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ASSEMBLÉIA: às 10h de terça-feira, dia 5, no Quinhentão
Vamos fazer avaliação do movimento, discutir os serviços essenciais e o fundo de greve

Greve na UFRJ

Nossos direitos
 Progressões à vista
 O saldo de cadernetas
 Auxílio-creche

Página 2

Hospitais
Governo faz de conta que dialoga.

Página 6

Numa assembléia como há muito
não se via – que reuniu cerca de 600
pessoas –, os trabalhadores da UFRJ
decidiram aderir à greve nacional
por tempo indeterminado indicada
pela Fasubra. A assembléia foi realiza-
da no auditório do Quinhentão, no
campus do Fundão, na manhã da quar-

Trabalhadores
Vila Isabel leva para a Avenida nossa história

Página 8

Rubéola
O surto de rubéola no Rio de Janeiro, que já
atingiu 1.500 pessoas, 70% delas homens,
poderia ter sido evitado.

Página 7

AGORA É LUTAR OU LUTAR
POR QUE LUTAMOS

1 Não ao congelamento de salários

2 3 salários mínimos de piso e step de 5%

3 Não à Lei Antigreve

4 Contra reformas que retiram direitos

6 Contra a privatização dos HUs

ta-feira, dia 30 de maio. A greve foi
deflagrada logo depois da reunião. A
próxima assembléia foi marcada para
terça-feira, 5 de junho, às 10h, no
mesmo Quinhentão, quando também
serão discutidos o desconto para o fun-
do de greve e os rumos do movimento.

Páginas 3, 4 e 5

A FORÇA DO MOVIMENTO. Indignação e disposição de luta transformaram a assembléia que deflagrou a greve na UFRJ numa cena de vitalidade política

André Amaral

Niko Júnior
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PROGRAMAÇÃO

 12 de junho,
9 às 10h – Abertura

Coordenação de Aposentados e Pensionistas e
Coordenação Geral do SINTUFRJ

10 às 12h – Debate

“O aposentado na atual Conjuntura Política”
Luiz Francisco Martins Alves - Coordenação de Aposentados
da Fasubra

 13 de junho
9 às 10h30 – Painel

“Um modelo de atividade integral à população que envelhece: ocupe
seu tempo”
Profª. Sandra Rabello de Frias – Coordenadora de Projetos de Ex-
tensão UnATI/UERJ e Membro do Conselho Estadual de Defesa da
Pessoa Idosa - CEDEPI

10h30 às 12h – Palestra

“A vida de um país que envelhece”
Prof. Serafim Fortes Paz – Diretor da Faculdade de Serviço Social
da UFF e Doutor em Educação

 14 de junho
14 h – BAILE

APOSENTADO SIM. INATIVO JAMAIS!

Inscrições: 3866-6939 (Subsede 3), 2260-
9343 (Sede)
ou sintufrj@sintufrj.org.br

A PR-4 vai entregar às unidades
os formulários das avaliações para
progressão por mérito de todos os que
completaram interstício (período de
dois anos entre uma progressão e ou-
tra) em 2005, 2006 e 2007, pendentes
desde o início da vigência do
PCCTAE. Depois, seguem as avalia-
ções referentes a períodos anteriores.
Os formulários já estão atualizados
nos termos da nova Carreira. Segun-
do o superintendente da PR-4, Rober-
to Gambine, cerca de 9 mil servidores
estarão sob avaliação.

Progressões à vista para 9 mil
QUEM DEVE RECEBER QUEM DEVE RECEBER QUEM DEVE RECEBER QUEM DEVE RECEBER QUEM DEVE RECEBER – Os

que estavam no último nível do
PUCRCE (S III) e que não chegaram
ao último padrão de vencimento
(16); os aprovados no estágio proba-
tório que já têm direito à primeira
avaliação; os que se aposentaram no
período de 1o de maio de 2005 a 30 de
junho de 2007 e que ficaram com
avaliação pendente antes da aposen-
tadoria. O mesmo vale para os pen-
sionistas de servidores que ficaram com
avaliação pendente. Nestes dois casos
as avaliações serão feitas na PR-4.

QUANDO QUANDO QUANDO QUANDO QUANDO – Quem tiver interstí-
cio completo até 30 de junho e avali-
ação positiva pode ter a progressão
implantada na folha de julho que
sai no início de agosto. Os servidores
podem ter até duas progressões. Com
a progressão, o salário salta para o
padrão de vencimento seguinte.

CONTAGEM PARACONTAGEM PARACONTAGEM PARACONTAGEM PARACONTAGEM PARA
APOSENTADORIAAPOSENTADORIAAPOSENTADORIAAPOSENTADORIAAPOSENTADORIA

Orientação da Secretaria de Re-
cursos Humanos do Ministério do Pla-
nejamento (nº 3, de 18 de maio), diz

que tem direito a contagem especial
de tempo para efeito de aposentado-
ria o servidor que exerceu no serviço
público atividades insalubres, peno-
sas ou perigosas, submetidos à CLT
até a edição do RJU.

O Departamento Jurídico do
SINTUFRJ tem uma série de ações
pedindo a contagem. Já que o MPOG
reconheceu o direito, o Sindicato e a
PR-4 devem ter audiência em breve
para dar encaminhamento institu-
cional aos pedidos, inclusive a pro-
cessos de requerimento futuros.

O SINTUFRJ encaminhará em
princípio os casos mais complexos
envolvendo, em decorrência da con-
versão, direito imediato à aposenta-
doria e, em seguida, casos de revisão
de aposentadoria.

No fim do ano passado, reunião
da Coordenação Geral com o Depar-
tamento Jurídico do Sindicato, já
havia definido com a PR-4 realizar
reunião técnica para resolver admi-
nistrativamente esses casos, para os
quais os tribunais já tinham ampla
jurisprudência.

No dia 10, o Ministério do Pla-
nejamento informou que seria re-
duzido, a partir de maio no Siape, o
limite de idade das crianças atendi-
das pelo auxílio pré-escolar (de R$
89,00). Pais de criança com mais de
5 anos, 11 meses e 29 dias perderam
o direito. O corte já está no sistema.

A alteração é em decorrência da
proposta de Emenda Constitucional
nº 53, de dezembro de 2006, que alte-

Auxílio-creche

A idéia é ótima. Pena que pouca
gente esteja disposta a participar. A
PR-4 organizou pesquisa institucio-
nal para conhecer o perfil da força de
trabalho. Com isso, pretende dimen-
sionar pessoal, as necessidades da uni-
versidade, propor programas de ava-
liação e capacitação.

Mas até o dia 31 apenas mil
questionários foram preenchidos
on-line. Por isso, a importância de
que todos participem e incentivem

O censo da PR-4

ra o limite de idade na creche e pré-
escola e de acesso à educação funda-
mental obrigatória de 7 para 6 anos.

O SINTUFRJ estuda com sua As-
sessoria Jurídica meios para garantir
que não sejam descontados os meses
pagos até o momento e até a devolu-
ção do valor descontado este mês. Os
sindicalizados nesta situação devem
procurar o plantão da área trabalhis-
ta do Departamento Jurídico.

os colegas. O prazo é até dia 15.
COMO É – COMO É – COMO É – COMO É – COMO É – Como a UFRJ está em

greve, o ideal é acessar a página da
PR-4 (www.pr4.ufrj.br), clicando em
Pesquisa de Clima Organizacional.
Todo pessoal estatutário, celetista, es-
tagiário, cedido de outros órgãos para a
UFRJ, NES, terceirizado, prestadores de
serviço e outros, pode responder ao ques-
tionário sobre ambiente de trabalho e
necessidade de capacitação. A PR-4 ga-
rante que ninguém será identificado.

O Departamento Jurídico
do SINTUFRJ ajuizou semana
passada duas ações – uma na
Justiça Federal e outra na Jus-
tiça Estadual – contra a CEF, o
Banco do Brasil e principais
bancos privados, para inter-
romper a prescrição do prazo
para reclamação de correção de
expurgos do Plano Bresser pe-
los filiados do SINTUFRJ que
possuíam saldos em poupança
com aniversário na primeira
quinzena de junho de 1987. A
prescrição ocorreria dia 31 de
maio, caso não houvesse a ini-
ciativa dos interessados.

Após a tramitação do pro-
cesso, os filiados continuarão
tendo direito, por um período
de três anos, segundo estudos
preliminares, a reclamar a cor-
reção dos saldos das contas que
possuíam.

MAS ATENÇÃO MAS ATENÇÃO MAS ATENÇÃO MAS ATENÇÃO MAS ATENÇÃO – A recla-

Saldo de cadernetas

mação só pode ser movida por aque-
les que efetivamente tivessem sal-
dos em contas de poupança com
aniversário na primeira quinzena
de junho de 1987.

O Sindicato está garantindo, com
as ações que ajuizou semana passa-
da, apenas o direito ao ajuizamento
individual após a data de 31 de maio.
Mas as ações para aqueles que tive-
rem direito serão individuais.

MEMÓRIA –MEMÓRIA –MEMÓRIA –MEMÓRIA –MEMÓRIA – A legislação ante-
rior ao Plano Bresser (instituído pela

Resolução nº 1338, do Banco Cen-
tral, de 15 de julho de 1987) de-
terminava a correção integral do
índice inflacionário do período,
no caso 26,06%, conforme apura-
do pelo IBGE. Mas a Resolução nº
1338 somente corrigiu o saldo das
cadernetas em 8%, lesando os pou-
padores da época.

OUTRA FRENTE – OUTRA FRENTE – OUTRA FRENTE – OUTRA FRENTE – OUTRA FRENTE – A De-
fensoria Pública do Rio de Ja-
neiro conseguiu liminar em fa-
vor dos cidadãos do Estado no
ajuizamento da ação. A limi-
nar interrompe a prescrição de
20 anos, inclusive para evitar
que os bancos destruam os ex-
tratos de caderneta de poupan-
ça dos meses de junho e julho
de 1987. Em caso de confirma-
ção da sentença, sua execução
também se dará somente aos
possuidores de saldo de cader-
neta de poupança na primeira
quinzena de junho de 1987.

O Jornal do SINTUFRJ, em sua
edição n° 768, página 6, repro-
duzindo matéria da agência Car-
ta Maior, refere-se à Coordenação
Nacional de Lutas – ConLutas –
como “braço sindical do PSTU”.
Esclarecemos que a ConLutas,
central sindical e popular assim
constituída no Congresso Nacio-
nal de Trabalhadores – CONAT –
em maio de 2006, é uma entidade
cujas deliberações são tomadas em
reuniões abertas a todas as orga-
nizações – sindicais e populares
– que dela participam nos níveis
nacional e regionais, representan-
do hoje cerca de dois milhões de

trabalhadores nas bases das en-
tidades participantes.

A expressão utilizada na
matéria constitui uma descarac-
terização da ConLutas, que se
apresenta como alternativa de
direção independente de gover-
nos e autônoma em relação aos
partidos políticos – mesmo aque-
les que se colocam no campo da
luta da classe trabalhadora.

Assinam: Albana (militante
do PSOL), Fábio Marinho (mi-
litante do PSTU), Marcílio Lou-
renço (ativista independente),
Noemi (ativista independente),
entre outros.

Nota de Esclarecimento

Campeonato de Futebol
A Coordenação de Esporte e La-

zer informa que na reunião reali-
zada na manhã quinta-feira fo-
ram relacionados nomes que po-
derão ser homenageados com tro-
féu de premiação do Campeonato
de Futebol dos Servidores de 2007.

A próxima reunião da comissão
organizadora e representantes
das equipes será realizada na
sede do SINTUFRJ às 10h de
quinta-feira,14 de junho.

Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta: Efetivação dos nomes
agraciados no troféu.
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O balanço nacional da greve feito pela Fasubra e a
agenda de luta para esta semana.                                        Páginas 3, 4 e 5

Um Quinhentão lotado vota  greve
na UFRJ por tempo indeterminado
Assembléia às 10h
desta terça-feira, 5 de
junho. Vamos repetir
a semana passada,
ocupar o Quinhentão,
fazer avaliação do
movimento, discutir
os serviços
essenciais e o fundo
de greve

Por que estamos em greve
Os técnico-administrativos de todas as universidades federais do paísOs técnico-administrativos de todas as universidades federais do paísOs técnico-administrativos de todas as universidades federais do paísOs técnico-administrativos de todas as universidades federais do paísOs técnico-administrativos de todas as universidades federais do país
estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:estão em greve pelo atendimento das seguintes reivindicações:

     PAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICAPAUTA ESPECÍFICA
Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:Aprimoramento da Carreira:
 Recursos para reestruturação da tabela
 Aprimoramento da Carreira – Resolução do VBC, evolução da

tabela, racionalização e alteração do anexo IV
 Recursos para o Plano de Saúde Suplementar
 Defesa dos HUs: contra o modelo de fundação estatal

     PAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICOPAUTA GERAL UNIFICADA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO
1-1-1-1-1- Contra o PLP 01/2007 – Em defesa dos serviços públicos
22222     ----- Política salarial – Negociação coletiva, data-base e reajuste salarial
33333     - - - - - Isonomia salarial e de benefícios – piso e teto, começando pelo executivo
44444     ----- Política de reposição de perdas – Através de reajustes das tabelas salariais
55555     ----- Contra a restrição ao exercício do direito de greve
66666     ----- DPC – Diretrizes de Plano de Carreiras
7-7-7-7-7- Ascensão funcional
88888     ----- Paridade entre ativos e aposentados e pensionistas
99999     - - - - - Incorporação de gratificações
1010101010     ----- Contra a PEC 12
1111111111     ----- Pela manutenção do veto à Emenda 3
1212121212     ----- Contra a transformação dos HUs em fundação estatal
1313131313     - - - - - Regulamentação da aposentadoria especial
1414141414     ----- Contra qualquer reforma que retire direitos

Em assembléia que lotou o
auditório do Quinhentão (CCS),
os trabalhadores técnico-adminis-
trativos da UFRJ decidiram, na
quarta-feira, dia 30 de maio, ade-
rir à greve nacional da Fasubra
por tempo indeterminado. Nesse
mesmo dia foi instalado o Co-
mando Local de Greve e delibera-
do que, neste primeiro momento,
continuarão em atividade somen-
te os setores que garantam vidas
humanas e a segurança do patri-
mônio público. Até sexta-feira, 36
universidades já haviam decreta-
do paralisação (veja matéria na
página 4).

A greve é contra o projeto de
lei que congela os nossos salários
por 10 anos, a lei antigreve que
governo e Congresso querem apro-
var e a privatização dos hospitais.
No plano específico, a luta é pelo
aprimoramento da carreira.

A greve na UFRJ foi aprovada
pela quase totalidade dos 600 tra-
balhadores presentes à assembléia
e que assinaram o livro de presen-
ça. Apenas oito funcionários vota-
ram contra e dois se abstiveram.
Por decisão de toda a categoria,
esta é uma greve de evasão, por-
tanto, não vá ao seu local de tra-
balho. Os trabalhadores em está-
gio probatório podem aderir ao
movimento, sem temer represá-
lias. Essa garantia foi dada pela
Reitoria ao Comando de Greve.

CUT e
ConLutas no
apoio à greve

A presidente regional da Central
Única dos Trabalhadores e funcioná-
ria da UFRJ, Neuza Luzia, e o coorde-
nador nacional da ConLutas e diretor
do Sepe, Galberto Martinoco, esta-
vam presentes à assembléia da UFRJ.
“A unidade de todas as forças políti-
cas para a realização da manifesta-
ção do dia 23 de maio tem que per-
mear a nossa greve”, defendeu Neu-
za, acrescentando: “A nossa greve tem
que ter impacto de força; temos que
organizar a paralisação nos hospitais
da Universidade.” Martinoco reafir-
mou o apoio da ConLutas ao movi-
mento da categoria e informou que
“as mesmas entidades que construí-
ram o dia 23, no Rio de Janeiro, são
signatárias da carta contendo uma
pauta de reivindicações para ser en-
tregue ao governo e ao Congresso Na-
cional, e aguardam respostas às soli-
citações de audiência”.

Assembléias
avaliarão
mobilização

Por decisão unânime da as-
sembléia que deflagrou a para-
lisação na UFRJ, a continuida-
de do movimento dependerá do
grau de mobilização da catego-
ria. O principal termômetro
para essa avaliação serão as as-
sembléias semanais. A primei-
ra delas está marcada para esta
terça-feira, 5 de junho, às 10h,
no Quinhentão. Os técnico-
administrativos devem compa-
recer em massa. É a garantia de
sustentação de um movimento
sólido. A greve é um instrumen-
to de pressão  poderoso da classe
trabalhadora, seja do serviço
público ou privado. Portanto,
companheiros, vamos arregaçar
as mangas e partir e exigir o
que temos direito, com unida-
de e muita mobilização.

Na assembléia mais representativa dos últimos tempos, cerca de 600 trabalhadores da UFRJ votaram pela greve na assembléia de quarta-feira

Foto: Niko Júnior
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36 universidades em greve
São milhares de
técnico-administrativos
que estão lutando
contra o congelamento
de salários, pelo direito
de greve, contra a
privatização dos
hospitais

A primeira semana da greve na-
cional da Fasubra começou forte.
Das 47 universidades que compõem
a base da Federação, 30 iniciaram a
paralisação no dia 28 – data marca-
da para a deflagração do movimen-
to em todo o país – e mais seis, entre
estas a UFRJ, aderiram à greve. Como
primeiro ato de pressão em Brasília,
já com a greve em curso, será feita

uma vigília nesta quarta-feira, 6 de
junho, em frente ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG).

São milhares de trabalhadores
técnico-administrativos que estão
lutando contra o congelamento de
salários – contido no projeto que
limita os gastos com o funciona-
lismo, o PLP 01, que integra o PAC;

por 3 salários mínimos de piso e
diferença de 5% entre os padrões de
vencimentos (step); contra a lei an-
tigreve; contra a privatização dos
HUs; por recursos para o plano de
saúde complementar e contra to-
das as reformas que retiram direi-
tos da classe.

Em resposta à paralisação o
Ministério da Educação (MEC) di-

vulgou nota afirmando que “a gre-
ve em nada contribui para os avan-
ços das negociações em curso”, re-
ferindo-se a uma reunião marcada
para 6 de junho. Mas tais “nego-
ciações” efetivamente não ocorre-
ram, haja vista que desde dezem-
bro a Fasubra não obtém do gover-
no respostas concretas às suas rei-
vindicações.

Governo insiste: não há dinheiro
MASSA NA ASSEMBLÉIA. Centenas de companheiros ocuparam o Quinhentão

MOBILIZAÇÃO. Trabalhadores fizeram fila para assinar o livro de presença

Vigília em Brasília pela retirada do PLP 01 é nesta quarta-feira, dia 6 de junho,
em frente ao Ministério do Planejamento. Toda pressão é necessária na luta por direitos

Movimento cresce no
Rio de Janeiro

No Rio,  das quatro universi-
dades federais – UFRJ, UFF, Ru-
ral e UniRio – apenas a última
não aderiu à greve.  Segundo ava-
liação dos sindicatos da UFF e da
Rural, o movimento é crescente.
As assembléias que aprovaram a
greve foram representativas.

Na Rural, em Seropédica,
Zona Oeste do estado, e que tem
cerca de 1.600 funcionários ati-
vos, as unidades paradas são o
Bandejão e a Biblioteca. A diri-
gente do Sindicato dos Trabalha-
dores da Universidade Rural (Sin-
tur), Ivanilda Reis, informa que
a cada dia a adesão à greve cres-
ce. “Os funcionários do Hotel
Universitário que funciona den-
tro da universidade decidiram
também fechá-lo”.  Nova assem-
bléia está marcada para esta se-
gunda-feira, 4 de junho, às 9h.

Na UFF, em Niterói, que con-
tabiliza 4 mil funcionários, a
greve é de ocupação. O Hospital
Universitário Antônio Pedro, no
centro da cidade, dá visibilida-
de ao movimento. Nele estão
afixadas faixas e cartazes, e é

onde os servidores fazem pan-
fletagem. A informação foi dada
pelo coordenador-geral, Pedro
Rosa. “A resposta ao chamado
da greve foi boa, a assembléia
tinha o dobro do normal, agora
vamos ver como isso se traduz
no dia-a-dia. Na última assem-
bléia, quinta-feira passada, ava-
liamos que o grau de mobiliza-
ção está acima de 90%, somente
na Reitoria esse quadro não se
repete”. Para quebrar essa resis-
tência foi marcado um ato, ter-
ça-feira, 5 de junho, às 11h, em
frente à Reitoria da UFF, na
praia de Icaraí, zona sul da ci-
dade. Sobre as ações em Brasília
e reuniões realizadas com o MEC
e o Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG),
Pedro Rosa avalia que se trabalha
para o fortalecimento da greve.
Mas não acredita em resultados
concretos de imediato numa pri-
meira rodada de negociação. O co-
ordenador informou, também,
que o comando de greve deve man-
dar uma comissão para a ocupa-
ção da USP.E mesmo sob a pressão da mo-

bilização do movimento já ante-
cedendo a greve,  no dia 23 de maio,
o secretário de Recursos Humanos
do MPOG, Sérgio Mendonça, disse,
na última reunião realizada neste

dia, que não há dinheiro este ano
para atender às reivindicações do
movimento. Durante a semana vá-
rias reuniões foram feitas em Bra-
sília para dinamizar as ações da
Federação. Houve reuniões com a

Associação de Reitores, com o pre-
sidente da Frente Parlamentar em
Defesa do Serviço Público, Rodrigo
Rolemberg (PSB-DF), da Bancada
Sindical com o MPOG, e com o
Ministério do Trabalho.

Funcionalismo responde
com paralisação no país

A ameaça de congelamen-
to de salários – se aprovado o
projeto que limita as despesas
com pessoal por dez anos –, a
ameaça da lei antigreve e a
de novas reformas provocaram
uma reação em cadeia. As pa-
ralisações no setor público se
alastram. Já estão em greve
os servidores do Banco Cen-
tral, do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), do Ministério da
Cultura, do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis
(Ibama) e da Comissão Naci-
onal  de  Energia  Nuclear
(CNEN).

B A N C O  C E N T R A LB A N C O  C E N T R A LB A N C O  C E N T R A LB A N C O  C E N T R A LB A N C O  C E N T R A L – A
paralisação teve início no dia 3
de maio para pressionar por re-
ajuste salarial.

INCRAINCRAINCRAINCRAINCRA     –     Mais de 80% das
unidades do Instituto estão com
as atividades paradas em todo o
Brasil.

CULTURACULTURACULTURACULTURACULTURA – Os servidores co-
bram a implantação integral do
Plano de Cargos, acordo firmado
em 2005.

     IBAMAIBAMAIBAMAIBAMAIBAMA      – Servidores do Iba-
ma em todo o país iniciaram no
dia 14 de maio  greve por tempo
indeterminado.

CNEN CNEN CNEN CNEN CNEN –     O movimento foi
deflagrado no dia 8 de maio por
tempo indeterminado.

Niko Júnior

Comente esta notícia no site: www.sintufrj.org.br/Jornal/
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Comando organiza movimento
Após a assembléia desta terça-feira, 5, haverá grande panfletagem no HU
As reuniões do Comando
são semanais e abertas à
participação da categoria. A
próxima já acontece nesta
segunda-feira, às 14h, na
sede do SINTUFRJ.
Comunicado oficial sobre a
deflagração da greve na
UFRJ já foi encaminhado ao
reitor

O Comando Local de Greve
(CLG), composto por integrantes
da direção do Sindicato, delegados
sindicais de base e companheiros
da categoria, foi instalado logo após
a Assembléia Geral que deflagrou a
paralisação, no dia 30 de maio.
Duas reuniões representativas já
foram feitas para organizar a mo-
bilização. Na última, dia 1º de ju-
nho, as ações desta semana foram
definidas.

A universidade, desde já, será
empastelada com faixas e cartazes
da greve. E nesta segunda-feira, 4
de junho, o carro de som circulará
pelos campi da universidade e uni-
dades externas anunciando a para-
lisação e chamando para a próxi-
ma assembléia dia 5 de junho, ter-
ça-feira, às 10h, no auditório do
Quinhentão, no CCS. Após a as-
sembléia haverá panfletagem in-
terna no HU para esclarecer aos fun-
cionários o perigo que representa
para a categoria o projeto que trans-
forma os HUs em fundações esta-
tais: o da privatização. O comando
também aprovou a realização de
ações conjuntas com as universi-
dades federais em greve no estado.

Comunicado oficial sobre a

deflagração da greve na UFRJ já foi
encaminhado ao o reitor e agora
ele será dirigido aos  decanos, dire-
tores de unidades e pró-reitores. Ain-
da será enviado à PR-4 um comu-
nicado solicitando total apoio aos
servidores em estágio probatório e
que eles não sofram retaliações por
aderirem ao movimento. Da mes-
ma forma, a bancada técnico-ad-
ministrativa apresentará moção de
apoio ao movimento na próxima
sessão do Conselho Universitário.

ROTEIRO DA GREVEROTEIRO DA GREVEROTEIRO DA GREVEROTEIRO DA GREVEROTEIRO DA GREVE /
REUNIÕES DE UNIDADESREUNIÕES DE UNIDADESREUNIÕES DE UNIDADESREUNIÕES DE UNIDADESREUNIÕES DE UNIDADES

ASSEMBLÉIA GERALASSEMBLÉIA GERALASSEMBLÉIA GERALASSEMBLÉIA GERALASSEMBLÉIA GERAL

5 de junho, terça-feira, às 10h,
no auditório do Quinhentão - CCS

PAUTA:PAUTA:PAUTA:PAUTA:PAUTA:

Avaliação da greve, serviços es-
senciais e fundo de greve

1A UFRJ aprovou
sua greve numa
assembléia
vigorosa e
representativa.
Só a mobilização
sustenta o
movimento

Como exemplo de mobiliza-
ção interna dos funcionários em
suas unidades, a Divisão de Saúde
do Trabalhador (DVST) realiza sua
segunda reunião nesta segunda-fei-
ra, às 10h, no Arquivo. Outras uni-
dades estão solicitando reuniões
para organizar a greve e o CLG
marcará as datas e divulgará seus
resultados. A entidade deve deposi-
tar 2,5% de arrecadação mensal, a
título de primeira parcela do Fun-
do de Greve.

3
FUNDO DE GREVEFUNDO DE GREVEFUNDO DE GREVEFUNDO DE GREVEFUNDO DE GREVE

Mesmo que a
entidade não
aprove a greve,
esta é devedora
do Fundo de
Greve.

Caso não seja apro-
vado em AG o descon-
to, a entidade deve
encaminhar os 2,5%
a cada mês, enquan-
to durar a greve.

Caso seja aprovado o descon-
to extra (Fasubra orienta 1%), a
entidade deverá encaminhar
30% do valor arrecadado uma
única vez, descontado o adian-
tamento de 2,5%.

1 2 3

A Fasubra apresentou paraA Fasubra apresentou paraA Fasubra apresentou paraA Fasubra apresentou paraA Fasubra apresentou para
as bases as orientações paraas bases as orientações paraas bases as orientações paraas bases as orientações paraas bases as orientações para
o Fundo de Greve. São elas:o Fundo de Greve. São elas:o Fundo de Greve. São elas:o Fundo de Greve. São elas:o Fundo de Greve. São elas:

SEXTA-FEIRA. Reunião do Comando Local de Greve no Sindicato: a organização é fundamental para que o movimento se fortaleça na universidade

DISPOSIÇÃO DE LUTA. Indignação contra a ameaça de congelamento de salários

4
4
4
6

10h
11h
8h

11h

IPPMG - Salão Nobre
PR-4 - Sala de treinamentos da Codep  (8º andar da Reitoria)
CAp - Auditório
Escola de Música - Sala dos Professores

diadiadiadiadia horahorahorahorahora LOCAL

Niko Júnior
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Projeto não
prevê
recursos
nem para
pessoal

A comissão do governo res-
ponsável pela elaboração do
projeto dá explicação em deta-
lhes à Fasubra. Não existe
recurso de nenhum ministério
para fundação estatal, nem
mesmo para pagamento de pes-
soal. Os recursos serão aque-
les pactuados no contrato de
gestão com o SUS, através do
Orçamento Global. Os traba-
lhadores do RJU serão cedi-
dos e pagos pela fundação. Os
demais, pela CLT. Hospitais
estaduais de Sergipe, Bahia e
Rio já adotam termos de ajuste
de conduta para mudança do
modelo. Transmutados em fun-
dações, os hospitais podem
vender serviços para convênios
para ampliar receitas, o que
significa redução dos espaços
de atendimento gratuito, assim
como produção acadêmica vol-
tada ao perfil social.

 Governo faz de conta que debate
Segundo a Fasubra, o hospital da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já está sendo preparado para virar
fundação estatal

O projeto que institui as fun-
dações estatais e privatiza os hos-
pitais universitários (qualquer um
pode consultá-lo na página do Mi-
nistério do Planejamento), de
fato, ainda não foi para o Con-
gresso como pretendia a equipe do
ministério que promove a idéia
em seminários país afora. Mas a
Fasubra alerta que agora é oficial:
o Hospital de Dourados, da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso
do Sul, está passando por estudos
técnicos para ser transformado em
uma fundação estatal, segundo
Janine Teixeira, coordenadora de
Educação.

Janine explica que Andifes e
Abrahue(associação de dirigentes de
hospitais universitários e de ensino)
compartilham da posição de que é
preciso arrumar outras formas para
resolver o problema dos HUs – com
redução dos recursos das universida-
des, com enorme déficit de pessoal,
alto grau de terceirização que acaba
sugando os recursos do SUS que po-
deriam ser investidos nos hospitais.
Mas não rejeitam, no fundo, a idéia
de fundações.

ANDIFES NO MUROANDIFES NO MUROANDIFES NO MUROANDIFES NO MUROANDIFES NO MURO
Recém-empossado presidente

da Andifes, Arquimedes Diógenes
afirma não ter posição fechada
sobre as fundações. Disse que a
Andifes também está preocupada
com aspectos de gerenciamento
das universidades e dos hospitais,
e concorda com a Federação so-
bre a necessidade de diagnóstico
e alternativas para superação dos
problemas. Ele destacou que a
Associação fará cobrança ao mi-
nistro Paulo Bernardo, do Plane-

Para quem ainda
acredita que a
proposta das
fundações estatais
está no forno, que
tudo vai ser discutido,
é bom botar as barbas
de molho

jamento, que havia se compro-
metido a estudar o quadro de pes-
soal dos HUs visando à liberação
de vagas para concurso.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, disse à Fasubra, em
reunião no dia 23, que os HUs rea-
lizam, além das atividades especí-
ficas de ensino, pesquisa e exten-
são, assistência à população, que
demanda financiamentos de ori-
gens distintas, com fontes diferen-
ciadas das áreas da educação e da
saúde. Ele defende o projeto que
altera a gestão dos hospitais uni-

que qualquer definição será prece-
dida de amplo debate, permitindo
que, se for o caso, o conselho uni-
versitário da instituição possa defi-
nir oficialmente seu posiciona-
mento.

A Fasubra ratificou ao minis-
tro que é contrária ao modelo das
fundações estatais para qualquer
órgão público, especialmente
quando se trata dos hospitais uni-
versitários, que têm os objetivos
específicos de ensino, pesquisa,
extensão. A Federação propõe um
debate nacional coordenado e ins-
titucionalizado pelo MEC com re-
presentação dos setores envolvidos.
E defende que a origem do proble-
ma dos hospitais não está no mo-
delo de gestão e, sim, na falta de
política permanente de repasse de
recursos e na ausência de investi-
mentos na ampliação do quadro
de pessoal permanente.

A Câmara dos Hospitais do
Centro de Ciências da Saúde,
que congrega os diretores des-
tas unidades, vai se reunir na
quarta-feira, dia 6, às 13h, no
auditório Hélio Fraga. Na pauta,
a proposta do governo . Antônio
Ledo (foto), diretor da Faculda-
de de Medicina, é o presidente
da Câmara. Para ele, é impor-
tantíssimo os HUs estarem vin-
culados às Ifes: “Os hospitais
têm a função não só de cenário
para formação de alunos de
graduação e de pós-graduação,
mas também prestam assis-
tência com tecnologia de pon-
ta, na alta complexidade, reali-
zam pesquisa importante, com
produção de novas tecnologi-
as. Tem que haver compromis-
so do Estado em mantê-los.”

Na assembléia do dia 30, a
categoria deliberou que iria
solicitar aos presentes na reu-
nião da Câmara, posiciona-
mento contrário a adoção das
fundações estatais.

A Federação propõe um debate
nacional coordenado e
institucionalizado pelo MEC com
representação dos setores
envolvidos

O presidente do Conselho Na-
cional de Saúde, Francisco Batista
Júnior, fez duras críticas à propos-
ta do governo de transformar hos-
pitais em fundações estatais.  Pri-
meiro, por ter sido feita sem a par-
ticipação de usuários e trabalha-
dores. “A proposta da fundação
aponta para a total impossibili-
dade daquilo que defendemos his-
toricamente, que é a carreira do
trabalhador do SUS”, diz ele, ex-
plicando que a remuneração vai

Presidente do Conselho de Saúde condena projeto
ser definida de acordo com o merca-
do. Uma mesma categoria pode ter
remuneração diferente de uma fun-
dação para outra: “Isso acaba com
qualquer possibilidade de carreira e,
mais ainda, com a possibilidade da
implantação das diretrizes de plano
de cargos e salários dos trabalhado-
res do Serviço Público (DPC).”

Segundo ele, há concordância
com o diagnóstico, como falta de
autonomia, de profissionalismo e in-
gerência política, mas não com o

remédio. “Defendemos para o atu-
al modelo autonomia administra-
tiva, financeira, política, orçamen-
tária e gerencial. Defendemos que a
gerência dos serviços públicos possa
ser profissionalizada. E que aquelas
dificuldades de pessoal em alguns
serviços possam ser resolvidas não
de acordo com o mercado, mas de
acordo com Diretrizes dos Planos de
Carreira”, diz Francisco Júnior. O
projeto será pauta da próxima reu-
nião do Conselho, em junho.

Na UFRJ:
Câmara dos
Hospitais
debateversitários. Trata-se de garantir que

os recursos oriundos da vinculação
constitucional para a educação não
sejam drenados para outras ativi-
dades, como tenta justificar. O mi-
nistro se esquece que na raiz do
problema reside a política de arro-
cho dos investimentos do Estado
na área social.

Sobre a comissão composta por
quatro ministérios, disse Haddad
que a solução da fundação estatal
demanda discussões que atenderão
a diferentes cronogramas, a depen-
der da natureza dos hospitais. Mas

MINISTROS. Haddad, do MEC, e Paulo Bernardo, do Planejamento, na defesa do projeto

FRANCISCO Júnior, do CNS

Niko Júnior

Fotos: Agência Brasil
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Reuni provoca polêmica
Leituras diferentes sobre programa do governo para a educação desperta debate sobre futuro da
universidade
Membros dos
colegiados da UFRJ
apóiam a medida ou
acham que pode ser
brecha que pode ser
usada a favor da
universidade

A expansão do ensino superior,
segundo o decreto do governo do
dia 24 de abril, é o objetivo do
programa de apoio a planos de re-
estruturação das universidades fe-
derais. Apelidado Reuni, o progra-
ma promete recursos às Ifes que
aderirem com objetivo de criar con-
dições para ampliação do acesso e
permanência na educação supe-
rior, no nível de graduação e me-
lhor aproveitamento da estrutura
física e de recursos humanos.

Mas é foco de polêmica.  “Chan-
tagem!”, bradam os estudantes,
porque o programa condicionaria
o envio de recursos ao cumprimen-
to de metas inexeqüíveis. Docentes
apontam pressão do governo para
que reitores aceitem a expansão de
vagas sem garantias do financia-
mento correspondente, premidos
por metas impostas à graduação.

No entanto, muitos membros
dos colegiados da UFRJ apóiam a
medida ou acham que pode ser bre-
cha que pode ser usada a favor da
universidade.

O pró-reitor de Graduação, José
Roberto Meyer, também vê aspectos
positivos. Para ele, apesar do aço-
damento, o programa fez a univer-
sidade pensar sobre si própria. As
unidades, chamadas a se manifes-
tar sobre o programa, segundo ele,
estão discutindo seu papel.

Segundo Ângela Rocha,
presidente da comissão, grande
parte das propostas são para re-
estruturação de cursos, aumen-
to de vagas, criação de novas
turmas ou cursos novos como
Terapia Ocupacional, Gestão
Pública e Relações Internacio-
nais. Há propostas de interiori-
zação que vão além das turmas
novas em Macaé, com possível
implementação de pólos na re-
gião serrana e em Xerém.

“As pessoas reclamaram
com razão do prazo exíguo.
Mas acho que já se debruça-
vam há muito tempo sobre
questões como evasão e repe-
tência, porque várias unidades
já tinham projetos prontos,
muitos examinados nos cole-
giados competentes, e foi só
adaptar para esta circunstân-
cia. A resposta foi muito boa”,
afirma a conselheira.

A professora explica que os
recursos de custeio e de pessoal
são limitados a 20% do orça-

Novas vagas,
novas turmas

O surto de rubéola no Rio de Ja-
neiro, que já atingiu 1.500 pessoas,
70% delas homens, poderia ter sido
evitado se as vacinações fossem mais
abrangentes, afirmou o epidemiolo-
gista da UFRJ, Roberto Medronho. A
Divisão de Saúde do Trabalhador
(DVST) continua vacinando contra a
doença, das 8h às 13h. Segundo a
enfermeira Maira Fontanelli, até ago-
ra foram registrados poucos casos en-
tre os servidores da UFRJ.

A vacinação contra a rubéola,
segundo Medronho, sempre prioriza
mulheres em idade fértil, por esta
razão os homens ficam mais expos-
tos à doença. Outro causa apontada
por ele para o atual surto é que como
a vacina só foi inventada em 1996,
quem nasceu antes ficou sem prote-

Surto de rubéola poderia ter sido evitado
ção. O último surto de rubéola ocor-
rido na região Sudeste, segundo o
Ministério da Saúde, foi em 1997,
com 21 mil casos.

A última campanha de vaci-
nação contra a rubéola do Minis-
tério da Saúde terminou dia 2 de
junho, e atendeu homens e mu-
lheres de 20 a 35 anos.

PREOCUPAÇÃO É O PANPREOCUPAÇÃO É O PANPREOCUPAÇÃO É O PANPREOCUPAÇÃO É O PANPREOCUPAÇÃO É O PAN
Segundo o epidemiologista, a

preocupação das autoridades com
o surto de rubéola aumentou devi-
do à proximidade do PAN. “Se um
atleta contrair a doença compro-
mete as chances da cidade vir a
sediar as Olimpíadas de 2016”, dis-
se. Riscos de uma epidemia de den-
gue, segundo Medronho, não ha-

verá, porque será inverno. “Se de-
pendesse da Prefeitura, que não tem
mostrado eficiência no combate ao
vetor transmissor da dengue,  seria
um problema”, disse.

VACINAÇÃO NA DVSTVACINAÇÃO NA DVSTVACINAÇÃO NA DVSTVACINAÇÃO NA DVSTVACINAÇÃO NA DVST
A DVST informa que o atendi-

mento é feito todas as quartas-fei-
ras, das 8h às 13h, para aplicação da
tríplice viral (rubéola, sarampo e
caxumba), e todos os dias, no mes-
mo horário, para a antitetânica e
contra a hepatite B.

CUIDADOS COM A RUBÉOLACUIDADOS COM A RUBÉOLACUIDADOS COM A RUBÉOLACUIDADOS COM A RUBÉOLACUIDADOS COM A RUBÉOLA
 Quando a doença atinge as gestan-

tes, o feto é agredido, havendo risco
de aborto, má formação, cegueira,
problemas neurológicos e cardíacos.

 Deve-se evitar a gravidez por três
meses após a vacinação.
 Gestantes não podem ser vacinadas.
 Há contra-indicações também para

pessoas imunodeficientes ou com
alergia à proteína do ovo.

mento da UFRJ, incluindo pes-
soal. “No caso da UFRJ isso é
da ordem de R$ 770 milhões
de reais. Esses 20% representa-
riam cerca de R$ 150 milhões.
Em cinco anos representa mais
que 20% do orçamento anual”,
explica Ângela.

Ela aponta que uma das
críticas contra o decreto está
na universidade ser pautada
por editais. “Filosoficamente
também acho que não deve-
ria. Mas a pós-graduação é al-
tamente incentivada por meio
de editais. E para a graduação?
A gente só reclama que os re-
cursos são insuficientes. Que
não deveriam ser condiciona-
dos”, diz ela, explicando que
pela primeira vez há um apor-
te significativo de recursos para
a graduação. “A gente precisa
usar o decreto no que tem de
bom e fazer valer nossa auto-
nomia para modificá-lo se-
gundo nossa realidade”, de-
fende Ângela.

UNIDADES SE MANIFESTAMUNIDADES SE MANIFESTAMUNIDADES SE MANIFESTAMUNIDADES SE MANIFESTAMUNIDADES SE MANIFESTAM
O Consuni aprovou a confor-

mação de uma comissão mista
(com CEG e CEPG) para avaliar o
programa, consultar as unidades
e formular diretrizes para que a
UFRJ elabore um projeto.

A comissão solicitou às unida-
des que se manifestem até o dia 25
de maio. Choveram propostas. Ao

que parece, represadas até então.
Ana Maria Ribeiro, técnica-

administrativa, representante do
CEG na comissão, conta que a
maioria esmagadora das 40 uni-
dades acadêmicas se manisfesta-
ram. “As pessoas querem fazer a
universidade crescer. Mas como,
sem vagas ou dinheiro? A impres-
são que temos é que o decreto apon-

ta o envio de recursos como contra-
partida a essa vontade”, diz ela.

Para Ana, o Reuni tem méri-
tos: “Porque recupera o que está
presente no Plano Nacional de
Graduação, um documento apro-
vado no Fórum Nacional de Gra-
duação de 2004, aberto aos pró-
reitores de graduação, professores, es-
tudantes e funcionários”, explica.

O programa não limita prazo.
As Ifes podem aderir a qualquer
tempo. Mas o Consuni deu prazo
para a comissão – 2 de julho. Há
a preocupação de que o projeto
esteja pronto em tempo de cons-
tar do Orçamento da União de
2008. O prazo constitucional para
fechamento da Lei do Orçamento
é 31 de agosto.

 Quem contrai a doença deve ser
afastado de suas atividades de roti-
na. O período de incubação da do-
ença é de 14 a 21 dias, mas  já existe
risco de transmissão sete dias antes
de surgirem os sintomas.

Fotos: Niko Júnior

VACINAÇÃO. Centenas de pessoas foram à DVST

ROBERTO MEYER. Debate fez a universidade pensar
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Vila Isabel vai mostrar no carnaval de 2008 a trajetória de luta dos
trabalhadores brasileiros não revelada pela literatura convencionalHISTÓRIA

 APUCAÍ
Vila Isabel, a escola de samba

com tradição de defender na Aveni-
da  temas políticos e sociais, como o
inesquecível “Kizomba, a festa da
raça”, em 1988, prepara-se para um
retorno às suas origens. No carnaval
de 2008, a azul-e-branco vai contar
na Marquês de Sapucaí a história de
lutas e conquistas dos trabalhadores
brasileiros, reeditando o enredo de
1951: “Trabalhadores do Brasil”.

A intenção do carnavalesco
Alex de Souza é ir além de home-
nagear a classe trabalhadora. O
objetivo, segundo explica, é des-
mistificar mitos e preconceitos
sobre o povo brasileiro – “Regis-
trados em livros de história e per-
sonificados pela literatura através
de personagens como Jeca Tatu,
Macunaíma, Zé Carioca” – e mos-
trar que nem os índios escraviza-
dos pelos portugueses ficaram pas-
sivos ante o opressor.

(não) oficial na
A idéia falsa de um povo passivo e cordial será passada
a limpo pela escola de samba que tem tradição de levar

para o desfile temas políticos e sociais

O Brasil, do rural ao urbano

RESGATE DA HISTÓRIARESGATE DA HISTÓRIARESGATE DA HISTÓRIARESGATE DA HISTÓRIARESGATE DA HISTÓRIA
O tema é o mesmo adotado

pela Vila Isabel há 56 anos, quan-
do os desfiles eram na Praça Onze.
Provavelmente enfocava com mai-
or ênfase a Era Vargas, supõe Sou-
za, na falta de informações mais
precisas. Um temporal teria impe-
dido a Vila Isabel de participar do
carnaval oficial de 1951, e a escola
só desfilou no bulevar 28 de Setem-
bro para a comunidade.

“Queremos mostrar na Sapu-
caí a trajetória histórica do traba-
lhador no Brasil, mas agregando
informações que muitos livros di-
dáticos escondem para dar ênfase a
preconceitos, inclusive racial, que
sempre acompanhou o povo brasi-
leiro” –  explica Alex de Souza.

“Vamos falar da força do tra-
balhador e da sua combatividade,
quebrando impressões negativas
que a história registrou e artistas
como Jean Baptiste Debret e Johan
Mortiz Rugenda imortalizaram
nas suas aquarelas, em passagens
pelo Brasil no século XIX: negros
africanos retratados trabalhando
sob chibatas, porque eram pregui-
çosos e índios deitados em redes
como seres ociosos e indolentes.
Mais tarde, caboclos, mestiço, cai-
piras foram descritos por Monteiro
Lobato, num primeiro momento,
como degenerados, doentes e inca-
pazes”, exemplificou.
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Outra idéia central do carnava-
lesco é terminar o desfile da escola
como começou: com trabalhadores
reivindicando. Ele começa a desen-
volver o enredo a partir da chegada
dos portugueses ao Brasil. No seu
desfile, a Vila Isabel apresentará os
indígenas como os primeiros traba-
lhadores escravos do Brasil, e precur-
sores das lutas contra opressores e
exploradores da força de trabalho.
Isso ocorreu no início do ciclo da
cana-de-açúcar.

 A substituição dessa mão-de-
obra pela dos negros africanos é
feita quando os europeus percebem
que podem fazer fortuna com o
comércio negreiro. “Justificam a
troca criando o mito de que os ín-
dios eram preguiçosos e indolen-
tes, idéia que permanece no ima-
ginário popular até hoje”, susten-
tam Souza e Varela.

A Revolta dos Malês, na Bahia,
liderada pelos escravos nigerianos
de religião muçulmana, assim

como os quilombos exemplifica-
rão no carnaval da Vila o espírito
guerreiro dos trabalhadores afri-
canos por liberdade e contra os
maus-tratos.

Segundo o carnavalesco, “os es-
cravos foram os primeiros servido-
res públicos brasileiros pelos servi-
ços prestados à coletividade”.  Eram
eles quem acendiam os lampiões,
comercializavam nas ruas a produ-
ção dos brancos e carregavam nos
ombros as liteiras (meio de trans-
porte da aristocracia na época).
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A chegada ao Brasil dos imi-
grantes europeus, no final do sécu-
lo XIX, segundo o carnavalesco, dará
um colorido especial à escola e es-

quentará o enredo: “A proposta é
ressaltar a  influência dos anar-
quistas e comunistas na organiza-
ção da luta dos operários  contra a
exploração dos donos dos meios de
produção. A vida naquela época era
muito difícil para os trabalhado-
res, submetidos, inclusive crianças,
a jornada de 16 horas diárias de
trabalho, sem direto a folga, em
troca de salários miseráveis.” O en-
tusiasmo do artista tem explica-
ção: ele trabalhou na Fábrica de
Tecidos Bangu de 1984 até sua fa-
lência, em 1998, mesmo ano que
concluiu o curso da Escola de Moda
do Senai-Cetiqt.

Comente esta notícia no site
www.sintufrj.org.br/Jornal/
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Alas coreografadas será um dos recursos cêni-
cos do carnavalesco para simbolizar no desfile
da Vila Isabel a consolidação da travessia do
Brasil rural para o urbano; as primeiras con-
quistas trabalhistas com Getúlio Vargas, o sur-
gimento do trabalhismo e a criação do progra-
ma radiofônico Hora do Brasil. Candangos na
construção de Brasília e a indústria automobi-
lística sinalizarão os anos JK. O período de acir-
ramento das mobilizações sindicais, das Ligas
Camponesas e dos sindicatos rurais e a luta pela
reforma agrária estarão presentes: tempos de Jan-
go e das “reformas de base”.

ANOS DE CHUMBOANOS DE CHUMBOANOS DE CHUMBOANOS DE CHUMBOANOS DE CHUMBO - A greve dos metalúrgi-
cos no ABC, em 1978, será o carro-chefe para

tratar o período da ditadura. Na visão do carna-
valesco, aquela paralisação foi fato emblemáti-
co por vários motivos: “Reafirmou o papel dos
trabalhadores como principais protagonistas das
mudanças sociais no país, porque fortaleceu os
movimentos que lutavam pela  redemocratiza-
ção.”

Alex planeja encerrar o desfile da escola com
uma grande alegoria em homenagem aos traba-
lhadores, apresentando suas atuais reivindica-
ções, como a luta pelo emprego. “Um tema que
não se perde no tempo”, é como definiu Alex de
Souza o enredo que marca sua estréia na Vila
Isabel. Ele assinou o último carnaval da Moci-
dade Independente de Padre Miguel.


