupar por alguns
instantes o gabinete do reitor. A
manifestação contou com a par-
ticipação de dirigentes da Adufj e
do Andes.

A manifestação foi organi-
zada pelo Comitê da Frente de
Luta contra a Reforma Universi-

tária e, segundo o representante do
Centro Acadêmica da Faculdade de
Educação, Gabriel Marques, “o ato
estava integrado às atividades do
Dia Nacional de Luta contra as re-
formas e propostas do governo que
atingem os estudantes e trabalha-
dores.” Os estudantes também rei-
vindicaram mais verbas para a edu-
cação pública, e denunciaram “as
privatizações que avançam na
UFRJ”, citando como exemplo os
cursos pagos, professores contrata-
dos e terceirização de serviços.

MACARRONADA NO PROTESTOMACARRONADA NO PROTESTOMACARRONADA NO PROTESTOMACARRONADA NO PROTESTOMACARRONADA NO PROTESTO
Os estudantes deixaram sobre a

mesa do reitor, Aloísio Teixeira, um
prato de macarronada e cartaz es-
crito R$ 7. “Este é o valor que um
estudante paga em média pela re-
feição na Universidade”, informa-
ram. Os manifestantes transforma-

ram a ante-sala de reunião dos
Órgãos Colegiados em refeitório,
e ofereciam macarrão a todos que
passavam por ali.

No CEG, o dirigente regional
Rio do Andes, José Miguel, e a
vice-presidente da Adufrj, Vera Sa-
lin, criticaram o projeto de refor-
ma universitária. A representan-
te dos técnicos-administrativos
no CEG, Ana Maria Ribeiro, lem-
brou aos dirigentes das duas enti-
dades que “O Dia Nacional de
Luta, quarta-feira, 23, era contra
a privatização dos hospitais uni-
versitários e o PLP 01, que conge-
la a folha de pagamento dos ser-
vidores”. Outros conselheiros que
se manifestaram disseram que o
projeto do governo era de fato
polêmico, mas que abre algumas
brechas para a Universidade con-
quistar os recursos.

Luta de toda
a sociedade

O deputado Rollemberg, que
liderou a mesa de debates, con-
cluiu a audiência pública defen-
dendo que a luta contra o PLP 01
é uma luta de toda a sociedade.
De acordo com o deputado, a
Frente Parlamentar tentará pro-
mover audiências públicas em
diversos estados, em parceria com
as comissões da Câmara, para
discutir o assunto. Rollemberg
afirmou que a Frente Parlamen-
tar fará pressão permanente para
impedir a votação da proposta,
caso não seja retirada.

No final da audiência,  diver-
sos dirigentes sindicais manifes-
taram seu repúdio ao projeto. A
coordenadora-geral da Fasubra,
Léia Oliveira, anunciou o indica-
tivo de greve da Federação marca-
do para o dia 28 de maio e que a
entidade mandará caravanas ao
Congresso para pressionar os par-
lamentares. Na avaliação  do  coor-
denador-geral do SINTUFRJ, Fran-
cisco Assis, o debate foi produtivo e
muito importante para os servi-
dores públicos: “Saímos com a
impressão de estarmos construin-
do uma grande mobilização e
unidade para enfrentar e superar
esta e outras questões contraditó-
rias dentro deste governo, como é
caso da transformação dos Hus
em fundação estatal.”

OCUPAÇÃO. Estudantes na sessão do CEG na quarta-feira

NO CONGRESSO. Audiência pública: pressão contra projeto que congela salários

Foto: Divulgação

Foto: Adufrj



8 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 768 - 28 de maio a 3 de junho de 2007 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

Atenção: Andifes  se manifestou contra o projeto. Mas é a favor de mudança no modelo, de forma que entre dinheiro novo

Fasubra é direta: governo quer
privatizar hospitais universitários
Assinaturas na defesa dos hospitais continuam sendo recolhidas na sede e subsedes do Sindicato

REGINA ROCHA

reginarocha@sintufrj.org.br

Para a Fasubra, o projeto que
transforma os hospitais universitá-
rios em fundações estatais não tem
meio-termo: é privatização. A Fasu-
bra deixou claro que não vai aceitar a
desvinculação dos hospitais das uni-
versidades, tanto que este é um dos
eixos emergenciais da sua pauta.

Segundo o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, os reitores já
acusam a pressão do movimento e a
Andifes (associação dos reitores) se
manifestou contra o projeto. Mas é a
favor de mudança no modelo, de for-
ma que entre dinheiro novo: “Os rei-
tores acham que é preciso um novo
modelo.”

 “A  Abrauhe (associação de dire-
tores de HUs) também. Principal-
mente que a verba seja separada do
Orçamento da Educação e se ache
um modo novo de financiamento”,
explica Maria Ângela Costa, coorde-
nadora da Fasubra.

Sem deixar transparecer posição
contrária ou favorável às fundações,
o ministro diz que estes hospitais não
podem continuar como estão e que é
preciso mudança no modelo. Caute-
la, aliás, presente na postura de dire-
tores de hospitais e do próprio reitor
da UFRJ, que tem manifestado con-
tumaz reserva no debate.

FASUBRA TEM PROJETOFASUBRA TEM PROJETOFASUBRA TEM PROJETOFASUBRA TEM PROJETOFASUBRA TEM PROJETO
A Fasubra disse na reunião que

tem projeto para a discussão. “É pre-
ciso garantir verbas necessárias para
que os hospitais e as universidades
cumpram sua função. É preciso abrir
concurso público e acabar com a ter-
ceirização”, diz Maria Ângela.

O ministro disse que vai institu-
cionalizar o processo de debate, con-
vidando as categorias e dirigentes das
universidades e gestores. Do resulta-
do, segundo ele, podem surgir possi-
bilidades, como uma alternativa ao
modelo atual, a manutenção do
modelo e até uma posição contrária
às  fundações.

Haddad garantiu que o projeto
não tem como ser realizado sem pas-
sar pelos conselhos universitários e
pelo Congresso. Agora. Porque até aqui
não houve debate com movimentos
e o projeto está para ser apresentado
ao Congresso a qualquer momento.

“Até que se abra discussão de fato,
seguimos com a pressão”, frisou a
coordenadora da Fasubra

Uma rede que cuida da vida
A UFRJ tem uma das mais

importantes redes hospitala-
res entre as universidades bra-
sileiras. Atende a milhares de
pessoas, forma centenas de
estudantes, realiza pesquisas
de ponta e todo tipo de trans-
plantes – à exceção de cora-
ção. São oito hospitais em
pleno funcionamento, ofere-
cendo aproximadamente mil
leitos à população do Rio de
Janeiro: o Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho, o
Instituto de Doenças do Tórax
e o IPPMG, no Fundão; o
Hesfa, na Cidade Nova; o Ins-
tituto de Ginecologia, no Cen-
tro; o Instituto de Neurologia
Deolindo Couto e o Instituto
de Psiquiatria na Praia Ver-
melha; e a Maternidade-Es-
cola em Laranjeiras.

HUCFFHUCFFHUCFFHUCFFHUCFF
Cerca de 18 mil pacientes

são atendidos mensalmente
no HU pelo sistema SUS.
Atende e acompanha  patolo-
gias de alta complexidade, é
referência em terapia de célu-
las-tronco, realiza tratamento
de epilepsia e transplantes de
todos os tipos, exceto do co-
ração. É campo de treina-
mento para estudantes da gra-
duação, oferece cursos de
pós-graduação e de especia-
lização com ênfase nos pro-
gramas de residência médica
e residência interdisciplinar.
Mais de 3.500 profissionais
atuam no HU.

IPPMGIPPMGIPPMGIPPMGIPPMG
Mensalmente atende 10 mil

crianças e adolescentes nos
ambulatórios de pediatria ge-
ral e de outras especialidades
pediátricas, psicologia, fo-
noaudiologia, nutrição e fisio-
terapia; 3.300 na emergência
e 600 no pronto atendimento.
Faz 200 internações, 40 cirur-
gias e 250 procedimentos ci-
rúrgicos ambulatoriais. A emer-
gência é 24 horas. Treina e dá
cursos a estudantes da Medi-
cina, Fonoaudiologia e Fisio-
terapia da UFRJ.

INSTITUTO DE GINECOLOGIAINSTITUTO DE GINECOLOGIAINSTITUTO DE GINECOLOGIAINSTITUTO DE GINECOLOGIAINSTITUTO DE GINECOLOGIA
Só atende pelo SUS e nos

seguintes ambulatórios: repro-
dução humana, ginecologia en-
dócrina, mastologia, patologia
do colo uterino e da vulva, cli-
matério, ginecologia da infân-
cia e da adolescência, psicolo-
gia, nutrição e cirurgia. Desen-
volve atividades de ensino e
pesquisa, na graduação e pós-
graduação, incluindo residên-
cia médica. Média mensal de
pacientes: 3.500.

INSTITUTO DE NEUROLOGIAINSTITUTO DE NEUROLOGIAINSTITUTO DE NEUROLOGIAINSTITUTO DE NEUROLOGIAINSTITUTO DE NEUROLOGIA
Único na Zona Sul com aten-

dimento ambulatorial, sendo
85% dos pacientes de outros
municípios. Desenvolve progra-
mas que atraem estudantes da
UFRJ de várias áreas: Medici-
na, Fonoaudiologia, Psicolo-
gia, Fisioterapia e Serviço So-
cial. Em 2006 registrou 30 mil
consultas, e este ano uma úni-

ca equipe neurocirúrgica já rea-
lizou mais de 50 procedimentos
de complexidades diversas.

MATERNIDADE-ESCOLAMATERNIDADE-ESCOLAMATERNIDADE-ESCOLAMATERNIDADE-ESCOLAMATERNIDADE-ESCOLA
Assiste gestantes e recém-

nascidos de alto risco, dispõe
de ambulatórios para pré-natal
de baixo e alto risco; planeja-
mento familiar; genética pré-
natal; medicina fetal e de fo-
llow-up para recém-nascidos
prematuros. Centro obstétrico,
UTI neonatal, banco de leite
humano, alojamento conjunto
e enfermarias mãe-canguru e
de laboratório para análises clí-
nicas e patologia.  Atendimen-
to 24 horas.

HESFAHESFAHESFAHESFAHESFA
Oferece assistência ambu-

latorial a pacientes dos três
meses de idade a 80 anos, e
em reabilitação motora, fisiote-
rapia e fonoaudiologia; cuida-
dos básicos de saúde; trata-
mento especializado a 20 mil
pacientes/mês portadores de
AIDS; testagem e aconselha-
mento para HIV, hepatites e
outras DST; trata de proble-
mas relacionados ao álcool e
drogas em adolescentes e adul-
tos, e faz prevenção de câncer
ginecológico.

IPUBIPUBIPUBIPUBIPUB
O ambulatório do Centro de

Doenças de Alzheimer e de
Outras Desordens Mentais na
Velhice atende idosos e paci-
entes com demência. O Cen-

tro de Pesquisas integra os
projetos de estudo de pós-
graduação às práticas assis-
tências, e garante tratamento
de transtornos específicos,
como de pânico e depressão
por especialistas. Assim como
o Programa de Estudos e As-
sistência ao Uso Indevido de
Drogas.

OS HUS NO PAÍSOS HUS NO PAÍSOS HUS NO PAÍSOS HUS NO PAÍSOS HUS NO PAÍS
São 45 o total de hospitais

universitários federais em todo
o país,  pertencentes a 30
universidades localizadas em
21 estados e no Distrito Fede-
ral. Todos eles integram o sis-
tema SUS e desenvolvem en-
sino, pesquisa e extensão.
De acordo com dados de 2006
que a Secretaria de Ensino
Superior (Sesu) disponibiliza
no Sistema de Informações
dos Hospitais Universitários
Federais, os HUs contam com
cerca de 40 mil trabalhadores
efetivos, 4 mil trabalhadores
cedidos e 20 mil contratados.

ENTREGA DO ABAIXO-ENTREGA DO ABAIXO-ENTREGA DO ABAIXO-ENTREGA DO ABAIXO-ENTREGA DO ABAIXO-
ASSINADOASSINADOASSINADOASSINADOASSINADO

O movimento está orga-
nizando um abaixo-assina-
do na UFRJ na defesa dos
hospitais, desde o dia 15.
As pessoas que se dispu-
seram a colher assinaturas
na categoria devem devol-
ver o documento na sede e
subsedes do Sindicato.

CLEMENTINO FRAGA FILHO. Cerca de 18 mil atendimentos por mês e pesquisas de ponta, como a de células-tronco

Comente esta notícia:
www.sintufrj.org.br

Foto: Niko Júnior
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Cerca de 50 servidores, numa atitude inédita, denunciaram em documento situações de abuso de poder por parte de
superiores e docentes

IFCS: manifesto
repudia assédio moral
Reunião na semana passada com a presença da diretora do Instituto discutiu o assunto

Segundo a Comissão de Sindi-
cância, que apurou denúncia de
irregularidades na Divisão de
Transportes, não foi confirmada a
acusação de perseguição, ameaça,
coação e agressão verbal por parte
do diretor da Divisão de Transpor-
tes, João Francisco de Souza, con-
tra funcionários. Não foi apresen-
tada prova material, além de de-
poimentos de testemunhas, que
confirmaram a denúncia, e de ou-
tras que defenderam o acusado e do
registro de ocorrência na 37a DP de
ameaça de morte que teria sido
feita pelo diretor a um servidor.
Não foi provado também que a es-
posa do diretor, que trabalhava
como cozinheira contratada pela
FUJB, usufruísse de tratamento di-
ferenciado.

Funcionários do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Sociais (IFCS) le-
varam à Congregação da unidade,
na quinta-feira, dia 24, documento
sobre casos de assédio moral na uni-
dade. Em manifesto assinado por
53 servidores, eles alertam sobre ca-
sos de abuso do poder por parte de
superiores diretos e docentes.

As reclamações são constantes.
Alguns funcionários já relataram si-
tuações de abuso à direção. No entan-
to, é a primeira vez que servidores se
organizam para um protesto assim.

O coordenador Marcílio Araújo
informou que o SINTUFRJ está fa-
zendo uma pesquisa em parceria
com o Instituto de Estudos em Saú-
de Coletiva (Iesc) e a Pró-Reitoria
de Pessoal, para diagnosticar os abu-
sos. “O assédio moral é uma situa-
ção de humilhação constante.
Quem sofre a ação acaba apresen-
tando problemas psicológicos, que
causam afastamentos e problemas
de saúde”, explicou.

Ele sugeriu que a Congregação e
o Sindicato trabalhem juntos para
solucionar os problemas. “Se as au-
toridades administrativas não con-
seguirem resolver, nós levaremos os
casos ao setor jurídico da Universi-
dade”, informou o coordenador.

Para o professor José Ricardo Ra-
malho, é preciso resolver as questões
internamente, sem a intervenção do

Enfermagem
aviltada

Uma carta aberta à po-
pulação assinada pelas en-
tidades que representam os
trabalhadores de enferma-
gem no Estado do Rio de
Janeiro e no Brasil pede o
apoio da população para con-
tinuar tendo direito ao pleno
exercício profissional. O do-
cumento denuncia a última
“investida corporativa e con-
servadora da classe médica
contra a categoria”, obtida
através de liminar concedi-
da pelo Supremo Tribunal
Federal ao Conselho Fede-
ral de Medicina, que limita o
pleno exercício da profissão.
Fora isso, tramita na Câma-
ra Federal projeto de lei do
Ato Médico, que centraliza
na área médica a atuação
dos serviços de saúde.

No Brasil, o número de
profissionais da área: enfer-
meiro, técnico e auxiliar de
enfermagem soma mais de
1 milhão. Eles formam, com
psicólogo, assistente soci-
al, médico, fonoaudiólogo,
farmacêutico, fisioterapeuta,
nutricionista, entre outros, a
chamada “equipe de saú-
de”, que existe em toda a
rede pública e privada do
Sistema Único de Saúde
(SUS). Os enfermeiros cum-
prem carga horária extensa,
não têm piso salarial, traba-
lham em condições precári-
as, tanto em unidades de
saúde pública como priva-
da, e são sujeitos a todo tipo
de agressão.

Segundo o documento
das entidades, devido a to-
dos esses fatores, 62% dos
enfermeiros, em nível mun-
dial, sofrem de violência e
assédio moral. “Queremos
segurança e respeito quan-
to aos direitos de cidadania
da população e dos profissi-
onais de saúde, mas de for-
ma coerente com os princí-
pios democráticos de justi-
ça e eqüidade social”, diz
ainda a carta à população.

Sindicato ou de instâncias jurídicas.
A diretora do IFCS, Jesse Jane

Vieira de Sousa, disse que se sentiu
feliz com a presença do Sindicato
na reunião. “Quando os funcioná-
rios se apresentam como categoria,
a discussão ganha corpo. Esse é um
passo importante para nos reconhe-
cermos enquanto comunidade”, dis-
se ela, informando que está em pro-
cesso a criação de uma ouvidoria no
IFCS para denunciar atitudes abusi-
vas com servidores, docentes e alunos.

Em resposta ao manifesto, a Con-
gregação aprovou uma moção em
repúdio a atos de assédio moral.

UNIRIO CONTRA ASSÉDIOUNIRIO CONTRA ASSÉDIOUNIRIO CONTRA ASSÉDIOUNIRIO CONTRA ASSÉDIOUNIRIO CONTRA ASSÉDIO
A Universidade do Rio de Janeiro

(UniRio) foi a primeira a reconhecer
o assédio moral em suas dependên-
cias, em 2004. O estudo feito pelo
funcionário Oscar Gomes apontou
que 35% dos servidores sofrem ou pre-
senciam situações de assédio moral.
Desse universo, 69% são do sexo femi-

nino. O resultado foi a elaboração de
uma regulamentação, que prevê
uma série de sanções contra quem
praticar tal ato, que pode resultar em
suspensão de 30 dias.

Em outubro de 2006 uma fun-
cionária do banco Santander, em San-
ta Catarina, ganhou uma indeniza-
ção no valor de R$ 330 mil por danos
causados por assédio moral. O Estado
do Rio de Janeiro possui uma lei
aprovada em agosto de 2002 contra
este tipo de assédio.

Sindicância da Garagem chega ao fim
Relatório recomenda a completa reestrutura do setor para evitar
irregularidades Foi confirmada a acusação de

que o diretor gastou recursos desti-
nados à manutenção da divisão com
alimentação, embora afirmasse que
a verba de suprimentos era recebida
da Reitoria em parte para manu-
tenção dos veículos e em parte para
gastos com alimentação.

Foi confirmada a acusação de
que os veículos da divisão se encon-
tram em péssimo estado de conser-
vação e sem manutenção, embora o
diretor afirmasse que a verba recebi-
da da Reitoria era insuficiente para
manter a frota em bom estado.

Foi confirmado que um servi-
dor utilizou diárias de viagem sem
realizá-la, porém o ressarcimento
ao erário encontra-se aberto.Ficou
comprovado ainda que, pelo menos
uma vez, o diretor utilizou veículo

oficial da UFRJ em benefício pró-
prio. Ao Jornal do SINTUFRJ, João
exibiu um documento atestando
que quando utilizou o veículo para
atender a um caso de emergência, o
fez com autorização da professora
Ângela D‘ Àvila, do Igeo.

Para a comissão, fica evidente
a existência de irregularidades ad-
ministrativas na divisão, muitas
delas permitidas pelo atual siste-
ma, sem regulamento específico
ou regimento interno que nor-
teiem diretrizes administrativas.
Muitas denúncias revelaram, no
entanto, caráter político, incenti-
vado pela disputa de poder.

O relatório recomenda a com-
pleta reestruturação político-admi-
nistrativa da Unidade, respeitando
os estatutos.

Fotos: Niko Júnior

ASSÉDIO. Marcílio (camisa xadrez) e Paulo (primeiro plano): diretores na reunião do IFCS

Informática
para
servidores

A Coordenação de De-
senvolvimento de Pessoal
(Codep) está oferecendo cur-
sos de informática para ser-
vidores. Os módulos são: In-
trodução ao Windows, Corel
Draw, PhotoShop e Page
Maker, e iniciam em junho.
A Codep lembra que são ape-
nas 20 vagas para cada mó-
dulo. Prestadores de servi-
ço podem se inscrever, des-
de que haja vagas rema-
nescentes.

As inscrições vão até o
dia 1º de junho e podem ser
feitas na Codep, prédio da
Reitoria, sala 822. Mais infor-
mações pelos telefones
2598-1845 / 2598-1846 /
2598-1814.

JOÃO DE SOUZA: Inocentado
e reintegrado aos quadros
da garagem

DOIS PONTOSDOIS PONTOSDOIS PONTOSDOIS PONTOSDOIS PONTOS
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Lab Dop recebeu verba do governo para atender atletas durante os Jogos Pan-Americanos

DA REDAÇÃO

comunic@sintufrj.org.br

O Instituto de Química
(IQ) da UFRJ será responsável
pelo exame antidoping em
todos os atletas que participa-
rão dos Jogos Pan-America-
nos. Para isso, o Lab Dop rece-
beu do governo federal investi-
mentos de R$ 8,5 milhões. O
laboratório do IQ é o único da
América do Sul credenciado
pela Agência Mundial Antido-
ping para realizar o controle
antidrogas em competições in-
ternacionais e, em 2002, foi
acreditado pelo Comitê Olím-
pico Internacional. Há no
mundo todo 34 laboratórios

que possuem esse reconheci-
mento, sendo que apenas 3
ficam no Hemisfério Sul.

Na avaliação do coordena-
dor do Lab Dop, Francisco Ra-
dler, o fato de o Rio de Janeiro
contar com um laboratório
acreditado pelo Comitê Olím-
pico Internacional foi decisivo
para a escolha da cidade para
sediar os Jogos Pan-America-
nos. Ele informou que o Lab
Dop já faz o controle antidrogas
na maioria das competições na-
cionais e internacionais reali-
zadas no Brasil, numa média
de 4 mil amostras por ano. E
que somente em 15 dias do
Pan-Americano estão previstos
1.200 exames.

Laboratório da UFRJ fará os
exames antidoping do PAN
Unidade do Instituto de Química é credenciada pelo Comitê Olímpico Internacional, o que foi decisivo para a sua escolha

Os cuidados na hora da ginástica
A prática de exercícios físicos é

um assunto cada vez mais em pau-
ta no mundo moderno. No entanto,
alguns cuidados se fazem necessá-
rios para que a atividade física não
se transforme em problema. O coor-
denador de Extensão da Escola de
Educação Física e Desportos, Arman-
do Alves de Oliveira, dá as dicas:

 PRATICANTES DE FIMPRATICANTES DE FIMPRATICANTES DE FIMPRATICANTES DE FIMPRATICANTES DE FIM
DE SEMANADE SEMANADE SEMANADE SEMANADE SEMANA – Segundo o profes-
sor, quem pratica atividades físicas
sem regularidade corre mais risco
do que se beneficia. Isso porque o
corpo precisa de uma doutrina para
responder de forma correta às soli-
citações na hora do exercício. Ele
chama atenção para aquela famo-
sa “pelada” de domingo: “serve
apenas para manter o corpo num
alto nível de estresse durante a par-
tida e sujeito a impactos aos quais
o corpo não está apto a responder”.

 EQUILÍBRIOEQUILÍBRIOEQUILÍBRIOEQUILÍBRIOEQUILÍBRIO – É a pala-
vra-chave para qualquer idade,  in-
dependentemente da atividade re-
alizada. Isso inclui, por exemplo,
uma avaliação médica antes de
adotar uma rotina de atividades
físicas – “principalmente se a pes-
soa vai se exercitar sozinha”. Tam-
bém é importante reconhecer si-
nais emitidos pelo corpo, como can-
saço exagerado, desconforto, difi-
culdade de respiração, dores articu-
lares, para que a pessoa possa ade-
quar-se a uma atividade física que
melhor o atenda.

 REGULARIDADEREGULARIDADEREGULARIDADEREGULARIDADEREGULARIDADE – Prati-
car atividades físicas três vezes na
semana, pelo menos. Oliveira su-
gere como ideal para uma pessoa
que nunca praticou atividades físi-
cas iniciar com uma caminhada,
passando para corridas leves e as-
sim ir acostumando o corpo grada-

tivamente. Exercícios localizados,
como flexões, extensões, alonga-
mento são importantes associações
à caminhada, disse.

 ERROERROERROERROERRO – De acordo com o
professor, um erro muito comum
cometido pelas pessoas é trocar al-
gumas horas de descanso pela prá-
tica de exercícios. O corpo necessita
de um período para repor a energia
perdida nas diversas atividades de-
senvolvidas ao longo do dia. “A ati-
vidade estar associada a um bom

período de sono é fundamental.
Qualquer atividade física gera es-
tresse ao corpo. Por este motivo é
necessário o período de descanso,
que faz parte do processo de adap-
tação do corpo para a prática de
atividades físicas. Por isso também
é importante a regularidade dessas
atividades”, reforça.

MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO – Realizar ati-
vidade encaixando-a no cotidia-
no. “Coisas simples como utili-
zar mais as escadas ao invés de
elevadores, ir ao trabalho de bi-
cicleta, se possível, são coisas que
ajudam a encaixar atividades no
cotidiano. As brincadeiras com
as crianças contribuem para au-
mentar a carga de trabalho físi-
co”, sugeriu o professor.

PRAZER PRAZER PRAZER PRAZER PRAZER – O prazer na rea-
lização da atividade física tam-
bém é de extrema importância

Desafios e Responsabilidade

NA ACADEMIA. Orientação
profissional é necessária

EXCELÊNCIA. Lab Dop do Instituto de Química: pronto para os jogos de julho

Foto: Divulgação

Com o Pan-Americano, a ex-
pectativa do coordenador era que o
laboratório passasse por reformas
– embora garanta que as inade-
quações das instalações não com-
prometerão a responsabilidade as-
sumida com o Comitê Olímpico
Internacional – e fosse superada a
burocracia para importação de subs-

tâncias químicas. O Lab Dop já
está trabalhando para os jogos.

A avaliação dos 700 integran-
tes das delegações brasileiras que
participarão das competições já
começou. Antes do início da com-
petição, 3% dos atletas de todas as
delegações, escolhidos por sorteio,
passarão pelo exame antidoping do

Lab Dop. O procedimento se repete
durante os jogos, com os meda-
lhistas.

“Para o Pan, os resultados ne-
gativos dos exames ficarão prontos
em 24 horas e o RAA (Resultado
Analítico Adverso) em 48 horas”,
explicou Radler, acrescentando que
“o sistema de coleta, transporte e

rastreabilidade dos materiais é to-
talmente à prova de falhas e frau-
des”. O exame é feito a partir da
amostra de urina do atleta.

 DROGASDROGASDROGASDROGASDROGAS
De acordo com Radler, a inci-

dência de casos de doping no Brasil
é de 0,7%, e as modalidades espor-

tivas que mais apresentam esse pro-
blema são atletismo, levantamen-
to de peso e fisiocultura. As subs-
tâncias mais utilizadas pelos atle-
tas são os estimulantes, anaboli-
zantes e um hormônio sintético
chamado eritropoietina (EPO),
que pela primeira vez será contro-
lado num Pan-Americano.

para o sucesso do desempenho de
cada pessoa. “Deve-se praticar ati-
vidades em parceria com outras pes-
soas, porque isso estimula a intera-
ção social. Assim como buscar coi-
sas diferentes: caminhadas na
praia e em lugares agradáveis, sem-
pre aproveitando cada momento
para fazer associações entre a ativi-
dade física e o lazer.”
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Corrupção envolve empresários, ministros, ex-governadores, governadores,  chefões da política
aliados do poderAção busca desmontar quadri-
lha que fraudava licitações de obras
públicas.  Políticos, empresários e
servidores públicos foram presos.

     O QUE É?O QUE É?O QUE É?O QUE É?O QUE É?
O objetivo, segundo a Polícia Fe-
deral, é desmontar uma quadri-
lha que fraudava licitações de
obras públicas. As investigações co-
meçaram em novembro do ano
passado.

     ONDE?ONDE?ONDE?ONDE?ONDE?
A operação foi deflagrada em nove

estados (Alagoas, Bahia, Sergipe,
Pernambuco, Piauí, Maranhão,
Goiás, Mato Grosso e São Paulo) e
no Distrito Federal.

     OS ENVOLVIDOS?OS ENVOLVIDOS?OS ENVOLVIDOS?OS ENVOLVIDOS?OS ENVOLVIDOS?
A Justiça Federal expediu 48 man-
dados de prisão. Foram presas 46
pessoas, entre empresários, prefei-
tos, um deputado distrital, um
ex-governador e um ex-deputado
federal.

     ACUSAÇÕESACUSAÇÕESACUSAÇÕESACUSAÇÕESACUSAÇÕES
Os presos são acusados de fraude

de licitações, corrupção, tráfico
de influência, superfaturamen-
to de obras e desvio de dinheiro.
Como funcionavaDe acordo com
a Polícia Federal, no topo do es-
quema estava a Construtora Gau-
tama, com sede em São Paulo e
filiais em Alagoas, Amazonas,
Bahia, Distrito Federal, Mara-
nhão, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro e Sergipe.

 A empresa supostamente dire-
cionava editais para fraudar li-
citações de obras de interesse da

quadrilha e estaria infiltrada no
governo federal e em governos es-
taduais e municipais.

 No nível intermediário, segun-
do a PF, estavam os auxiliares,
que atuariam no contato com
autoridades e pagamento de pro-
pina.

 Em seguida, vinham os políti-
cos e ex-políticos, responsáveis
por auxiliar nas ações da quadri-
lha. Supostamente recebiam pro-
pina e “presentes”, como carros

de luxo, em troca de favores pres-
tados ao grupo.
 

     O QUE TERIA SIDOO QUE TERIA SIDOO QUE TERIA SIDOO QUE TERIA SIDOO QUE TERIA SIDO
FRAUDADO?FRAUDADO?FRAUDADO?FRAUDADO?FRAUDADO?
Licitações do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) e do
Programa Luz para Todos. O De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit) e
os ministérios de Minas e Ener-
gia, da Integração Nacional, das
Cidades e do Planejamento tam-
bém teriam sido afetados.

Entenda a Operação Navalha, da PF

Ofensiva contra o monopólio privado
A história dos meios de co-

municação da Venezuela come-
ça a ganhar um marco divisor
a partir deste domingo (27),
quando a concessão do canal de
televisão RCTV – um dos gru-
pos mais poderosos e antigos da
comunicação do país – chega a
seu final e não será renovada.

O governo de Hugo Chávez

argumenta que o canal é “anti-
democrático” e “desrespeita as re-
gras de responsabilidade social”
estabelecidas pela legislação, ra-
zão pela qual decidem não reno-
var a concessão à emissora.

À meia-noite do domingo, o
sinal do canal 2, que transmite a
RCTV, seria substituído pelo da
nova TV de serviço público, a Te-

ves, criada há em maio. “Acabou
a concessão e agora nasce esta
nova televisão que aumentará a
liberdade de expressão e opini-
ões”, afirmou Chávez .

Na avaliação do presidente ,
não renovar a concessão à RCTV
significa um ato de “soberania”.
Para o ministro de Comunica-
ção  William Lara, a democrati-

zação dos meios depende da
participação da sociedade.
“Haverá mais democracia na
TV, no rádio, nos jornais vene-
zuelanos quando mais pessoas
participarem no desenho da
mensagem”, afirmou, ao as-
segurar que a direção do novo
canal Teves atuará de maneira
independente ao Estado.

PERSONAGENS.PERSONAGENS.PERSONAGENS.PERSONAGENS.PERSONAGENS. Acima, o
ainda ex-ministro das Mi-
nas e Energia, Silas  Ron-
deau, no último ato ainda
no cargo, diante do presi-
dente Lula. Rondeau caiu,
acusado de ter recebido
100 mil reais de propina da
empreiteira Guautama. Ao
lado, o ex-governador do
Maranhão, Reinaldo Tava-
res, um dos presos duran-
te a Operação Navalha. Ao
lado, o senador José Sar-
ney, aliado do governo e
coronel político. Reinaldo
Tavares e o ex-ministro são
crias de Sarney – cacique
que há 40 anos comanda
uma oligarquia oprimindo o
povo maranhense. O pior:
gente como Sarney, explo-
radores dos trabalhadores,
continua mandando muito,
com influência no governo
e com poder.

A Venezuela dá

passo importante

para a

democratização da

mídia, quebrando

um monopólio igual

ao do da TV Globo

no Brasil



Sob ordens de latifundiários, pistoleiros têm licença para matar onde a impunidade impera

Pará manchado
de sangue
Comissão Pastoral da Terra publica anualmente a
lista dos ameaçados de morte

LILI AMARAL

lili@sintufrj.org.br

A condenação do mandante
do assassinato da missionária
Doroth Stang, o fazendeiro Vi-
talmiro Bastos de Moura, o Bida,
em 15 de maio, é apenas uma
exceção no estado mais explosi-
vo e violento em termos de con-
flitos pela terra no país e cam-
peão de impunidade: o Pará. Após
dois anos da morte da missioná-
ria a situação não mudou. No
sul e sudeste, regiões que con-
centram a maioria dos casos, tra-
balhadores rurais, indígenas, lí-
deres comunitários, sindicalis-
tas, posseiros anônimos e reli-
giosos continuam morrendo, so-
frendo ameaças, e a maioria dos
mandantes e assassinos conti-
nua impune.

Todo ano a Comissão
Pastoral da Terra (CPT)
publica a lista dos amea-
çados de morte por conta
de conflitos por terra,
pela água e trabalhis-
tas, e em tempos de
seca. A  de 2006, di-
vugada em abril,
contabiliza 207 pes-
soas, entre sindicalis-
tas, dirigentes sindicais,
lideranças, sem-terra, ribei-
rinhos, trabalhadores rurais,
agentes ambientais, posseiros,
quilombolas, agentes da pasto-
ral, castanheiros, assentados,
funcionários públicos, religio-
sos e indígenas. Só no Pará estão
listadas 118 pessoas, das quais
37 trabalhadores rurais.
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Mas a lista, publicada até
para intimidar mandantes e
pistoleiros, aumenta e não dá

conta da escalada da vio-
lência e da impunidade.

As baixas são simbolizadas
por uma cruz ao lado dos no-

mes, como no caso de Doroth
Stang. No dia 10 de maio deste
ano, Marcos José Pereira, pe-
queno agricultor de uma par-
cela de terra da fazenda Baten-
te, no município de Conceição
do Araguaia, sudeste do estado,
engrossou as estatísticas. Foi
morto com um tiro no peito,
apesar de várias denúncias so-
bre ameaças dos pistoleiros do
fazendeiro e advogado Elias Fil-
lius Bay, que ocupa a fazenda.

Em março, o frei Henri de
Roziers, de 76 anos, advogado
da CPT em Xinguara, municí-
pio a 750 quilômetros da capi-
tal, recebeu mais uma das inú-
meras ameaças de morte que
coleciona ao longo de 29 anos
na defesa dos trabalhadores ru-
rais. Como viaja muito, talvez a
distância do perigo iminente o
tenha livrado de um destino in-
felizmente natural numa terra
sem lei e onde a população é
desprovida dos mínimos direi-
tos que os governos municipal,
estadual e federal deveriam ga-
rantir. “A situação continua
muito tensa”, afirma Roziers.

Em abril, a sindicalista Maria
Joel, viúva do sindicalista José
Dutra da Costa, o “Dezinho”, as-
sassinado em 2000, foi procurada
por supostos pistoleiros que lhe pe-
diram dinheiro para não fazer o
serviço e poder desaparecer.  Ela
assumiu a presidência do Sindi-
cato dos Trabalhadores de Ron-
don do Pará depois da morte do
marido. Os dois mandantes do as-
sassinato dele, os fazendeiros Lou-
rival Costa e Décio Nunes, estão
em liberdade e dois intermediári-
os estão foragidos.

Os conflitos no campo
têm origem na forte con-
centração de terras nas
mãos de poucos fazendei-
ros e na pressão cada vez
maior pela reforma agrária
que confrontam dois mo-
delos: um representado
pelo latifúndio (resultado
da grilagem de terras pú-
blicas, destruição ambien-
tal, exploração ilegal de
madeira e do uso do traba-
lho escravo), disfarçado no
discurso de “moderniza-
ção” da produção agrope-
cuária – o agronegócio; e
outro sustentado num pro-
jeto de justiça social, sus-
tentabilidade ambiental e
respeito aos direitos hu-
manos.

O frei Henri declara que
todos os conflitos no cam-
po são resultado da falta de
uma verdadeira reforma

Latifúndio é a raiz da violência
agrária, que não está sendo
feita. Muito pelo contrário.
“Não há controle na região,
que é tomada por desapro-
priações, ocupações, assen-
tamentos sem infra-estrutu-
ra e trabalho escravo. E a
Justiça continua do lado dos
ricos.” Quanto à impunida-
de, ele diz que o caso da
missionária Doroth foi excep-
cional devido à pressão naci-
onal e internacional. O coor-
denador nacional da Comis-
são Pastoral da Terra e tam-
bém advogado, José Batista
Afonso, diz que os conflitos
fundiários têm resultado em
inúmeras chacinas, com a
conivência dos poderes pú-
blicos com o crime organiza-
do no campo: “A maioria dos
crimes fica anos sem solu-
ção. Mandantes e assassi-
nos não são presos e sequer
levados a julgamento.”
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Segundo estudos da CPT,

de 1985 até 2006 foram as-
sassinados no sul e sudeste
do Pará mais de 1.464 traba-
lhadores rurais por questão de
terra, a mando de fazendeiros.
Somente 85 foram levados a
julgamento. Foram condena-
dos 71 executores e somente
19 mandantes. A impunidade
alimenta a violência. Em 2006
houve um aumento de 176,92%
das tentativas de assassinato
em relação a 2005. Centenas
de pessoas, entre mandan-
tes, intermediários e pistolei-
ros, estão envolvidas em ca-
sos de assassinato no Pará.
Segundo Batista, atualmente,
de 33 acusados por crimes no
campo no estado, em proces-
sos que remontam à década
de 1980, apenas 12 estão pre-
sos, 14 estão em liberdade, 5
estão foragidos, 1 está em

condicional e outro foi be-
neficiado com indulto judi-
cial. No sul e sudeste os
acusados somam mais 11
mandantes, a maioria fa-
zendeiros. Dentre os 40
municípios que compõem
estas duas regiões, ape-
nas 6 – Rio Maria, Eldorado
dos Carajás, São João do
Araguaia, Rondon do Pará,
Anapu e Paraupebas – não
possuem taxa de 100% de
impunidade em relação aos
assassinatos de trabalha-
dores rurais nos últimos 35
anos (1972-2007). A cidade
de frei Henri, Xinguara, com
76 assassinatos de traba-
lhadores rurais nos últimos
28 anos, ainda não teve
nenhum crime definitiva-
mente julgado.

A maioria
dos crimes
continua
impune. A
Justiça fica
do lado dos
ricos
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